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FUNDUSZ SOVEREIGN WEALTH JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA  
POLITYKI EKONOMICZNEJ PAŃSTWA  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ciągu ostatnich trzech dekad system finansowy przechodził historyczną 
fazę zasadniczej zmiany strukturalnej. Finansowa liberalizacja, rozwój nauki  
o finansach oraz informatyki wspólnie przewodziły erze niezwykłych innowacji, 
która może przejść do historii jako kolejna finansowa rewolucja. Silnie kontrolowa-
ne podzielone i „senne” lokalne systemy finansowe ustąpiły miejsca regulowanemu 
w ograniczonym zakresie, otwartemu i ruchliwemu globalnemu systemowi finan-
sowemu. Rewolucja ta w znacznej mierze powodowana była zmianami w systemie 
finansowym polegającymi między innymi na urynkowieniu finansów, do czego  
w znacznej mierze przyczynił się szybki wzrost nowych finansowych graczy  
w postaci funduszy sovereign wealth. Artykuł niniejszy omawia genezę i rozwój 
tych funduszy oraz rozważa ich innowacyjność, potencjał w kształtowaniu polityki 
ekonomicznej państwa, oraz traktuje o najważniejszym wehikule sovereign wealth 
należącym do emiratu Dubaju. 
 
 
1. Fundusze sovereign wealth – definiowanie i zadania  
 
 Nie istnieje jednolita definicja funduszy sovereign wealth. W głównym nurcie 
debaty ekonomicznej określane są one jako rządowe wehikuły inwestycyjne zarzą-
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dzające aktywami zagranicznymi.1 Międzynarodowy Fundusz Walutowy uściśla tę 
definicję: Fundusze sovereign wealth są specjalną grupą funduszy inwestycyjnych 
(lub wehikułów nie będących funduszami inwestycyjnymi) zakładanych oraz po-
siadanych przez rząd centralny (jako przypadki szczególne ze względu na dużą 
samodzielność poszczególnych stanów można tu traktować stanowe fundusze ame-
rykańskie takie jak Alaska Permanent Fund - Stały Fundusz Alaski czy New Mexi-
co State Investment Office Trust - Trust Inwestycyjny Stanu Nowy Meksyk)  
z przyczyn makroekonomicznych. Według tej definicji do zadań funduszu sovere-
ign wealth należy utrzymywanie, zarządzanie lub administrowanie aktywami  
w celu osiągnięcia określonych celów finansowych. Fundusze te wykorzystują 
zróżnicowane strategie inwestycyjne, w tym inwestowanie w finansowe aktywa 
zagraniczne. Środki na założenie tego typu instytucji pochodzą zazwyczaj 
z nadwyżki w bilansie płatniczym, oficjalnych operacji na walutach zagranicznych, 
prywatyzacji, nadwyżek budżetowych lub przychodów pochodzących z eksportu 
surowców. Wehikuły te mogą charakteryzować się wyższą tolerancją ryzyka oraz 
wyższymi oczekiwanymi stopami zwrotu niż banki centralne (między innymi ze 
względu na długi horyzont inwestycyjny oraz pochodzenie środków dla tych fundu-
szy zazwyczaj z nadwyżek budżetowych).2 Andrew Rosanov w jednym z pierw-
szych artykułów naukowych poruszających zagadnienie sovereign wealth funds 
sygnalizuje potencjalne trudności związane z istnieniem kilku wehikułów inwesty-
cyjnych państwa: zarządzający (na przykład banku centralnego i SWF należącego 
do tego samego państwa) mogą stosować odmienne strategie inwestycyjne, a co 
za tym idzie nawet (świadomie lub nieświadomie) konkurować między sobą na 
szkodę państwa macierzystego. Może także dochodzić do zacierania się kompeten-
cji pomiędzy tymi jednostkami z negatywnymi skutkami dla państwa-właściciela 
(efekt kanibalizmu).3 
 Relacje między aktywami funduszu sovereign wealth a poziomem rezerw 
walutowych państwa są również bardzo zróżnicowane. Według Sovereign Wealth 
Fund Institute stosunek aktywów zarządzanych przez fundusz sovereign wealth 
danego państwa do poziomu rezerw walutowych tego państwa waha się między 0,1 
a 36,6, co wskazuje na istotne zróżnicowanie istotności różnych funduszy w róż-

                                                 
1  J. Gieve, Sovereign wealth funds and global imbalances (Fundusze sovereign wealth  

a nierównowaga globalna), przemówienie wygłoszone na Sovereign Wealth Management Confe-
rence (Konferencja Zarządzania Bogactwem Państwa) w Londynie, 14 marca 2008. 
http://www.bis.org/review/r080319d.pdf 

2  U.S. Das, Yinqiu Lu, Ch. Mulder, and A. Sy - Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some 
Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009 

3  A. Rozanov, Who Holds The Wealth Of Nations?, artykuł po raz pierwszy ukazał się  
w Central Banking Journal w maju 2005 i jako jeden z pierwszych traktuje o tym zagadnieniu. 
http://www.docstoc.com/docs/8086792/Who-Holds-The-Wealth 
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nych państwach w skali makro.4 Należy tu jednak zaznaczyć, że w bankach cen-
tralnych niektórych krajów ma miejsce zamiana części aktywów postrzeganych 
jako mało ryzykowne i płynne (przede wszystkim walut obcych) na inwestycje 
charakteryzujące się wyższym stopniem ryzyka (między innymi instrumenty po-
chodne). Ponadto w niektórych krajach należące do państwa banki 
oraz przedsiębiorstwa państwowe nie będące bankami inwestują swoje środki w 
aktywa zagraniczne stosując politykę właściwą funduszom sovereign wealth.5 Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy mając na uwadze ich niezwykle heterogeniczną 
naturę podaje jako ich cechy wspólne stuprocentowy udział państwa (nie muszący 
występować w wypadku wspomnianych banków lub przedsiębiorstw niebanko-
wych, w których państwo może dominować w strukturze właścicielskiej 
lub udziałowej, ale nie być jedynym właścicielem) oraz powołanie do życia dla 
realizacji celu makroekonomicznego państwa (cele te mogą być jednak wielorakie 
oraz ulegać zmianom w czasie - na przykład oszczędzanie oraz stabilizacja fiskal-
na). Łukasz Paszkowski w swojej prezentacji „Sovereign Wealth Funds” na Uni-
wersytecie w Zurychu podkreśla kolejną istotną różnicę między funduszem sovere-
ign wealth a bankiem centralnym: SWF może lokować w mało płynne aktywa, 
także takie, które w sensie prawnym są poza zasięgiem władz monetarnych.6 
 Pod względem zadań realizowanych przez fundusze sovereign wealth Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy w swojej publikacji z roku 2009 MFW dzieli te 
fundusze na pięć kategorii: 

1. Korporacje zarządzania rezerwami mające za cel osiągać zyski na inwe-
stowaniu nadwyżek w kasie państwowej. 

2. Fundusze rezerwowe dla systemów emerytalnych - ich celem jest zapobie-
żenie problemowi finansowemu wynikłemu ze starzenia się populacji spo-
łeczeństwa, a co za tym idzie niewydolności systemu emerytalnego oparte-
go na repartycji. Tego typu wehikuły są tworzone na przykład przez Au-
stralię, Irlandię, Nową Zelandię i Chile. Dezinwestycja ma nastąpić  
w chwili pojawienia się nierównowagi w systemie (sytuacja, w której środ-
ki pochodzące od pokolenia pracującego nie wystarczają na wypełnienie 
zobowiązań wobec emerytów). 

                                                 
4  http://www.swfinstitute.org/funds.php 
5  J. Gieve, Sovereign wealth funds and global imbalances, przemówienie wygłoszone na 

Sovereign Wealth Management Conference w Londynie, 14. marca 2008. 
http://www.bis.org/review/r080319d.pdf. S. Davidson, profesor ekonomii instytucjonalnej, Uni-
wersytet RMIT - Do sovereign wealth funds make economic or political decisions?, prezentacja 
sympozjum Australia’s Open Investment Future, grudzień 2008. http://www.ipa.org.au/library/-
publication/1229472014_document_davidson_swf_cover.pdf. B.J. Balin, Uniwersytet Johna 
Hopkinsa - Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis, zatwierdzono 21. marca 2008. 
https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/32826/Sovereign%20Wealth%20Fun
ds%20A%20Critical%20Analysis%20032008.pdf 

6  https://www.uzh.ch/isb//studium/fs09/pdf//3644_presentation_4_swf.pdf 
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3. Fundusze stabilizacji fiskalnej - fundusze te są tworzone częstokroć z bo-
gactwa wytworzonego z eksploatacji surowców naturalnych (głównie ropy 
oraz gazu ziemnego, ale także miedzi w Chile czy fosforanów w przypadku 
Kiribati). Działalność tego typu wiąże się z dwoma problemami: po pierw-
sze ceny są częstokroć wysoce niestabilne - cykl boom-bust, w porównaniu 
do innych źródeł przychodów, a po drugie złoża są ograniczone, co ma 
szczególne znaczenie w wypadku małych krajów. 

4. Fundusze rezerwy fiskalnej - skupiają się na budowie kapitału dla pokoleń 
oraz transferach bogactwa między generacjami (porównanie tych celów 
z zawartymi w poprzednich podpunktach skazuje na wysoką umowność ni-
niejszego podziału). Ma to szczególne znaczenie w krajach posiadających 
ograniczone surowce naturalne lub których potencjalne zasoby stoją pod 
znakiem zapytania - w wielu takich państwach alokacja bogactwa między 
pokoleniami oraz zapewnienie także przyszłych przychodów z eksploatacji 
surowców nieodnawialnych jest kluczowym celem rządów. Zapewnienie 
kapitału międzypokoleniowego ma na celu zabezpieczenie w miarę równe-
go rozkładu bogactwa między pokoleniami. Można to osiągnąć poprzez 
konwersję skończonego w swojej obfitości aktywa (na przykład zasobu na-
turalnego) w nieskończony strumień przychodów finansowych dla dobro-
bytu pokoleń obecnych oraz przyszłych. 

5. Fundusze na rzecz rozwoju inwestujące zarobione pieniądze w przedsię-
wzięcia mające na celu rozwój kraju (na przykład infrastruktura czy budo-
wa kapitału ludzkiego).7 

 
 
2. Powstanie funduszu Dubai World 
 
 Opracowanie uwzględnia zarówno wybuch tak zwanego światowego kryzysu 
ekonomicznego, jak i mające miejsce pod koniec 2009 roku istotne pogorszenie 
sytuacji Dubaju, dla którego to pogorszenia symboliczną datą jest 26 listopada roku 
2009, gdy tu opisywany największy podmiot sovereign wealth emiratu Dubaju (de 
facto istotna część finansów Dubaju jako państwa) złożył wniosek o renegocjację 
swojego zadłużenia. Nie rozważano drugiego wehikułu tego państwa - Investment 
Corporation of Dubai, ani funduszu Zjednoczonych Emiaratów Arabskich - Emira-
tes Investment Authority. Fundusz sovereign wealth Dubai World został założony  
2 marca 2006 roku dekretem szejka Mohammeda ben Rashida Al Moktuma - wice-
prezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich i władcy Dubaju. Ben 
                                                 

7  Udaibir S. Das, Yinqiu Lu, Christian Mulder, and Amadou Sy - Setting up a Sovereign 
Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09179.pdf 
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Rashid posiada również większościowy udział własnościowy w Dubai World. Na-
leży tu jednak pamiętać o specyfice krajów Bliskiego Wschodu i ich plemienno-
monarchicznym ustroju - państwo można tam do pewnego stopnia utożsamiać  
z własnością monarchy. Stąd też Dubai World można niewątpliwie określać jako 
fundusz sovereign wealth, a nie jako rodzaj specyficznego funduszu hedge czy 
private equity lub venture capital.8 
 Fundusze sovereign wealth mogą być istotnym innowacyjnym narzędziem 
kształtowania polityki ekonomicznej państwa ze względu na ich specyficzną struk-
turę, jednak ich poszczególne funkcje mogą być wykonywane przez istniejące do 
tej pory wehikuły (na przykład banki centralne). W celu przejrzystości dalszych 
rozważań niezbędne jest zdefiniowanie przedsiębiorstwa (podmiotu) zależnego 
funduszu sovereign wealth. Przedsiębiorstwem zależnym funduszu sovereign weal-
th (sovereign wealth enterprise) nazywamy państwowy (sovereign) wehikuł inwe-
stycyjny posiadany i kontrolowany przez fundusz sovereign wealth. Przedsiębior-
stwo państwowe (state-owned enterprise) może być utożsamiane z przedsiębior-
stwem zależnym funduszu sovereign wealth tylko, gdy znajduje się ono pod bezpo-
średnią kontrolą funduszu sovereign wealth. Fundusze sovereign wealth zakładają 
swoje przedsiębiorstwa ze zróżnicowanych przyczyn. Jedną z nich jest elastycz-
ność. Sam fundusz sovereign wealth może podlegać restrykcyjnym wytycznym, 
natomiast przedsiębiorstwo zależne funduszu sovereign wealth może posiadać swo-
je własne regulacje. Na przykład dla wielu publicznych funduszy emerytalnych 
niemożliwa może być krótka sprzedaż akcji. W celu ominięcia tego wymogu mogą 
one zatrudnić zewnętrznego zarządcę (tu także w sensie spółki zarządzającej) mo-
gącego wdrażać strategię long-short w stosunku do danego portfela inwestycyjne-
go. Kolejną przyczyną może być przejrzystość. W sytuacji, w której fundusz sove-
reign wealth posiada setki przedsiębiorstw zależnych, trudniejsze jest śledzenie ich 
stanu posiadania. I wreszcie, przedsiębiorstwo zależne unika bycia zaklasyfikowa-
nym jako fundusz sovereign wealth i co za tym idzie unika podlegania określonym 
obowiązkom informacyjnym. Trudno jest ustalić zagregowaną wartość przedsię-
biorstw zależnych funduszy sovereign wealth, ale wiadome jest, że ich wartość nie 
może być wyższa niż wartość aktywów samych funduszy.9 Przydatne jest również 
rozróżnienie stylów inwestycyjnych funduszy sovereign wealth, czyli sposobu,  
w jaki fundusz sovereign wealth inwestuje w przedsięwzięcia dzielące się na udzia-
ły. Można rozróżnić: 

− styl portfelowy - holding posiada znaczny udział w podmiotach publicz-
nych (skoncentrowany) 

                                                 
8  http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_World 
9  Materiały Instytutu Funduszy Sovereign Wealth (Sovereign Wealth Institute). 

http://www.swfinstitute.org/research/swe.php 
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− styl indeksowy - holding posiada mały udział w podmiotach publicznych 
(zdywersyfikowany) 

− styl mieszany - holding stosuje elementy obu powyższych strategii10. 
 
 
3. Polityka inwestycyjna funduszu Dubai World i kryzys funduszu Dubai 

World 
 
 Pod względem metodycznym instytucje opisujące fenomen funduszy sovere-
ign wealth wskazują na innowacyjność badanych funduszy oraz bazowanie w bada-
niach na dość skąpym materiale badawczym. Fundusze sovereign wealth mogą 
charakteryzować się wysoce niejawną strukturą oraz działaniami. Kolejnym pro-
blemem jest relatywnie krótka historia funduszy sovereign wealth (54 lata od po-
wstania Kuwait Investment Authority) oraz ich niewielka liczność (na dzień 14 
września 2009 Sovereign Wealth Fund Institute rozpoznaje 56 funduszy). Sovere-
ign Wealth Fund Institute w swoich klasyfikacjach funduszy nadaje im rating jaw-
ności metodą Linaburga-Maduella. Przykładami funduszy o ratingu 10 (pełna przej-
rzystość informacyjna) są New Zealand Superannuitation Fund czy też norweski 
Government Pension Fund. Na drugim biegunie (rating równy 1, czyli brak przej-
rzystości informacyjnej) są wehikuły takie jak Bostwana Pula Fund czy algierski 
Revenue Regulation Fund. Istnieje tu duży związek między zaawansowaniem roz-
woju rynków finansowych oraz tak zwanymi demokratycznymi standardami stoso-
wanymi w danym państwie, a przejrzystością funduszu (fundusze krajów uznawa-
nych za autorytarne mają zazwyczaj niższe ratingi niż fundusze krajów demokra-
tycznych).11 Według raportu Merill Lynch Global Research upublicznionego 
w październiku 2007, do 2011 roku aktywa w zarządzaniu funduszy sovereign we-
alth mogą wzrosnąć czterokrotnie z 1,9 biliona do 7,9 biliona dolarów; z kolei Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie upublicznionym na początku 2008 
roku wskazuje na możliwość osiągnięcia poziomu 6-10 bilionów dolarów wartości 
aktywów w zarządzaniu tych funduszy do końca 2013 roku ).12 
 Fundusz sovereign wealth Dubai World miał cele, które można sklasyfikować 
jako ekspansywne, a nie zachowawcze. Oznacza to, że Dubai World ma na celu nie 
tyle zachowanie wartości, co jej agresywne pomnażanie. Przekazane jest to w de-
klaracji misji i wizji holdingu. Misja Dubai World: Naszą misją jest generowanie 
globalnego wzrostu socjoekonomicznego oraz utrzymywalnego bogactwa interesa-
riuszy poprzez zdywersyfikowane inwestycje, przeprowadzanie innowacyjnych pro-
jektów oraz kluczowych strategicznych partnerstw. Wizja Dubai World: Naszą wi-

                                                 
10  http://www.swfinstitute.org/research/firminvestmentstyle.php 
11  http://www.swfinstitute.org/funds.php 
12  http://www.ml.com/index.asp?id=7695_7696_8149_74412_82725_83576 
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zją jest stanie się czołowym holdingiem, odgrywanie kluczowej roli w globalnej 
gospodarce i lewarowanie naszych sił w celu kreowania wyróżniającej się wartości 
dla udziałowców.13 Według strony internetowej holdingu, posiada on interesy  
w 100 miastach na całym świecie (stąd slogan „Nad Dubai World nigdy nie zacho-
dzi Słońce”). Obszary zainteresowania holdingu to między innymi zarządzanie 
portami, działalność developerska, turystyka, zarządzanie strefami wolnocłowymi, 
private equity oraz działalność w sektorach detalicznych takich jak lotniska, giełdy 
surowcowe, usługi finansowe. Amerykańskie źródło podaje z kolei, że holding 
działa w 30 miastach dwunastu krajów i zatrudnia ponad 5000 osób (na chwilę 
inauguracji działalności holdingu pracowników wszystkich jego spółek miało być 
50 000).14 Warto zaznaczyć, że wiele z niniejszych przedsięwzięć komercyjnych 
było prowadzonych przez Biuro Korporacyjne (The Corporate Office - TCO) - nie 
posiadający osobowości prawnej podmiot rządu Dubaju prowadzony przez sułtana 
Ahmeda ben Sulayema. Wraz z powstaniem Dubai World całość władzy zarządczej 
nad tymi podmiotami została przeniesiona do Dubai World. Sułtan Ahmed ben 
Sulayem pełni obecnie rolę prezesa Dubai World. Należy również zauważyć, że 
wiele z wymienionych wcześniej przedsięwzięć jest przede wszystkim wehikułami 
mającymi za zadanie realizować określone inwestycje w Dubaju i działaniami za 
granicą jako pochodnymi. Interesujący jest również fakt, że fundusz pełnił rolę 
narzędzia walki politycznej: w marcu 2008 roku, gdy Unia Europejska usiłowała 
narzucić funduszom sovereign wealth wytyczne dotyczące transparentności, prze-
widywalności oraz odpowiedzialności, wspomniany wcześniej sułtan Ahmed ben 
Sulayem zagroził wycofaniem jego środków z Europy.15 Na koniec 2008 roku war-
tość aktywów funduszu Dubai World szacowana była na około 100 miliardów dola-
rów przy zobowiązaniach na poziomie 59 miliardów dolarów. Przychody w tym 
okresie były szacowane na około 12 miliardów dolarów.16 Ekspansja funduszu była 
również silnie związana ze zwyżkującymi rynkami aktywów takich jak nierucho-
mości czy surowce (w tym naturalnie ropą naftową będącą jedynym źródłem sukce-
su Dubaju), który to proces można było powiązać ze względnie niskimi stopami 
procentowymi oraz silnie przyrastającą masą pieniądza w obiegu. Wraz z rozwija-
jącym się tak zwanym światowym kryzysem gospodarczym potężne załamanie 
przeżyły między innymi rynki nieruchomości Dubaju. Miało to silne przełożenie na 
podmiot Dubai World biorąc pod uwagę, że koszt stworzenia tylko jednej wyspy-

                                                 
13  http://www.dubaiworld.ae/en/About%20Us/Vision%20and%20Mission/Index.html 
14  http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_World 
15  http://www.independent.co.uk/news/business/news/head-of-dubai-world-threatens-to-

take-his-money-out-of-europe-790076.html 
16  Amerykańskie źródło mówi, że w roku 2008 osiągnięto 3 miliardy dolarów przychodu, 

800 milionów zysku operacyjnego (EBIT) oraz 200 milionów dolarów zysku netto. 
http://gulfnews.com/business/economy/dubai-world-asset-base-to-shield-obligations-1.543168  
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palmy wyniósł ponad 12 miliardów dolarów.17 26 listopada 2009 roku fundusz 
Dubai World zwrócił się z prośbą o opóźnienie w spłacie swojego długu. Rozbudzi-
ło to obawy inwestorów co do ryzyka niewypłacalności samego emiratu, co ozna-
czałoby największy tego rodzaju przypadek od roku 2001 (kryzys argentyński).18 
Dubai World zwrócił się z prośbą o odroczenie o 6 miesięcy spłaty 26 miliardów 
długu swojego oraz swojej spółki zależnej Nakheel. W związku z niniejszymi wy-
darzeniami fundusz i jego spółki zależne dokonały zwolnienia 10 500 pracowni-
ków. Dubai World ma 59 miliardów dolarów długu. Dług emiratu Dubaju wynosi 
80 miliardów dolarów uwzględniając wymienione zadłużenie tego funduszu sovere-
ign wealth.19 Według oświadczenia dyrektora generalnego departamentu finanso-
wego Dubai World, długi tego holdingu nie są objęte gwarancjami rządu emiratu 
Dubaju.20 W dniu 14 grudnia roku 2009 emirat Dubaju otrzymał pomoc w wysoko-
ści 10 miliardów dolarów od emiratu Abu Zabi, które to zgodnie z oświadczeniem 
rządu Dubaju mają być użyte do spłaty islamskich obligacji Nakheel opiewających 
na 4,1 miliarda dolarów i mających datę zapadalności tego samego dnia. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Oceniając skalę działania funduszy sovereign wealth w ostatnich latach można 
stwierdzić, że stały się one innowacyjnym narzędziem kształtowania polityki eko-
nomicznej państwa, a zakres i siła ich oddziaływania zależy od wielkości ich kapi-
tałów. Fundusze sovereign wealth upowszechniły nowoczesne rozwiązania inżynie-
rii finansowej, a także umożliwiły wprowadzenie nowych metod i strategii zarzą-
dzania ryzykiem. Analiza funduszu sovereign wealth emiratu Dubaju - Dubai 
World dowodzi, że statutowe cele stawiane przed tego typu funduszami mogą oka-
zać się niemożliwe do spełnienia przy stosowaniu zbyt ekspansywnej polityki inwe-
stycyjnej. 
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SWFS AS STATE’S ECONOMIC POLICY INSTRUMENT 
 
 

Summary 
 
 The following research study describes Dubai World sovereign wealth fund. Un-
usually small quantity of information disclosed by the fund itself as well as information 
noise created by media around it draws attention, so it’s assumed that both descriptional 
and research aspects of this work need further research. 
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PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polski rynek e-finansów znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Według 
najnowszych danych 56,4% gospodarstw domowych posiada komputery1 a 57,8% 
Polaków2 korzysta z dostępu do Internetu, a 84,9% posiada telefon komórkowy (co 
najmniej jeden). Ogólnie, w tych samych badaniach zwraca się uwagę, że cały ry-
nek telekomunikacyjny „skręca” w kierunku technologii internetowych. Populację 
polskich internautów silnie determinują, jak dotychczas, trzy kryteria: wiek, miejsce 
zamieszkania i wykształcenie. Mniejsze znaczenie ma tu płeć. Generalnie populację 
tę tworzą ludzie relatywnie młodzi, mieszkający w większych miastach, lepiej wy-
kształceni, oraz co potwierdza ich status - lepiej przeciętnie zarabiający3. Już to 
daje pomyślne perspektywy rozwoju e-biznesu, a e-finansów w szczególności. W 
dalszej części naszych rozważań zaprezentujemy więcej bardziej szczegółowych 
danych wywodzących się z przywoływanych różnych źródeł. Dane te dość dobrze 
charakteryzują stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku e-finansów. Pomiesz-
czone  
w tym artykule treści są komplementarne do dwóch innych artykułów złożonych do 
Wydawnictwa4. 

                                                 
1  P. Maciejewicz: Co Polak ma, www.wyborcza.pl, luty 2009. 
2  P. Poznański: Internet i telefon coraz tańsze, www.wyborcza.pl, styczeń 2010.  
3  M. Jędrysik: Po co nam cały ten internet?, www.wyborcza.pl, luty 2010. 
4  A. Małachowski: Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny  

i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny 
i perspektywy rozwoju, „Poczta - Telekomunikacja” – teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-
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1. Internet jako źródło informacji o e-finansach  
 
 Informacji na temat produktów finansowych Polacy najczęściej szukają  
u źródeł, czyli w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpiecze-
niowych. Internet jest w tym zestawieniu drugi pod względem popularności, ustę-
pując jedynie instytucjom finansowym o 1 punkt. Co trzeci Polak, zanim podejmie 
decyzję finansową, pyta o zdanie znajomych i rodzinę. Ale, co ciekawe, już tylko 
co czwarty uzyskaną w ten sposób opinią się kieruje. Warto natomiast podkreślić, 
że Internet zajmuje drugą pozycję zarówno jako miejsce poszukiwania informacji, 
jak i źródło, które najbardziej wpływa na podjęcie decyzji5  
 

 
 (Można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

Rys. 1. Źródła informacji o produktach finansowych 

Źródło: Google Poland Finance Study 2008. 

 

                                                                                                                        
Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(w druku); M. Laska, A. Małachowski, Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych 
witryn i portali polskiego rynku e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny  
i perspektywy rozwoju, „Poczta - Telekomunikacja” – teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-
Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(w druku).  

5  Polskie e-finanse pod lupą google, www.money.pl/artykul/polskie/e-finanse, styczeń 
2009. 
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 Jak wynika z powyższych danych, Internet jest najbardziej popularnym  
i przydatnym przedstawicielem mediów komunikacji w dostępie do informacji  
i rynku e-finansów. Jest ponad dwukrotnie częściej wykorzystywanym źródłem niż 
telewizja, także jego skuteczność w podjęciu decyzji o wyborze określonego pro-
duktu lub usługi finansowej (i odpowiedniego podmiotu - ich operatora) jest blisko 
siedmiokrotnie większa. Jak się okazuje prasa i radio mają tu marginalne znaczenie. 
Polacy w Internecie informacji o produktach finansowych szukają na stronach www 
instytucji finansowych, banków (76%), przez wyszukiwarki (40%) i w portalach 
finansowych (32%). Ponadto u rodziny i znajomych najczęściej szukamy informacji 
o kontach osobistych (39%). Natomiast bezpośrednio w banku pytamy o karty kre-
dytowe (40%). Internet stał się podstawowym źródłem informacji w sprawach 
pożyczek (34%). Z kolei informacji o kredytach mieszkaniowych poszukujemy  
u doradców (36%) lub bezpośrednio w bankach (36%). 
 
 
2. Produkty potencjalnie zamawiane w sieci 
 
 Według tych samych badań firmy Google dotyczących rynku e-finansów  
w Polsce aż 90% polskich internautów z grupy wiekowej 18-54 lata korzysta lub 
korzystało w ciągu ostatniego roku z produktów e-finansowych. Statystyczny użyt-
kownik e-finansów jest mężczyzną z wyższym wykształceniem, w przedziale wie-
kowym 25-34 lat, mieszka w dużym mieście i zarabia ponad 4 tys. złotych. Z Inter-
netu korzysta praktycznie codziennie, a z siecią ma do czynienia od ponad 5 lat.  
W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie internauci najczęściej kupowali 
ubezpieczenia. Polisę kupiła lub przedłużyła ponad połowa z nich. Co czwarty za-
łożył konto w banku lub poprosił o wydanie karty kredytowej. Najmniej popularne 
były pożyczki i kredyty. 
 Zobaczmy, z jakich produktów finansowych już korzystają i jakich poszukują 
polscy internauci (tabela 1) Wśród produktów, z których już korzystają polscy in-
ternauci (a niekoniecznie zdecydowali się na nie w ciągu ostatniego roku, o tym 
dalej) zdecydowanie najpopularniejsze jest konto osobiste. To jedyny produkt, któ-
rym pochwalić się może więcej niż połowa badanych.  
 Z badań portalu Money.pl6 wynika, że internauci w sieci najczęściej zakładają 
konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych i zamawiają karty kredy-
towe. Około 60 %. internautów Money.pl posiada produkty finansowe zamówione 
lub zakupione online. Jeszcze większy jest odsetek takich osób wśród przedsiębior-
ców (67%) i osób zarabiających ponad 5 tys. zł (76,7%). Dane te ilustruje rysunek 
2. 
 

                                                 
6  Money.pl.: Statystyki odwiedzin. http://firma.money.pl/statystyki/, marzec 2009. 
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Tabela 1 
 

Produkty finansowe, z których korzystają i których poszukują polscy internauci 
 

Produkty finansowe polskich internautów 
Produkty posiadane Produkty poszukiwane 

konto osobiste 77% kredyt hipoteczny 19%  
ubezpieczenie samochodu 44% konto oszczędnościowe 17% 
ubezpieczenie na życie 42% fundusze inwestycyjne 16% 
karta kredytowa 40% pożyczka 15% 
konto oszczędnościowe 36% karta kredytowa 14% 
ubezpieczenie mieszkania 28% konto osobiste 12% 
pożyczka 23% akcje 11% 
ubezpieczenie turystyczne 15% kredyt samochodowy 11% 
fundusze inwestycyjne 14% ubezpieczenie na życie 11% 
kredyt hipoteczny 13% inne produkty finansowe 10% 
akcje 7% ubezpieczenie mieszkania 8% 
inne produkty finansowe 6% ubezpieczenie samochodu 8% 
kredyt samochodowy 6% obligacje 8% 
obligacje 3% ubezpieczenie turystyczne 6% 

(Można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
 
Źródło: Google Poland Finance Study 2008, op.cit.  
 
 

 
(Suma odpowiedzi nie równa się 100 proc. Ankietowani mogli wskazać więcej niż 

jedną odpowiedź) 

 
Rys. 2. Liczba internautów, którzy kupili produkty finansowe w Sieci 

Źródło: Money.pl, op.cit. 
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 Internauci Money.pl w znacznym procencie (60%) deklarują, że w przyszłości 
zamierzają zakupić produkty finansowe dystrybuowane za pośrednictwem sieci. 
Jednak odrobinę bardziej nieufne wobec tego kanału dystrybucji są kobiety (ok. 
52% nosi się z takim zamiarem). Wśród mężczyzn odsetek osób planujących zakup 
jest wyższy o 14%.  
 Niemal co piąty internauta Money.pl kupował w sieci jednostki funduszy 
inwestycyjnych. Warto podkreślić, że w przypadku funduszy większość (51%) 
wśród posiadaczy tego produktu kupiła go online (w odniesieniu do wszystkich 
posiadaczy jednostek funduszy). Pomimo nie najlepszej ostatnio koniunktury na 
giełdzie, wciąż zdecydowanie największą popularnością cieszą się fundusze akcji. 
Ma je w swoim portfelu 84% internautów, którzy kupili jednostki za pośrednic-
twem Internetu. Większość też - bo aż 69% - posiadaczy funduszy kupionych  
w sieci zainwestowało w nie ponad 5 tys. złotych7. 
 

 
 

Rys. 3. Rodzaje funduszy nabywanych w sieci 

Źródło: Money.pl, op.cit. 

 
 Zobaczmy też, jakie produkty finansowe zamierzają nabyć internauci w naj-
bliższym czasie (rys. 4). Jednostki funduszy to produkt, który internauci Money.pl 
najczęściej wskazują jako ten, który zamierzają zamówić w sieci w przyszłości. 
Chce tak zrobić 42,4% osób planujących zakup jakiegokolwiek produktu finanso-
wego w sieci. W przypadku funduszy znów wychodzi na to, że bardziej skłonni do 
ryzyka są mężczyźni. Połowa panów, którzy zamierzają korzystać z internetowych 

                                                 
7  Fundusze w sieci mają przyszłość, http://direct.money.pl/funduszeinwestycyjne, styczeń 

2009. 
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usług finansowych planuje właśnie zakup jednostek funduszy. U pań ten odsetek 
spada do jednej trzeciej8.  
 

 
(Suma odpowiedzi nie równa się 100 proc. Ankietowani mogli wskazać więcej niż 

jedną odpowiedź). 

 

Rys. 4. Rodzaje produktów finansowych jakie zamierzają nabyć internauci w najbliż-
szym czasie w Internecie 

Źródło: Money.pl, op.cit. 

 
 Co dziesiąty internauta Money.pl kupił w sieci polisę ubezpieczeniową. Naj-
więcej, bo prawie 42% to ubezpieczenia komunikacyjne. Niewiele ustępują im 
ubezpieczenia na życie (37,7%). Co piątą polisę stanowi ubezpieczenie majątko-
we9.  
 Równie interesujące dane dotyczą płatności na rynku e-finansów realizowa-
nych za pośrednictwem Internetu. 
 
 
3. Rozwój różnorodnych form płatności na rynku e-finansów 
 
 Nieco przestarzałe już dane (publikowane na początku 2010 roku) statystyk 
UE10, w niezbyt korzystnym świetle przedstawiają obraz korzystania przez Pola-
ków z usług bankowych - stanowiących podstawę płatności na rynku e-finansów. 
                                                 

8  Fundusze w sieci mają przyszłość, op.cit. 
9  Money.pl, op.cit. 
10  N. Hałabuz, Skacz z banku do banku, www.wyborcza.pl., styczeń 2010. 
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Na mieszkańca Polski przypada statystycznie 0,7 rachunku bankowego (uwzględ-
niając w tym posiadaczy więcej niż jednego rachunku), przy przeciętnym wskaźni-
ku 1,2 na mieszkańca UE. Podobnie tylko 0,16 rachunku na jednego mieszkańca 
obsługiwane jest przez dostęp internetowy (tzn. tylko co siódmy mieszkaniec na-
szego kraju korzysta z tej formy realizacji płatności), przy zastrzeżeniu, że wielu 
internautów może dysponować więcej niż jednym takim rachunkiem. W UE takich 
kont przypada 0,34 na mieszkańca. 
 Mimo wszystko rynek e-płatności rozwija się dynamicznie, a wraz z nim po-
jawiają się nowe formy płatności. Bez względu na te ograniczenia Internet staje się 
coraz bardziej naturalnym i „intuicyjnym” środkiem operacji finansowych. Badania 
polskie wskazują11, że w 2008 roku regulowanie rachunków w formie e-przelewów 
zajęło 3 miejsce pod względem korzystania z tej formy płatności. Jeśli chodzi  
o korzystanie z Internetu to jedynie 16% badanych opłaca rachunki używając konta 
online. Wzrost popularności przelewów dokonywanych przez Internet jest zasługą 
jego upowszechniania się a także rozwoju wirtualnej bankowości.  
 Ogólnie, płacone rachunki stanowią bardzo ważny element domowego budże-
tu Polaków. Najczęściej opłacana jest energia elektryczna i telefon stacjonarny. 
Statystyczne gospodarstwo domowe płaci w ciągu 60 dni średnio 6 rachunków,  
a przeciętna wartość prowizji za regulowanie jednego z nich wynosi 1,04 zł. Dlate-
go też coraz więcej podmiotów poszerza ofertę o internetowe przelewy, polecenia 
zapłaty, czy zlecenia telefoniczne12.  
 Bankowość elektroniczna staje coraz bardziej popularna w Polsce. W 2007 
roku odsetek użytkowników dokonujących operacji bankowych codziennie wynosił 
w Polsce 28%. W Europie wyprzedzili nas jedynie Portugalczycy (30%). W Polsce, 
co najmniej raz w tygodniu korzysta z bankowości elektronicznej 69% internautów, 
dla porównania w Estonii prawie 80%, a w Nowej Zelandii 75% społeczeństwa.  
W 2007 r. w Polsce w obiegu znajdowało się niemal 25 mln kart płatniczych,  
a liczba wydawanych kart stale rośnie, co kwartał średnio o kilka procent. Karty 
debetowe stanowią 70% wszystkich kart płatniczych, których wydano już 18 mln. 
Bardzo szybko rośnie także liczba wydawanych kart kredytowych. W pierwszym 
kwartale 2007 roku ich liczba wzrosła w stosunku do IV kwartału 2006 roku  
o 3,9%. Natomiast w drugim kwartale 2007 ich liczba wzrosła o 4,4%. - do 6,89 
mln wydanych kart13.  

                                                 
11  Sposoby płatności, www.egospodarka.pl/Sposoby-platnosci-Poczta-Polska-liderem.html, 

luty 2009. 
12  Ibidem. 
13  e-Płatności, http://www.poland.gov.pl/e-Platnosci,(e-Banking),2589.html, luty 2009. 
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Tabela 2 
 

Liczba wydanych kart w Polsce (w mln) 
 

 I półrocze 2006 r. 31.12.2006 r. I półrocze 2007 r. 
Karty debetowe 16,1 16,9 17,5 
Karty kredytowe 5,17 6,35 6,89 
Karty obciążeniowe  0,6 0,55 0,51 
RAZEM 21,937 23,848 24,919 

 
Źródło: e-Płatności, op. cit. 
 
 Od września 2007 roku na polskim rynku oferowana jest usługa mPay (nazy-
wana elektroniczną portmonetką). Usługa ta umożliwia płatności przez telefon ko-
mórkowy. mPay to spółka notowanej na giełdzie grupy ATM, a jej usługa możliwa 
jest dzięki umowie z operatorem sieci Plus. Klient rejestrując się w systemie, wy-
biera własny PIN, który później jest wykorzystywany w trakcie autoryzacji transak-
cji. Płatność realizowana jest ze specjalnego rachunku bankowego, na którym 
wcześniej muszą znaleźć się środki. Występująca tu niedogodność powinna być 
zniwelowana w momencie integracji m-płatności z systemami bankowymi. Wów-
czas obciążenie konta będzie odbywało się podobnie, jak w przypadku dokonywa-
nia płatności kartą płatniczą. Usługa mPay dostępna jest już w niektórych tradycyj-
nych punktach sprzedaży, w wybranych punktach sieci popularnych barów i restau-
racji fast food, a także przy płatnościach internetowych. Użytkownicy systemu 
mPay mogą również doładowywać swoje telefony prepaid oraz dokonywać przele-
wów środków pieniężnych między sobą. W praktyce można korzystać z tej usługi 
płacąc także za np. taksówkę. Wystarczy wpisać w komórce numer *145, połączyć 
się z serwisem, następnie wpisać sześciocyfrowy numer, który podaje nam kierow-
ca, wraz z kwotą do zapłaty. Transakcję potwierdzamy kodem PIN telefonu komór-
kowego. Oczywiście pieniądze muszą być przekazane wcześniej na specjalne kon-
to, z którego przelane zostaną na konto taksówkarza. Kolejnym przykładem jest 
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, który w lutym 2008 roku uruchomił usługę 
mPay - płatności za parkowanie przy użyciu telefonów komórkowych. Stanowi ona 
duże udogodnienie dla klientów, gdyż nie muszą szukać parkomatu, nie potrzebują 
monet, a opłata naliczana jest dokładnie za czas postoju. Także sklepy w Internecie 
stale poszerzają ofertę elektronicznych przelewów o kolejne, wchodzące na rynek 
systemy e-płatności. Liczba systemów płatniczych umożliwiających płacenie  
w sieci stale rośnie. Jednym z ostatnich jest PayByNet, wprowadzony przez Krajo-
wą Izbę Rozliczeniową. W systemie tym transakcja ważna jest już w momencie 
naciśnięcia przycisku zapłać, a nie dopiero, gdy pieniądze trafią na bankowe konto 
sklepu. Gwarantem płatności jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. e-Sklepy mogą 
znacznie szybciej zacząć realizować transakcje. System dopiero co pojawił się na 
rynku, dlatego jego oferta nie jest jeszcze zbyt szeroka. Obecnie tylko Nordea Bank 
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pracuje w tym systemie. W najbliższym czasie mają dołączyć do niego kolejne 
banki, w tym 16 największych polskich banków. Obecne formy e-płatności pozwa-
lają na dokonanie przelewu w dwóch sytuacjach: gdy klient i e-sklep posiadają 
konto w tym samym banku, lub gdy w płatności uczestniczy pośrednik – w sytuacji, 
gdy klient i sklep mają konta w różnych bankach. 
 W systemach PayPal i Moneybookers, po wcześniejszym założeniu konta, do 
wykonania przelewu wystarczy podanie swojego adresu e-mail. Pieniądze przeka-
zywane są w czasie rzeczywistym, w kilka sekund. Koszty są niższe niż w bankach, 
które za przelew zagraniczny pobierają znaczne prowizje. Prowizja w Moneybo-
okers to 1 proc. wartości transakcji (nie więcej niż 0,5 euro plus 1,80 euro za wy-
płatę pieniędzy). Z kolei w PayPal przy przesłaniu np. z Wielkiej Brytanii 500 fun-
tów wysyłający nie płaci nic, podobnie jak osoba odbierająca, jeśli ma konto osobi-
ste w banku. Firmy, które odbierają pieniądze, płacą z kolei 1,9-3,4 proc. - im wyż-
sza kwota, tym mniejsza prowizja14. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przytoczone dane statystyczne ukazują zróżnicowany obraz polskiego rynku 
e-finansów. Z jednej strony uwidaczniają nasze znaczne opóźnienia w porównaniu 
do krajów UE, w korzystaniu z podstawowych usług i produktów na tym rynku.  
Z drugiej jednak strony, postępujący w naszym kraju szybki rozwój platform tech-
nologicznych (zwłaszcza Internetu i technologii komunikacyjnych) sprzyjający 
dynamicznemu rozwojowi e-biznesu a e-finansów w szczególności, tworzy dogod-
ne warunki do znacznego postępu w tym dziedzinie. Ponadto Polacy w coraz więk-
szym zakresie coraz chętniej sięgają po produkty i usługi e-finansowe. Potwierdze-
niem tego są wysokie wskaźniki wzrostu szerokiego, wielosegmentowego rynku  
e-finansów, znacznie wyprzedzające wzrosty na tradycyjnych rynkach finanso-
wych. Systematycznie rośnie populacja wprawnych internautów, traktujących wir-
tualną przestrzeń Internetu jako immanentny składnik swojego codziennego życia.  
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Summary 
 
 The article presents the basic statistical data characterizing the current state and 
prospects of development of the Polish market for e-finance. in comparison to EU coun-
tries are showed significant delays in the development of this market. In conclusion, 
given that much of the dynamics of the development of e-financial market in Poland, 
compared to traditional markets (segments) for financial, creates favorable conditions to 
strengthen and expand product offerings and e-financial to the benefit of present and 
future of its users.  
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RODZAJE INFORMACJI RYNKOWYCH  
A TERMIN REALIZACJI ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Czas jest niezmiernie istotnym czynnikiem związanym z sukcesem tworzenia 
nowego produktu1. Spóźnione wobec planowanego terminu wejście na rynek  
z nowym produktem zazwyczaj negatywnie przełoży się na wynik tworzenia nowe-
go produktu. Bierze się to stąd, że monitoring sposobności rynkowych prowadzony 
jest zarówno przez firmę tworzącą nowy produkt, jak też przez jej konkurentów.  
Z kolei wejście na rynek z nowym produktem w planowanym terminie, lub nawet 
przed nim, zwiększa szansę sukcesu tego produktu. Powstaje zatem pytanie, jakie 
czynniki wpływają na termin realizacji rozwoju nowego produktu. 
 Do tej pory przeprowadzone badania wskazały pewne czynniki determinujące 
termin wykonania projektu nowego produktu. R.G. Cooper określił siedem takich 
czynników, z których trzy silnie wiążą się z czasem tworzenia nowego produktu. Są 
one następujące2: stosowanie zespołów zadaniowych w zakresie tak zwanej macie-
rzy projektowej (ang. cross-functional teams); wykonanie czynności poprzedzają-
cych przygotowanie założeń projektu nowego produktu; silna orientacja rynkowa, 
w tym uwzględnienie „głosu klienta” przy tworzeniu nowego produktu. Z kolei  
M. Swink ustalił, że stosowanie sześciu następujących sposobów pozytywnie 

                                                 
1  R.G. Cooper: Developing new products on time, in time, „Research Technology Man-

agement”, 1995, Vol. 38 (5), s. 49. 
2  Ibidem. 
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wpływa na czas wykonania projektu nowego produktu3: komputerowe harmono-
gramowanie, szybkie prototypowanie, metoda DFM (ang. Design for Manufactur-
ing), metoda QFD (ang. Quality Function Deployment), jasno sprecyzowane cele  
i zwiększanie zasobów. 
 Dotąd w tego rodzaju badaniach nie brano pod uwagę problemu wykorzysta-
nia informacji rynkowych przy tworzeniu nowych produktów. W świetle wyników 
badania R.G. Coopera – mówiących o tym, że silna orientacja rynkowa rozwoju 
nowego produktu determinuje termin jego realizacji – stosowanie informacji ryn-
kowych powinno pozytywnie wpływać na termin wykonania projektu nowego pro-
duktu. W związku z tym przyjęto, iż celem artykułu jest danie odpowiedzi na nastę-
pujące pytanie badawcze: Czy istnieje związek pomiędzy rodzajem informacji ryn-
kowych stosowanych w rozwoju nowych produktów a terminem realizacji tego 
rozwoju? Wzięte pod uwagę rodzaje informacji rynkowych to: informacje o na-
bywcach, o konkurencji i ogólne informacje rynkowe. Odpowiedź na to pytanie 
zostanie udzielona na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzone-
go wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki4. 
 
 
1. Informacja rynkowa i jej rodzaje 
 
 Poprzez informację rynkową rozumie się wszelką treść dotyczącą rynku5. Do 
wyróżnienia rodzajów informacji rynkowych kluczowe jest pojęcie rynku. Definicja 
rynku zaproponowana przez W. Wrzoska jest następująca: „[…] rynek może być 
określany jako ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi 
w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy repre-
zentują oraz kształtują podaż i popyt, a także wzajemne relacje między nimi”6. Na 
podstawie tej definicji można wyodrębnić trzy następujące rodzaje informacji ryn-
kowych: informacje o nabywcach, informacje o konkurencji7 i ogólne informacje 
rynkowe. W każdym z tych przypadków chodzi o informacje istotne w świetle sto-
sunków zachodzących pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wy-
miany. 
                                                 

3  M. Swink: Product development – faster, on-time, „Research Technology Management”, 
2002, Vol. 45 (4), s. 53. 

4  Do rozwiązania podjętego w artykule problemu zostaną użyte dane, którymi posługiwa-
no się już do odpowiedzi na inne zagadnienia badawcze, co przedstawiono w pracy: D. Dąbrow-
ski: Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Seria Mo-
nografie nr 93, Gdańsk 2009, s. 151-155. 

5  J. Penc: Informacje rynkowe a sukces firmy, „Marketing i Rynek”, 1994, nr 3, s. 6;  
L. Żabiński: System informacyjny o funkcjonowaniu rynków krajowych i zagranicznych,  
w: J. Kramer (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994, s. 102. 

6  W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 13. 
7  Sprzedawcy danego produktu tworzą konkurencję. 
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 Grupę informacji dotyczących nabywców będą stanowiły wszelkie informacje 
rynkowe bezpośrednio odnoszące się do potencjalnych nabywców nowego produk-
tu. Przykłady tego rodzaju informacji to: potrzeby nabywców, ich preferencje, licz-
ba nabywców, segmenty nabywców, wielkość popytu czy zamiary zakupu nowego 
produktu. Drugą grupę stanowią informacje o konkurencji i do nich można zaliczyć 
wszelkie treści rynkowe bezpośrednio odnoszące się do konkurentów. Przykłady 
informacji z tej grupy są następujące: liczba sprzedawców, wielkość podaży, seg-
menty sprzedawców, produkty konkurentów i ich cechy, wspólne przedsięwzięcia 
badawczo-rozwojowe sprzedawców (przedsiębiorstw) czy zamiary sprzedaży. 
Trzecia grupa to ogólne informacje rynkowe i do nich można zaliczyć te informacje 
rynkowe, które odnoszą się do całego rynku, w tym do nabywców i sprzedawców 
występujących na nim. Jako przykłady tego rodzaju informacji można podać: war-
tość transakcji kupna-sprzedaży, liczbę tych transakcji, cenę rynkową produktu, 
formę rynku czy jego fazę rozwojową, rodzaje pośredników rynkowych.  
 Przedstawione grupowanie informacji rynkowych należy uznać za typologię  
a nie klasyfikację. Wynika to stąd, że treść informacji rynkowych może być zróżni-
cowana. Na przykład określona informacja rynkowa może dotyczyć kilku obiektów 
różnego rodzaju. Dlatego na potrzeby niniejszej pracy przyjęto stosunkowo proste 
grupowanie, które jednak pozwala na wskazanie pewnych rodzajów (typów) infor-
macji rynkowych.      
 
 
2. Metody badania 
 
 Badaną zbiorowość stanowiły krajowe przedsiębiorstwa wysokiej techniki8 
zatrudniające powyżej 49 osób, gdyż są to firmy aktywne w zakresie innowacji 
produktowych. Zgodnie z rejestrem REGON badana populacja składała się z 346 
firm, z których do badania wylosowano 258 przedsiębiorstw. W 2007 roku wśród 
tych firm przeprowadzono ankietę pocztową składającą się z przesyłki zasadniczej  
i dwóch monitów.  
 Przesyłkę zasadniczą skierowano do osoby zajmującej najwyższe stanowisko 
w organizacji i zawierała ona dwie wersje tego samego kwestionariusza. Jeden 
kwestionariusz dotyczył nowego produktu będącego sukcesem, a drugi – porażką 
firmy. Poproszono tę osobę o wybranie udanego i nieudanego nowego produktu, 
które firma wprowadziła na rynek przynajmniej pół roku temu. Jako udany nowy 

                                                 
8  W zakresie wysokiej techniki znajdują się przedsiębiorstwa prowadzące przynajmniej je-

den z następujących rodzajów działalności: produkcja statków kosmicznych i powietrznych; 
produkcja wyrobów farmaceutycznych; produkcja maszyn biurowych i komputerów; produkcja 
sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych; produkcja instrumentów me-
dycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (cyt. za: A. Dobosz i in.: Nauka  
i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005, s. 120). 
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produkt rozumiano ten, co do którego osiągnięto lub przekroczono planowane cele, 
natomiast przez nieudany – taki, co do którego nie dopięto planowanych celów. 
Następnie poproszono tę osobę o przekazanie kwestionariusza dotyczącego udane-
go nowego produktu osobie zaangażowanej w jego rozwój, zaś kwestionariusza 
odnoszącego się do niefortunnego nowego produktu – odpowiednio osobie biorącej 
udział w jego tworzeniu. Każdy z monitów kierowano do adresatów ankiety dzie-
sięć dni po poprzedniej wysyłce. 
 Na ankietę odpowiedziały 82 przedsiębiorstwa, stąd wskaźnik zwrotu wyniósł 
31,8%. O udanym i nieudanym nowym produkcie informacje przesłały 62 firmy, 
tylko o udanym produkcie – 16 przedsiębiorstw, o dwóch nieudanych produktach – 
jedna firma, zaś tylko o nieudanych nowych produktach – trzy przedsiębiorstwa. 
Razem otrzymano 145 kwestionariuszy, w tym 80 dotyczących nowych produktów 
będących sukcesami i 65 dotyczących porażek. 
 Ze względu na liczbę zatrudnionych i rodzaj działalności struktura badanych 
przedsiębiorstw przedstawiała się następująco. Najwięcej, bo aż 65,9% badanych 
firm stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób, 29,2% - od 250 
do 999 osób, natomiast przedsiębiorstw liczących 1000 i więcej osób było 4,9%. 
Pod względem rodzaju działalności większość badanych firm (52,4%) zajmowała 
się produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów  
i zegarków, 23,2% - produkcją sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i ko-
munikacyjnych, 18,3% - produkcją wyrobów farmaceutycznych. Pozostałe dwa 
rodzaje działalności, to znaczy produkcja statków kosmicznych i powietrznych oraz 
produkcja maszyn biurowych i komputerów, wystąpiły w niewielkim stopniu – 
odpowiednio 4,9% oraz 1,2% badanych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę obie te 
cechy porównano strukturę badanej grupy przedsiębiorstw ze strukturą populacji. 
Testem chi-kwadrat sprawdzono, czy rozkład każdej z cech w badanej grupie firm 
był taki jak w populacji. Co do każdej z nich nie było podstaw do odrzucenia hipo-
tezy zerowej, mówiącej o zgodności rozkładu danej cechy w badanej grupie firm  
i w populacji (przy poziomie istotności 0,05). 
 W nawiązaniu do podjętego celu pracy, w badaniu mierzono trzy następujące 
czynniki: stosowanie informacji o nabywcach, stosowanie informacji o konkurencji, 
stosowanie ogólnych informacji o rynku. Każdy z tych czynników mierzono za 
pomocą skali złożonej składającej się z kilku pozycji – trzech lub czterech. Pozycje 
te przedstawiono w tabeli 1 i każdą z nich mierzono przy użyciu siedmiostopniowej 
skali Likerta, którą traktuje się jako skalę quasi-przedziałową9. 
 

                                                 
9  E. Gatnar: Analiza rzetelności, w: E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej 

analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 
2004, s. 69; G.A. Churchill: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, WN PWN, War-
szawa 2002, s. 423 i J. Górniak: My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza, Wyd. 
Aureus, Kraków 2000, s. 75. 



Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji… 39

Tabela 1 
 

Pomiar czynników diagnozujących stosowanie różnych rodzajów informacji ryn-
kowych 

 
Skala 

(czynnik) 
Pozycje skali 

α 

Cronbacha 

Stosowanie 
informacji  

o nabywcach 

1. Potrzeby nabywców odgrywały kluczową rolę przy jego tworzeniu. 

2. Opinie przyszłych nabywców tego produktu (np. o  koncepcji, proto-
typie) nie miały wpływu na podejmowane decyzje (R). 

3. Preferencje nabywców stanowiły ważny czynnik wpływający na 
określenie parametrów tego produktu. 

4. Informacja o wielkości popytu była jednym z ważnych czynników 
decydujących o wdrożeniu tego produktu. 

0,78 

Stosowanie 
informacji  

o konkurencji 

1. Nie używaliśmy informacji o potencjalnych produktach konkurencyj-
nych wobec naszego nowego produktu (R). 

2. Pozycjonowaliśmy ten produkt na rynku, na podstawie gruntownej 
znajomości konkurencji. 

3. Nie używaliśmy informacji o potencjalnych konkurentach  (firmach) 
na rynku tego produktu (R). 

0,83 

Stosowanie 
ogólnych 
informacji  

o rynku 

1. Uwzględnialiśmy fazę rozwojową rynku tego produktu (np. faza 
eksperymentalna, ekspansji, dojrzałości), np. przy tworzeniu jego stra-
tegii marketingowej. 

2. Nie używaliśmy informacji o przeciętnej cenie rynkowej tego rodzaju 
produktów, np. przy określaniu jego ceny (R)*. 

3. Forma rynku tego produktu (np. monopol, oligopol), wpływała na 
podejmowane decyzje, np. marketing tego produktu. 

0,68 

 

*Pozycja usunięta w trakcie oczyszczania skali.  

R - Stwierdzenie negatywne, kodowane odwrotnie niż pozytywne. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Rzetelność każdej skali złożonej oceniono za pomocą współczynnika α Cron-
bacha, którego wartość powyżej 0,6 mówi o jednorodności skali10. W trakcie 
oczyszczania skal okazało się, że w przypadku skali do pomiaru stosowania ogól-
nych informacji o rynku należało usunąć jedną pozycję, żeby otrzymać skalę ho-

                                                 
10  A. Sagan: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, wyd. 2, Wyd. AE w Krakowie, 

Kraków 2004, s. 95; E. Kąciak: Pomiar i analiza danych, w: J. Bazarnik i in.: Badania marketin-
gowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools  
i AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992, s. 61; J. Górniak, op. cit., s. 71. 
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mogeniczną11. W tabeli 1 pozycję tę oznaczono jednogwiazdkowym indeksem 
górnym. W efekcie otrzymano skale jednorodne dla wszystkich skal złożonych, zaś 
wartości współczynnika α Cronbacha podano w tabeli 1.  
 Termin realizacji rozwoju nowego produktu mierzono za pomocą siedmio-
stopniowej skali semantycznej, której krańce określono następująco: „znacznie 
później niż planowano” i „znacznie wcześniej niż planowano”. 
 Do oceny powiązania pomiędzy terminem tworzenia nowego produktu a sto-
sowaniem informacji o nabywcach, informacji o konkurencji i ogólnych informacji 
rynkowych użyto standardowej regresji wielorakiej. W rozważanym modelu 
zmienną objaśnianą był termin realizacji rozwoju nowego produktu, natomiast 
zmiennymi objaśniającymi stosowanie trzech rozpatrywanych rodzajów informacji 
rynkowych. 
 
 
Wyniki i wnioski 
 
 W tabeli 2 przedstawiono wyniki standardowej regresji wielorakiej. Cały mo-
del regresji jest istotny statystycznie. Hipotezę zerową testu globalnego F –  mó-
wiącą, że żadna z rozpatrywanych zmiennych niezależnych nie ma wpływu na ter-
min realizacji rozwoju nowego produktu – można odrzucić na wysokim poziomie 
istotności (p < 0,05). W związku z tym można przyjrzeć się wpływowi zmiennych 
objaśniających na zmienną objaśnianą. Okazuje się, że tylko stosowanie informacji 
rynkowych o nabywcach jest istotne statystycznie (p < 0,05), natomiast wpływ 
pozostałych zmiennych niezależnych na zmienną zależną nie jest istotny statystycz-
nie. 
 Kierunek powiązania pomiędzy terminem realizacji tworzenia nowego pro-
duktu a stosowaniem informacji o nabywcach jest pozytywny, o czym świadczy 
dodatnia wartość standaryzowanego współczynnika regresji w przypadku tego 
czynnika (BETA = 0,24; p < 0,05). Można stwierdzić, że stosowanie informacji 
rynkowych o nabywcach w zakresie rozwoju nowego produktu dodatnio oddziałuje 
na termin realizacji tego rozwoju w przypadku krajowych przedsiębiorstw wysokiej 
techniki. Wynik ten jest zgodny z rezultatem uzyskanym przez R.G. Coopera12, 
który wskazał na pozytywny wpływ uwzględnienia „głosu klienta” w rozwoju no-
wego produktu na sprawny czas realizacji tego rozwoju. 
 

                                                 
11  Usuwanie „nie pasujących pozycji” jest jednym ze sposobów zwiększania spójności skali 

(A. Sagan: op.cit., s. 95). 
12  R. G. Cooper: op.cit., s. 49. 
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Tabela 2 
 
Termin realizacji rozwoju nowego produktu a stosowanie różnych rodzajów informacji 

rynkowych 
 
Zmienne objaśniające Standardowe współczynniki regresji 
Stosowanie informacji o nabywcach 0,24* 
Stosowanie informacji o konkurencji 0,14 
Stosowanie ogólnych informacji rynkowych - 0,14 
R2 (Skorygowane R2) 0,07 (0,05) 
F (p-wartość) 3,74 (p < 0,05) 

*p < 0,05; n = 145 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Powyżej przedstawione powiązanie może wynikać stąd, że oparcie się na 
informacjach o nabywcach w trakcie tworzenia nowego produktu ułatwia podej-
mowanie decyzji związanych z kształtowaniem nowego produktu. W przypadku 
danego problemu, występującego w zakresie rozwoju nowego produktu, nie traci 
się czasu na rozpatrywanie często różnych opinii pracowników zaangażowanych  
w ten rozwój i tym bardziej podejmowanie działań ustalających kto ma rację. Opi-
nia nabywców jest wyraźną wytyczną, będącą ponad poglądami pracowników, 
która ułatwi znalezienie konsensusu i podjęcie decyzji dotyczących rozpatrywanego 
problemu. Zatem używanie informacji odnoszących się do potencjalnych nabyw-
ców w trakcie tworzenia nowego produktu skutkuje szybszym przebiegiem rozwoju 
tego produktu. Dodatkowa korzyść wynikająca z takiego działania, to zwiększenie 
szansy ukształtowania produktu dostosowanego do potrzeb potencjalnych nabyw-
ców.  
 Współczynnik determinacji modelu wynosi siedem procent. Niski jego po-
ziom wskazuje, że istnieją inne czynniki, oprócz uwzględnionych w badaniu, które 
wpływają na termin wykonania projektu nowego produktu. W świetle rezultatów do 
tej pory przeprowadzonych badań w zakresie podjętego zagadnienia, można wska-
zać wiele czynników – nie ujętych w tym badaniu ze względu na jego zakres – 
determinujących czas realizacji rozwoju nowego produktu13. Jednak zbudowany 
model regresji nie ma służyć predykcji, gdzie wymagana jest bardzo wysoka war-
tość współczynnika determinacji, lecz został zastosowany do wykrycia związków 
pomiędzy zmiennymi. Utworzony model regresji nie cechuje się zbyt dużą nadmia-

                                                 
13  Zob. np. R.G. Cooper: op.cit., s. 50-51; M. Swink: op.cit., s. 53. 
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rowością, gdyż najwyższa wartość czynnika inflacji wariancji (CIW) wyniosła 
1,714. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsię-
biorstw wysokiej techniki pokazały, że tylko stosowanie informacji o potencjalnych 
nabywcach w rozwoju nowego produktu pozytywnie wpływa na czas realizacji tego 
rozwoju. Stosowanie w trakcie takiego rozwoju zarówno informacji o konkurencji, 
jak i ogólnych informacji rynkowych nie miało statystycznie istotnego wpływu na 
termin wykonania projektu nowego produktu. Ten ostatni rezultat jest zaskakujący, 
gdyż opieranie się w rozwoju nowych produktów na informacjach o konkurencji  
i ogólnych informacjach rynkowych powinno również ułatwiać i przyspieszać po-
dejmowanie decyzji występujących przy tworzeniu nowych produktów. W związku 
z tym, zdaniem autora, zagadnienia te wymagają dalszych badań wyjaśniających te 
kwestie. 
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Summary 
 

 Results of our empirical study, conducted among national high technology com-
panies, shows that only applying information about customers is positively related to 
time efficiency of new product development. Using two other types of types of informa-
tion in new product development, i.e. information about competitors and general market 
information, have no statistically significant influence on time of realization of new 
product project. 
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WPŁYW E-BIZNESU NA ŁAŃCUCHY DOSTAW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Powszechnie e-biznes jest rozumiany jako realizacja transakcji biznesowych 
poprzez Internet. M. Castells podaje, że e-biznes to „jakakolwiek aktywność bizne-
sowa, której kluczowe zadania związane z zarządzaniem, finansowaniem, innowa-
cjami czy relacjami z klientami są realizowane w Internecie lub przez Internet albo 
inne sieci komputerowe niezależnie od tego, jaki rodzaj połączenia istnieje między 
wirtualnymi i fizycznymi wymiarami firmy”.1 W tej definicji nacisk położony jest 
na sieciowe połączenia pomiędzy producentami, klientami i dostawcami bazujące 
na Internecie. Struktury sieciowe, a takimi są łańcuchy dostaw, obecnie dzięki tech-
nologiom teleinformatycznym zyskują na znaczeniu, stają się bardziej elastyczne  
i skoordynowane. Początkowo firmy będące ogniwami łańcucha dostaw wykorzy-
stywały takie narzędzia komunikacji jak: EDI (Electronic Data Interchange), tele-
fon, faks, jednak dopiero udostępnione w latach 90. XX wieku technologie pozwo-
liły sieciom firm przyjąć formę elastycznych, dynamicznych łańcuchów dostaw  
i osiągać m.in. dzięki nim przewagę konkurencyjną. Za przykład mogą posłużyć 
łańcuchy dostaw takich firm jak: Inditex, Cisco, Dell czy 7eleven. Obecnie najważ-
niejszą rolę we współczesnym zarządzaniu łańcuchem dostaw odgrywają takie 
narzędzia e-biznesu jak: internetowe serwisy biznesowe, technologie automatycznej 
wymiany dokumentów biznesowych, bazy danych, hurtownie danych i narzędzia 
klasy OLAP (OnLine Analytical Processing), zintegrowane systemy informacyjne, 

                                                 
1  M. Castells: The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Ox-

ford University Press, 2001, s. 20-25. 
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technologie wspomagania łańcucha dostaw SCM (Supply Chain Management), 
narzędzia klasy Business Intelligence, sieci telekomunikacji bezprzewodowej, sys-
temy satelitarne oraz technologie automatycznej identyfikacji. 
 Łańcuch dostaw można zdefiniować jako „sieć powiązanych i współzależnych 
organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolu-
ją, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do osta-
tecznych użytkowników”2. Tak więc transakcje e-biznesowe w obszarze zarządza-
nia łańcuchem dostaw mają wpływ na przepływ informacji, produktów i środków 
finansowych i mogą dotyczyć: 

− zapewnienia informacji w łańcuchu dostaw, 
− negocjowania cen i kontraktów z klientami i dostawcami, 
− możliwości składania zamówień, 
− monitorowania realizacji zamówień, 
− realizacji zamówień i dostaw, 
− odbioru płatności od klientów. 

 Przez wykorzystanie e-biznesu w wymienionych obszarach firmy mogą od-
nieść takie korzyści jak zwiększenie przychodów firmy, możliwość zmniejszenia 
kosztów czy poprawa koordynacji w łańcuchu dostaw. 
 
 
1. Korzyści dla łańcucha dostaw płynące z wykorzystania e-biznesu 
 
 Podstawową korzyścią płynącą dla łańcucha dostaw z e-biznesu jest lepsza 
koordynacja wynikająca z dzielenia się informacjami. Za pośrednictwem Internetu 
można szybko i efektywnie przekazywać informacje dotyczące prognoz popytu, 
planów produkcji, projektowania i wprowadzania nowych produktów, informacji  
o stanach zapasów, planowanych promocjach. W efekcie firmy działające w zinte-
growanym i spiętym systemem wymiany informacji za pośrednictwem Internetu 
łańcuchu, mogą szybciej reagować na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów, 
zmniejszać poziom zapasów we własnym przedsiębiorstwie i ogólnie w całym łań-
cuchu dostaw. Lepsze dopasowanie popytu i podaży umożliwia zmniejszanie glo-
balnych kosztów łańcucha dostaw czy przykładowo eliminację zjawiska nazywane-
go efektem „byczego bicza”, polegającego na tym, że pomimo iż sprzedaż w deta-
licznych sklepach waha się, ale w sposób umiarkowany, to zamówienia składane 
przez dystrybutorów cechuje już znacznie większe zróżnicowanie, a największe 
zamówień na materiały do produkcji.  
 Firmy stosujące technologie e-biznesowe mogą usprawnić zarządzanie łańcu-
chem dostaw przez wdrożenie logistyki przepływów, która pomoże dostawcom na 
bieżąco informować firmy o statusie zamówień i dostaw, przyśpieszając jednocze-

                                                 
2  Ibidem, s. 17. 
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śnie przepływ dóbr na rynek. Dzięki e-biznesowi zapotrzebowanie na dobra i usługi 
może być elektronicznie przekazywane do systemów utrzymywania zapasów  
w systemie just-in-time. 
 E-biznes umożliwia obniżenie kosztów w łańcuchu dostaw nie tylko z powodu 
lepszej koordynacji wynikającej z dzielenia się informacjami, ale również dzięki3: 

− zmniejszeniu manipulacji produktami w krótszych łańcuchach dostaw, 
− możliwości stosowania koncepcji odroczenia (postponement), 
− obniżeniu kosztów zapasów poprzez centralizację. 

 Producent sprzedając produkty bezpośrednio klientom, oczywiście dzięki 
wykorzystaniu e-biznesu zmniejsza koszty manipulacyjne, ponieważ jego produkty 
nie przepływają przez kolejne ogniwa, albo przepływają przez mniejszą liczbę 
ogniw w łańcuchu dystrybucji. 
 Odroczenie polega na odkładaniu ostatecznego ukończenia wyrobu, aż do 
nadejścia zamówienia od klienta, czynności końcowe obejmujące ostateczny mon-
taż, etykietowanie, dołączenie akcesoriów czy pakowanie mogą być wykonywane 
w fabryce, ale też w innym punkcie bliższym klienta, np. w ośrodku dystrybucji 
albo nawet w zakładzie przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne. Dzięki 
e-biznesowi czas między złożeniem zamówienia a dostarczeniem może być wyko-
rzystany na nadanie produktowi ostatecznego kształtu. Pozwala to na uzyskanie 
korzyści wynikających ze zmniejszenia kosztów związanych z zapasami, 
 E-biznes ma wpływ na konsolidację zapasów, ponieważ w przypadku jego 
stosowania nie trzeba utrzymywać zapasów w pobliżu klienta. Zakłada się jednak, 
że względna korzyść konsolidacji jest mała w przypadku produktów, na które 
utrzymuje się duży popyt i niski współczynnik, duża zaś, gdy dotyczy produktów, 
na które utrzymuje się mały popyt i wysoki współczynnik zmienności. 
 Do podstawowych elementów mających wpływ na przychody firmy w kon-
tekście e-biznesu i łańcuchów dostaw należy zaliczyć4: 

− zaoferowanie bezpośredniej sprzedaży klientom, 
− zapewnienie 24-godzinnego dostępu z każdego miejsca, 
− agregację informacji z różnych źródeł, 
− zapewnienie personalizacji i indywidualizacji informacji, 
− kompresję czasu reagowania na sygnały rynkowe, 
− zastosowanie elastycznych i zróżnicowanych systemów cenowych, 
− ułatwienia w efektywnym transferze funduszy. 

 Nie odniesiono się tutaj do ogólnych korzyści wynikających z e-biznesu, które 
mają swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw  
a także łańcuchów dostaw.  

                                                 
3  S. Chopra, P. Meindl: Supply Chain Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, 

NY 2001, s. 391-393. 
4  Ibidem, s. 394-396. 
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2. Bariery w implementacji e-biznesu 
 
 Jednakże pomimo tak wielu istotnych z punktu gospodarowania i zarządzania 
łańcuchami dostaw korzyści, należy również liczyć się z ograniczeniami, jakie wią-
żą się z e-biznesem. Należą do nich5: 

− Wydajność i przepustowość − transakcjom podlegają duże ilości danych, 
szybkość transmisji spowalniają aplikacje multimedialne, problemem może 
być także niska przepustowość systemów PC, z których korzystają konsu-
menci.  

− Standardy − e-biznes może się skutecznie rozwijać tylko wtedy, gdy istnie-
ją otwarte standardowe platformy i protokóły. To obniża ryzyko i zapewnia 
maksimum współpracy między różnymi systemami i promuje konkuren-
cyjne ceny. Otwarte standardy dla e-biznesu to: TCP/IP, HTML, COM, 
Java, ANSI X.12, SET i SSL, których stosowanie zapewni kompatybilność 
pomiędzy pakietami. E-biznesowe systemy wiadomości muszą być także 
dopasowane do takich aplikacji dla przedsiębiorstw, jak te pochodzące od 
firm SAP, PeopleSoft, Oracle czy Baan.  

− Dostęp do danych historycznych − w miarę rozwoju e-biznesu firmy będą 
potrzebować więcej narzędzi i systemów zdolnych do dostępu do histo-
rycznych danych niezbędnych dla transakcji e-biznesowych, np. technolo-
gie, które wykorzystują EDI w Internecie, muszą być kompatybilne ze 
stworzonymi do tej pory procesami biznesowymi, systemami i tradycyj-
nym EDI.  

− Bezpieczeństwo − główną barierą dla pełnej adaptacji e-biznesu jest za-
pewnienie bezpieczeństwa. Stąd poniżej szerszy opis tego problemu w od-
niesieniu do łańcuchów dostaw. 

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

− Zagrożenia powodowane przez hakerów, wirusy, robaki. Tego typu ryzyko 
najczęściej pojawia się wśród dostawców drugiego i trzeciego rzędu, któ-
rzy jako małe bądź średnie przedsiębiorstwa nie dysponują funduszami 
zdolnymi zapewnić odpowiednią ochronę informacji. Dodatkowo w tego 
typu firmach zazwyczaj brakuje polityki bezpieczeństwa informacji. Roz-

                                                 
5  Na podstawie: W. Gryciuk, Podstawy e-biznesu, „TELEINFO”, 1999, nr 20. 
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powszechnienie Internetu spowodowało łatwiejszy dostęp do tajnych in-
formacji firmy. 

− Systemy tzw. spyware, które bezwiednie instalowane przez użytkownika 
umożliwiają osobom trzecim monitorowanie transakcji dokonywanych 
drogą elektroniczną i wgląd w zawartość dysku twardego. 

− Oszustwa dokonywane na szkodę firmy przez jej własnych pracowników – 
jest to jedno z najczęściej występujących zagrożeń. Przyczynami mogą 
być: utarczki między pracownikami, zamierzone lub niezamierzone ujaw-
nienie ważnych informacji, a w niektórych przypadkach zemsta wymierzo-
na przeciw firmie. 

− Ataki uniemożliwiające wykonywanie usług, np. przez przerwanie legalne-
go dostępu do sieci, co może mieć swój efekt w przerwaniu operacji w łań-
cuchu dostaw. 

− Katastrofy naturalne takie jak tsunami, huragany np. Katrina, Rita, pożary 
czy atak na WTC zwróciły uwagę organizacji nie tylko na bezpieczeństwo 
informacji, ale również konieczność posiadania kopii informacji, aby za-
pewnić w takich przypadkach nieprzerwany przepływ w łańcuchu dostaw. 

 Przykładowo trzęsienie ziemi na Tajwanie w 2006 roku wywołało chaos ko-
munikacyjny w całej wschodniej Azji, gdyż silne wstrząsy o sile 7,1 stopnia w skali 
Richtera zniszczyły dwa z siedmiu przebiegających tuż obok tajwańskich wybrzeży 
podmorskich kabli obsługujących połączenia międzynarodowe. Doniesienia doty-
czące problemów z łącznością dochodziły z instytucji w Chinach, Hongkongu, 
Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie. Tamtejsze banki skarżyły się na jakość 
zarówno połączeń telefonicznych, jak i internetowych. W znacznym stopniu pogor-
szyła się łączność z Malezją, Singapurem i Tajlandią. Największy dostawca usług 
telekomunikacyjnych w Chinach poinformował, że uszkodzone zostały też łącza 
odpowiadające za połączenia z USA i Europą. Naprawa kabli trwała trzy tygodnie.6 
 E-biznes w sytuacji niezadowolenia lub rozczarowania klientów zakupami on-
line może wpływać niekorzystnie na przychody w łańcuchach dostaw. Z badań 
Harris Interactive wynika, że 20% niezadowolonych klientów skarży się na zwłokę 
w dostawie towaru, 11% otrzymało towar inny niż zamówili, 10% otrzymało pro-
dukt uszkodzony, a 10% twierdzi, że zamówienie nie zostało zrealizowane.7 Wiele 
z powodów niezadowolenia klientów leży po stronie systemu logistycznego: opóź-
nione dostawy, braki towarów w magazynie. 
 E-biznes może też powodować wzrost niektórych kosztów, szczególnie w 
sytuacjach8: 
                                                 

6  zab/kan: Tajwan: Trzęsienie ziemi wywołało chaos komunikacyjny w Azji, PAP, 2006-12-
27. 

7  J. Kowalska: Zakupy z przeszkodami, „Gazeta Wyborcza”, 5 lutego 2001. 
8  K. Rutkowski: Logistyka on-line, Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki 

elektronicznej, PWE, Warszawa 2002, s. 35. 
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− zwyżki kosztów transportu w związku z konsolidacją zapasów, 
− zwiększenia kosztów w przypadku ograniczonego współudziału klientów, 
− wysokich kosztów wstępnych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. 

 Podaje się również, że systemy informacyjne są kosztowne oraz trudne  
w opracowywaniu i stosowaniu, nie nadają się do wykonywania wszelkich zadań  
i rozwiązywania wszystkich problemów; menedżerowie czasem w zbyt dużym 
stopniu na nich polegają i mają wobec nich nierealistyczne wymagania, a informa-
cje w nich zawarte mogą nie być tak doskonałe, pełne, aktualne czy odpowiednie, 
jakby się wydawało, w końcu system informacyjny, jak wspomniano, może być 
narażony na sabotaż, wirusy komputerowe bądź przestoje. 
 Wpływ e-biznesu na łańcuchy dostaw czy też samą logistykę jest niewątpliwy, 
świadczy o tym chociażby wprowadzenie pojęć typu e-logistyka czy e-łańcuch 
dostaw. Można zauważyć występowanie pewnych specyficznych cech e-łańcuchów 
dostaw takich jak9: 

− koncentracja na produktach i usługach materialnych (w przypadku produk-
tów cyfrowych łańcuchy dostaw są zwykle bardzo zredukowane), 

− istotna rola systemów ERP (Enterprise Resource Planning) − planowania 
zasobów przedsiębiorstwa,  

− efektywna, wiarygodna i w dużej mierze zautomatyzowana komunikacja 
(tj. bez pośrednictwa pracowników), np. z wykorzystaniem standardów: 
EDI czy też ebXML , 

− korzystanie z komputerów mobilnych (np. klasy PDA – Personal Digital 
Assistant) i telekomunikacji bezprzewodowej, z urządzeń automatycznej 
identyfikacji, np. czytników kodów kreskowych, skanerów RFID (Radio 
Frequency Identification) oraz urządzeń telemetrycznych. 

− wielokryterialne wspomaganie rozdziału różnorodnych zasobów (w szcze-
gólności ludzkich) i innych działań logistycznych. 

 Elementem specyficznym e-logistyki jest również korzystanie z elektronicz-
nych (internetowych) portali biznesowych, głównie giełd elektronicznych, aukcji 
internetowych, wirtualnych hurtowni. Kupujący i sprzedający będą w stanie nego-
cjować kontrakty elektronicznie wykorzystując do tego celu inteligentnych agen-
tów, najszybciej upowszechniają się w Internecie aukcje typu business-to-business. 
Systemy e-biznesowe obsługują licytacje dóbr i usług wraz z warunkami dostaw  
i płatności. Aukcje internetowe są zintegrowane z systemami do zarządzania zaku-
pami, zapasami, logistyką, sprzedażą, dystrybucją, śledzeniem zamówień i finan-
sami. Umożliwia to odstąpienie od koncepcji sztywnych łańcuchów dostaw − kon-
figurowanych tradycyjnie, na bazie często wieloletnich kontraktów i zastąpienie ich 
dynamicznymi, obejmującymi partnerów (np. uczestników giełd internetowych), 

                                                 
9  W. Wieczerzycki: Rola technologii informacyjnych w łańcuchach dostaw, w: M. Ciesiel-

ski, J. Długosz: Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 118-119. 
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którzy w danym momencie oferują sobie wzajemnie najbardziej korzystne warunki 
współpracy.  
 Kończąc rozważania dotyczące wpływu e-biznesu na łańcuchy dostaw należy 
jeszcze wskazać, że e-biznes nie jest pojęciem jednoznacznym z e-łańcuchami do-
staw, które przykładowo obejmują rozwiązania klasy WMS (Warehouse Manage-
ment System – system zarządzania magazynem) czy CAM (Computer Aided Manu-
facturing – komputerowo wspomagane wytwarzanie), których nie należy wpisywać 
w obszar e-biznesu, natomiast e-biznes obejmuje przykładowo różnego rodzaju 
rozwiązania klasy B2A czy B2G (Business to Administration, Business to Govern-
ment), umożliwiające elektroniczny kontakt przedsiębiorstw z organami admini-
stracji państwowej (rządowej), np. z fiskusem, ZUS-em, które zdecydowanie nie 
wpisują się w obszar e-łańcuchów dostaw. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dostępna obecnie technologia e-biznesowa może być wykorzystywana przez 
firmy dowolnej wielkości, które będą ewoluować w kierunku przedsiębiorstw wir-
tualnych. E-biznes z pewnością będzie sprzyjać wzrostowi ich liczby i tworzeniu 
wirtualnych łańcuchów dostaw, a korzyści z niego będą rosnąć w miarę rozwoju 
sieci e-biznesowych. W miarę rozwiązywania problemów związanych z bezpie-
czeństwem w Internecie, szybkością transmisji i zarządzania również zagrożeniami, 
jakie może rodzić wykorzystanie e-biznesu, coraz więcej firm będzie podłączonych 
do elektronicznych rynków i łańcuchów dostaw. 
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THE IMPACT OF E-BUSINESS ON SUPPLY CHAINS 
 
 

Summary 
 
 The author of this paper aim to examine the impact of e-business systems that use 
ubiquitous platforms such as Internet on supply chains. The integration of e-business 
and supply chains enables seamless information flow from suppliers to customer. It also 
enables better-coordinated materials flow from customer order to production, storage, 
distribution and delivery. The purpose of this paper is to describe not only the advan-
tages of e-business but also potential problems and negative influence on supply chains. 
The article is a contribution to further considerations and research. 
 

Translated by Sylwia Konecka 
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ANALIZA FUNKCJONALNOŚCI I TESTY UŻYTECZNOŚCI 
 WYBRANYCH WITRYN I PORTALI POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W literaturze przedmiotu i w praktyce informatycznej niekiedy terminy „funk-
cjonalność” i „użyteczność” uznaje się za synonimy1. Coraz jednak powszechniej  
w środowisku informatyków przyjmuje się, że funkcjonalność witryny określa licz-
bę funkcji podstawowych i opcyjnych oraz zakres merytoryczny (oprogramowania) 
dostępny na stronie WWW. Cecha ta ma charakter raczej ilościowy – dość łatwo  
w oparciu o wiedzę własną i wiedzę ekspertów możemy sporządzić, odpowiednio 
do zakresu przedmiotowego strony, listę takich funkcji. Natomiast użyteczność jest 
raczej cechą jakościową - określa (mierzy) dogodność korzystania przez użytkow-
nika z funkcji dostępnych na stronie i właściwości wspierającego go „w tle” opro-
gramowania. W naszych rozważaniach przedstawimy zarówno analizę funkcjonal-
ności, jak i testy użyteczności wybranych witryn i portali oferujących usługi  
w dziedzinie e-finansów. Ze względu na ograniczone wymogami redakcyjnymi 
ramy naszych rozważań dokonaliśmy tego wyboru spośród najważniejszych pod-
miotów oferujących usługi w dziedzinie e-finansów2.  

                                                 
1  A. Małachowski: Testing the usability of company websites, w: A. Nowicki (red.), „In-

formatyka Ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji” Nr 13, PN UE Wrocław, Wydaw-
nictwo UE we Wrocławiu, 2009, s. 234-241, 

2  A. Małachowski: Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny  
i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny 
i perspektywy rozwoju, „Poczta - Telekomunikacja” – teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-
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1. Analiza funkcjonalności wybranych witryn i portali polskiego rynku  
e-finansów 

 
 Wybrane przez nas wiodące polskie portale specjalizowane w obszarze  
e-finansów pod względem funkcjonalnym nie wykazują znaczących różnic. Ich 
głównym zadaniem jest dostarczanie użytkownikom (internautom) informacji oraz 
udostępnianie możliwości realizowania operacji na rynku e-finansów. Ze względu 
na duże zróżnicowanie i złożoność tego rynku, zwykle w portalach wyodrębnia się 
określone sekcje (działy, podserwisy) tematyczne. Ponadto stosowany jest klarow-
ny podział na informacje i operacje dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodar-
czych. 
 To, w czym portale usiłują budować swoją przewagę nad konkurencją, doty-
czy głównie dodatkowych narzędzi informacyjno-analitycznych oraz komunikacyj-
nych. Udostępniane są różnego rodzaju kalkulatory (walutowy, płac, odsetkowy, 
kredytowy, zdolności kredytowej, lokat, zwrotu akcyzy, stanu konta w OFE i in.), 
wyszukiwarki, zestawienia i wykresy porównawcze, słowniki i katalogi, narzędzia 
umożliwiające prowadzenie prostych analiz giełdowych itp. Ponadto oferuje się 
dostęp do portali z telefonów komórkowych, wiadomości publikowane w kanałach 
RSS, ponadto użytkownicy zyskują możliwość aktywnego współtworzenia treści 
publikowanych w portalu poprzez mechanizm komentarzy, fora dyskusyjne i blogi. 
 Niektóre portale z obszaru e-finansów zostały stworzone z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań Web 2.0. Oprócz mniej lub bardziej udanych prób tworze-
nia społeczności internetowych, serwisy te udostępniają mechanizmy personaliza-
cji (struktury serwisu, biuletynów informacyjnych, zawartości poszczególnych 
sekcji serwisu) dla zarejestrowanych użytkowników. 
 Większość portali finansowych świadczy ponadto usługi pośrednictwa  
w sprzedaży produktów finansowych dla klientów detalicznych i firm. Internauci 
znajdą w nich skatalogowane oferty banków, funduszy inwestycyjnych i towa-
rzystw ubezpieczeniowych, a także innych instytucji z ofertami inwestycji alterna-
tywnych. Oferty te prezentowane są w sposób ułatwiający ich porównanie i znale-
zienie produktu w największym stopniu spełniającego oczekiwania osób zaintere-
sowanych. Po znalezieniu w portalu interesującego produktu internauta może  
w prosty sposób sfinalizować transakcję wypełniając stosowny formularz, bądź 
przechodząc od razu do części transakcyjnej serwisu finansowego. W tabeli 1 
przedstawiono analizę funkcjonalności wybranych trzech portali z dziedziny  
e-finansów: Money.pl, Bankier.pl, Inwestycje.pl3. Analiza ta ułatwia nam poznanie 
                                                                                                                        
Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(w druku). 

3  Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń, raport z badań statutowych 
zrealizowanych przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej (kier. tematu: A. Małachowski), UE 
Wrocław 2009 (mat. niepubl.). 
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i porównanie: zakresu i form komunikacji z użytkownikiem, struktury i zawartości 
treści (informacji) w serwisie, podstawowego rodzaju realizowanych transakcji oraz 
dodatkowych udogodnień oferowanych użytkownikom. Tym samym użytkownicy 
mają możliwość dokonania trafnego wyboru serwisu spełniającego ich określone 
wymagania.  
 Szeroki zakres i różnorodność form komunikacji z użytkownikiem obejmuje, 
między innymi: profilowanie i personalizację poprzez formularz zgłoszeniowy, 
komunikację telefoniczną (tradycyjną, TK, VoI), kontakty z grupami ekspertów, 
dostęp i udział w mnogich forach dyskusyjnych, otrzymywanie (spersonalizowa-
nych) biuletynów informacyjnych, możliwość komentowania i recenzowania publi-
kowanych informacji, udostępnianie przestrzeni blogów, rozpowszechnianie infor-
macji poprzez kanały RSS. 
 Podstawowa struktura i zawartość treści oferowana użytkownikom w anali-
zowanych serwisach e-finansów obejmuje: ogólne informacje z szeroko rozumia-
nego rynku finansowego, specjalizowane serwisy z poszczególnych segmentów 
tego rynku (bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, inwestycyjne, fundusze 
emerytalne, itp.), informacje gospodarcze i z rynku towarów i usług (nieruchomo-
ści, motoryzacja, handel, rynek rolny, itp.), specjalizowane informacje dla przedsię-
biorców dotyczące prowadzenia firmy, informacje z zakresu finansów firmy, ko-
mentarze ekspertów, analityków rynków, poradniki dotyczące zarządzania finansa-
mi i inwestowania.  
 Standardowy zestaw transakcji udostępnianych w serwisach e-finansowych 
obejmuje między innymi: bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż produktów i usług 
finansowych, obsługę transakcji, kontakty z klientami. 
 Poszczególne serwisy e-finansów „wabią i nęcą” potencjalnych i rzeczywi-
stych klientów bogatym spektrum różnorodnych udogodnień w rodzaju wyszuki-
warek i porównywarek produktów finansowych, bezpłatnych wydań e-gazet bizne-
sowo-finansowych; dostępem do specjalizowanych serwisów TV (!); udostępnia-
nymi poradnikami, analizami, zestawieniami i raportami, rankingami firm i produk-
tów rynku finansowego; dostępem do notowań GPW i innych giełd (w tym zagra-
nicznych), spersonalizowanymi narzędziami (portfeli) inwestora, ofertą zarządzania 
tymi portfelami; wyszukiwarkami instytucji i urzędów rynku finansowego oraz 
instytucji naukowych i uczelni o profilu ekonomicznym.  
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Tabela 1 
 

Analiza funkcjonalności portali specjalizowanych w dziedzinie e-finansów 
 

 
Źródło: Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń, raport z badań statu-
towych zrealizowanych przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej (kier. tematu:  
A. Małachowski), UE Wrocław 2009 (mat. niepubl.). 
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2. Testy użyteczności wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów 
 
 W najnowszych pracach dotyczących badania użyteczności witryn interneto-
wych4 określa się (wg J. Nielsena) poniższe, najważniejsze składowe użyteczności: 

− learnability, rozumianą jako łatwe (intuicyjne) nauczenie się korzystania 
ze strony już w pierwszym z nią kontakcie, 

− memorability, szybkie zapamiętywanie sposobów korzystania z serwisu, 
co wydatnie zwiększa biegłość w jego użytkowaniu, 

− efficiency, określającą wydajność (dla internauty) użytkową witryny, 
− errors, na którą składa się liczba błędów popełnianych przez użytkowni-

ków, udzielane przez oprogramowanie strony informacje o błędach, ła-
twość radzenia sobie z nimi przez internautów, 

− satisfaction, subiektywne zadowolenie użytkownika z korzystania z ser-
wisu. 

 Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie ponad 1800 respon-
dentów5 wynika, że do wartościowej funkcjonalności stron internetowych zalicza 
się: aktualność witryny, zawartość treści, dostępne funkcje użytkowe, dodatkowe 
informacje. Zaś najbardziej cenionymi wśród polskich użytkowników witryn inter-
netowych cechami użytkowymi są (w kolejności wskazań) m.in.: szybkość ładowa-
nia się, łatwość nawigacji, pierwsze wrażenie (wygląd, układ treści).  
 W praktyce projektowania i wykorzystania witryn w badaniu ich użyteczności 
stosuje się szereg metod: bezpośredni kontakt z użytkownikiem, przegląd listy kon-
trolnej, listę kontrolną parametryzowaną, test grupowy, eyetracking, clicktracking 
(mousetracking), test preprojektowy, testy obciążeniowe nawigacji, ocenę eksperta, 
i inne6. W naszych rozważaniach w testowaniu użyteczności witryn i portali wyko-
rzystamy metodę opartą na przeglądzie listy kontrolnej7. Chcemy korzystając z tej 
metody objaśnić szeroki merytorycznie zakres tych testów. 
Przegląd listy kontrolnej 
 Metoda ta jest stosowana do oceny wartości użytkowej już eksploatowanych 
witryn. Uczestnikom badań udostępnia się listę pytań z określonymi a priori kryte-
riami oceny. Badani udzielają krótkich odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie wiem”. Przy-
porządkowując odpowiednie liczbowe wartości tym odpowiedziom oblicza się 
                                                 

4  J. Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 
2003; J. Nielsen, H. Loranger, Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion, 
Gliwice 2007; M. Biodrowski, Serwisy informacyjne społeczności lokalnych na przykładzie Wro-
cławia. Badanie użyteczności witryn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2008, praca 
magisterska. 

5  M. Idzikowski, A. Małachowski, M. Wasiak: Weryfikacja istotności kryteriów oceny 
projektowania witryn internetowych za pomocą algorytmów genetycznych, w: J. Dziechciarz 
(red.) Ekonometria XVII, PN AE nr 1123, Wrocław 2006, s. 232-241.  

6  Por.: J. Nielsen, op.cit., J. Nielsen, H. Loranger, op.cit, M. Biodrowski, op.cit. 
7  A. Małachowski: Testing the usability of company websites... op.cit. 
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odpowiednie statystyki dotyczące ważności i istotności określonych kryteriów. 
Badanie jest proste dla użytkownika – nie zmusza się go do koncypowania słuszno-
ści podanych kryteriów. Z drugiej jednak strony badanie obarczone jest potencjalnie 
ryzykiem nieuwzględnienia w puli kryteriów problemów i zagadnień, które mogą 
być istotne dla użytkownika, a w konsekwencji dla projektantów. Wyczerpujące 
listy mogą zawierać nawet ponad sto ustalonych kryteriów8. Badania tego rodzaju 
mogą być prowadzone online, na całej zbiorowości użytkowników, co jest ich dużą 
zaletą.  
 W testowaniu użyteczności witryn i portali podmiotów z rynku e-finansów 
zdecydowano się skorzystać z wiedzy specjalistów. Ekspercka ocena użyteczności, 
obok testów z użytkownikami, należy do podstawowych metod badania użyteczno-
ści (usability) serwisu internetowego. Badania przeprowadzono metodą heurystycz-
ną, przedstawiając wybranym specjalistom w zakresie ergonomii serwisów interne-
towych kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi poszczególnych aspektów uży-
teczności witryn. Osoby ankietowane przydzielały punkty w skali 0-5, a o końcowej 
ocenie danego serwisu decydowała globalna suma zdobytych punktów. 
Poniżej przedstawiono treść ankiety skierowanej do ekspertów9. 
1. Układ witryny i nawigacja 

− Nawigacja jest czytelna i łatwa do przeglądania. 
− Nawigacja działa na każdej podstronie w ten sam sposób. 
− Do wszystkich działów serwisu można się dostać bezpośrednio ze strony 

głównej. 
− Z każdej z podstron można dostać się bezpośrednio na stronę główną. 
− Każda podstrona zawiera czytelną informację o lokalizacji w strukturze 

witryny. 
− Dostępne są alternatywne sposoby nawigacji (np. mapa serwisu). 
− Hierarchia ważności informacji w strukturze podstron jest zgodna z hie-

rarchią witryny. 
− Informacje znajdujące się w jednym dziale są spójne merytorycznie. 
− Sposób prezentacji tekstu jest adekwatny do potrzeb prezentacji w Inter-

necie (zwięzłość  treści, wypunktowania, czytelne nagłówki, odpowiednia 
szerokość kolumn tekstu). 

− Witryna zawiera sprawną wyszukiwarkę informacji/produktów dostęp-
nych w serwisie. 

2. Ocena wizualna 
− Zastosowana typografia, elementy graficzne, tło itp. Są spójne i estetycz-

ne w obrębie całego serwisu. 

                                                 
8  Ibidem. 
9  Por. Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń... op.cit.  



Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych witryn… 59

− Układ treści zapewnia odpowiednią wolną przestrzeń (struktura jest przej-
rzysta). 

− Witryna dobrze się prezentuje w różnych popularnych rozdzielczościach 
ekranu. 

− Znaczenie poszczególnych elementów witryny jest zrozumiałe. 
3. Przeglądarka 

− Poprawnie działają wszystkie funkcje przeglądarki, w tym ruch „wstecz”. 
− Adresy stron nawiązują do ich zawartości. 
− Adresy URL odzwierciedlają zawartość strony/podstrony. 
− Witryna działa poprawnie we wszystkich popularnych przeglądarkach. 

4. Komunikacja 
− Witryna udostępnia różne sposoby komunikacji z klientem (e-mail, for-

mularz pocztowy, chat, helpdesk, komunikator internetowy). 
− Zapewnione jest bezpieczeństwo transferu i przechowywania poufnych 

danych (protokół SSL). 
− Występują elementy nawiązania długotrwałej więzi z użytkownikami wi-

tryny (biuletyn informacyjny, programy lojalnościowe, konkursy itp.). 
 Po przeprowadzeniu badań i przeanalizowaniu otrzymanych wyników okazało 
się, że w ocenie ekspertów wśród witryn i portali specjalizowanych w dziedzinie  
e-finansów najwyżej uplasował się portal Bankier.pl (87,43% oceny maksymal-
nej). Serwis ten szczególnie dobrze prezentuje się pod względem układu witryny  
i mechanizmów nawigacyjnych. Wyszukiwanie informacji publikowanych w porta-
lu i przemieszczanie się po strukturze podstron nie nastręcza przeciętnemu użyt-
kownikowi Internetu żadnych problemów. Pomocna jest w tym sprawna wyszuki-
warka i czytelna mapa serwisu. 
 Z kolei najsłabiej w tej grupie wypadła witryna Expander.pl, która zgroma-
dziła najmniej punktów w trzech z czterech badanych obszarów (72,76% oceny 
maksymalnej). Na tę pozycję wpłynęła m.in. słaba ocena wizualna serwisu, brak 
alternatywnych metod nawigacji oraz nieczytelne adresy stron, słabo nawiązujące 
do ich zawartości. 
 W grupie witryn internetowych domów maklerskich najwyżej została ocenio-
na witryna Domu Maklerskiego Banku Handlowego (84,19% oceny maksymalnej). 
W ocenie ekspertów wypadła ona szczególnie dobrze pod względem wizualnym. 
Forma prezentacji treści jest czytelna i adekwatna do wymogów Internetu jako 
medium. Dobrze wykorzystana jest powierzchnia okna przeglądarki, właściwie też 
przeprowadzono strukturalizację tekstu. 
 Wśród witryn funduszy inwestycyjnych wybranych do badania najwięcej 
punktów zgromadziła witryna Pioneer Pekao TFI S.A. (85,52% oceny maksymal-
nej), a w grupie funduszy emerytalnych – serwis PZU OFE Złota Jesień (88,19% 
oceny maksymalnej). Pełne zestawienie ocen eksperckich dla wszystkich badanych 
witryn zawiera tabela 2. 
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Tabela 2 
 

Wyniki badań użyteczności wybranych witryn i portali 
 

Adres witryny Liczba zdobytych punktów Odsetek wartości maksymalnej 
pzuofe.pl 463 88,19% 
bankier.pl 459 87,43% 
pioneer.com.pl 449 85,52% 
dmbh.pl 442 84,19% 
cu.pl 441 84,00% 
skarbiec.pl 435 82,86% 
dmbzwbk.pl 434 82,67% 
axa.pl/ubezpieczenia 433 82,48% 
arka.pl 428 81,52% 
pzuonline.pl 425 80,95% 
ubezpieczeniaonline.pl 424 80,76% 
inwestycje.pl 423 80,57% 
money.pl 422 80,38% 
openfinance.pl 418 79,62% 
bossa.pl 414 78,86% 
allianzdirect.pl 412 78,48% 
pasazfin.wp.pl 393 74,86% 
ipolisa.pl 387 73,71% 
expander.pl 382 72,76% 
ingfundusz.pl 373 71,05% 
gu.com.pl 339 64,57% 

 
Źródło: Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń..., op.cit.  
 
 Badaniami użyteczności, obok segmentu specjalizowanych witryn i portali  
z zakresu e-finansów objęto również witryny i portale domów maklerskich, fundu-
szy inwestycyjnych i kapitałowych oraz segmentu e-ubezpieczeń. Wyniki tych 
badań, w celu interesujących porównań, pozostawiono w tej tabeli. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Udział w rynku e-finansów przynosi szereg korzyści zarówno operatorom na 
tym rynku (dostawcom produktów i usług finansowych, pośrednikom, firmom in-
ternetowym i webowym, itp.) oraz nabywcom (przedsiębiorstwom i klientom indy-
widualnym).  
 Podstawowe korzyści dla operatorów rynku e-finansów: 

− wzbogacenie oferty o nowe, dostępne bez ograniczeń przestrzennych  
i czasowych, kanały dystrybucji, 

− zmniejszenie kosztów działalności, zwiększenie przychodów i zysków, 
− atrakcyjne i zróżnicowane formy komunikacji z rynkiem i nabywcą,  
− wzmocnienie wizerunku i pozycji konkurencyjnej na rynku, 
− możliwość bieżącego monitorowania rynku i konkurencji. 
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 Korzyści dla przedsiębiorstwa z zastosowania Internetu w zarządzaniu fi-
nansami: 

− efektywne pozyskiwanie informacji potrzebnych do podejmowania decy-
zji na każdym szczeblu zarządzania,  

− możliwość szybkiego dotarcia z każdego miejsca do informacji finanso-
wych dotyczących przedsiębiorstwa i jego otoczenia przez menedżera fi-
nansowego (via Internet lub TK/WAP) i podejmowania odpowiednich de-
cyzji, 

− integrowanie na platformie Internetu aplikacji przedsiębiorstwa z aplika-
cjami banków, instytucji finansowych, ZUS i urzędów skarbowych (po-
zwala to na automatyczne wykonywanie wielu operacji finansowych, 
skraca czas dokonywania rozliczeń), 

− pośrednie śledzenie konkurencji, 
− wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku. 

 Korzyści dla klienta indywidualnego: 
− korzystanie z ogromnych zasobów informacji i wiedzy z dziedziny  

e-finansów, 
− dostęp do szerokiej oferty produktów i usług e-finansów, 
− możliwość racjonalnego zarządzania dostępnymi środkami finansowymi 

(kapitałem), 
− posługiwanie się dogodnymi formami realizacji płatności. 

 Polski rynek e-finansów znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Z poda-
nych wyników badań funkcjonalności i użyteczności wybranych witryn i portali  
z tej dziedziny płyną ważne wnioski zarówno dla projektantów (webmasterów), 
operatorów (właścicieli stron www) i użytkowników. Analizowane witryny i porta-
le cechują się zróżnicowaną „wartością” wizualną, zawartością merytoryczną, po-
ziomem oferowanej funkcjonalności i ostatecznie - walorami użytkowymi. W ich 
doskonaleniu, dla uzyskania wymaganej wysokiej satysfakcji ich użytkowników, 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. 
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ANALYSIS OF FUNCTIONALITY AND USABILITY TESTS  
OF SELECTED SITES AND PORTALS IN POLISH E-FINANCE MARKET 

 
 

Summary 
 
 The article presents an analysis of functionality and usability tests of selected sites 
and portals offering services in the area of e-finance. From the results of the analysis of 
functionality and tests of usability of selected websites and portals flow valid remarks 
for designers (webmasters), providers (web site owners) and users. Analyzed sites and 
portals are characterized by diverse visual “value”, content, the level of their functional-
ity and usability. It is therefore necessary to improve them, make design changes re-
quired to achieve high user satisfaction. 
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WITRYNY I PORTALE SPECJALIZOWANE W DZIEDZINIE E-FINANSÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przez e-finanse będziemy rozumieć rodzaj usług finansowych świadczonych 
przez określone podmioty gospodarcze za pomocą mediów elektronicznych: sieci 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym Internetu. Ogólnie, zakres 
przedmiotowy i podmiotowy e-finansów jest zbliżony do tradycyjnych finansów, 
które dotyczą relacji ekonomicznych między różnymi podmiotami gospodarczymi 
związanych z przepływem środków pieniężnych.  
 Do podstawowych podmiotów sektora finansów i e-finansów należą m.in.: 

− rząd i bank centralny, 
− skarb państwa, system budżetowy, 
− urzędy administracji centralnej i terenowej, 
− banki i instytucje kredytowe, 
− instytucje ubezpieczeniowe, 
− giełdy,  
− fundusze inwestycyjne, kapitałowe, emerytalne, 
− przedsiębiorstwa, 
− gospodarstwa domowe,  
− osoby fizyczne, 
− podmioty zagraniczne1. 

                                                 
1  Por.: T. Zieliński: Finanse w gospodarce elektronicznej, w: C. Olszak, E. Ziemba (red.): 

Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN Warszawa, 2007. 
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 W naszych rozważaniach skoncentrujemy swą uwagę na wybranym segmen-
cie e-finansów, do którego zaliczamy: giełdy, fundusze (inwestycyjne, kapitałowe, 
emerytalne), przedsiębiorstwa, osoby fizyczne. Zwrócimy też uwagę na specyfikę 
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji e-finansów aktywnych w przestrzeni Inter-
netu. 
 Do głównych podmiotów i narzędzi tak określonego segmentu e-finansów 
należą: 

− firmy i organizacje zajmujące się publikacją e-informacji finansowych  
i gospodarczych (serwisy i agencje informacyjne, czasopisma, wydawnic-
twa), 

− giełdy, domy maklerskie (i ich serwisy), 
− dostawcy produktów finansowych: fundusze inwestycyjne, kapitałowe  

i emerytalne, brokerzy i agenci finansowi, itp. (w tym banki, instytucje 
kredytowe, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe2), 

− podmioty oferujące specjalistyczne usługi e-finansowe (firmy, agencje, 
serwisy doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłużnikach, plat-
formy i pasaże finansowe, doradcy podatkowi), 

− firmy, agencje, serwisy obsługujące e-płatności, 
− aplikacje wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
− nabywcy usług - przedsiębiorstwa i klienci indywidualni3. 

 W dziedzinie e-finansów, podobnie jak i w całym e-biznesie, zarówno do-
stawcy jak i odbiorcy produktów i usług e-finansowych w operacjach na tym rynku 
korzystają z wielu różnorodnych metod, narzędzi, technologii i systemów4. Pod-
stawową platformą w tej dziedzinie pozostaje Internet, na którego środowisku skon-
centrujemy swą uwagę.  
 Do internetowych witryn i portali specjalizowanych w dziedzinie finansów 
zaliczamy, między innymi: strony i portale firm i organizacji zajmujących się pu-
blikacją e-informacji finansowych i gospodarczych (serwisy i agencje informacyj-
ne, czasopisma, wydawnictwa); witryny, portale i pasaże finansowe o charakterze 
przeglądowym (oferujące dostęp do różnorodnych usług i produktów finansowych); 
witryny i portale podmiotów oferujących specjalistyczne usługi e-finansowe (firmy, 
agencje, serwisy doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłużnikach, doradcy 
podatkowi). Podstawowym celem artykułu jest prezentacja strukturalno-funkcjonal-

                                                 
2  Tą grupą podmiotów, z braku miejsca, nie będziemy się zajmować. Banki i firmy leasin-

gowe zaliczamy do subsegmentu e-bankowości, zaś towarzystwa ubezpieczeniowe do subseg-
mentu e-ubezpieczeń. Oba należą do szeroko rozumianego segmentu e-finansów. 

3  Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń, raport z badań statutowych 
zrealizowanych  przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej (kier. tematu: A. Małachowski), UE 
Wrocław 2009 (mat. niepubl.). 

4  A. Małachowski: Środowisko wirtualnego klienta, wyd. AE Wrocław 2005.  
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na, objaśnienie walorów użytkowych serwisów i portali z wybranego segmentu  
e-finansów.  
 Przedstawimy je pokrótce.  
 
 
1. Serwisy informacyjne 
 
 Podstawowym źródłem informacji z rynku e-finansów są ogólne serwisy in-
formacyjne i serwisy specjalizujące się w tej problematyce.  
Ogólne serwisy informacyjne 
 Do największych polskich ogólnych serwisów informacyjnych, zajmujących 
się również problematyką e-finansów, należą: 

− Rzeczpospolita Online (www.rzeczpospolita.pl), 
− Gazeta.pl (www.gazeta.pl), 
− Puls Biznesu (www.pb.pl), 
− Gazeta Prawna (www.gazetaprawna.pl), 
− Reuters Polska (www.reuters.pl), 
− Polska Agencja Prasowa (www.pap.pl), 
− Informacyjna Agencja Radiowa (www.iar.pl), 
− e-Gospodarka.pl (www.egospodarka.pl)  
− działy biznesowe portali – biznes.onet.pl, biznes.wp.pl. 

 Z natury rzeczy, w ogólnych serwisach informacyjnych problematyka finan-
sów i e-finansów prezentowana jest w znacznie zróżnicowanym zakresie. Część  
z tych serwisów ujawnia swoją określoną specjalizację w tej dziedzinie, inne zaś 
traktują ją jako jeden z równorzędnych elementów ich serwisu informacyjnego, 
wreszcie pozostałe okazjonalnie, doraźnie oferują informacje z tego zakresu. 
 
 
2. Finansowe portale informacyjne 
 
 Finansowe portale informacyjne są dość liczne na e-rynku polskim. Publi-
kowane informacje mogą być aktualizowane na bieżąco i niemal natychmiast od-
zwierciedlać zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych. Serwisy oprócz funk-
cji informacyjnych pełnią także funkcje doradcze, a nawet udostępniają interak-
tywne narzędzia (np. kalkulatory kursów walut, wirtualne portfele inwestycyjne), 
pozwalające aktywnie korzystać z informacji gromadzonych w ich bazach danych. 
Dostęp do informacji archiwalnych, komunikatów i wiadomości z rynków finanso-
wych, notowań giełdowych opóźnionych w czasie oraz przeglądowych analiz  
i prognoz zazwyczaj jest darmowy. Za dane bardziej specjalistyczne i notowania 
podawane w czasie rzeczywistym zwykle należy zapłacić (popularna jest tutaj for-
ma subskrypcji określonych pakietów informacji). W dalszej części naszych rozwa-
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żań przedstawimy zakres funkcjonalny dwóch wybranych portali: Reuters Money-
Net i Money.pl. Portale te oferują nie tylko określony zestaw informacji o charakte-
rze finansowym, umożliwiają też realizowanie określonych transakcji finansowych, 
w tym inwestowanie. 
 Wzorem finansowego serwisu informacji gospodarczej, z bogactwem infor-
macji (w tym darmowych), przejrzystością i łatwością obsługi jest witryna Reuters 
MoneyNet5, światowej agencji informacyjnej. Bez opłat można uzyskać dostęp do: 

− wiadomości, danych gospodarczych, komentarzy rynkowych, itp., 
− notowań akcji, funduszy powierniczych, kursów walut (publikowane są  

z 20-min. opóźnieniem; dla subskrybentów – na bieżąco), 
− analiz technicznych spółek (wykresy notowań w sesji, historie cen na wy-

kresach słupkowych, wskaźniki techniczne – słupki, świece, średnie kro-
czące, wstęgi Bollingera, oscylatory, wskaźniki zmiany, wolumen), 

− analiz fundamentalnych spółek (wskaźniki finansowe, raporty roczne, 
wiadomości o spółkach, opinie analityków, itp), 

− filtrów fundamentalnych i technicznych umożliwiających selekcje spółek 
wg wybranych kryteriów (przecięcia średnich kroczących, wybicia, 
zmienność, spółki najbardziej aktywne, zmiany powyżej 20% przy zdwo-
jonym wolumenie, największe wzrosty ostatniego tygodnia), 

− usługi monitoringu portfela wybranych instrumentów. 
 Serwis finansowy Money.pl6 najpopularniejszy portal finansowy i biznesowy 
w obszarze polskiego Internetu. Według badań z czerwca 2009 korzystało z niego 
2,6 mln użytkowników miesięcznie.7 
 Portal Money.pl składa się z następujących serwisów: 

− serwis finansowy, www.money.pl (dostarczający bieżących informacji ze 
świata finansów oraz z pogranicza polityki i biznesu, zawierający także 
raporty o gospodarce i poradniki o tym, jak zarządzać prywatnymi finan-
sami); 

− produkty finansowe, www.direct.money.pl (platforma finansowa z ob-
szerną ofertą produktów finansowych dla klientów detalicznych i firm); 

− serwis dla firm, www.msp.money.pl (zestaw narzędzi oraz bogaty zasób 
wiedzy dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się kadrami, księgo-
wością i finansami firmy);  

− serwis prawo, www.prawo.money.pl (kompendium wiedzy prawnej za-
wierające m.in. ujednolicone akty prawne, orzecznictwo sądowe, co-

                                                 
5  Thomson Reuters. Financial, http://thomsonreuters.com/products_services/financial/, 

marzec 2010. 
6  Money.pl Portal Finansowy, www.money.pl, marzec 2010. 
7  V. Makarenko: Rośnie rywal dla Bankier.pl, www.wyborcza.pl, czerwiec 2009. 



Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów… 67

dzienne wiadomości o zmianach w prawie, wzory dokumentów i bazy te-
leadresowe);  

− serwis dla menedżerów, www.manager.money.pl (serwis tematyczny dla 
menedżerów poświęcony trendom w świecie biznesu); 

− motoryzacja i finanse, www.moto.money.pl (serwis dla osób planujących 
zakup samochodu); 

− nieruchomości i finanse, www.dom.money.pl (serwis prezentujący zagad-
nienia prawne i finansowe dotyczące zakupu nieruchomości, raporty  
i analizy sytuacji na rynku, a także aktualne ogłoszenia z całego kraju); 

− serwis praca, www.praca.money.pl (serwis dla pracodawców i osób po-
szukujących pracy zawierający wiadomości z rynku pracy, porady z za-
kresu prawa pracy oraz teleadresowe bazy danych); 

− biznes blog portalu Money.pl, www.bblog.pl (obszerny serwis z blogami 
o tematyce politycznej, gospodarczej i biznesowej, prowadzonymi przez 
polityków i ekspertów w dziedzinie ekonomii oraz zawodowych finansi-
stów i graczy giełdowych).  

 Część informacyjna serwisu dotyczy aktualizowanych na bieżąco działów: 
giełdy, pieniądze, banki, fundusze, emerytury, podatki, ubezpieczenia i gospodarka. 
Znaleźć tu można informacje o notowaniach GPW, CeTO banków i kantorów, ko-
munikaty ze spółek, analizy i komentarze związane z wydarzeniami na rynku, 
wskaźniki makroekonomiczne, informacje o rynku terminowym, stopach procento-
wych, bonach skarbowych, walutach i giełdach na świecie. 
 Na stronach portalu dostępne są liczne narzędzia pomocne przy podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych oraz ułatwiające poruszanie się po ofertach produktów 
finansowych: zestawienia porównawcze, profilowane portfele inwestycyjne. Osob-
ny dział stanowią mechanizmy obliczeniowe – kalkulatory, wśród których najpopu-
larniejsze to: podatkowy, odsetkowy, ryczałtowy oraz walutowy. 
 Użytkownicy serwisu Money.pl mogą otrzymywać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej biuletyny: 

− Money.Dziennik (codzienny przegląd najważniejszych informacji), 
− Money.Tygodnik (tygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń oraz 

najciekawszych publikacji z portalu Money.pl), 
− Money.Firma (tygodnik z najważniejszymi informacjami i poradami dla 

przedsiębiorców), 
− Money.E-magazyn (tygodniowy przegląd nowości z serwisu dla manage-

rów), 
− Money.Prawo (dwutygodnik z nowościami z serwisu Prawo), 
− Money.Praca (powiadomienie o nowych ofertach pracy, wybranych we-

dług kryteriów użytkownika), 
− Money.Dom (nowe ogłoszenia z serwisu Nieruchomości, wysyłane we-

dług kryteriów użytkownika). 
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 Przejdziemy teraz do prezentacji witryn i portali przeglądowych z dziedziny  
e-finansów. 
 
 
3. Witryny i portale przeglądowe z dziedziny e-finansów 
 
 W Internecie dostępna jest ogromna liczba różnorodnych witryn i portali  
o charakterze przeglądowym z dziedziny interesującego nas segmentu e-finansów. 
Wiele z nich ma utrwaloną pozycję na tym rynku, oferuje profesonalne serwisy 
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zwykle prowadzone 
są przez renomowane podmioty rynkowe. Część z tych witryn i portali to bezwarto-
ściowe serwisy udostępniane przez firmy o znikomym doświadczeniu rynkowym, 
słabej znajomości tej dziedziny, lub też wręcz pomieszczone w nich treści tworzone 
są przez hobbystów - nieprofesjonalnych amatorów.  
Witryny i portale 
 Wśród nich, o najwyższej liczbie użytkowników, możemy wyróżnić: Ban-
kier.pl, Money.pl (prezentowaliśmy go wcześniej), a także stosunkowo nowy portal 
Inwestycje.pl.  
 Serwis Bankier.pl8 należy do największych polskich portali finansowych. 
Oprócz publikowania informacji finansowych serwis zajmuje się również pośred-
nictwem na rynku usług finansowych. 
 Portal składa się z pięciu głównych części: 

− wiadomości (najnowsze informacje o finansach, gospodarce i biznesie,  
z kilkudziesięciu źródeł, głównie agencji informacyjnych i prasy branżo-
wej); 

− finanse osobiste (serwis skierowany do osób korzystających z produktów 
finansowych, zawierający informacje prawne, zestawienia ofert banko-
wych, porady ekspertów i narzędzia ułatwiające wybór oferty instytucji 
finansowej); 

− inwestowanie (przegląd najnowszych informacji z giełdy, notowań, po-
radników inwestycyjnych, komentarzy ekspertów, profili spółek giełdo-
wych, także forum dyskusyjne oraz narzędzia inwestycyjne); 

− firma (część portalu skierowana do sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, zawierająca informacje, porady i zestawienia dotyczące prowa-
dzenia firmy, podatków i usług finansowych); 

− lifestyle (wielotematyczny serwis prezentujący informacje m.in. ze świata 
kultury, rozrywki, nowych technologii czy sportu). 

  

                                                 
8  Bankier.pl- Polski Portal Finansowy, www.bankier.pl, marzec 2010.  
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Portal Inwestycje.pl9 jest serwisem dostarczającym informacje na potrzeby 
zarówno biznesmenów, menedżerów, inwestorów indywidualnych, jak i innych 
użytkowników szukających wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów i ryn-
ków inwestycyjnych. Informacje na temat możliwości lokowania kapitału usyste-
matyzowane są według powszechnie obowiązującego na rzeczywistym rynku po-
działu na inwestycje tradycyjne i alternatywne. 
 Główne sekcje tego serwisu to: 

− inwestycje tradycyjne (IPO, instrumenty dłużne, GPW, New Connect, 
fundusze akcji); 

− inwestycje alternatywne (waluty, fundusze hedgingowe, sztuka, nieru-
chomości, surowce); 

− produkty strukturyzowane (private equity, fundusze inwestycyjne, kredy-
ty, banki, private banking, ubezpieczenia, asset management, kariera, po-
datki, emerytury); 

− biznes (e-biznes, fuzje i przejęcia, przetargi, franchising, szkolenia, pra-
wo); 

− styl (motoryzacja, technologia, biżuteria luksusowa, golf, luksusowe nie-
ruchomości, podróże); 

− gospodarka (inwestycje zagraniczne, informacje z Polski i ze świata); 
− finanse firmy (venture capital, leasing, windykacja, podatki, faktoring, 

fundusze unijne, kredyty dla firm, ubezpieczenia w firmie); 
− pasaż finansowy (kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne, konta oso-

biste); 
− oferty nieruchomości oraz oferty pracy. 

 Przedstawimy teraz pokrótce zakres informacyjno - funkcjonalny interneto-
wych pasaży finansowych.  
Pasaże finansowe 
 Chętnie też użytkownicy Internetu korzystają ze specjalizowanych pasaży 
finansowych – miejsc w sieci, w których zaprezentowane są oferty wielu różnych 
firm. Przedstawimy dwa z nich: pasaż finansowy Wirtualnej Polski oraz pasaż fi-
nansowy Money.DIRECT.  
 Pasaż finansowy Wirtualnej Polski10 jest największą platformą sprzedaży 
produktów finansowych w polskim Internecie. Jego działalność polega na pośredni-
czeniu w sprzedaży produktów finansowych poprzez sieć oraz świadczeniu instytu-
cjom finansowym usług publikacyjnych i promocyjnych, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do wzrostu świadomości marki tych instytucji, znajomości ich pro-
duktów wśród użytkowników Internetu oraz stanowi cenną informację zwrotną 
                                                 

9  Inwestycje.pl - giełda, ,fundusze inwestycyjne, banki, kredyty, biznes, finanse, gospodar-
ka, przetargi..., www.inwestycje.pl, marzec 2010. 

10  Pasaż Finansowy - Oferty Banków, Ubezpieczeń, DM, Funduszy - Wirtualna Polska, pa-
sazfin.wp.pl, marzec 2010. 
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pozwalającą na rozpoznanie potrzeb użytkowników Internetu w zakresie korzysta-
nia z produktów finansowych. Partnerzy pasażu finansowego zyskują szerokie moż-
liwości promocji – na swoich macierzystych stronach, na stronach serwisów finan-
sowych WP i w całym portalu. 
 Dodatkową usługą udostępnianą partnerskim (dla pasażu) firmom jest strona 
poświęcona promocjom, konkursom oraz specjalnym warunkom korzystania z pro-
duktów finansowych przez klientów. Współpraca z instytucjami finansowymi pole-
ga na przygotowaniu w pasażu finansowym ich miniwitryny prezentującej właściwe 
im produkty, warunki tych produktów (jak oprocentowanie, prowizje, opłaty), regu-
laminy, wzory umów oraz formularze wniosków zarówno online jak i offline, 
zgodnie z zasadą realizacji pełnego cyklu sprzedażowego na stronach pasażu. 
 Obecnie w ofercie pasażu znajduje się ponad 80 produktów finansowych 
(bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, inwestycyjnych). Serwis tak skon-
struowano, że nawet słabo wyedukowany użytkownik łatwo wybierze produkt naj-
bardziej odpowiadający jego potrzebom (automatyczne podpowiedzi, możliwość 
porównania różnych ofert, klasyfikacja produktów). 
 Produkty prezentowane w pasażu zostały podzielone na następujące sekcje: 

− kredyty (kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, samochodowe, pożyczki hi-
poteczne, kredyt konsolidacyjny), 

− konta bankowe (konta osobiste, młodzieżowe, oszczędnościowe), 
− karty płatnicze (karty kredytowe i co-brand), 
− inwestycje (lokaty, fundusze inwestycyjne, rachunki inwestycyjne), 
− ubezpieczenia (majątkowe i osobowe, na życie, komunikacyjne), 
− emerytury (fundusze emerytalne, IKE), 
− dla firm (konta firmowe, kredyty dla MSP, karty płatnicze, lokaty, le-

asing). 
 Podobnie dobrze znanym pasażem finansowym jest Money.DIRECT11– 
platforma transakcyjna umożliwiająca zakup wybranych produktów i usług finan-
sowych oferowanych przez partnerów tego internetowego pasażu. Money.DIRECT 
stanowi integralną część serwisu finansowego Money.pl. Korzystając z serwisu 
użytkownik ma dostęp nie tylko do informacji, może również zapoznać się z ofertą 
instytucji finansowych i dokonać zakupu interesującego go produktu lub usługi.  
W pasażu Money.DIRECT możemy zarządzać własnymi finansami wybierając 
najlepszą ofertę dotyczącą: 

− kont osobistych i młodzieżowych, 
− kont firmowych (oraz kierowanych dla MSP), 
− lokat, kart kredytowych, 
− kredytów (mieszkaniowych, konsumpcyjnych, samochodowych), poży-

czek hipotecznych, 

                                                 
11  Money.pl - Produkty finansowe, direct.money.pl, marzec 2010. 
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− leasingu, 
− funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, 
− usług windykacyjnych. 

 Za jego pośrednictwem 30 największych instytucji finansowych w Polsce, 
m.in.: mBank, GE Bank Mieszkaniowy, Inteligo, PKO Bank Polski, VB Leasing, 
EFL, Lukas Bank, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK Finanse & Leasing 
uruchomiło produkty i usługi finansowe na kwoty setek milionów zł. 
 
 
4. Witryny i portale podmiotów oferujących specjalistyczne usługi e-finansowe 
 
 Zaliczamy do nich m.in.: witryny, portale, serwisy firm, agencji doradztwa 
finansowego, serwisy informacji o dłużnikach, doradców podatkowych, itp. Do 
popularnych serwisów doradztwa finansowego należą m.in.: Expander.pl, Open 
Finance, eFund, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku i inne.  
 Serwis jednej z największych polskich firm doradztwa finansowego Expan-
der.pl12 oferuje przede wszystkim usługi Expandera, w tym informacje dotyczące: 

− produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościo-
we, oszczędzanie regularne i lokowanie oszczędności), 

− kredytów (kredyty mieszkaniowe, oszczędnościowe, gotówkowe, pożycz-
ki hipoteczne, kredyty konsolidacyjne i refinansowe), 

− produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenie od bezrobocia, ubezpiecze-
nia terminowe na życie, ubezpieczenia mieszkaniowe). 

 W serwisie można również znaleźć aktualne informacje z rynków finanso-
wych, notowania funduszy inwestycyjnych, obligacji, indeksów, walut i lokat, po-
radniki, komentarze i raporty. Ciekawym i użytecznym dodatkiem jest pokaźny 
zbiór kalkulatorów kredytowych i inwestycyjnych, ułatwiających podejmowanie 
decyzji związanych z zarządzaniem finansami osobistymi. 
 W serwisie OpenFinance.pl13 można znaleźć informacje dotyczące najważ-
niejszych produktów finansowych (kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, 
pożyczki hipoteczne, refinansowanie, fundusze inwestycyjne, lokaty, plany 
oszczędnościowe, produkty strukturyzowane, produkty rentierskie, inwestycje al-
ternatywne). 
 Serwis podzielony jest tematycznie na cztery części: 

− kredyty i pożyczki – zbiór informacji o kredytach mieszkaniowych, konso-
lidacyjnych, pożyczkach hipotecznych i refinansowaniu wzbogacony po-
radnikami, komentarzami i kalkulatorami, 

                                                 
12  Doradca Finansowy Expander, www.expander.pl, marzec 2010. 
13  Openfinance. Doradcy Finansowi. Kredyty i pożyczki. Inwestowanie i oszczędzanie, 

www.openfinance.pl, marzec 2010. 
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− inwestowanie i oszczędzanie – informacje o funduszach inwestycyjnych, 
lokatach, portfelach zarządzanych, planach oszczędnościowych, produk-
tach strukturyzowanych i rentierskich oraz inwestycjach alternatywnych, 

− informacje i komentarze – najświeższe informacje i raporty z rynków fi-
nansowych, 

− ratingi – bieżące oceny porównawcze funduszy inwestycyjnych, kredy-
tów hipotecznych i gotówkowych, lokat oraz kart kredytowych. 

 Portal internetowy eFund.pl14 zajmuje się wyłącznie rynkiem funduszy inwe-
stycyjnych w Polsce. Umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących kupowania  
i umarzania jednostek uczestnictwa. Funkcje portalu: 

− obszerny serwis informacyjny, zawiera najnowsze i archiwalne dane  
z rynku funduszy inwestycyjnych, statuty oraz sprawozdania finansowe, 

− aktualną wartość jednostek funduszy zawiera dział „wartości jednostek”, 
serwis oferuje też możliwość zestawiania archiwalnych wartości jedno-
stek uczestnictwa (za miesiąc, kwartał lub pół roku), 

− usługa efund.pl via e-mail - codziennie pod podany adres e-mailowy są 
przysyłane wybrane przez użytkownika informacje dotyczące funduszy 
inwestycyjnych;  

− dostępny dla inwestorów kalkulator, przy pomocy którego można spraw-
dzić ile się zyska na planowanej inwestycji, 

− dział „prowizje” podaje aktualne tabele prowizji i opłat stosowanych 
przez wszystkie obecne na polskim rynku fundusze inwestycyjne,  

− w dziale „statuty” - możliwość sprawdzenia wszystkich funduszy inwe-
stycyjnych od strony formalnoprawnej,  

− dział „kompendium wiedzy” to bogaty zbiór informacji na temat fundu-
szy, ich podstawowych rodzajów i zasad nabywania i umarzania jedno-
stek uczestnictwa. 

 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku15 skierowany jest do 
klientów tego internetowego banku. Zakładając konto w mBanku (eKonto) zyskuje 
się od razu dostęp do Supermarketu FI, w którym można: 

− dokonać zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych należących do róż-
nych towarzystw i różnych kategorii, 

− być obsłużonym przez 24 godziny na dobę, przez Internet i telefon, przy 
minimalnym poziomie opłat i prowizji, 

− uzyskać przejrzyste i pełne informacje dotyczące inwestowania w jed-
nostki funduszy (codzienne, aktualne ceny jednostek funduszy), 

− mieć dostęp do pełnych informacji o funduszach, w tym historycznych 
wartości jednostek. 

                                                 
14  eFund - Platforma transakcyjna, https://atlanticfundservices.eu, marzec 2010. 
15  Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, www.mbank.pl, marzec 2010.  
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 Supermarket mBanku oferuje dwie funkcje:  
− transakcyjną połączoną z eKontem – rachunkiem bieżącym w mBanku. 

Tu kupuje się i sprzedaje (zbywa) jednostki uczestnictwa wybranych fun-
duszy, oraz w każdej chwili można sprawdzić stan inwestycji,  

− informacyjną, w której podaje się informacje: w jaki sposób zacząć korzy-
stać z Supermarketu, jakie fundusze można w nim kupić, jakie są aktualne 
wartości jednostek funduszy inwestycyjnych.  

 Znajdują się tam również narzędzia służące do wyboru właściwej strategii 
inwestycyjnej. Procedury są uproszczone do niezbędnego minimum, wymaganego 
przez prawo i względy bezpieczeństwa.  
 W Supermarkecie mBanku jednostki funduszy kupuje i zbywa się online, co 
jest bardzo wygodne dla inwestorów. Dodatkowo można decydować, jaką część 
inwestycji pozostawia się w mBanku jako oszczędności bieżące, a jaką przeznacza 
się na dłuższe inwestowanie w wybraną kategorię funduszy. Klient, wpłacając pie-
niądze i kupując jednostki funduszu (funduszy), realizuje własną strategię inwesty-
cyjną zgodną z wybranym profilem ryzyka. 
 Bezpieczeństwo transakcji zapewnione jest przez użycie haseł jednorazowych 
lub wysyłanych przez SMS oraz standardowych zabezpieczeń charakterystycznych 
dla banku internetowego. Za operacje wykonywane przez Internet nie jest pobierana 
żadna prowizja. 
 Ciekawym specjalistycznym serwisem prawno-gospodarczym jest Windyka-
cja.pl16 (www.windykacja.pl), w którym można znaleźć informacje o zadłużeniu: 
przedsiębiorstw, różnego rodzaju instytucji i budżetu państwa. Serwis ten podaje 
sposoby sprawdzenia kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta. W serwisie 
znajdziemy też przepisy prawne i podatkowe, obowiązujące umowy, dokumenty  
i wzory pism niezbędnych podczas egzekucji długów.  
 Dostępna giełda wierzytelności pomaga w sprzedaży lub zakupie należności 
oraz w złożeniu zlecenia windykacji i przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego. 
Całości dopełniają dwie bazy teleadresowe: sądów oraz komorników. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współczesny polski rynek e-finansów jest w fazie intensywnego rozwoju.  
Z jednej strony systematycznie rośnie liczba podmiotów (witryn, serwisów, portali) 
oferujących swe usługi w tej dziedzinie. Z drugiej strony coraz większa liczba użyt-
kowników (indywidualnych i instytucjonalnych) korzysta z tej dogodnej (i taniej) 
formy zarządzania swoimi zasobami finansowymi. W ograniczonych wymogami 

                                                 
16  Windykacja.pl - Pierwszy Niezależny Portal o Windykacji, www.windykacja.pl, marzec 

2010. 
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redakcyjnymi ramach naszych rozważań dokonaliśmy przeglądu wybranych, wy-
różniających się pod względem funkcjonalno - użytkowym najważniejszych pod-
miotów oferujących usługi w dziedzinie e-finansów. W zamyśle autora przegląd ten 
ma ukazać wielkie bogactwo i różnorodność usług dostępnych na rynku e-finansów 
i jednocześnie ma stanowić zachętę do specjalizacji w tej dziedzinie - podjęcia pra-
cy na tym atrakcyjnym i szybko rozwijającym się rynku.  
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ORGANIZATION AND FUNCTIONING  
OF THE POLISH E-FINANCE MARKET.  

SITE AND PORTALS SPECIALIZED IN THE FIELD OF E-FINANCE 
 
 

Summary 
 
 The article reviewed the selected segment of the Polish market of e-finance. At-
tention focused on some specialized sites and portals. Presented their structure and basic 
functions and the utility. In conclusion, pointed to the rapid development of this market, 
both from their service providers and users, both individual and institutional clients. 
 

Translated by Andrzej Małachowski 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  598 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  58 2010 
 
 
 
 
ALICJA MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
awozniak@amu.edu.pl 
 
 
 

WPŁYW URUCHOMIENIA SYSTEMU KDPW_STREAM NA ROZWÓJ POLSKIEGO 
RYNKU KAPITAŁOWEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni w Polsce rolę 
centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izby rozliczeniowej1. Od 3 
sierpnia 2009 roku obsługa rozliczeń i rozrachunku dla szerokiej gamy instrumen-
tów finansowych dokonywana przez KDPW odbywa się w oparciu o nowy system 
kdpw_stream. Nazwa ta, będąca akronimem angielskich słów: safe, transparent, 
rapid, effective, advanced, modern (czyli bezpieczny, przejrzysty, szybki, zaawan-
sowany i nowoczesny), zgodnie z zamierzeniami twórców miała budzić skojarzenia 
z zapewnianym przez system szybkim przepływem informacji. 
 Wdrożenie systemu wymagało nie tylko poniesienia znaczących nakładów 
finansowych, ale okazało się także niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem 
organizacyjnym. Było jak dotąd największym projektem informatycznym zrealizo-
wanym na polskim rynku kapitałowym, którego przeprowadzenie wymagało pełne-
go zaangażowania 80 podmiotów będących uczestnikami KDPW (a tym samym 
także dostawców ich oprogramowania) oraz aktywnego wsparcia wszystkich dzia-
łających na tym rynku instytucji. 

                                                 
1  Jest więc podmiotem dokonującym rozliczania i rozrachunku wszystkich transakcji in-

strumentami finansowymi zawieranych na rynku regulowanym oraz tych dokonywanych poza 
wskazanym rynkiem, jeżeli przedmiotem transakcji są instrumenty zarejestrowane w KDPW. 
Rozliczenie (clearing) oznacza ustalenie wzajemnych zobowiązań stron, a rozrachunek (settle-
ment) – przeniesienie papierów wartościowych i środków pieniężnych między kontami uczestni-
ków transakcji. 
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 Ukończenie realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia skłania do postawienia 
pytań dotyczących potencjalnych korzyści związanych ze zmianą wykorzystywane-
go przez KDPW systemu rozrachunku i rozliczeń transakcji instrumentami finan-
sowymi, w szczególności tych wywierających wpływ na dalsze funkcjonowanie 
polskiego rynku kapitałowego. Stymulowanie rozwoju tego ostatniego jest bowiem 
dla KDPW – jak nieustannie deklarują jego władze – znacznie ważniejsze od krót-
koterminowych efektów finansowych. 
 
 
1. Modyfikacja zasad działania infrastruktury posttransakcyjnej jako etap 

tworzenia w pełni jednolitego rynku kapitałowego 
 
 W Unii Europejskiej od kilku lat podejmowane są działania nakierowane na 
poprawę efektywności, konkurencyjności i bezpieczeństwa infrastruktury rynku 
kapitałowego, w tym także tzw. infrastruktury posttransakcyjnej. Wspomniane 
działania są częścią strategii zmierzającej do utworzenia w pełni jednolitego euro-
pejskiego rynku finansowego. Mimo iż cel ten nie został jeszcze osiągnięty, zainte-
resowanie europejskich inwestorów zawieraniem transakcji na rynkach zagranicz-
nych systematycznie rośnie, co stanowi dodatkową siłę napędową dla licznych 
procesów integracyjnych i konsolidacyjnych obejmujących wszystkie państwa 
członkowskie. Niestety infrastruktura depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowa  
w dalszym ciągu pozostaje – mimo zachodzących zmian – stosunkowo mocno roz-
drobniona i zróżnicowana, choć także w tym obszarze widoczny jest zdecydowany 
postęp2. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi kilka czynników. Jednymi  
z podstawowych barier utrudniających prowadzenie efektywnego rozrachunku  
i rozliczeń transgranicznych zidentyfikowanych przez powołaną z inicjatywy Ko-
misji Europejskiej grupę ekspertów (tzw. Grupę Giovanniniego) są te dotyczące 
wymogów technicznych. Już w 2001 roku – w pierwszym z opublikowanych przez 
Grupę raportów – wskazywano na występujące pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami członkowskimi różnice w stosowanej technologii informatycznej oraz ogra-
niczenia możliwości bezpośredniego korzystania z systemów rozliczeniowych 
przez instytucje finansowe działające w innych krajach3. Uruchomienie przez 
KDPW systemu kdpw_stream doprowadziło do zniesienia wspomnianych wyżej 
barier po stronie polskiej. Wdrożenie systemu umożliwiło – jak deklarują władze 
KDPW – uzyskanie faktycznej zdolności do współpracy operacyjnej z innymi eu-
ropejskimi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi oraz zdalne uczestnictwo 
                                                 

2  B. Wróbel, K. Nakoneczny, M. Kapis, M. Pajkowska, K. Zielińska, E. Budrewicz, Sys-
temy rozrachunków papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, Narodowy Bank 
Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009, s. 73. 

3 The Giovannini Group, Cross-border clearing and settlement arrangements in the Euro-
pean Union, Komisja Europejska, Bruksela 2001. 
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zagranicznych instytucji finansowych w systemie KDPW (choć także przed wdro-
żeniem nowego systemu dochodziło do tworzenia połączeń operacyjnych pomiędzy 
KDPW a jego odpowiednikami w innych państwach). 
 Podobne działania zmierzające do odpowiedniej modyfikacji wykorzystywa-
nych systemów rozliczeń i rozrachunków transakcji instrumentami finansowymi 
zostały zresztą podjęte przez pozostałe europejskie instytucje depozytowo-
rozliczeniowe. Było to warunkiem eliminacji kolejnej ze wskazywanych przez 
Grupę Giovanniniego barier – monopolu wspomnianych instytucji w zakresie prze-
chowywania papierów wartościowych i rozliczania transakcji dokonywanych na 
lokalnych platformach obrotu. Monopol ten został już zniesiony. Było to możliwe 
nie tylko wskutek harmonizacji obowiązujących regulacji, ale przede wszystkim 
dzięki szybkiemu rozwojowi nowoczesnych technologii zapewniających większą 
dostępność świadczonych usług. 
 Zasada swobodnego wyboru usług posttransakcyjnych została wyraźnie sfor-
mułowana w przyjętej w 2004 roku Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów 
finansowych4. Jej wytyczne znalazły też odzwierciedlenie w postanowieniach opra-
cowanego w listopadzie 2006 roku Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 
rozliczeń i rozrachunków5. Zdefiniowana w tym akcie „interoperacyjność” odnosiła 
się do konieczności zmodyfikowania relacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami 
depozytowo-rozliczeniowymi. Zmiany te miały sprowadzać się do zaprzestania 
korzystania z istniejącej standardowej oferty usług innych podmiotów i zastąpienia 
dotychczasowych zasad współpracy wprowadzaniem tzw. dostosowanych rozwią-
zań, umożliwiających świadczenie usług w sposób zapewniający klientom wybór 
usługodawcy. Powyższe uzgodnienia wymogły wprowadzanie dodatkowych roz-
wiązań technicznych, a wdrożenie systemu kdpw_stream stało się kluczowym ele-
mentem realizacji postanowień Kodeksu w analizowanym obszarze po stronie pol-
skiej. 
 
 
2. Uruchomienie nowoczesnego systemu rozliczania i rozrachunku warunkiem 

sprostania nasilonej konkurencji 
 
 Konsekwencją opisanych wyżej zmian stało się nasilenie konkurencji pomię-
dzy poszczególnymi działającymi na terenie Unii Europejskiej instytucjami depozy-
towo-rozliczeniowymi. W tym kontekście wdrożenie systemu kdpw_stream ma 

                                                 
4  Art. 34 i 46 Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwiet-

nia 2004 roku w sprawie rynku instrumentów finansowych. Dziennik Urzędowy L 145. 
30/04/2004. 

5  Europejski kodeks postępowania w zakresie rozliczeń i rozrachunków (European Code of 
Conduct for Clearing and Settlement) z dnia 7 listopada 2006 roku. Dostępny w Internecie: 
http://fese.eu/_lib/files/European_Code_of_Conduct_for_Clearing_and_Settlement.pdf 
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ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, gdyż bez 
zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprostanie międzynaro-
dowej konkurencji nie byłoby możliwe. 
 Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy lokalizacja instytucji obsługujących 
transakcje zawierane na rynku kapitałowym powoli traci na znaczeniu, przede 
wszystkim z uwagi na możliwość uzyskania zdalnego dostępu do świadczonych 
usług. Nie bez znaczenia pozostaje także kierunek zmian regulacji stanowiących 
podstawę działania instytucji tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego. We 
wspomnianym wcześniej Europejskim kodeksie postępowania w zakresie rozliczeń i 
rozrachunków za nadrzędny cel uznano zapewnienie uczestnikom rynku swobody 
wyboru preferowanego usługodawcy odrębnie na każdym poziomie łańcucha trans-
akcji (obejmującego zawieranie transakcji, rozliczanie i rozrachunek) oraz odejście 
od koncepcji „transakcji ponadgranicznych” w obrotach pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.  
 Złożona przez sygnatariuszy Kodeksu deklaracja mówiąca o tym, że „strony  
z zadowoleniem przyjmują swobodę wyboru dla podmiotów dokonujących transak-
cji, poszerzenie otwartego i przejrzystego dostępu do usług potransakcyjnych” nie 
do końca oddaje jednak rzeczywiste nastawienie zainteresowanych instytucji do 
zachodzących w tym obszarze zmian. Te ostatnie niewątpliwie mają pewien pozy-
tywny aspekt – stwarzają szanse na pozyskanie dodatkowych klientów, a tym sa-
mym zwiększenie obrotów. Stanowią natomiast także poważne zagrożenie – ozna-
czają utratę monopolu na rozliczanie i rozrachunek transakcji dokonywanych na 
lokalnym rynku. A to docelowo oznacza wyeliminowanie najsłabszych graczy  
z rynku. 
 Wprowadzane Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rozliczeń  
i rozrachunków rozwiązania mają między innymi prowadzić do rozdzielenia po-
szczególnych usług związanych z obsługą obrotu instrumentami finansowymi  
i pobieranych za ich świadczenie opłat (w tym wydzielenia rozliczeń i rozrachun-
ku). Wspomniane rozdzielenie ma się sprowadzać do zapewnienia wszystkim klien-
tom możliwości nabycia wydzielonej usługi bez konieczności kupowania jakiej-
kolwiek innej. Zakończy to w niedalekiej przyszłości stosowaną dotychczas prakty-
kę oferowania pewnych usług na zasadzie „pakietowej” (choć nadal dopuszczalne 
będzie stosowanie specjalnych cen na łączne nabycie kilku rozdzielonych usług)  
i zmusi instytucje depozytowo-rozliczeniowe do konkurowania w każdym obszarze 
oddzielnie. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w jednym obszarze nie będzie więc 
przenoszone na pozostałe sfery. Nowe rozwiązania już teraz gwarantują przejrzy-
stość cen ustalanych przez działające w Unii instytucje depozytowo-rozliczeniowe, 
a tym samym ułatwiają ich porównywanie zainteresowanym uczestnikom rynku.  
 Zapewnienie pełnej i czytelnej informacji o cenach świadczonych usług unie-
możliwia czerpanie korzyści z niedostatecznej wiedzy klientów. Wywiera to presję 
na obniżanie cen, co nie jest możliwe bez wykorzystywania systemów zapewniają-
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cych odpowiednią efektywność kosztową. KDPW nie upublicznił dotąd analiz do-
tyczących wpływu wdrożenia nowego systemu na wysokość ponoszonych kosztów 
związanych z rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji, ale zakładać należy, że 
przynajmniej w dłuższej perspektywie czasowej uruchomienie nowego systemu 
powinno oferować korzyści także w tym obszarze. Wskazują na to także lakoniczne 
wzmianki w publikacjach takich jak te określające strategię KDPW na lata 2010-
2013. 
 
 
3. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu stanowiące element budowania  

przewagi konkurencyjnej 
 
 Wdrożenie systemu kdpw_stream, który zapewnił nowe funkcjonalności dla 
uczestników rynku, zostało pozytywnie ocenione przez brytyjską agencję ratingową 
Thomas Murray (zajmującą się m.in. analizą funkcjonowania centralnych depozy-
tów papierów wartościowych). 
 Uruchomienie nowego systemu zostało powiązane z wprowadzeniem pew-
nych modyfikacji do algorytmu wyznaczania depozytów zabezpieczających (pro-
wadzących do zwiększenia elastyczności wykorzystywanych mechanizmów, tak by 
ustalane wielkości oddawały rzeczywiste ryzyko wynikające z zawieranych trans-
akcji). W sytuacji, gdy dokonywana przez agencję analiza ryzyka skupia się przede 
wszystkim na ocenie ryzyka, jaką niesie ze sobą współpraca z danym podmiotem 
oraz na poziomie bezpieczeństwa zapewnianym uczestnikom transakcji przy doko-
nywanym rozrachunku, przełożyło się to na poprawę ratingu KDPW (choć wdroże-
nie nowego systemu nie było jedynym czynnikiem branym przez agencję pod uwa-
gę przy zmianie przyznanej wcześniej oceny). 
 Podniesienie ratingu niewątpliwie wywarło korzystny wpływ na wizerunek 
KDPW, ale stanowiło jedynie niewielki postęp w budowaniu trwałej przewagi kon-
kurencyjnej, choć przyznać należy, że nowy system rozliczania i rozrachunku 
transakcji sprzyja tworzeniu tej ostatniej. Uruchomienie systemu kdpw_stream 
powiązane bowiem zostało z wdrażaniem mechanizmów zapewniających ustalenie 
zabezpieczeń na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo zawieranych transakcji, 
lecz nie pociągających za sobą konieczności nadmiernego angażowania posiada-
nych środków finansowych. Zastosowane rozwiązania nie tylko podniosą bezpie-
czeństwo, ale także doprowadzą do poprawy efektywności funkcjonowania syste-
mu, co powinno ostatecznie przełożyć się na większe zadowolenie klientów. 
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4. Ograniczone wykorzystanie możliwości technicznych uruchomionego  
systemu  

 
 Wskazane wyżej rozwiązania zwiększające efektywność i bezpieczeństwo 
tzw. obsługi posttransakcyjnej operacji dokonywanych na rynku kapitałowym nie 
są jedynymi zaletami wdrożonego systemu kdpw_stream. Jego uruchomienie po-
nadtrzykrotnie zwiększyło wydajność systemu wykorzystywanego przez KDPW – 
system funkcjonujący wcześniej był w stanie obsługiwać do trzystu tysięcy operacji 
rozliczeniowych dziennie, obecnie działający ma możliwość realizacji w tym sa-
mym czasie nawet miliona operacji. Czynnik ten wydaje się nie mieć jednak obec-
nie większego znaczenia z uwagi na dotychczasową skalę działalności prowadzonej 
przez KDPW. W 2007 roku dokonał on rozliczenia 18,7 miliona transakcji, w 2008 
roku – 14,3 miliona transakcji, a w 2009 roku – 17,9 miliona transakcji, co wyraź-
nie pokazuje, iż możliwości nowego systemu jeszcze przez długi czas będą pozo-
stawały niewykorzystane6. 
 Podobnie będzie z uzyskanymi dzięki wdrożeniu systemu kdpw_stream moż-
liwościami integracji z pozostałymi funkcjonującymi w Unii Europejskiej instytu-
cjami depozytowo-rozliczeniowymi. KDPW opracowuje plan przystąpienia do 
tworzonej obecnie paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji Tar-
get2Securities – platformy powstającej z inicjatywy banków centralnych strefy euro 
we współpracy z centralnymi depozytami państw członkowskich Unii, która ma 
usprawnić rozrachunek transgraniczny obejmujący transakcje papierami warto-
ściowymi rozliczanymi zgodnie z zasadą delivery vs. payment, doprowadzając jed-
nocześnie do obniżenia ponoszonych przez uczestników rynku kosztów transakcyj-
nych. Jednak przyłączenie KDPW do tej platformy nie nastąpi wcześniej niż wej-
ście Polski do strefy euro. Dopiero wówczas dojedzie również do całkowitego wy-
eliminowania bariery związanej z ryzykiem zmienności kursu walutowego, co po-
winno przełożyć się na zwiększenie zainteresowania zagranicznych inwestorów 
instrumentami notowanymi na polskiej giełdzie (i zapewnić lepsze wykorzystanie 
możliwości wdrożonego systemu). 
 Jak dotąd KDPW jedynie monitoruje wspólne przedsięwzięcia europejskich 
centralnych depozytów papierów wartościowych, takie jak tworzenie Link Up Mar-
kets – platformy ułatwiającej obsługę połączeń operacyjnych pomiędzy depozytami 
poprzez zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy zróżnicowanymi syste-
mami bez konieczności wprowadzania zmian w tych ostatnich. Pomimo deklaro-
wanego „aktywnego monitorowania” wspomnianych projektów KDPW ciągle po-
zostaje z boku bez faktycznego włączenia się w realizację takich przedsięwzięć. 

                                                 
6  Raport Roczny 2008, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 2009,  

s. 50; Podsumowanie 2009 roku – komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  
z 23 grudnia 2009 roku opublikowany na stronie internetowej KDPW. 
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Podsumowanie 
 
 Wdrożenie systemu kdpw_stream, zwiększającego nie tylko bezpieczeństwo, 
ale i efektywność dokonywanych operacji, przygotowuje KDPW do działania  
w warunkach wzmożonej konkurencji zagranicznej. Stanowi istotny czynnik zwięk-
szający konkurencyjność polskiego podmiotu na arenie międzynarodowej, zapew-
niając jednocześnie możliwość realizacji jednego z podstawowych celów KDPW 
określonych w Strategii KDPW na lata 2010-2013, czyli stworzenia do 2013 roku 
prężnej grupy kapitałowej budującej portfel swoich usług opartych na nowocze-
snych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych tworzących wartość dla 
uczestników rynku kapitałowego7. 
 Pomimo możliwości technicznych wdrożony system nie zapewni jednak reali-
zacji jednego z podstawowych celów wyznaczonych na najbliższe lata – doprowa-
dzenia do uzyskania przez KDPW statusu głównej instytucji depozytowo-
rozliczeniowej regionu. Nowe kompatybilne z innymi systemami rozwiązania tech-
niczne nie zapewniają bowiem automatycznego włączenia się w procesy konsolida-
cyjne dokonujące się w tym obszarze rynku, a to właśnie one mają kluczowe zna-
czenie dla uzyskiwanej na europejskim rynku pozycji. Na razie KDPW, podobnie 
jak warszawska giełda, pozostaje poza głównym nurtem zachodzących na europej-
skim rynku zmian, co nie rokuje zbyt korzystnie dla dalszego rozwoju polskiego 
rynku kapitałowego. 
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Summary 
 
 This paper determines the effects of implementation of new clearing and settle-
ment system used by KDPW – kdpw_stream. Modification of the rules referring to 
functioning of capital market infrastructure is presented as a stage to create full single 
market. In this context activation of advanced operating system turns out to be a prereq-
uisite to cope with more intense competition on the market. Analysis of strengths of 
kdpw_stream leads to conclusion, that bigger effectiveness and safety offered by new 
technological solutions should result in gradual building of KDPW’s competitive ad-
vantage, but capability of the system is still used inadequately. 
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INFORMATYZACJA I ROZWÓJ E-GOSPODARKI W ENERGETYCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Strategia Lizbońska zakłada, że dzięki wspólnej gospodarce Europa stanie się 
najszybciej rozwijającą się i najbardziej rozwiniętą częścią świata. Do tego celu 
niezbędna jest poprawa innowacyjności i informatyzacja, czyli rozwój tzw.  
e-gospodarki. Duży udział w osiągnięciu tego ma mieć energetyka, która w znacz-
nym stopniu decyduje o kosztach prowadzenia działalności, ale również jest głów-
nym klientem branży informatycznej. Energetyka jest segmentem gospodarki, który 
ostatnio najwięcej inwestuje w infrastrukturę informatyczną i teleinformatyczną. 
Celem jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz 
poprawa obsługi klientów. Energetyka to sektor należący do obszaru tradycyjnej 
gospodarki, gdzie sposób działalności jest przewidywalny, korzysta się z korzyści 
skali, a produkcja oparta jest na kapitale i planowaniu długoterminowym. Sektor 
energetyczny przeznaczając setki milionów złotych na informatyzację, staje się 
jednym z najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki. Obserwując wielkości 
nakładów inwestycyjnych w ten obszar, można by podejrzewać, iż energetyka nale-
ży do grona sektorów tzw. e-gospodarki. Należy jednak pamiętać, że czynnikami 
sukcesu w nowej gospodarce są stosunki bezpośrednie, działania w czasie rzeczy-
wistym, ciągłe zmiany oraz kanibalizacja produktów, rynków i kanałów dystrybu-
cji1. Zatem trudno jest zaliczyć energetykę do tzw. e-gospodarki, jednak jest to 
sektor, gdzie mamy połączenie obu rodzajów gospodarki i przenikanie się charakte-

                                                 
1  Patrz: A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce inter-

netowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, s. XV. 
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ru gospodarki tradycyjnej z tą nazywaną „nową gospodarką”. Celem artykułu jest 
ukazanie, jaki wpływ wywiera informatyka i postęp technologiczny w sektorze 
energetycznym, mylnie uznawanym za sektor nienowoczesny, o tradycyjnym cha-
rakterze gospodarki. W pracy zostanie ukazany stopień innowacyjności polskiej 
gospodarki, jak Polska wygląda na tle państw wysoko rozwiniętych pod względem 
nakładów na sferę badawczo-rozwojową. W dalszej części pracy omówiony zosta-
nie zakres inwestycji w energetyce w infrastrukturę informatyczną, ich charakter 
oraz wpływ, jaki wywiera innowacyjność i informatyzacja sektora energetycznego 
na cały obszar życia gospodarczego w Polsce. 
 
 
1. Innowacyjność polskiej gospodarki 
 
 Polska gospodarka rozwija się obecnie w szybszym tempie niż kraje „starej 
Unii Europejskiej”. Aby jednak utrzymać tempo przyrostu PKB na poziomie istot-
nie wyższym, niezbędne jest stałe podnoszenie innowacyjności gospodarki. Obec-
nie trudno jest konkurować na świecie ceną produktów i kosztami pracy, gdyż kraje 
azjatyckie, głównie Chiny, przebijają nas w tym obszarze pod każdym względem. 
Konkurować możemy natomiast jakością produkcji i kreatywnością oraz szybkim 
tempem wzrostu wydajności pracy. Do tego natomiast niezbędne jest podnoszenie 
innowacyjności w gospodarce. Nakłady na sferę B+R w Polsce to zaledwie 0,61% 
PKB (tabela 1). Jest to bardzo niewiele, jeśli chcemy dogonić kraje bogatsze, gdyż 
tam przeznacza się na ten cel po 2-4% produktu krajowego brutto. Dodać należy, że 
głównym źródłem finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce jest 
budżet państwa, podczas gdy w państwach Europy Zachodniej przedsiębiorstwa 
dominują jako główny płatnik na tę sferę. Z pewnością w przyszłości przedsiębior-
stwa w Polsce będą bardziej skłonne angażować się w finansowanie działalności 
badawczej. 
 Pomimo że nakłady na działalność innowacyjną nieznacznie rosną i wynoszą 
blisko 40 mld zł, to maleje odsetek przedsiębiorstw, które wydały pieniądze na 
innowacje produktowe czy procesowe. Wskaźnik innowacyjności mierzony odset-
kiem przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, które wprowadziły innowa-
cje produktowe lub procesowe, wynosił w okresie 2006-2008 w przemyśle 21,3%, 
zaś dla sektora usług 15,6%2. Maleje także ilość osób pracujących w działalności 
badawczo-rozwojowej. 
 

                                                 
2  Na podstawie danych GUS w: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-

2008, GUS, s. 1, dostępne w Internecie http://www.stat.gov.pl./cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_ntsi_ 
dzial_innowac_przeds_w_latach_2006-20068.pdf, stan na 24.02.2010. 
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Tabela 1 
 

Nakłady i zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej w Polsce  
w latach 2000-2008 (w cenach bieżących) 

 
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nakłady w relacji do 
PKB (w %) 

0,66 0,64 0,58 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 0,61 

Nakłady na 1 miesz-
kańca (w zł) 

125 - - - - 146 - 175 202 

Zatrudnieni w działal-
ności B+R  

4,6 - - - - 4,4 - 4,4 4,3 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008, tab. 3 s. 421 i tab. 9  
s. 424; Polska 2009. Raport o stanie gospodarki 2009, Ministerstwo Gospodarki, War-
szawa 2009, s. 193, dostępne w Internecie http://www.mg.gov.pl/NR/ rdonly-
res/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/56987/RoG090824.pdf, stan na 
24.02.2010. 
 

Tabela 2 
 

Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych  
według rodzaju wprowadzonych innowacji w latach 2006-2008  

(jako % ogółu przedsiębiorstw) 
 

Wyszczególnienie Ogółem 
Nowe lub istot-
nie ulepszone 

produkty 

W tym 
nowe dla 

rynku 

Nowe lub istotnie 
ulepszone procesy 

Ogółem przemysł, w tym:  
Górnictwo 
Przetwórstwo przemysłowe 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektr., gaz i wodę 
Ogółem sektor usług, w tym: 
Handel 
Transport 
Poczta i telekomunikacja 
Pośrednictwo finansowe 
Informatyka 

21,3
17,5
21,2

26,0
15,6
12,7
10,3
33,6
39,3
34,1

15,5
9,6

15,9

4,5
10,3
7,4
5,7

26,8
33,1
29,7

9,3
3,5
9,6

3,2
6,3
5,0
1,9

18,7
15,9
24,7

17,0 
15,5 
16,8 

 
24,9 
12,3 
9,1 
8,9 

26,2 
31,3 
26,4 

 
Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, GUS, s. 1, do-
stępne w Internecie http://www.stat.gov.pl./cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_ntsi_dzial_ inno-
wac_przeds_w_latach_2006-20068.pdf, stan na 24.02.2010 
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 Warto odnotować, że przemysł jest bardziej innowacyjny niż usługi. Wśród 
działu przemysłu sektor energetyczny posiada największy odsetek przedsiębiorstw 
skłonnych inwestować w produkty czy procesy mające znamiona innowacyjnych 
(tabela 2). Wynika to po części z faktu, że w Polsce najbardziej skłonne do takich 
działań są duże podmioty, a takie dominują w energetyce. Równie zorientowane na 
innowacje co przedsiębiorstwa energetyczne są tylko telekomunikacyjne, finansowe 
i informatyczne. 
 
 
2. Informatyzacja w energetyce 
 
 Energetyka przeszła istotne zmiany organizacyjne, a czekają ją jeszcze zmiany 
własnościowe. Mowa tu głównie o procesach konsolidacyjnych, które znacząco 
zmieniły strukturę rynku energii. Aby móc sprawnie zarządzać utworzonymi pod-
miotami, niezbędne jest szerokie korzystanie z rozwiązań informatycznych. Energe-
tyka jest obecnie najbardziej perspektywicznym rynkiem dla firm informatycznych 
i telekomunikacyjnych. Trudno sobie wyobrazić współczesną energetykę bez tech-
nologii informatycznych i teleinformatycznych. Oczywiście poza systemami infor-
matycznymi, które wykorzystywane są do stworzenia wspólnego systemu łączności 
w ramach grup energetycznych, do lepszego prowadzenia rozliczeń finansowych, 
przedsiębiorstwa wykorzystują również innowacje teleinformatyczne, które są ści-
śle związane z charakterem prowadzonej działalności. Każdy obszar działalności 
energetycznej jest wspomagany rozwiązaniami informatycznymi. Informatyzacja 
najczęściej dotyczy spółek dystrybucyjnych, operatorów sieci przesyłowych, którzy 
wdrażają przede wszystkim rozwiązania do zarządzania siecią przesyłową i stero-
wania nią, jak również systemy usprawniające relacje z klientami, tj. systemy bil-
lingowe, SCADA czy centra kontaktów z klientami. Należy podkreślić, że wszelkie 
stosowane rozwiązania informatyczne muszą być bardzo zaawansowane i nieza-
wodne, gdyż zapewnione musi być bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców 
końcowych. W tym celu tworzone są centra informatyczne, które pozwalają zinte-
grować systemy informatyczne wszystkich podmiotów w ramach grup energetycz-
nych. Integracja informatyczna dotyczy zarówno księgowości, jak też sterowania 
siecią i systemów pomiarowych dla odbiorców. Prowadzona konsolidacja w ener-
getyce spowodowała, że nie zawsze sprawnie można dokonywać wymiany infor-
macji wewnątrz grupy, gdyż każdy z podmiotów wchodzących w skład skonsoli-
dowanej grupy dysponował dotąd własnym systemem informatycznym. Pamiętać 
należy, że w elektroenergetyce obowiązuje obecnie zasada TPA, która umożliwia 
zmianę dostawcy energii elektrycznej. Tym samym systemy pomiarowe i billingo-
we muszą być na tyle sprawne i zaawansowane, aby każdy podmiot mógł kupować 
energię od kogo tylko chce i wszystko było natychmiast dokładnie rozliczone, np. 
mieszkając w Szczecinie móc kupować energię z południa Polski od spółki Vatten-
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fall Polska. Najbliższe lata dla energetyki to zadania związane z ochroną środowi-
ska i handlem emisjami. Dodatkowo przedsiębiorstwa obrotu zobowiązane są 
sprzedawać, poza energią wytworzoną w źródłach konwencjonalnych, tę wytwo-
rzoną ze źródeł odnawialnych. To powoduje konieczność precyzyjnych rozliczeń  
i nowych systemów pomiarowych. W podsektorze produkcji infrastruktura telein-
formatyczna również jest niezbędna, głównie do analizowania procesu produkcji 
energii. Energetyka coraz bardziej zmienia swoją filozofię działania, rezygnując z 
filozofii produkcyjnej na korzyść zarządzania energią, tzn. zdobycia wiedzy jak 
efektywnie wykorzystać zasoby naturalne, jak efektywnie wytwarzać energię, aby 
sprawność bloków energetycznych była jak najwyższa, a jednocześnie jak naj-
mniejsze były ujemne skutki dla środowiska naturalnego. Dlatego olbrzymi wysiłek 
inwestycyjny, który jest i będzie podejmowany przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne, zmierza w kierunku poszukiwania wysoce efektywnych energetycznie techno-
logii i budowy elektrowni w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne i organi-
zacyjne. 
 Wdrażanie nowych technologii i informatyzacja w energetyce wywiera wpływ 
nie tylko na rozwój sektora IT, który tworzy i sprzedaje specjalnie tworzone syste-
my informatyczne, ale także na przemysł elektroenergetyczny, transport, rolnictwo  
i środowisko naturalne. Ciągle słychać o nowych rozwiązaniach technologicznych, 
które są lub będą wprowadzane. Najbardziej kreatywne w tym względzie są firmy 
amerykańskie. Doskonałym przykładem jest firma Bloom Energy zamierzająca 
wprowadzić na rynek ogniwo paliwowe wielkości lodówki, które będzie samowy-
starczalną minielektrownią, wytwarzającą energię elektryczną oraz gromadzącą tlen 
i wodór, który może być wykorzystywany w transporcie jako paliwo do samocho-
dów. Innym przykładem tworzenia wysoko zaawansowanej technologii na potrzeby 
sektora energetycznego jest firma Hyperion Power Generation, która zamierza 
sprzedawać minielektrownie atomowe wielkości łóżka, nie potrzebujące obsługi,  
w pełni bezpieczne i zdolne zaopatrzyć w energię małe miasto. Z punktu widzenia 
Polski największe nadzieje wiąże się z kolei z technologią CCS, czyli sposobem 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, która jest czystą technologią wę-
glową umożliwiającą bardzo efektywne wytwarzanie energii z węgla przy prak-
tycznie braku emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program finansowany jest przez 
Unię Europejską, a Polska, z racji największego w UE uzależnienia energetyki od 
węgla, ma być jednym z kilku państw, gdzie takie instalacje mają być budowane. 
 
 
3. Wpływ innowacyjności w energetyce na gospodarkę 
 
 Ogromny wpływ na innowacyjność energetyki wywierają regulacje unijne, 
które po pierwsze nakazują zwiększać efektywność energetyczną gospodarki oraz 
promować odnawialne źródła energii, a po drugie kreować mechanizmy rynkowe  
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i zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania. Oczywiście w UE dominują źródła 
konwencjonalne, jednak już nastąpiła zmiana w podejściu przedsiębiorstw do pro-
blematyki ochrony środowiska i „zielonej energii”. Za przykład niech świadczy 
fakt, że w dwóch ostatnich latach więcej przybyło instalacji, które wykorzystują 
energię odnawialną, niż tych, które korzystają z nośników kopalnianych. W chwili 
obecnej Polska należy do państw o najniższym stopniu korzystania z odnawialnych 
źródeł energii. Takich instalacji szybko przybywa na całym świecie, a Polska  
z przyrostem mocy ze źródeł odnawialnych o niecały jeden punkt procentowy nale-
ży do „ogona” państw UE. Te zaległości Polski w stosunku do innych państw euro-
pejskich powodują, że polskie przedsiębiorstwa energetyczne muszą wykonać ol-
brzymi wysiłek inwestycyjny, co wiąże się z unowocześnieniem aparatu wy-
twórczego, sieciowego, zarządczego, wprowadzaniem nowych technologii i jedno-
cześnie pobudzaniem produkcji w całej gospodarce. Przy okazji inwestycji doko-
nywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne poprawie ulegnie ochrona środowi-
ska naturalnego, gdyż są to wszystko technologie niskoemisyjne oraz o bardzo wy-
sokiej sprawności wytwarzania, co wiąże się z mniejszym zużyciem surowców 
energetycznych. 
 Poza budową instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, przed-
siębiorstwa energetyczne zobowiązane są przez dyrektywy unijne do redukcji emi-
sji zanieczyszczeń, co wiąże się z modernizacją istniejących bloków energetycz-
nych i instalowaniem urządzeń, które monitorują i zmniejszają emisję zanieczysz-
czeń do powietrza. Zatem nie ma co się dziwić, że co roku rosną nakłady inwesty-
cyjne w energetyce (tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Udział przedsiębiorstw energetycznych w nakładach inwestycyjnych w gospodarce  
w Polsce i ich dynamika 

 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 

Przyrost nakładów inwestycyjnych w sekcji wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

9,7% 24,4% 9,6% 

Udział energetyki w nakładach inwestycyjnych w gospo-
darce 

6,93% 7,20% 7,19% 

 
Źródło: Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009,  
s. 23. 
 
 Sektor energetyczny wywiera ogromny korzystny wpływ na gospodarkę po-
przez nakłady inwestycyjne, gdyż zapewnia kontrakty dla firm budowlanych, sta-
lowych, metalurgicznych czy montażowych i kreuje popyt. Jednak poza korzyst-
nym wpływem, zwiększającym wartość dodaną w gospodarce, jest też wpływ nega-
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tywny dotyczący cen energii. Ceny te są bardzo ważnym składnikiem kosztów 
przedsiębiorstw. Głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa inwestują  
w nowe technologie, jest poprawa wydajności pracy, jak również chęć poprawy 
energochłonności. Ceny elektryczności są istotnym czynnikiem decydującym  
o konkurencyjności gospodarki. W Polsce, gdzie przez wiele lat były istotnie niższe 
od tych w krajach zachodnich, obecnie stale rosną, a zwłaszcza w ostatnich latach 
(rys. 1). Wzrost ten dotyczył głównie przedsiębiorstw, dla których ceny energii są w 
chwili obecnej już na zbliżonym poziomie do tych stosowanych w państwach strefy 
euro. 
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Rys. 1. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Pol-
sce i strefie euro (w euro na 1 kWh) 

Źródło: dane Eurostat, dostępne w Internecie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsier040&plugin=1; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7971b30df6b
fe3b5170624b2dbb9199037345fa58.e34RaNaLaN0Mc40LcheTaxiLbxyLe0?tab=table
&plugin=1&pcode=tsier040&language=en, stan na 25.02.2010. 

 
 Wysokie ceny energii i ich szybki wzrost niewątpliwie pogarszają konkuren-
cyjność przedsiębiorstw w Polsce. Dlatego między innymi stworzony został regula-
tor w postaci Urzędu Regulacji Energetyki, który stale monitoruje rynek, aby chro-
nić odbiorców końcowych przed nieuzasadnionym wzrostem cen i wykorzystywa-
niem pozycji rynkowej przez przedsiębiorstwa. 
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Podsumowanie 
 
 Energetyka jest sektorem, który obecnie w Polsce przeznacza najwięcej środ-
ków pieniężnych na informatyzację. Spółki energetyczne są jednymi z najbardziej 
nowoczesnych i zinformatyzowanych przedsiębiorstw, co do niedawna wydawało 
się niemożliwością. W omawianym sektorze mamy typowy przykład połączenia 
tradycyjnej gospodarki z nowoczesnością, dlatego e-gospodarka nie powinna koja-
rzyć się już tylko z telekomunikacją czy przedsiębiorstwami internetowymi, ale 
także z energetyką. Polityka Unii Europejskiej, zmierzająca do ochrony środowiska 
i szerokiego korzystania z odnawialnych źródeł energii, wymusiła na przedsiębior-
stwach energetycznych potrzebę stosowania najnowszych technologii, finansowania 
badań naukowych i zarządzania efektywnością energetyczną. Tym samym badany 
sektor gospodarki stał się głównym filarem realizacji Strategii Lizbońskiej, która 
zmierza do stworzenia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wie-
dzy. 
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Summary 
 
 The energy market is the sector at great expenditures on innovation activities and 
computerization. The electricity companies are one of the most modern enterprises 
equipped with selected information and communication technologies in Poland. The EU 
policy promote the development of renewable energy, the environmental protection and 
creation of the competitiveness. The regulations cause that the companies have to use 
the Internet and typical production activity change into activity based on the knowledge 
and e-business. 
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MIEJSCE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój technologii informacyjnych, jaki obserwować można w Polsce od lat 
90. XX wieku, postępuje bardzo szybko. Coraz więcej gospodarstw domowych ma 
dostęp do technologii informacyjnych – prawie 100% społeczeństwa posiada tele-
fon, rośnie liczba osób posiadających komputer (Eurostat szacuje, że w Polsce  
w 2009 r. było to 66% gospodarstw domowych), coraz większa liczba osób ma 
dostęp do Internetu. Prowadzi to do rozwoju nowoczesnej gospodarki, tzw. opartej 
na wiedzy, w której to właśnie informacja i wiedza są podstawowymi czynnikami 
produkcji (rysunek 1).  
 Fakt, że informacja uznawana jest obecnie za podstawowy czynnik produkcji, 
sprawia, iż same technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) nabierają coraz 
większego znaczenia. Wyróżnia się nawet trzy drogi, którymi sektor ICT oddziałuje 
na gospodarkę krajową: 

1. poprzez wzrost gospodarczy - wzrost efektywności sektora ICT, przekłada 
się na efektywność całej gospodarki (ze względu na to, że sektor ten jest 
składową gospodarki); 

2. wydatki i inwestycje w ICT, które powodują wzrost kapitału skierowanego 
do pracowników, zwiększając tym samym ich produktywność; 

3. wykorzystanie ICT w innych sektorach gospodarki, co podnosi ich efek-
tywność [3]. 
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Rys. 1. Wpływ technologii informacyjnych na schemat ewolucji systemów gospodar-
czych 

Źródło: i2010 High Level Group, The Economic Impact of ICT: evidence and questions, 
2006. 

 
1. Bezpośredni wpływ sektora ICT na wzrost gospodarczy  
  
 Najczęściej pojawiającym się argumentem wyjaśniającym dużą rolę sektora 
informacyjnego w gospodarce jest jego wkład w rozwój gospodarczy. Jest on moż-
liwy za sprawą powstającej w tym sektorze nadwyżki ekonomicznej, która z kolei 
jest konieczna do wytworzenia PKB. Dotychczas prowadzone badania wskazują 
jednak, że zależność między wielkością sektora ICT a wielkością PKB per capita 
nie jest ścisła i w dużym stopniu zależy od stopnia rozwoju kraju (rysunek 2). Moż-
na to tłumaczyć większym znaczeniem ICT w gospodarkach nowoczesnych niż  
w gospodarkach tradycyjnych (często jeszcze tzw. gospodarkach usługowych, czy 
postindustrialnych). Co więcej, gospodarka krajowa może odnosić korzyści z szyb-
kiego rozwoju technik ICT nawet w przypadku gdy ich nie wytwarza - strategiczna 
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jest w tym zakresie umiejętność wdrożenia tych technik w sposób ekonomicznie 
uzasadniony. 
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Rys. 2. Wartość sektora ICT a PKB per capita 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Individual EITO report 2009, wyd. EITO, 
2009 [Eurostat]. 

 
 Z rynkiem ICT ściśle łączy się kwestia infrastruktury koniecznej do świadcze-
nia usług komunikacji elektronicznej. Infrastruktura ta rzutuje z kolei na konkuren-
cyjność całej gospodarki. Niestety, w przypadku Polski infrastruktura ta pomimo 
stanowczych działań w ostatnim czasie ze strony administracji rządowej nadal jest 
na niskim poziomie. Najlepszym odzwierciedleniem tego faktu jest ostatnie miejsce 
Polski w wielowymiarowym wskaźniku rozwoju łączności szerokopasmowej 
(BPI)[6].  
 
 
2. Wydatki i inwestycje sektora ICT a produktywność gospodarki 
 
 Podobnie rzecz się ma z produktywnością i wielkością zatrudnienia w sekto-
rze ICT – im bardziej rozwinięta gospodarka, tym wyraźniejsza jest ta zależność. 
Vivianne Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów uogólnia-
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jąc podaje, że „połowa przyrostu wydajności w naszych gospodarkach uzależniona 
jest od wpływu technologii ICT na produkty, usługi i procesy gospodarcze”. 
 Zależność produktywności kapitału ludzkiego od sektora ICT ilustruje rysu-
nek 3. Zestawiono na nim produktywność ze stopniem gotowości do wykorzystania 
technologii informacyjnych (tzw. wskaźnik NRI). Nie jest to co prawda liczba za-
trudnionych w sektorze informacyjnym, ale jak podaje literatura przedmiotu, ok. 
65% osób wykorzystujących technologie ICT to osoby pracujące w sektorze infor-
macyjnym, stąd zestawienie takie wydaje się uzasadnione [8]. Dane statystyczne 
wskazują, że faktycznie w krajach takich jak Szwecja, Finlandia, Holandia, Dania, 
czy Francja procentowy udział liczby osób zatrudnionych w sektorze informacyjno-
komunikacyjnym jest bardzo wysoki, co (zgodnie z oczekiwaniami) odzwierciedla 
wysoka produktywność. Dwa przypadki krajów słabiej rozwiniętych, w których 
pomimo wysokiego udziału zatrudnionych w ICT nie udało się uzyskać wysokiej 
produktywności (Estonia i Węgry), dodatkowo potwierdzają, że znana z literatury 
zależność zachodzi głównie w krajach rozwiniętych. 
 

 
Rys. 3. Wskaźnik gotowości do wykorzystania technologii informacyjnych w społe-
czeństwie a produktywność na godzinę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności 
Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010  
w latach 2005-2009, Komisja Europejska, COM(2009)390 wersja ostateczna, Bruksela, 
04.08.2009 [Eurostat]. 
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 Równie ważna dla rozwoju gospodarki i jej produktywności jest struktura 
wydatków na sektor ICT. Analiza wydatków w podziale na telekomunikację i IT  
w stosunku do PKB pozwala zauważyć, że kraje z wyższą produktywnością czę-
ściej poświęcają proporcjonalnie równe wielkości pieniędzy na oba te podsektory 
(rysunek 4). W pozostałych przypadkach przeważają wydatki na telekomunikację. 
 

 
 

Rys. 4. Wydatki na główne obszary ICT jako % PKB w poszczególnych krajach, 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat]. 

 
 
3. Oddziaływanie technik ICT na inne sektory gospodarki 
 
 Dynamiczny rozwój usług opartych na technologiach informacyjnych zmienia 
koncepcję współczesnej usługi. Obok tradycyjnego rynku jedną z głównych dróg 
handlu stał się Internet. Wg raportu opracowanego przez SMB1, w Polsce w 2008 r. 
ogólna wartość zakupów dokonanych poprzez Internet wyniosła 11,01 mld zł, co 
względem poprzedniego roku dawało 36,43%, a w stosunku do roku 2005 wzrost 
ten był ponad 3,5-krotny [10]. Świadczy to o przełamywaniu pewnego progu nieuf-
ności wobec tej formy zakupów.  
 Zmiany zachodzące na rynku dystrybucji oddziałują także na rynek reklamy. 
W Polsce na koniec 2008 r. osiągnął on wartość 1,17 mld zł, wzrósł względem roku 
                                                 

1  SMB - Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. 
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poprzedniego o 58% i tym samym Polska zajęła drugie miejsce w Europie w warto-
ści rynku reklam, a reklama internetowa znajduje się zaraz za telewizyjną2. Coraz 
większa popularność Internetu spowodowała także zauważalne zmiany na rynku 
usług bankowych. Banki chcąc być dla klienta partnerem, oprócz tradycyjnych 
metod kontaktów z klientem oferują szereg usług dostępu do konta drogą elektro-
niczną. Wg danych Eurostatu: w 2004 r. 14% internautów korzystało z e-bankowo-
ści, w 2006 r. 23%, natomiast w 2008 r. 35%. W badanym wskaźniku w 2008 r. 
Polska zajęła 18 miejsce w UE. Chociaż dystans 12 pkt proc. do średniej UE wyda-
je się spory, to pozytywne jest to, że stale się zmniejsza. Według danych Związku 
Banków Polskich [11], w Polsce w czerwcu 2007 r. było 10,8 mln kont bankowych 
z dostępem przez Internet, natomiast na podstawie opracowanej prognozy w 2008 r. 
miało ich być 7 mln, a w roku 2010 ma być 15 mln. Przytoczone liczby wskazują, 
że technologie informacyjne mają pozytywny wpływ na kształtowanie nowych 
usług bankowych, uatrakcyjniając tym samym dotychczasowe oferty. 
 Technologie informacyjne znalazły również swoje zastosowanie w kontakcie 
administracji publicznej z obywatelem/przedsiębiorcą. Sprawna administracja ma 
być odczuwalna przez obywateli/przedsiębiorców w wartościach wymiernych, np. 
oszczędność finansów, czasu, uproszczenie procesu załatwiania spraw administra-
cyjnych (w tym np. przetargów publicznych). W Polsce w 2008 r. 16% obywateli 
dokonało interakcji poprzez Internet z administracją publiczną, podczas gdy śred-
niej dla UE wynosiła 28%. Liderami w tym ujęciu są Holandia (54%), Finlandia 
(53%), Szwecja (52%) – czyli znów kraje o wysokiej produktywności. W przypad-
ku podmiotów gospodarczych w Polsce udział kontaktujących się z e-administracją 
(nie wliczając sektora finansowego) był na poziomie średniej UE i wynosił 73%. 
Najczęstszymi potrzebami kontaktu z e-administracją były: pozyskanie informacji, 
ściągnięcie formularzy, odesłanie wypełnionych formularzy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 O powszechności technologii ICT i ich strategicznym znaczeniu dla gospo-
darki UE przekonuje inicjatywa i2010, - jedna z pierwszych inicjatyw, podjętych 
w ramach odnowionej w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. Strategii Lizbońskiej3. 
Celem tej inicjatywy jest utworzenie jednolitego rynku produktów i usług ICT. 
Przeczytać w niej można m.in., że: 
 „[…] technologie ICT są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie. Odpowiadają za jedną czwartą wzrostu PKB i 40% wzrostu produk-

                                                 
2 Dane na podstawie badania AdEx, PricewaterhouseCoopers, 2008. 
3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr C115, Tom 51, z dnia 9 maja 2008 r., wydanie 

polskie. Wersja ostateczna skonsolidowana. 
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tywności w UE. Różnice wyników gospodarczych pomiędzy krajami uprzemysło-
wionymi można w dużej mierze wytłumaczyć wysokością inwestycji w technologie 
ICT, poziomem badań nad nimi i zakresem ich stosowania. Usługi, umiejętności, 
media i treści związane z ICT stanowią coraz ważniejszy element gospodarki i spo-
łeczeństwa” [1]. 
 Jak pisze D. Dziuba: „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyj-
ne stworzyły obecnie jakościowo inne możliwości dostępu do informacji, zmienia-
jąc warunki procesów podejmowania decyzji ekonomicznych i prowadząc do zja-
wiska nazywanego skróceniem czasu ekonomicznego”. Wsparciem dla przyśpie-
szenia rozwoju gospodarczego jest jakość infrastruktury telekomunikacyjnej. Bo-
wiem współcześnie trudno jest mówić o wzroście poziomu konkurencyjności go-
spodarki narodowej przy wsparciu Internetu i technik ICT, gdy fizycznie nie ma 
możliwości technicznej dostępu do sieci szerokopasmowej. Światełkiem w tunelu 
jest zatem dalsza realizacja Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2013 oraz 
Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013: w której 
uwzględnione zostały trzy obszary: człowiek, gospodarka, państwo. 
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THE PLACE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY  
IN MODERN ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the economic impact of ICT sector. The text is divided into 
three parts, that are three “impact channels”: 1) Efficiencies are realised through rapid 
technological progress in the production of ICT goods and services in ICT producing 
industries; 2) Investments and expenditures in ICTs provide more capital for workers, 
which raises their productivity; 3) Greater use of ICTs in all sectors in the economy 
helps firms to increase their efficiency. At the end of the paper there are some conclu-
sions that can be helpful for creating new technology policy. 
  

Translated by Magdalena Olender-Skorek and Robert Czarnecki 
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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PROJEKTÓW INTEGRACYJNYCH  
NA EUROPEJSKIM RYNKU PŁATNOŚCI DETALICZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W 2000 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie przyjęto agendę li-
zbońską, określaną jednym z najważniejszych programów społeczno-
gospodarczych Europy. Jej podstawowy cel, który miał zostać zrealizowany do 
końca 2010 r., to uczynienie Unii Europejskiej opartą na wiedzy, najbardziej dyna-
miczną oraz konkurencyjną gospodarką na świecie. Obecnie jednym z elementów 
realizacji tego dążenia jest powołanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang.: 
Single Euro Payments Area − SEPA), stanowiącego paneuropejski program budo-
wy zintegrowanego rynku płatności detalicznych. Projekt ten jest naturalną konse-
kwencją wprowadzenia wspólnej waluty euro − w 1999 r. w obrocie bezgotówko-
wym, zaś w 2002 r. w obrocie gotówkowym. 
 Sięgając do historii integracji europejskiej w zakresie bezgotówkowych płat-
ności detalicznych należy przywołać Rozporządzenie nr 2560/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicz-
nych w euro, które wprowadziło zasadę równych opłat za płatności transgraniczne  
i porównywalne płatności krajowe w ramach UE. Zapis ten spowodował brak rów-
nowagi pomiędzy opłatami bankowymi a kosztami płatności transgranicznych. 
Konieczne stało się podjęcie prac na rzecz reorganizacji ich obsługi (przetwarzania, 
rozliczania i rozrachunku) umożliwiającej zwiększenie efektywności i obniżenie 
kosztów do poziomu tych dla obsługi płatności krajowych. 
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 Celem artykułu jest prezentacja europejskich projektów ukierunkowanych na 
integrację rynku płatności detalicznych oraz zaadaptowanego przez nie projektu 
standaryzacyjnego EMV dla mikroprocesorowych kart płatniczych.  
 
 
1. Istota programu Single Euro Payments Area 
 
 Jednolity Obszar Płatności w Euro to ogromne przedsięwzięcie harmonizacyj-
no-organizacyjne. Zmiany, jakie przynosi, mogą być ujęte w kontekście składników 
projektu, do których przede wszystkim należą1: (a) wspólna waluta, (b) jednolity 
zestaw instrumentów płatniczych: polecenia przelewu SEPA, polecenia zapłaty 
SEPA oraz karty płatnicze, (c) sprawna infrastruktura płatności w euro, (d) wspólne 
normy techniczne, (e) wspólne praktyki biznesowe, (f) jednolite podstawy prawne 
oraz (g) ciągły rozwój usług nastawionych na klienta. 
 Podstawowy komponent zintegrowanego rynku płatności detalicznych to no-
we instrumenty płatnicze SEPA. Są to instrumenty bezgotówkowe oparte o wspólne 
standardy techniczne2. W procesie ich projektowania opracowano dwie strategie.  
I tak, dla Systemów Elektronicznych Transferów przyjęta została strategia zastępo-
wania. Zgodnie z nią istniejące krajowe rozwiązania są stopniowo zastępowane 
przez wspólne dla całego omawianego obszaru Systemy Polecenia Przelewu (ang.: 
SEPA Credit Transfer − SCT) oraz Polecenia Zapłaty (ang.: SEPA Direct Debit − 
SDD). Natomiast w przypadku złożonych biznesowo rozliczeń kartowych zapropo-
nowana została strategia adaptacji istniejących systemów do nowego zestawu reguł, 
standardów technicznych i przetwarzania ujętych w dokumencie ramowym (ang.: 
SEPA Card Framework – SCF). Głównym elementem SCF jest wymóg migracji do 
standardu EMV. W efekcie podjętych prac, od 2008 r. obok krajowych systemów 
zaczęły funkcjonować nowe instrumenty płatnicze SEPA, zaś na koniec 2010 r. 
planuje się osiągnąć pełną migrację w zakresie SCT i SCF (w przypadku SDD wy-
stępują  opóźnienia). Oznacza to, że po stopniowej wymianie narodowe systemy 
płatności krajów strefy euro zostaną zastąpione przez rozwiązania zgodne z założe-
niami SEPA3. 
 

                                                 
1  Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), European Central Bank, 

http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006pl.pdf (luty 2010). 
2  R. Kaszubski, D. Duziak, SEPA: Tańsze przelewy, polecenia zapłaty oraz rozliczenia 

kart płatniczych, serwis KartyOnLine.net, 27 marca 2008, www.kartyonline.net (luty 2010). 
3  Związek Banków Polskich, serwis SEPA Polska, http://www.sepapolska.pl (luty 2010). 
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2. Dyrektywa w sprawie usług płatniczych – podstawowe aspekty 
 
 Drugim podstawowym elementem działań na rzecz stworzenia zintegrowane-
go rynku usług płatniczych, obok programu SEPA, jest Dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych (ang. Payment Services Directive – PSD). Dokument ten określa 
wspólne ramy prawne dla świadczenia usług płatniczych w obrębie Unii Europej-
skiej, które do tej pory regulowane były poprzez odrębne  systemy prawne państw 
członkowskich. Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej w 2007 roku. Termin przystosowania prawa państw członkowskich do 
jej zapisów upłynął 1 listopada 2009 roku. Nie wszystkie kraje jednak, w tym Pol-
ska, dotrzymały wyznaczonej daty i prace nad wdrożeniem tego dokumentu nadal 
trwają. Najważniejsze obszary podlegające uregulowaniom PSD to4: 

− prawo publicznego świadczenia usług płatniczych – dyrektywa ma na celu 
harmonizację warunków wejścia na rynek, jakie muszą spełnić podmioty 
niebankowe chcące świadczyć usługi płatnicze. Ma to pozwolić na stwo-
rzenie równych warunków dla wszystkich uczestników rynku oraz wspo-
móc wzrost innowacyjności i konkurencyjności rynków krajowych; 

− wymagania dotyczące przejrzystości informacji – dokument określa zestaw 
zharmonizowanych wymagań informacyjnych, które będą musiały prezen-
tować wszystkie podmioty świadczące usługi płatnicze, tak z wykorzysta-
niem paneuropejskich instrumentów, jak i istniejących instrumentów kra-
jowych. Dąży się w tym zakresie do poprawy przejrzystości oraz pełnego 
ujednolicenia zasad krajowych, które obecnie są znacznie zróżnicowane; 

− prawa i obowiązki użytkowników i dostawców usług płatniczych – dyrek-
tywa wyjaśnia i ostatecznie rozstrzyga kwestie podstawowych praw i obo-
wiązków użytkowników usług płatniczych oraz podmiotów świadczących 
takie usługi. Poprzez  harmonizację zróżnicowanych obecnie przepisów 
krajowych dyrektywa wyznacza także ramy prawne konieczne do stworze-
nia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. 

 Dyrektywa wprowadza pozytywne zmiany z punktu widzenia użytkowników 
usług płatniczych dotyczące m.in. przejrzystości i usprawnienia zasad realizacji 
płatności. Europejskim instytucjom przynosi natomiast liczne wyzwania, związane 
z koniecznością dostosowania systemów i usług do jej wymogów. Cele dokumentu, 
do których należy wspieranie konkurencji, efektywności, innowacyjności oraz mo-
dernizacji systemów płatniczych, a także integracja i konsolidacja rynków usług 
płatniczych, w bezpośredni sposób umacniają ideę budowy Jednolitego Obszaru 
Płatności w Euro5. 
                                                 

4  Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), European Central Bank, http://www.ecb.int/-
pub/pdf/other/sepa_brochure_2009pl.pdf (luty 2010). 

5  Making SEPA a Reality. Implementing the Single Euro Payments Area, European Pay-
ment Council, Doc: EPC066-06, Brussels, 28 June 2006.  
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3. Standaryzacja kart mikroprocesorowych w ramach EMV 
 
 Karty płatnicze są instrumentem, który od początku swojego istnienia miał 
charakter mobilny i charakteryzował się silnym tzw. efektem sieci, w związku  
z czym duże korzyści przynosiła jego międzynarodowa standaryzacja. Jako pierw-
sze znormalizowane zostały kształt i rozmiar karty płatniczej w standardzie 
ISO/IEC 7810. Następnie zestandaryzowano numerację kart płatniczych (ISO/IEC 
7813), przesyłane komunikaty (ISO 8583) oraz zapis danych na paskach magne-
tycznych (ISO/IEC 7811), itd. W związku z wprowadzeniem technologii mikropro-
cesorowej do kart płatniczych na szerszą skalę na początku lat 90. XX w., dostrze-
żono potrzebę standaryzacji także tego rozwiązania. Kamieniem milowym dla roz-
woju mikroprocesorowych kart płatniczych było wprowadzenie w 1999 roku przez 
trzy organizacje kartowe Europay, MasterCard oraz Visa standardu EMV, służące-
go do autoryzacji płatności kartami kredytowymi i debetowymi6. Dzięki temu EMV 
stał się obowiązującym na świecie standardem dla przejścia sektora kart płatniczych 
do technologii chipowej (por. punkt 4.2). Karty mikroprocesorowe posiadają wiele 
zalet w porównaniu do kart z paskiem magnetycznym, m.in. zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa, dłuższy czas eksploatacji oraz wieloaplikacyjność, jednak 
koszty ich produkcji są istotnie wyższe. Głównym stymulatorem migracji na tę 
technologię jest chęć podniesienia bezpieczeństwa i ograniczenia liczby transakcji 
oszukańczych, rosnącej od lat 90. XX wieku7. Jednak dopiero przyjęcie światowego 
standardu EMV dla kart mikroprocesorowych jako kluczowego elementu programu 
SEPA zasadniczo przyspieszyło proces niezbędnych zmian technologicznych. 
 
 
4. Współzależność PSD, SEPA oraz EMV 
 
 Na rysunku 1 przedstawiono współzależność, pod względem podstaw prawno-
organizacyjnych, zasięgu geograficznego oraz zbioru regulowanych instrumentów 
płatniczych, trzech najważniejszych przedsięwzięć integracyjno-standaryzujących 
w zakresie usług płatniczych. Należy podkreślić, że instrumenty te oddziaływają  
w trzech odmiennych, chociaż powiązanych ze sobą, obszarach: (1) PSD dotyczy 
regulacji prawnych, (2) program SEPA integracji rozwiązań biznesowo-
instytucjonalnych i standaryzacji wymiany danych, a (3) standard EMV przede 
wszystkim warstwy technicznej. Interesujący jest fakt, że wraz ze zwiększaniem się 

                                                 
6  W lutym 1999 roku Europay International, MasterCard International and Visa Internatio-

nal powołały spółkę EMVCo, w celu zarządzania, utrzymania i rozwoju standardu EMV, 
http://www.emvco.com (May 2008). 

7  S. Worthington, Debit cards and fraud, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27 
No. 5, 2009, s. 400-402.  
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zasięgu geograficznego tych przedsięwzięć (zasięg zwiększa się od 1 do 3), liczba 
instrumentów płatniczych, które są nimi objęte, drastycznie się zmniejsza.  
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instrumenty 
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Rys. 1. Współzależność pomiędzy EMV, SEPA i PSD 

Źródło: opracowanie własne; *lista metod szerzej w 4.3.; **lista krajów szerzej w 4.2. 

 
4.1. Charakter prawno-organizacyjny  
 
 Zmiany jakie przynosi Jednolity Obszar Płatności w Euro mają charakter sa-
moregulacji, czyli tzw. prawa miękkiego, nieobwarowanego formalnymi sankcjami, 
nakazami czy zakazami władz unijnych bądź krajowych. Wprawdzie zostały one 
zainicjowane przez unijną administrację oraz są realizowane przy jej współudziale, 
jednak ich projekt należał do europejskiego sektora bankowego i przez banki, pod 
kierunkiem Europejskiej Rady ds. Płatności (ang. European Payment Council – 
EPC), są obecnie wdrażane8. Podobnie samoregulacyjny charakter miało ustano-
wienie standardu EMV. Trudno jednak  porównywać ten proces z projektem SEPA, 
ponieważ dotyczył on głównie ustaleń technicznych dla jednego instrumentu płatni-
czego i odbywał się w ramach porozumienia jedynie trzech podmiotów – organiza-
cji kartowych. W tym kontekście sukces samoregulacji SEPA, stworzonej przez 
bardzo dużą grupę zróżnicowanych podmiotów, jest szczególnie wart podkreślenia.  
 Natomiast Dyrektywa ws. usług płatniczych to akt prawny, który wpisuje się  
w wymogi polityki dobrej regulacji. Zmienia ona dezaktualizujące się przepisy 
dotyczące płatności lub zastępuje dotychczasowe akty, konstytuując uniwersalny 
kodeks płatności w euro. Reguluje on kompleksowo usługę płatniczą, a nie, jak 
dotychczas, każdy instrument z osobna. Dyrektywa stanowi część ustawodawstwa 

                                                 
8  D. Duziak, R. Kaszubski, Nowe regulacje europejskiego rynku usług płatniczych to ko-

rzyść dla polskich klientów, Gazeta Prawna, 12 czerwca 2008, http://biznes.gazetaprawna.pl 
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unijnego i jest obligatoryjna dla wszystkich podmiotów świadczących usługi płatni-
cze, także dla nienależących do sektora bankowego. 
 
4.2. Geograficzne zróżnicowanie zakresu integracji i standaryzacji 
 
 Pod względem zasięgu geograficznego (rysunek 1) trzy opisane przedsięwzię-
cia integracyjno-standaryzacyjne znacznie się różnią. Dyrektywa PSD obejmuje 
jedynie 27 państw członkowskich Unii Europejskich oraz ich terytoria zależne9 i jej 
zasięg jest najwęższy, pokrywający się z zasięgiem stosowania prawodawstwa 
unijnego. Program SEPA obejmuje dodatkowo kraje Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (ang. European Economic Area − EEA), tj. Islandię, Norwegię  
i Liechtenstein, a ponadto Szwajcarię, Mayotte i  Saint-Pierre-et-Miquelon oraz 
Monako. Zatem pomimo istotnego rozszerzenia geograficznego zasięgu SEPA  
w stosunku do PSD (głównie za sprawą Norwegii i Islandii), pod względem liczby 
zamieszkałej populacji oraz potencjału gospodarczego (największy jest przyczynek 
Szwajcarii) obszar SEPA nie jest znacząco większy od obszaru Unii Europejskiej. 
Pozaunijne kraje należące do SEPA są ponadto bardzo silnie powiązane ekono-
micznie z krajami Unii, więc harmonizacja z SEPA jest w ich przypadku czymś 
naturalnym. 
 Zdecydowanie bardziej rozpowszechniony geograficznie jest standard kart 
mikroprocesorowych EMV. Został on przyjęty jako obowiązujący standard prawie 
we wszystkich krajach świata10 poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie banki ze 
względu na koszty nie zdecydowały się na migrację do technologii EMV tego naj-
większego rynku kart płatniczych. Ten globalny zasięg standardu EMV oraz jego 
wysoka efektywność sprawiły, że został on zaadaptowany jako główny element 
SEPA w zakresie kart płatniczych (SCF).  
 

                                                 
9  Zgodnie z Artykułem 299 Traktatu Rzymskiego następujące terytoria znajdują się w za-

kresie obowiązywania prawa Unii Europejskiej i poprzez swoje powiązania z krajami unijnymi, 
wchodzą w zakres geograficzny SEPA: Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska i Reunion 
(departamenty zamorskie Francji), Gibraltar (teryt. zamorskie Wielkiej Brytanii), Azory i Madera 
(Portugalia), Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla (Hiszpania) oraz Wyspy Alandzkie (Finlandia). 

10  Oprócz Stanów Zjednoczonych standardu EMV do połowy 2009 roku nie przyjęły jedy-
nie: Argentyna, Iran i Birma oraz znaczna liczba ubogich krajów afrykańskich; za: Global EMV 
Migration and the European Market: 2009, Mercator Advisory Group, June 10, 2009. 
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4.3. Zakres objętych instrumentów płatniczych 
 
 Prezentowane inicjatywy integracyjno-standaryzacyjne w największym stop-
niu różnią się w zakresie instrumentów płatniczych, które obejmują. Zdecydowanie 
najwęższe zastosowanie ma standard EMV, ponieważ obejmuje on wyłącznie karty 
płatnicze stosowane w transakcjach z użyciem terminali płatniczych (nie dotyczy 
transakcji internetowych oraz innych transakcji zdalnych bez fizycznej obecności 
karty). 
 W ramach programu SEPA funkcjonują tylko trzy instrumenty płatnicze: po-
lecenie przelewu SCT, polecenie zapłaty SDD oraz karty płatnicze, które w war-
stwie technicznej opierają się na standardzie EMV. Instrumenty te funkcjonują 
wyłącznie w walucie euro, chociaż jest dopuszczalne, aby kraje unijne spoza strefy 
euro wprowadziły je także dla transakcji w walutach narodowych. Niemniej, zakres 
SEPA pod względem instrumentów i waluty jest znacznie ograniczony. 
 W PSD przyjęto całkowicie odmienne podejście, ponieważ zamiarem ustawo-
dawców było objęcie nią możliwie największej liczby usług płatniczych, nawet tych 
usług, które dopiero powstaną. Dlatego, jako jedyna z omawianych w pracy inicja-
tyw, PSD obejmuje „innowacyjne” usługi płatnicze sensu largo, do których zalicza 
się m.in.: płatności internetowe (także nieoparte na instrumentach SEPA), płatności 
mobilne (wiele rozwiązań) oraz różnego typu transfery i przekazy pieniężne, rów-
nież z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Ponadto, dyrektywie podlegają 
wszystkie usługi płatnicze świadczone na obszarze UE, a zatem także krajowe in-
strumenty płatnicze w walutach narodowych. Można sądzić, że ten szeroki zakres  
i elastyczność zapisów PSD przyczynia się do sukcesu dyrektywy.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Jednolity Obszar Płatności w Euro to jeden z niewielu punktów agendy li-
zbońskiej, który ma realną szansę na pomyślną realizację. Program ten uważany jest 
przez specjalistów za precedens na skalę światową, ze względu na szeroki zakres  
i dużą złożoność, a zwłaszcza samoregulacyjny charakter tego przedsięwzięcia.  
Z kolei tzw. pewność prawną oraz uporządkowanie procesów zachodzących na 
rynku płatności detalicznych zapewnia Dyrektywa ws. usług płatniczych. Stanowi 
ona klucz dla tworzenia regulacji prawnych dla SEPA poprzez ujednolicenie nie-
zmiernie zróżnicowanych porządków prawnych w poszczególnych krajach. W tym 
sensie można uznać, że program SEPA potrzebuje PSD dla harmonijnego działania, 
w szczególności dla wdrożenia transgranicznego polecenia zapłaty SEPA11. Nato-

                                                 
11  A. Tochmański, Rola banku centralnego we wprowadzaniu SEPA; w: E. Balcerowicz 

(red.), SEPA - bankowa rewolucja, Zeszyty BRE Bank – CASE, Nr 90/2007, CASE, Warszawa. 
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miast PSD teoretycznie nie wymaga wdrożenia SEPA do swojego funkcjonowania, 
jednak bez niego nie udałoby się w praktyce osiągnąć faktycznej integracji rynku 
usług płatniczych oraz ich ekonomicznej efektywności. Z kolei standard EMV sta-
nowi element niezbędny z przyczyn technicznych dla dalszego rozwoju płatności 
kartami. Zaadaptowanie tego standardu jako części składowej SEPA w znakomity 
sposób przyczyniło się do przyspieszenia rozwoju mikroprocesorowych kart płatni-
czych. Gdyby standard ten nie został wcześniej niezależnie uzgodniony, konieczne 
byłoby jego tworzenie od podstaw na etapie projektowania SEPA, co byłoby roz-
wiązaniem kosztownym i czasochłonnym. Należy uznać, że obecnie wdrażane trzy 
inicjatywy integracyjno-standaryzujące są ze sobą silnie powiązane, a ich łączne 
wprowadzenie stwarza solidne podstawy dla rozwoju konkurencyjnego rynku usług 
płatniczych w Europie. 

*** 
Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt ba-

dawczy N N113 308835 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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THE INTERDEPENDENCE OF INTEGRATION PROJECTS ON THE 
EUROPEAN RETAIL PAYMENTS MARKET 

 
 

Summary 
 
 The paper analyses the interdependence of European projects, the PSD and SEPA, 
that integrate retail payments market, and the EMV standard for microprocessor cards. 
It presents the characteristic of these projects and focuses on their interaction in three 
dimensions: legal and organizational, geographical and scope of payment instruments 
they cover. PSD, SEPA and EMV are strongly linked. Their joint implementation cre-
ates a solid foundation for the development of a competitive market for payment ser-
vices in Europe. 
 

Translated by Karolina Przenajkowska 
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UWARUNKOWANIA WDROŻENIA E-BIZNESU  
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z ważniejszych czynników decydujących o przetrwaniu przedsiębior-
stwa jest skuteczne dostosowanie się do wymagań rynku. Współczesne przedsię-
biorstwa muszą adaptować się do nowych trendów, do których można zaliczyć na 
przykład większy stopień globalizacji oraz zmianę zachowań klientów. Konsumenci 
coraz częściej porównują ofertę firm oraz dokonują zakupów z wykorzystaniem 
technologii informatycznych (Internetu). W tym przypadku przedsiębiorstwo, aby 
pozostać konkurencyjne, musi dokonać pewnych zmian w swojej strukturze i spo-
sobie funkcjonowania. W zależności od nacisku wywieranego przez otoczenie 
(liczby klientów, dostawców firmy uczestniczących w handlu elektronicznym) czy 
rodzaju asortymentu (niektóre towary czy usługi trudniej sprzedawać przez Internet 
niż inne) zmiany te mogą mieć różną wielkość.  
 Transformacja przedsiębiorstwa realizującego procesy biznesowe w tradycyj-
ny sposób w kierunku przedsiębiorstwa elektronicznego (e-biznes) składa się za-
zwyczaj z sekwencji czynności, od na przykład wykorzystania poczty elektronicz-
nej, utworzenia strony internetowej firmy, przyjmowania w formie elektronicznej 
zleceń sprzedaży czy zakupu, aż po wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw 
czy zarządzania relacjami z klientem. Wykorzystanie modelu elektronicznego 
przedsiębiorstwa umożliwia firmom funkcjonowanie w warunkach konkurencji,  
w osiągnięciu większego udziału w rynku czy w wypracowaniu większej lojalności 
klientów.  
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 Zakończone sukcesem wdrożenie e-biznesu wydaje się szczególnie istotne  
w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które funkcjonują w wa-
runkach silnej konkurencji oraz mają zazwyczaj ograniczony dostęp do funduszy 
zewnętrznych. Jednakże w MSP występują również pewne ograniczenia utrudniają-
ce transformację w kierunku e-biznesu. Celem pracy jest przedstawienie czynników 
pobudzających i hamujących wdrożenie handlu elektronicznego w MSP. Przedsta-
wienie tych czynników zostanie poprzedzone definicją e-biznesu oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw, a także wskazaniem obszarów działalności przedsiębior-
stwa, na które może wpływać wdrożenie e-biznesu. 
 
 
1. Definicja e-biznesu oraz klasy małych i średnich przedsiębiorstw 
 
 Określenia takie jak „e-biznes”, „e-commerce” czy handel internetowy są 
często używane zamienne. Pod pojęciem e-biznes można rozumieć przedsiębior-
stwo, które wykorzystuje technologię informatyczno-komunikacyjną w swoich 
operacjach biznesowych, z wyłączeniem poczty elektronicznej.1 E-commerce naj-
częściej jest definiowany jako kupno i sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem 
stron internetowych, czyli prowadzenie działalności między partnerami handlowy-
mi w cyberprzestrzeni.2 Zgodnie z inną definicją e-biznes to nie tylko wykorzysty-
wanie Internetu, lecz również stosowanie technologii (np. intranet, portale, opro-
gramowanie pośredniczące) do zwiększania zyskowności przedsiębiorstwa.3  
W niniejszym artykule e-biznes dotyczy włączenia technologii informatycznych do 
operacji i zarządzania całym przedsiębiorstwem. 
 Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Parlament Europejski małe przedsię-
biorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 50 pra-
cowników, o obrocie oraz sumie bilansowej nie przekraczającej 10 milionów euro. 
Natomiast do klasy średnich przedsiębiorstw można zaliczyć przedsiębiorstwo za-
trudniające poniżej 250 pracowników, o obrocie nie przekraczającym 50 milionów 
euro oraz sumie bilansowej nie przekraczającej 43 milionów euro.4  
 Analiza wdrożenia e-biznesu w sektorze MSP jest szczególnie istotna ze 
względu na znaczny udział tego sektora w lokalnym, krajowym czy nawet global-
nym rynku. Należy zaznaczyć, że MSP nie można traktować jako mniejszych wersji 

                                                 
1  I. Fillis, U. Johannson, B. Wagner: Factors impacting on adoption and development in 

smaller firm, International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research, 2004, 10(3), s. 178-
191. 

2  M. de Kare-Silver: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002,  
s. 80. 

3  M. Stone: SME e-business and supplier-customer relations, Journal of Small Business 
and Enterprise Development, 2003, 10(3), s. 345-353. 

4  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition 
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dużych przedsiębiorstw. MSP posiadają pewne unikalne cechy, wyróżniające ten 
sektor na tle innych. Do cech tych można zaliczyć na przykład niewielki skład ka-
dry kierowniczej, silny wpływ właścicieli (którzy niejednokrotnie pełnią funkcję 
decydentów w firmie), ograniczone możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania czy brak kontroli nad otoczeniem biznesowym. Ze względu na ogra-
niczenia finansowe zazwyczaj nie inwestują one w nową technologię, jeśli nie wi-
dzą jej natychmiastowego wykorzystania. Również nie inwestują w szkolenia pra-
cowników, jeśli na skutek tego kluczowi pracownicy nie wywiązywaliby się ze 
swoich bieżących zadań, są w najbliższym czasie przewidziani do wykonywania 
innych obowiązków, czy jeśli zdobyta wiedza nie jest możliwa do wykorzystania  
w praktyce.  
 Wymienione cechy MSP są zazwyczaj przyczyną utrudnionej adaptacji tech-
nologii internetowych. Należy również zaznaczyć, że zakres wdrożenia tych tech-
nologii może znacznie różnić się wśród małych i średnich przedsiębiorstw, zależąc 
od takich czynników jak na przykład rodzaj sprzedawanych towarów i usług czy też 
stopień korzystania z handlu elektronicznego przez kooperantów.5 Duże organiza-
cje są bardziej skłonne do wdrożenia modelu e-biznesu, poprzez integrację operacji 
offline i online. Na rysunku 1 przedstawiono kluczowe komponenty e-biznesu. 
Jądro e-biznesu umiejscowiono w trzech obszarach: zarządzaniu łańcuchem dostaw, 
wsparciu procesów nie związanych ze sprzedażą/zakupem oraz zarządzaniu rela-
cjami z klientem.  
 

 
 

Rys. 1. Komponenty e-biznesu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Shaw, Building an e-business from enter-
prise systems, Information Systems Frontiers 2000, s. 8. 

                                                 
5  V. Kula, E. Tatoglu: An exploratory study of Internet adoption by SMEs in an emerging 

market economy, European Business Review, 2003, 15(5), s. 324-333. 
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 W kolejnym rozdziale przedstawiono wyniki badań dostępu przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych do Internetu oraz czynniki pobudzające i hamujące 
wdrożenie e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
 
 
2. Czynniki wpływające na wdrożenie e-biznesu w MSP 
 
 Wyniki badań gospodarstw domowych i osób indywidualnych w krajach Unii 
Europejskiej (UE) wskazują na stopniowy wzrost liczby gospodarstw domowych 
mających dostęp do Internetu. Z danych tych wynika, że Polska zajmuje jeszcze 
relatywnie niską pozycję w rankingu państw UE. W 2005 roku 41% polskich go-
spodarstw domowych miało dostęp do Internetu. Dla porównania w tym samym 
roku w Szwecji – 79%, Danii – 78%, Wielkiej Brytanii – 67%; średnia dla 27 kra-
jów UE wynosiła 54%.6 W świetle badania GUS, w roku 2007 Internet w sprawach 
prywatnych stosowany był głównie do korzystania z poczty elektronicznej (32%) 
oraz wyszukiwania informacji o towarach i usługach (27%).7 W latach 2005-2006  
z Internetu w celu wyszukiwania informacji o towarach i usługach korzystało od-
powiednio 18% i 25% badanych. Również rosnące zainteresowanie można zaob-
serwować w obszarze bankowości internetowej oraz handlu elektronicznego (ang. 
e-commerce). W 2007 roku 42% internautów kupowało w sklepach internetowych, 
a 21% brało udział w aukcjach. 
 Wzrost handlu elektronicznego spowodowany zmianami zachowań konsu-
mentów, aktywizacją procesu tworzenia społeczeństwa informacyjnego, umożliwia 
MSP z nową infrastrukturą konkurowanie na równi z dużymi przedsiębiorstwami. 
Jedną z cech MSP jest ich zdolność szybszego przystosowania się do wymagań 
klienta. Pozwala to MSP przesuwać się w kierunku bardziej zyskownych obszarów 
rynku.  
 Z badania GUS dotyczącego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych przeprowadzonego w 2007 roku w polskich przedsiębiorstwach 
wynika, że poziom wykorzystania komputerów i dostępu do Internetu był relatyw-
nie wysoki.8 Ogólnie w Polsce 95% firm używało komputerów, z których regular-
nie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało 35% pracowników. Komputery z do-
stępem do Internetu posiadało 92% przedsiębiorstw, a korzystało z nich 26% pracu-
jących. 21% przedsiębiorstw było wyposażonych w systemy do zarządzania infor-
macjami o klientach (ang. customer relationship management), pozwalające na 
centralne gromadzenie i udostępnianie innym komórkom informacji o klientach,  
                                                 

6  Level of internet access – household, http://ec.europa.eu/eurostat [16.08.2008]. 
7  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domo-

wych i przez osoby prywatne, GUS, Warszawa 2007, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus 
[14.04.2008]. 

8  Ibidem. 
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a 12% posiadało systemy umożliwiające analizowanie tych informacji w celach 
marketingowych. 64% przedsiębiorstw kontaktowało się z administracją publiczną 
przez Internet. Najbardziej popularne było pozyskiwanie informacji, pobieranie 
formularzy i odsyłanie wypełnionych formularzy – korzystała z nich co najmniej 
połowa wszystkich przedsiębiorstw.9 Łącze szerokopasmowe posiadało 94% du-
żych przedsiębiorstw i 47% małych firm.  
 Według raportu E-commerce 200710, rynek e-handlu rozwija się w szybkim 
tempie. Warto podkreślić, że połowa polskich firm z sektora e-commerce prowadzi-
ła równolegle tradycyjną sprzedaż. W 2007 roku przychody sklepów internetowych 
wzrosły średnio o 73%, a łączne obroty platform aukcyjnych zwiększyły się o około 
53%. Cały rynek osiągnął wartość 8,1 mld złotych. 
 Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj skłaniają się bardziej ku uzyskaniu 
bieżącej efektywności i zysku, zaniedbując przy tym cele długoterminowe. Badania 
pokazują, że znaczna większość decydentów MSP wierzy w uzyskanie przez firmę 
natychmiastowego zwiększenia zysków spowodowanego wykorzystaniem techno-
logii internetowych.11 Do wystąpienia natychmiastowych korzyści zalicza również 
szybszą wymianę informacji, polepszenie marketingu i redukcję kosztów. Z pewno-
ścią jedną z podstawowych korzyści jest szybsza identyfikacja potrzeb klienta, co 
może prowadzić do większej konkurencyjności firmy. 
 Większość MSP decyduje się na wdrożenie e-biznesu w sytuacji, gdy zauwa-
żalne są wyraźne korzyści dla firmy.12 Do głównych przyczyn braku zainteresowa-
nia MSP wdrożeniem e-biznesu można zaliczyć: 

− brak długookresowej wizji (strategii) przedsiębiorstwa, skupianie się na 
bieżących kwestiach takich jak zysk, podatki, rywalizacja z konkurencją, 
spełnienie których jest wymogiem przetrwania firmy, 

− niedostateczne rozpoznanie możliwości, które oferuje Internet i e-handel. 
 Czynnikami hamującymi wprowadzenie koncepcji e-biznesu mogą być także 
na przykład: stopień koniecznych inwestycji, opłaty za dostęp do Internetu, utwo-
rzenie domeny czy strony internetowej firmy, niskie kwalifikacje pracowników, 
brak widocznych korzyści dla firmy, powolny lub niestabilny transfer danych przez 
łącza komunikacyjne, obawa przed wirusami czy hakerami. Do innych powodów 
braku wdrożeń e-biznesu można zaliczyć to, że produkt/usługa nie są odpowiednie 
do elektronicznego handlu, rynek jest zbyt mały, niepewność co do płatności, ter-
minów dostaw czy gwarancji, logistyczne „wąskie gardła” czy też strata istnieją-

                                                 
9  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Difin, Warszawa 2009, s. 36. 
10  Raport E-commerce 2007, II edycja marzec 2008; InternetStandard, sklepy24.pl. 
11  M. Xu, R. Rohatgi, Y. Duan: E-business adoption in SMEs: some preliminary findings 

from electronic components industry, International Journal of E-Business Research, 2007, 3(1), 
s. 74-90. 

12  V. Kula, Tatoglu E., op.cit. 
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cych kanałów sprzedaży. Nie bez znaczenia na wdrożenie e-biznesu w MSP może 
być również wiek decydenta, którym zazwyczaj jest właściciel (starsza osoba praw-
dopodobnie będzie mniej skłonna do wykorzystania Internetu jako narzędzia bizne-
sowego).13 
 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój technologii informatycznych, zmiana zachowań konsumentów oraz  
intensywny proces globalizacji wyznacza zmiany w funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa, a tym samym w koncepcji tradycyjnego modelu przedsiębiorstwa. Wykorzy-
stanie modelu elektronicznego przedsiębiorstwa umożliwia firmom funkcjonowanie 
w warunkach silnej konkurencji, w osiągnięciu większego udziału w rynku czy  
w wypracowaniu większej lojalności klientów. Wykorzystanie modelu e-biznesu 
tworzy korzystne warunki dla przedsiębiorstw do uzyskania wzrostu efektywności 
wewnętrznych operacji, szybkiej wymiany informacji czy szybkiego reagowania na 
potrzeby klienta. Obecnie obserwuje się stały rozwój e-biznesu, opierający się na 
zastosowaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych do realizacji trady-
cyjnych procesów biznesowych. Korzyści połączenia zastosowań e-biznesu z trady-
cyjnymi procesami biznesowymi pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną  
i wkroczyć na rynek międzynarodowy. Ponadto do korzyści można zaliczyć 
oszczędność kosztów poprzez uproszczenie procesów (na przykład sprzedaży, za-
kupu) realizowanych w firmie. Ma to szczególne znaczenie w sektorze małych  
i średnich przedsiębiorstw, które posiadają zazwyczaj ograniczony dostęp do ze-
wnętrznych źródeł finansowania, wysoko kwalifikowanych pracowników oraz 
funkcjonują na rynkach o wysokim poziomie konkurencji. Czynnikami hamującymi 
wdrożenie e-biznesu są na przykład: brak zewnętrznej presji (ze strony dotychcza-
sowych klientów czy dostawców), asortyment firmy nieodpowiedni dla sprzedaży 
internetowej, brak wymaganych zasobów (np. finansowych, osobowych) czy brak 
wizji przedsiębiorstwa. Ostatni czynnik jest szczególnie widoczny w MSP, które 
skłaniają się bardziej ku uzyskaniu bieżącej efektywności i zysku, zaniedbując przy 
tym cele długoterminowe.  
 
 

                                                 
13  G.N. Papageorgiou, O. Tringides, Towards an effective e-business development frame-

work for small and medium-sized enterprises in Europe, Journal of Business and Society 2006, 
vol. 19, s. 138-139. 
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FACTORS OF E-BUSINESS ADOPTION  
IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 This paper presents some of the issues concerning the engagement of e-business in 
small and medium enterprises. The problems underpinning the low adoption of sophis-
ticated e-business technology lie not in Internet access, cost and managerial understand-
ing, but in the external forces including sector practice, lack of push from supply chain, 
as well as internal factors such as lack of resources, expertise and strategic vision to 
lead.  
 

Translated by Marcin Relich 
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INTERNETOWE INNOWACJE MARKETINGOWE W SEKTORZE E-HANDLU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Handel elektroniczny, zwany e-commerce, obejmuje wszelkiego rodzaju me-
tody, które w celu zawarcia transakcji handlowej wykorzystują środki i urządzenia 
elektroniczne takie jak Internet, telefony stacjonarne i komórkowe oraz telewizja 
interaktywna. Najbardziej rozpowszechnioną metodą handlu elektronicznego jest 
handel internetowy, dlatego coraz częściej pojecie e-commerce stosowane jest jako 
synonim handlu w Internecie. Najpopularniejszymi formami są sklepy internetowe  
i portale aukcyjne, gdzie wielkość obrotów w 2008 roku e-sklepów wynosiła 4530 
mln zł, natomiast aukcji 6480 mln zł.1 Zyskanie przewagi konkurencyjnej jednego 
serwisu handlowego nie jest proste i wymaga zastosowania innowacyjnych metod  
i narzędzi. Innowacje w handlu internetowym powiązane są głównie ze zmianą 
koncepcji marketingu 4P na 4C, czyli skupianie się nie tylko na oferowanych pro-
duktach, ale przede wszystkim na kliencie, jego oczekiwaniach i zadowoleniu.2 
Gromadzenie internautów wokół marki firmy i jej asortymentu pozwala na zwięk-
szenie liczby lojalnych klientów. 
 
 

                                                 
1  Internet Standard: e-commerce 2009, www.internetstandard.pl. [14.12.2009]. 
2  W. Haman, J. Gut: Handlowanie to gra, Onepress, Gliwice 2004, s. 46. 
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1. Rozwój innowacji marketingowych 
  
 W teorii istnieje bardzo wiele definicji pojęć innowacji oraz zarządzania nimi. 
W klasycznym podejściu innowacja określona jest jako podejmowanie nowej dzia-
łalności gospodarczej lub świadczenie nowych usług poprzez nowe dotychczas 
niestosowane kombinacje czynników produkcji, nowe produkty, sposoby dystrybu-
cji dóbr i usług.3 W publikacji GUS zatytułowanej Definicje z zakresu statystyki 
nauki i techniki znajdujemy rozszerzenie powyższej definicji, stwierdzającej, iż 
nowoczesne podejście podkreśla złożoność procesu innowacyjnego i niepewność 
jego wyników, stwarzającą często konieczność powrotu do jego wcześniejszych 
etapów.4 Dla sukcesu innowacyjnego przedsiębiorstw konieczne jest ciągłe oddzia-
ływanie i sprzężenia zwrotne, szczególnie pomiędzy etapem marketingu oraz eta-
pem opracowania wynalazku. Najpopularniejszą naukową definicją jest podejście 
do innowacji wprowadzone przez J. Schumpetera, który sformułował tezę, że inno-
wacyjność przedsiębiorstw stanowi o rozwoju gospodarczym w większym stopniu 
niż kapitał, natomiast przedsiębiorcą jest każdy, kto wprowadza nowe kombinacje.5 
Autor dokonał klasycznego, stosowanego do dzisiaj, trójpodziału na: inwencje, 
innowacje oraz naśladownictwo, określanego mianem „triady Schumpetera”.6 Bar-
dziej współczesne opracowania kreują innowacje „jako szczególne narzędzie przed-
siębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działal-
ności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług”.7 Podobnie uważał Ph. Ko-
tler, iż pod pojęciem innowacja kryją się wyniki inwencji i pracy ludzkiej w postaci 
idei, usługi lub rzeczy uważanej przez odbiorcę za nową, czyli pomysł może istnieć 
od dawna, lecz jeżeli jest przez konsumenta postrzegany jako nowy, także jest in-
nowacją.8 Nieco zawężoną definicję przytacza R. Rothwell, uważając ją za tech-
niczne, finansowe jak i związane z zarządzaniem, produkcją, projektowaniem, 
wdrażaniem oraz marketingiem działania zaangażowanego w komercjalizację no-
wego (lub udoskonalonego) produktu lub procesu wytwarzania.9 Natomiast A. 
Pomykalski głosi, że innowacje są procesem obejmującym wszystkie działania 

                                                 
3  PARP: Innowacyjność 2006 - Stan innowacyjności, metody wspierania, programy ba-

dawcze, http://www.parp.gov.pl/index/more/268. 
4  K. Smith: The System Challenge to Innovation Policy, w: Industrie and Glueck, Para-

digmenwechsel in der Industrie und Technologiepolitik, Wiedeń 1996, cyt. za.: Definicje z zakre-
su statystyki nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999, s. 76. 

5  I. Bielski: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000, 
s. 6. 

6  J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
7  http://arpg.pink.zjednoczenie.com/Lider_innowacji/innowacja.htm, 07.02.2009. 
8  Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1994, s. 222. 
9  R. Rothwell: Public innovation policy: To have? or to have not?, w: R. Langdon,,  

R. Rothwell, Desing and Innovation, Policy and Management; Frances Printer, London, s. 188. 



Internetowe innowacje marketingowe w sektorze e-handlu 121

związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a następnie wdrażaniem 
nowego produktu lub procesu.10 Z kolei punkt widzenia firm ukazuje definicja  
Ch. Freemana, wg którego innowacją będzie pierwsze handlowe wprowadzenie 
(zastosowanie) nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia.11 
 Zgodnie z interpretacją Oslo Manual przez innowację rozumie się „wprowa-
dzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwią-
zania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub orga-
nizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego 
produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wprowadzenie 
nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na 
ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa”12. Podręcznik 
Oslo Manual to międzynarodowy podręcznik metodologiczny z zakresu badań sta-
tystycznych innowacji. Pierwsze wydanie z 1992 r. opracowane zostało wspólnie 
przez międzyrządową organizację gospodarczą z siedzibą w Paryżu (OECD) i Nor-
dycki Fundusz Przemysłu (Nordisk Industrifond, Oslo), drugie wydanie z 1997 
roku powstało w wyniku współpracy OECD i Eurostatu (Europejski Urząd Staty-
styczny), podobnie jak najnowsze trzecie wydanie z 2005 roku. Zawarta w nim 
metodologia stanowi aktualnie powszechnie przyjęty międzynarodowy standard  
w zakresie badań statystycznych innowacji nie tylko w gospodarce, ale także w 
poszczególnych sektorach rynku. Zaleca ona przede wszystkim podejście podmio-
towe, w którym tematem badań jest działalność innowacyjna i zachowania innowa-
cyjne przedsiębiorstwa jako całości, które także zostanie opracowane w wyniku 
analizy badań przeprowadzonych w niniejszym projekcie badawczym. Pojęcie in-
nowacji marketingowej pojawia się dopiero w ostatnim wydaniu Oslo Manual, 
gdzie zostaje zdefiniowane jako zastosowanie nowej metody marketingowej, obej-
mującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowa-
niu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej 
strategii marketingowej przedsiębiorstwa.13 Wprowadzono także nową typologię 
innowacji: 

− innowacje procesowe, 
− innowacje produktowe, 
− innowacje organizacyjne, 
− innowacje marketingowe. 

                                                 
10  A. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź, 2001, s. 17. 
11  Ch. Freeman: The Economist of Industrial Innovation, F. Piner, London 1982, s. 7 za: In-

nowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, pod red. W. Janasza, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 53. 

12  Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, 
OECD publishing, 2005, s. 10-25. 

13  Ibidem. 
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 Innowacje marketingowe ukierunkowanie są głównie na klientów i na rynki  
w celu podniesienia sprzedaży i zwiększenia udziału rynkowego.14 Ponadto dotyczą 
wdrożenia nowych metod i narzędzi marketingowych. Przykładowo, można zali-
czyć do nich zmiany w projekcie produktu, w opakowaniu, promocji i dystrybucji 
produktu, a także w metodach kształtowania cen wyrobów i usług.15 
 Internetowe innowacje marketingowe w handlu elektronicznym uwarunkowa-
ne są nastawieniem na internautów, wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii 
informatycznych, a także promocją. W dużo mniejszym stopniu kształtują sam 
produkt, jego opakowanie oraz dystrybucje, w których są stosowane metody i me-
chanizmy analogiczne do tradycyjnego marketingu. Ostatnie lata w gospodarce 
internetowej to dominacja społeczności internetowych, zwanych Web 2.0, gdzie 
internauci tworzyli własne treści, brali czynny udział we wprowadzaniu zmian ist-
niejących produktów lub po prostu wyrażali swoje opinie. Podstawowymi narzę-
dziami komunikacji stały się fora, czaty i blogi, które były tworzone nie tylko przez 
użytkowników, ale także przez firmy, które w ten sposób chciały zbudować jak 
największą społeczność. Firmy, które nie zbudowały wokół siebie społeczności, 
przegrały, ponieważ zazwyczaj użytkownicy sami stworzyli fora tematyczne, któ-
rymi sami zarządzają i moderują. 
 
 
2. Wykorzystanie innowacji w internetowym handlu 
  
 E-sklepy zaczęły powstawać lawinowo, w Polsce jest obecnie blisko 7000 
sprawdzonych sklepów internetowych16, działających w różnych branżach, wśród 
których najpopularniejszą jest „Dom i ogród”. Powszechne przekazy reklamowe 
straciły swoją skuteczność, bannery wykorzystywane są jedynie przy strategiach 
kreowania marki, gdyż współczynnik klikalności kształtuje się jedynie na poziomie 
0,05%, natomiast mailing w większości przypadków trafia do kosza, uznawany 
zazwyczaj jako spam. W takiej sytuacji uzyskanie nawet niewielkiej przewagi kon-
kurencyjnej może być efektem zastosowania niestereotypowych technik i narzędzi, 
czego przykładem mogą być internetowe innowacje marketingowe. Jedną z najpo-
pularniejszych i najtańszych metod jest możliwość personalizacji. Zwiększenie 
wygody i satysfakcji klienta są podstawowymi czynnikami wpływającymi na 
wzrost lojalności. Personalizacje w handlu internetowym można podzielić na: Inter-
aktywną stronę WWW, której wygląd, ogłoszenia, a nawet promocje są prezento-
wane w zależności od oczekiwań i upodobań użytkownika oraz możliwość persona-
                                                 

14  OECD i Eurostat: Podręcznik Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, http://www.pi.gov.pl/pl/literatura/publikacje/12955.html 
s. 16. 

15  Ibidem, s. 20. 
16  http://www.sklepy24.pl, [20.02.2010]. 
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lizacji produktów. Pierwsza technika może być stosowana przez większość istnieją-
cych sklepów, zwłaszcza jeżeli chodzi o wygląd serwisu, możliwość dopasowania 
szablonu strony internetowej jest jednym z podstawowych narzędzi informatycz-
nych w zarządzaniu treścią portali WWW. Zmiana kolorystyki oraz w zaawanso-
wanych modułach także położenia poszczególnych części strony daje możliwość 
internautom na dostosowanie wyglądu sklepu do oczekiwań oraz przyzwyczajeń. 
Ponadto dzięki plikom cookies, niewielkim informacjom tekstowym, wysyłanym 
przez serwis WWW i zapisywanym po stronie użytkownika, istnieje możliwość 
zapamiętywania dowolnej liczby ustawień parametrów na stronach oraz  
w e-sklepach. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informa-
cji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Ciasteczka” są stoso-
wane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wy-
magających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.17 
 Druga metoda personalizacji dotyczy ograniczonej liczby specyficznych asor-
tymentów oferowanych przez Internet. Przykładowo komputery składają się z pod-
zespołów tworzących ze sobą spójną całość, każdy z nich odpowiada za inną funk-
cję. Internetowe sklepy sprzedające sprzęt komputerowy oferują klientom możli-
wość wirtualnego złożenia komputera z dowolnych elementów, poza tym dbają  
o kompatybilność wybranych podzespołów, na bieżąco informują o aktualnej kwo-
cie zakupu oraz kontrolują kompletność zakupionej specyfikacji i oferują części 
dodatkowe, które były kupowane przez innych internautów w przypadku zakupu 
podobnego zestawienia komputera. Naprzeciw personalizacji wychodzi coraz wię-
cej sklepów z różnych branż, salony samochodowe pozwalają na swoich stronach 
wybrać dodatki do samochodów lub zmieniać kolory nadwozia i wnętrza, oferując 
przez cały czas dostęp do zdjęć aktualnie wybranego modelu ze wszystkimi zazna-
czonymi opcjami i cechami.  
 Firmy z branży meblowej oferują darmowe programy komputerowe do aran-
żacji wnętrz, przykładowo IKEA na swojej stronie oferuje prosty w obsłudze pro-
gram do zaprojektowania łazienki (rysunek 1).18  
 
 

                                                 
17  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, [20.02.2010]. 
18  http://www.ikea.com/ms/pl_PL/rooms_ideas/bathroomplanner/index.html, [21/.2.2010]. 
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Rys. 1. Internetowy kreator projektowania łazienki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ikea.com/ms/pl_PL/rooms_ideas/ 
bathroomplanner/index.html, [20.02.2010]. 

 
 Inną innowacją marketingową w formie personalizacji są reklamy prezento-
wane wyselekcjonowanej grupie odbiorców. Dzięki gromadzonym informacjom  
o użytkownikach sklepu internetowego istnieje możliwość włączania odpowiednim 
klientom właściwych dla nich reklam. Dość często pojawiają się na głównych stro-
nach serwisów moduły promocyjne prezentujące produkty uzupełniające do zaku-
pionych wcześniej towarów. Przykładowo dla zakupionego laptopa pokazuje się 
promocja skierowana do danego klienta z ofertą torby czy myszki. W branży me-
blowej oferowana jest dostawa oraz możliwość złożenia zestawu po „okazyjnych 
cenach”. Firma VistaPrint oferuje drukowanie wizytówek i nie tylko pozwala swo-
im klientom na stosowanie własnych szablonów, ale także po złożeniu zamówienia 
proponuje ponadto, wizytownik oraz pokrowce na niego. Dodaje także w tej samej 
tonacji kolorów i szablonie, reklamy samochodowe, na odzieży i na artykułach 
piśmiennych.19 Wszystkie te zabiegi mają za zadanie zwiększyć sprzedaż sklepu,  

                                                 
19  http://www.vistaprint.pl, [21.02.2010]. 
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a znając informacje o kliencie, jego zainteresowaniach oraz ostatnich zakupach 
zadanie to staje się łatwiejsze. 
 W podobny sposób wykorzystywane są informacje w serwisach społeczno-
ściowych, gdzie prócz zainteresowania reklamodawca posiada także wiedzę  
o ukończonych szkołach, wieku, aktualnej pracy i wiele innych. Najpopularniejszy 
w Polsce serwis społecznościony nasza-klasa posiada możliwość personalizacji 
reklam pod względem wieku, płci i zamieszkania. Przykładowo w okresie przed 
Walentynkami 2010, dla użytkowników płci męskiej pojawiała się reklama kosme-
tyków, w której piękna modelka prezentowała zalety oferty. Natomiast jeżeli użyt-
kownikiem logującym się na portalu była kobieta, to była prezentowana reklama tej 
samej firmy, z tą różnicą, że do zakupu nakłaniał przystojny mężczyzna. Technolo-
gia informatyczna z roku na rok pozwala na stosowanie coraz to bardziej zaawan-
sowanych graficznie reklam. Wykorzystując informacje można spersonalizować 
nawet przekaz reklamowy pojawiający się na banerach. Rysunek 2 przedstawia 
baner prezentujący ofertę kredytu hipotecznego, gdzie w głównej części przekazu, 
dla zwrócenia uwagi danego użytkownika, wykorzystano jego imię. Ta forma in-
nowacji w reklamie graficznej przez najbliższy okres może zyskać w oczach rekla-
mobiorców, ze względu na znacznie większy współczynnik klikalności, który dla 
pospolitych banerów wynosi w granicach 0,05%. Należy przypuszczać, że ta meto-
da zwrócenia uwagi, podobnie jak to miało miejsce z banerami, przestanie być 
efektywna, kiedy stanie się tak popularna jak same banery, które obecnie można 
spotkać na większości stron internetowych. 
 

 
 

Rys. 2. Baner reklamowy spersonalizowany dla użytkownika o imieniu Grzegorz 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://nasza-klasa.pl, [21.02.2010]. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Turbulentny rynek handlu internetowego wymusza kreowanie innowacji  
w zakresie marketingu, które zwiększają konkurencyjność firm oraz pozwalają 
przyciągnąć potencjalnych klientów. Wdrożenie innowacji pozwala na zaintereso-
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wanie nowych użytkowników, czego skutkiem powinno być zwiększenie obrotów 
sklepu internetowego. Innowacje marketingowe sklepów internetowych są uwarun-
kowane głównie rozwojem technologii informatycznej wykorzystywanej w medium 
Internetu. W dużo mniejszym stopniu kształtują sam produkt, jego opakowanie oraz 
dystrybucję, w których są stosowane metody i mechanizmy analogiczne do trady-
cyjnego marketingu. Dlatego najwięcej innowacji marketingowych powstaje na 
rynku e-reklamy, z roku na rok przeznaczane są na nią coraz to większe budżety 
kampanii reklamowych. Ponadto internauci są o wiele bardziej podatni na innowa-
cje niż tradycyjni odbiorcy przekazów reklamowych, natomiast sam Internet po-
zwala na interakcję pomiędzy reklamodawcą a reklamobiorcą. Opisywana większa 
efektywność innowacyjnych personalizowanych reklam banerowych w stosunku do 
tradycyjnych banerów, a także internetowych gier reklamowych pozwala przypusz-
czać, że innowacyjne formy promocji są efektywniejszym narzędziem. Utrzymanie 
danej innowacji marketingowej opiera się na ciągłym polepszaniu innowacji lub 
zastosowaniu najnowszych technik informatycznych, ewentualnie w przypadku 
innowacji funkcyjnych opatentowaniu jej. Potwierdza to także fakt stosowania 
przez liderów danego sektora handlu internetowego innowacyjnych metod promo-
cji. 
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MARKETINGINNOVATIONEN IM E-HANDEL 
 
 

Zusammenfassung 
 
 Die Anwendung von den innovativen Methoden und Werkzeugen ist fuer jede on-
line Service notwendig, um gute Verkaufsergebnisse erreichen zu koennen. Das ist aber 
praktisch nicht so einfach. Die Innovationen im Internetverkauf basieren auf dem Kon-
zept 4C: Die Kunden und ihre Beduerfnisse spielen hier die Hauptrolle, nicht direkt die 
verkauften Produkte. Die Leute sollen einfach mit ihren Einkaeufen zufrieden sein. Im 
Internet kann man sehr einfach und effektiv alle Angaben und Infomationen, die die 
Internetbenutzer betreffen, speichern. Die kann man fuer „Personalization“ von den 
Internetsgeschaeften benutzen, genauso wie fuer ihre Werbung. 
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WYKORZYSTANIE FORESIGHTU W KREOWANIU ROZWOJU TRANSPORTU –  
NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW UE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój współczesnej gospodarki wymaga stosowania złożonych narzędzi 
programowania przyszłości. Jednym z coraz szerzej wykorzystywanych w tym 
zakresie rozwiązań jest foresight (w dosłownym znaczeniu przewidywanie - jest to 
jednak przewidywanie oparte na zarządzaniu wiedzą).  
 Rozwój transportu jest ściśle związany z rozwojem gospodarki. Jednocześnie 
programowanie rozwoju transportu napotyka na wiele niewiadomych, zwłaszcza  
w dłuższym czasie. Jest to w dużym stopniu wynikiem tego, że przyszłość transpor-
tu związana jest z kluczowymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi takimi 
jak: dostępność źródeł energii, wpływ gospodarki na środowisko (zwłaszcza na 
klimat), globalizacja i mobilność. Te uwarunkowania sprawiają, że celowe jest 
szerokie stosowanie foresightu w kreowaniu rozwoju transportu, a zwłaszcza two-
rzeniu podstaw programowania polityki transportowej. W szczególności dotyczy to 
Polski, która powinna korzystać z doświadczeń związanych z programowaniem 
nowej polityki transportowej Unii Europejskiej przy wykorzystaniu scenariuszy 
przygotowanych za pomocą foresightu. 
 
 
1. Istota foresightu 
 
 Foresight nie jest metodą naukową i definiowany jest w różnorodny sposób. 
Według definicji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego), foresight „jest procesem kreowania kultury myślenia 
społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inżynierowie, jak 
i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą udział 
w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii, by 
tym samym przysporzyć gospodarce jak największych korzyści ekonomicznych 
i społecznych”1. W zależności od tego czy przedmiotem prac jest technologia, czy 
też rozwój jakiegoś obszaru wyróżnia się odpowiednio foresight technologiczny 
albo regionalny. Niektórzy autorzy wymieniają też foresight branżowy2.  
 Niezależnie od rodzaju stosowanego foresightu powinien on odznaczać się 
następującymi cechami3: 

− systematyczność spojrzenia, 
− długi okres przewidywań – zazwyczaj 5 do 30 lat, 
− ocena postępów innowacji uwzględniająca absorpcję rozwiązań i wkład 

rynku, 
− dotyczy strategicznych technologii lub obszarów rozwoju, a zwłaszcza ta-

kich kwestii, które są przedmiotem aktywności państwa i zazwyczaj słabo 
angażują kapitał prywatny (a foresight finansowany jest głównie ze środ-
ków publicznych), 

− uwzględnia wielokierunkowy wpływ społeczny (dotyczący nie tylko za-
możności społeczeństw). 

 Foresight należy odróżniać od metod i technik prognozowania, ponieważ nie 
jest on tylko prognozowaniem (choć prognozowanie jest istotnym elementem fore-
sightu) czy „wieżą z kości słoniowej” ekspertów i naukowców, którzy zajmują się 
dyskusjami na użytek li tylko akademicki4. 
 Podstawowe obszary adresowania rekomendacji stanowiących efekt foresigh-
tu, to5: 

− zmiana polityki (dotyczy to projektów o zasięgu krajowym i ponadnarodo-
wym), 

− podejmowanie nowych inicjatyw o charakterze projektowym i strategicz-
nym (głównie projekty foresightu krajowego i ponadnarodowego), 

                                                 
1  J. Kuciński: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń mię-

dzynarodowych, IPPT PAN, Warszawa 2006, cyt. za Portalem Innowacji - http://www.pi.gov.pl/-
foresight 

2  Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu, Ośro-
dek Przetwarzania Informacji – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2008, 
s. 14-15. 

3  Foresight technologiczny, Podręcznik. Tom 1: Organizacja i metody, UNIDO-PARP, 
Warszawa 2008,  s. 8. 

4  L. Georghiu, J.C. Harper, N. Keenan, I. Miles, R. Popper (ed.): The Handbook of Tech-
nology Foresight, Concept and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 
2008, s. 14. 

5  Ibidem, s. 27-28. 
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− włączenie się do debat i strategii (foresight ponadnarodowy), 
− sektor przedsiębiorstw prywatnych i NGO6. 

 Wydaje się, że podstawową przesłanką przemawiającą za szerokim stosowa-
niem foresightu we współczesnej gospodarce jest integracja rozproszonej wiedzy 
eksperckiej. Foresight pozwala na zebranie i efektywne wykorzystanie tej wiedzy.  
 Mając na uwadze korzyści płynące ze stosowania foresightu, należy też do-
strzegać zagrożenia płynące ze stosowania tej metody. Pomijając niepewność, która 
wiąże się z projektowaniem przyszłości, w procedurach badawczych foresightu 
ukryte jest niebezpieczeństwo nadmiernego „uśrednienia” opinii. Inne zagrożenie 
płynie z traktowania foresightu jako uniwersalnej recepty w zakresie programowa-
nia przyszłości, a wreszcie należy też zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wynika-
jące z faktu szerokiego upowszechniania się w świecie naukowym i eksperckim 
swego rodzaju mody na foresight7. Konieczne jest zatem umiejętne stosowanie tej 
metody, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na kluczowe dla powodzenia foresightu wła-
ściwe zorganizowanie paneli roboczych, w tym zwłaszcza dobór ekspertów we-
wnętrznych i kierowników paneli. 
 
 
2. Zastosowania foresightu w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy 
 
 Pierwsze zastosowania foresightu miały miejsce w USA w połowie XX wieku 
i dotyczyły sektora obronności8. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku foresight stał 
się powszechnie stosowaną metodą przygotowania decyzji rozwojowych w krajach 
Unii Europejskiej – obecnie często spotykaną także na szczeblu regionalnym,  
a także (z uwagi na ponadnarodowy charakter UE) na szczeblu ponadnarodowym. 
Wśród ponad 1600 projektów zarejestrowanych przez European Foresight Monito-
ring Network w 2008 roku  (za 2007 rok), aż ponad 1100 projektów dotyczy krajów 
Unii9.  
 W Polsce pierwsze foresighty pojawiły się po przystąpieniu do Unii Europej-
skiej w 2004 roku. Były to przykłady foresightu regionalnego i branżowego, choć 
zazwyczaj w nazwie pojawiało się określenie technologiczny. Jednym z pierwszych 
foresightów regionalnych, realizowanym w latach 2004-2006, był projekt „Foresi-
                                                 

6  Non-Governmental Organizations – organizacje pozarządowe; w Polsce także są zaanga-
żowane w foresight, zob. polski portal NGO: www.ngo.pl 

7  Jedna z nielicznych w Polsce dyskusji na ten temat odbyła się w listopadzie 2008 w ser-
wisie-blogu „Makroskop-laboratorium przyszłości” prowadzonym na portalu tygodnika „Polity-
ka” przez E. Bendyka, http://makroskop.polityka.pl/ 

8  T. Olkuski: Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight w górnictwie 
i hutnictwie Republiki Południowej Afryki, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008, Tom 
24, Zeszyt 3/3, s. 236. 

9  Global Foresight Outlook 2007, European Foresight Monitoring Network 2008, s. 6, 
http://www.foresight-network.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=58 
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ght technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski”10, inne przy-
kłady foresightu regionalnego dotyczą województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego11.  
W ramach foresightu regionalnego zrealizowanego w latach 2006-2008 w woje-
wództwie śląskim pracował także panel transportowy (panel „transport i infrastruk-
tura transportowa”)12. Lista polskich przykładów foresightu branżowego liczy kil-
kanaście pozycji, a jednym z pierwszych przykładów był projekt „Scenariusze roz-
woju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego” realizowany 
w latach 2004-200613. Bez wątpienia, najszerszym ze zrealizowanych dotychczas 
projektów jest „Narodowy Program Foresight Polska 2020” realizowany w latach 
2006-200814. Także tu działał panel transportowy (panel „Transport” w polu ba-
dawczym „Zrównoważony rozwój Polski”), który przygotował listę priorytetów 
badawczych rozwojowych w obszarze systemu transportowego Polski15. 
 Można oczekiwać, że lista zastosowań foresightu w Polsce będzie wydłużać 
się wzorem innych krajów UE - także dzięki potraktowaniu foresightu jako narzę-
dzia osiągnięcia celu 4 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) uję-
tego w Narodowej Strategii Spójności16. Przewidziano także publiczne wsparcie 
finansowe dla tych projektów – w ramach środków na realizację Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka17. Szczegółowo obszar wsparcia foresightu ujęto 
w priorytecie 1 („Badania i rozwój nowoczesnych technologii”) w działaniu 1.1 
(„Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”), gdzie 
określono poddziałanie 1.1.1 („Projekty badawcze z wykorzystaniem metody fore-

                                                 
10  http://www.foresight.msap.pl/ 
11  http://www.pi.gov.pl/foresight/foresight_regionalny_w_polsce 
12  K. Czaplicka-Kolarz, A. Karbownik (red.): Priorytetowe technologie dla zrównoważone-

go rozwoju województwa śląskiego. Część 3: Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego 
województwa śląskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008, s. 241-290. 

13  http://foresightweglowy.gig.eu/main.php?dynxml0=strglowna.xml 
14  http://www.foresight.polska2020.pl/mis/pl/oprogramie/oprogramie.html 
15  J. Burnewicz: Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowa-

nie przestrzenne, w: Konferencja „Koncepcja zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy 
rozwoju przestrzennego Europy”, Jachranka 25-26.09.2008, https://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/-
rozwoj_regionalny/Documents/Pobierz_4.pdf 

16  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy  
i zatrudnienie. Narodowa Strategia Rozwoju, MRR, Warszawa 2007, s. 68, http://www.fundusze-
europejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf 

17  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, MRR, Warszawa 2007,  
s. 87-88, http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments-
/89/POIG_01102008.pdf 
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sight”). Na całe działanie 1.1 przewidziano łączne wsparcie w latach 2007-2013  
w wysokości 465 mln euro18.  
 
 
3. Zastosowania foresightu w transporcie – doświadczenia europejskie 
 
 Transport (a przynajmniej infrastruktura transportowa) dość często jest 
przedmiotem foresightu. Potwierdza to monitoring foresightu: w 27 krajach Unii 
Europejskiej najczęściej przedmiotem foresightu są następujące obszary (kolejno, 
wg przyjętej w raporcie klasyfikacji)19: 

− przemysł, 
− sektor ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
− energetyka i dostawy wody, 
− transport, magazynowanie i komunikacja, 
− administracja publiczna i obrona, 
− edukacja, 
− rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 
− sprawy socjalne. 

 Transport jest też zazwyczaj jednym z obszarów (paneli) foresightu technolo-
gicznego, a także regionalnego.  Panele zajmujące się transportem koncentrują się 
na takich problemach jak zapewnienie dostępności usług transportowych oraz ogra-
niczenie efektów zewnętrznych – zwłaszcza kongestii, a także zanieczyszczenia 
środowiska. Poszukiwane są nie tylko technologie, ale też odpowiednia organizacja 
transportu.  
 Rzadziej spotykany jest branżowy foresight transportu. Można jednak zauwa-
żyć, że narastanie problemów związanych z efektami zewnętrznymi oraz ograni-
czeniami mobilności powoduje wzrost zainteresowania badaniami dotyczącymi 
przyszłości transportu, które służą przygotowaniu scenariuszy niezbędnych w kre-
owaniu polityki transportowej. Przykładem takiego projektu jest „Intelligent Infra-
structure Systems” zrealizowany w latach 2004-2006 w Wielkiej Brytanii, projekt 
był finansowany przez Ministra Transportu Wielkiej Brytanii20. Jednym z ważniej-
szych efektów tego projektu było przygotowanie scenariuszy rozwoju transportu  
w perspektywie roku 2055. Scenariusze te są elementem projektowania polityki 
transportowej Wielkiej Brytanii21.    

                                                 
18  Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-

2013, MRR, Warszawa 2009, s. 15-17, http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty-
%20programowe/Attachments/110/uszcz_POIG_v8_120609.pdf 

19  Global Foresight…, s. 25.  
20  http://www.foresight.gov.uk/OurWork/CompletedProjects/IIS/Index.asp 
21  Zob. oficjalna strona Department for Transport - http://www.dft.gov.uk/pgr/-

scienceresearch/futures/ 
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 Na poziomie ponadnarodowym foresight został wykorzystany w przygotowa-
niu nowej Białej Księgi polityki transportowej Unii Europejskiej, która ma być 
ogłoszona w 2010 roku. Dokumentem poprzedzającym nową Białą Księgę jest 
Komunikat Komisji „Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegro-
wanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi syste-
mu”22. Komunikat oparto na scenariuszach przygotowanych za pomocą foresightu 
w ramach projektu Transvision23. Scenariusze sporządzono w perspektywie 20 i 40 
lat, powstały z uwzględnieniem analizy trendów oraz identyfikacji czynników roz-
woju transportu, a w procesie ich tworzenia wykorzystano badanie opinii ekspertów 
za pomocą metody delfickiej. Na podstawie analizy treści Komunikatu 
COM(2009)279 można wskazać główne osie priorytetowe europejskiego transportu 
na najbliższą dekadę, są to24: 

− jakość i bezpieczeństwo transportu, 
− integracja transportu, 
− równoważenie transportu, 
− rozwój technologiczny (innowacyjność), 
− ochrona i rozwój kapitału ludzkiego w transporcie, 
− „inteligentne ceny” – szersze i elastyczne „cenowanie” (pricing) w trans-

porcie, zwłaszcza w infrastrukturze, 
− ograniczanie transportochłonności. 

 Na tle doświadczeń europejskich można zauważyć, że polskie, nieliczne jesz-
cze zastosowania foresightu w transporcie nie znalazły odzwierciedlenia w progra-
mowaniu polityki transportowej na szczeblu krajowym, a także regionalnym. Za-
równo Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, jak i wymienione wcześniej 
foresighty regionalne traktowały wyniki prac paneli transportowych jako element 
budowania rozwoju innych dziedzin.  
 
 

                                                 
22  Communication from the Commission - A sustainable future for transport:: Towards an 

integrated, technology-led and user friendly system, COM(2009) 0279 final 
23  Transvision Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final Re-

port, marzec 2009, http://ec.europa.eu/transport/strategies/studies/strategies_en.htm 
24  Zob. Komunikat 279 uzupełniony o dodatkowe informacje w opracowaniu „A sustaina-

ble future for transport”, wersja polska: Zrównoważona przyszłość transportu, Wspólnoty Euro-
pejskie, Bruksela 2009, s. 16-19, http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_-
transport_pl.pdf 
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Podsumowanie 
 
 Gospodarka oparta na wiedzy budowana jest z wykorzystaniem długookreso-
wych scenariuszy rozwoju, których przygotowanie coraz częściej musi opierać się 
na metodach jakościowych, gdzie wykorzystuje się wiedzę i doświadczenie eksper-
tów z różnych dziedzin. Prace nad nową Białą Księgą polityki transportowej Unii 
Europejskiej w znacznie większym stopniu niż wcześniej oparto na zastosowaniu 
takiego właśnie podejścia, z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych za po-
mocą foresightu. W ten sposób zintegrowano rozproszoną wiedzę w celu przygoto-
wania podstawy programowania polityki transportowej. Wydaje się, że takie podej-
ście byłoby bardzo potrzebne także w polskich pracach nad polityką transportową. 
Polityka transportowa tak przygotowana powinna być podstawą rozwoju transportu 
w perspektywie okresu 2014-2020, kiedy to rozpocznie się kolejny okres progra-
mowy funduszy europejskich. Polityka transportowa Polski powinna określać zało-
żenia w zakresie wykorzystania funduszy, a nie na odwrót. Czynnikiem umożliwia-
jącym przygotowanie takiej polityki byłoby szerokie wykorzystanie foresightu w 
transporcie. 
 
 
Literatura 
 
1. Burnewicz J.: Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospoda-

rowanie przestrzenne, w: Konferencja „Koncepcja zagospodarowania kraju a wizje 
i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy”, Jachranka 25-26.09.2008. 

2. Communication from the Commission - A sustainable future for transport: To-
wards an integrated, technology-led and user friendly system, COM(2009) 0279 
final. 

3. Czaplicka-Kolarz K., Karbownik A. (red.): Priorytetowe technologie dla zrówno-
ważonego rozwoju województwa śląskiego. Część 3: Branżowe scenariusze rozwo-
ju technologicznego województwa śląskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowi-
ce 2008. 

4. Foresight technologiczny, Podręcznik. Tom 1: Organizacja i metody, UNIDO-
PARP, Warszawa 2008. 

5. Georghiu L., Harper J.C., Keenan N., Miles I., Popper R. (ed.): The Handbook of 
Technology Foresight, Concept and Practice, Edward Elgar Publishing, Chelten-
ham-Northampton 2008. 

6. Global Foresight Outlook 2007, European Foresight Monitoring Network 2008.  
7. Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu, 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia-
rów, Warszawa 2008. 



Robert Tomanek 136 

8. Kuciński J.: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń 
międzynarodowych, IPPT PAN, Warszawa 2006. 

9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospo-
darczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Rozwoju, MRR, Warszawa 2007. 

10. Olkuski T.: Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight  
w górnictwie i hutnictwie Republiki Południowej Afryki, „Gospodarka Surowcami 
Mineralnymi” 2008, Tom 24, Zeszyt 3/3. 

11. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, MRR, Warszawa 
2007. 

12. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013, MRR, Warszawa 2009. 

13. Transvision. Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final 
Report, Marzec 2009. 

14. Zrównoważona przyszłość transportu, Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2009.   
 
 

THE USE OF FORESIGHT IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT – 
EXAMPLES FROM UE COUNTRIES 

 
 

Summary 
 
 Foresight is a method of predicting the future which is increasingly applied in the 
modern, knowledge-based economy. Foresight integrates knowledge of experts and 
stakeholders. Transport (the transport infrastructure) is quite often the subject of fore-
sight. Foresight is useful in creating scenarios used in the design of transport policy - 
foresight scenarios were used to prepare the new EU transport policy (Transvision). In 
Poland, the foresight is used only for a few years. It is advisable to use foresight to pre-
pare a new transport policy in Poland.  
 

Translated by Robert Tomanek 
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ZNACZENIE INFORMACJI MARKETINGOWEJ W KONTEKŚCIE BUDOWY RELACJI 

I PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI KANAŁU MARKETINGOWEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Informacja w XXI w. jest bardzo istotnym czynnikiem budowania przewagi 
konkurencyjnej, szczególnie w kontekście postępującego procesu globalizacji oraz 
dynamicznie zmieniających się warunków gospodarowania na rynku lokalnym. 
Przedsiębiorstwa, które realizują swoje cele gospodarcze nie posiadając sprawnie 
działającego systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji, nie mogą skutecznie 
prowadzić walki konkurencyjnej z uwagi na uwarunkowania egzogeniczne i endo-
geniczne. Rezultatem tego jest brak możliwości podjęcia właściwej reakcji na zbli-
żające się zmiany, wynikające z działania w warunkach niedostatecznej informacji.  
 
 
1. Koncepcja marketingowego systemu informacji 
 
 System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie może być zorganizo-
wany na wiele sposobów. Obejmuje on głównie personel, wyposażenie i procedury 
badawcze podporządkowane sortowaniu, analizie, ocenie i rozprowadzaniu dokład-
nych informacji potrzebnych w procesie podejmowania decyzji. Zbudowany w ten 
sposób system ma swój początek u osób zamawiających informację, czyli u mana-
gerów, tam też po zrealizowaniu wszystkich procedur trafia „właściwa” informacja, 
na bazie której można podjąć decyzję. Ważne jest, by opracowywane informacje w 
procesie analizy przygotowane były w odpowiedniej formie i we właściwym czasie, 
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pomagając w procesie zarządzania1. Dobry system informacji marketingowej powi-
nien w przedsiębiorstwie pełnić przede wszystkim funkcje wspomagające podej-
mowanie decyzji2: 

− zasilenie informacyjne (dotyczące celów strategicznych, marketingowych, 
produktów, rynków); 

− wspomaganie procesu podejmowania decyzji; 
− ułatwianie i podejmowanie taktycznych i operacyjnych decyzji marketin-

gowych; 
− ułatwianie komunikacji wewnątrz firmy, pomiędzy działami. 

 Podstawowe funkcje pełnione przez system w procesie pozyskania informacji 
marketingowej są, w dłuższej perspektywie ukierunkowane głównie na ustanowie-
nie bądź utrzymanie właściwych interakcji z otoczeniem bliższym i dalszym. Bar-
dzo istotne w tym kontekście wydaje się podkreślenie rangi komunikacji do we-
wnątrz przedsiębiorstwa i prowadzenie właściwej polityki związanej z marketin-
giem relacyjnym. Odpowiedni system komunikacji skierowany do wewnątrz przed-
siębiorstwa odgrywa nie mniejszą rolę niż komunikowanie się z otoczeniem. Zło-
żoność systemu komunikacji w firmie wynika z kilku podstawowych przesłanek. 
Po pierwsze, przedsiębiorstwa są najczęściej systemami złożonymi; obejmują wiele 
grup wchodzących ze sobą w interakcje. Po drugie, każdy członek określonej gru-
py, np. działu czy komórki, sam uczestniczy w procesach komunikacyjnych.  
 Przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie gospodarowania posiadają formal-
ne struktury organizacyjne i wynikające z nich kanały informacyjne, które dotyczą 
głównie komunikowania „w dół” oraz „w górę”. Na tę strukturę komunikacyjną 
nakłada się układ komunikacji nieformalnej, którego budowa jest niejednokrotnie 
bardzo skomplikowana i obejmuje także komunikowanie poziome i ukośne3. Po-
znanie sposobów komunikacji, przekazywania informacji jest w przedsiębiorstwie 
oraz poza nim jednym z kluczowych czynników sukcesu. Znaczenie informacji 
(faktów rynkowych i ich analiz) należy rozpatrywać przede wszystkim w kontek-
ście szerszego zrozumienia ich istoty, zjawisk i procesów. To informacja jest pod-
stawą do precyzowania przez ludzi celów i strategii postępowania. Konsekwentnie 
gromadzona staje się bardzo ważnym zasobem przedsiębiorstwa, będąc jednym  
z jego kluczowych czynników sukcesu oraz, co jest nierozerwalnie z tym związane, 
pomnaża wiedzę i w rezultacie mądrość pracowników4. 

                                                 
1  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders , V. Wong, Marketing Podręcznik europejski, 

PWE, Warszawa 2002, s. 357. 
2  Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 195. 
3  Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa, s. 213. 
4  L. Heracleous, Better than the Rest: making Europe the Leader in the Next Wave of In-

novation and Performance, Long Range Planning, February 1998, w: System informacji strate-
gicznej – wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Ro-
manowska, Difin, Warszawa 2001, s. 29. 
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 O ile sam fakt pozyskiwania i gromadzenia informacji staje się bezdyskusyj-
ny, o tyle metody zorganizowania tego procesu i drogi komunikacji z personelem 
zarządzającym są rozumiane na wiele sposobów i stanowią w rezultacie o pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku. Jednak w każdym przypadku informacje zwiększają 
stan wiedzy, a w konsekwencji prowadzą do rozwoju załogi przedsiębiorstwa, która 
powinna wnieść wkład do procesu budowania i realizacji strategii całej firmy. Stąd 
celem powinno być zwiększanie istniejącego stanu wiedzy, które może się odbywać 
poprzez takie działania jak5: 

− „kupowanie” w kontekście wynajmu załogi, formowania aliansów oraz 
partnerstwa a także na bazie działań związanych z outsourcingiem; 

− wiedza może być zdobyta w oparciu o wynajem konsultantów czy podwy-
konawstwo; 

− ostatecznie może być zdobyta poprzez staże oraz ciągłe kształcenie się pra-
cowników organizacji. 

 Wiedza o rynku, jaką dysponuje przedsiębiorstwo, może być rozpatrywana  
w ujęciu podmiotowym (informacje dotyczące szeroko rozumianych zasobów, 
potencjałów przedsiębiorstwa, preferencji konsumentów, zasobów i możliwości 
oraz zachowań dostawców i odbiorców - posiada głównie charakter ilościowy) oraz 
przedmiotowym (informacje dotyczące wielkości, struktury i zmian popytu, struk-
tury kanałów marketingowych, posiada głównie charakter jakościowy)6. 
 
 
2. Znaczenie systemu wymiany informacji  
 
 Cechą, która charakteryzuje współczesny świat, są procesy kooperacyjne, 
integracyjne, określane ogólnie mianem globalizacji (powszechnie zauważalne jest 
zjawisko uniformizacji, integracji rynków towarowych, finansowych, powstawanie 
sieci powiązań gospodarczych)7.  
 W tym kontekście współdziałanie przedsiębiorstw w procesie przekazywania 
wartości (produktów, usług) tworzy specyficzne struktury jak kanał marketingowy, 
który może być zdefiniowany jako grupa jednostek czy organizacji, przez którą 
produkt lub usługa jest dostępna dla konsumenta, odbiorcy przemysłowego8. Są to 

                                                 
5  J. Kourdi, Business strategy: a guide to effective decision making, Bloomberg Press 

2003, s. 154. 
6  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-

szawa 2002, s. 36. 
7  L. Mesjasz, C.  Mesjasz, 2004,  Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym 

w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe nr 639 Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  
s. 109. 

8  F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, Prentice Hall, Second Edition 2000,  
s. 460. 
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zbiory wzajemnie od siebie zależnych podmiotów gospodarczych uczestniczących 
w procesie dostarczania produktu lub usługi do konsumpcji lub użytkowania9. Ka-
nał dystrybucji (kanał marketingowy) jako całość musi spełniać rozmaite funkcje: 
powiększa wartość, dostosowuje ilość lub ofertę do potrzeb klienta; dostarcza in-
formację o produkcie i rynku zarówno pośrednikom jak również klientom; tworzy  
i utrzymuje właściwe relacje z klientem oraz pośrednikiem handlowym10. 
 Działalność ludzka w dłuższej perspektywie zmierzała prawie zawsze do bu-
dowy systemów gospodarczych, informatycznych, finansowych itp. Stosunkowo 
niedawno zdano sobie sprawę, że wymogi efektywnościowe i jakościowe prowa-
dzenia działalności gospodarczej zmusiły do integracji wielu systemów. Definiując 
system w ujęciu klasycznym, system otwarty to (względnie odosobniony) posiada-
jący dwie właściwości, ogół otoczenia oddziałuje na niego poprzez drogi „wejścia”, 
natomiast druga jego właściwość to oddziaływanie na otaczający świat za pośred-
nictwem „wyjść”. Otoczeniem systemu są wszystkie obiekty znajdujące się na ze-
wnątrz - nie związane z nim, lecz fakt ich istnienia powoduje, że ich właściwości 
mają wpływ na system, jednocześnie ulegając jego wpływowi w tym samym czasie. 
Charakterystyka funkcjonowania systemu otwartego wiąże się z wymianą strumieni 
(rzeczowych, finansowych, energii i informacji) z otoczeniem. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż system złożony jest to taki system otwarty, którego integralną składową jest 
człowiek zapewniający świadome i celowe działanie tej wyodrębnionej z otoczenia 
całości, w kontekście jego funkcjonowania, czyli transformacji „wejść” strumieni 
rzeczowych i informacyjnych na drogi „wyjścia” do otoczenia11. 
 Można wyodrębnić kilka godnych uwagi efektów związanych z podniesie-
niem wartości systemu informacji w organizacji. Przeniesienie punktu ciężkości  
z krótkoterminowych zysków finansowych na długookresową konkurencyjność 
rozumianą jako finansowa stabilizacja, konkurencyjność, wartość dla ostatecznego 
konsumenta, zdolność do wprowadzania innowacji oraz efektywność strategicznego 
partnerstwa12. 
 Działania w kierunku podniesienia sprawności systemu pozyskiwania i wy-
miany informacji rynkowej znajdują więc w pełni uzasadnienie. 
 

                                                 
9  L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe. PWN, Warszawa 

2002, s. 17. 
10  M. Burk Wood, Plan marketingowy. PWE, Warszawa 2006, s. 155. 
11  Z. Gomółka, 2000, Cybernetyka w zarządzaniu, modelowanie cybernetyczne sterowanie 

systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 13. 
12  F. Byramjee, P. Bhagat, A. Klein, The moderating role of relationship quality in deter-

mining total value orientation, Global Journal of Business Research (GJBR); 2010, Vol. 4 Issue 
2, s. 57. 
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Rys. 1. Ogólny model cybernetyczny systemu otwartego 

Źródło: Z. Gomółka, Cybernetyka w zarządzaniu, modelowanie cybernetyczne sterowa-
nie systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 13. 

 
3. Kanał marketingowy jako możliwość podniesienia zdolności konkurowania  
 
 Badania empiryczne przeprowadzono na grupie 127 przedsiębiorstw woje-
wództwa podkarpackiego, w oparciu o kwestionariusz ankiety jako narzędzia ba-
dawczego. Kryterium przyjętych do badań podmiotów była liczba zatrudnionych 
osób w przedsiębiorstwach, które należały do grupy Small and Medium Enterprises 
(SME). Poddając analizie pozyskane informacje w procesie badań należy zwrócić 
uwagę na pewne cechy charakterystyczne przedsiębiorstw południowo-wschodnich 
regionów Polski, które funkcjonują w warunkach wolniejszego rozwoju ekono-
micznego. Należy jednak podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat w sferze spo-
łeczno-ekonomicznej nastąpiły bardzo pozytywne zmiany. Tabela 1 ukazuje cha-
rakterystykę sposobów komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami w procesie pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
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Tabela 1 
 

Sposoby komunikacji - system wymiany informacji w przedsiębiorstwie 
 

Wyszczególnienie Liczba wskazań % 

Firma wymienia informacje z dostawcami i klientami 118 92,91 
Firma posiada stronę internetową  82 64,57 
Firma inwestuje w technologie związane z wymianą informacji 
w organizacji 

60 47,24 

Firma stosuje się do standardów – Elektronicznej Wymiany Danych 
(EDI) 

54 42,52 

Posiadana strona internetowa jest interaktywna 41 32,28 
Firma posiada system ERP 7 5,51 
Firma posiada system CRM  6 4,72 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Analizując strukturę wypowiedzi, które charakteryzują sposoby wymiany 
informacji bądź posiadany system komunikacyjny pomiędzy przedsiębiorstwami, 
należy podkreślić, iż 92,91%  badanych przedsiębiorstw posiada system wymiany 
informacji z otoczeniem (głównie z partnerami handlowymi). Na uwagę zasługuje 
fakt, że tylko 64,57% (spośród 127 przedsiębiorstw) posiada stronę internetową, 
która wydaje się w początku XXI wieku czymś nieodzownym w prowadzeniu biz-
nesu i przenosi go w przestrzeń wirtualną, niestety tylko 32,28% spośród przedsię-
biorstw posiadających witrynę internetową zadbało o interaktywność swego serwi-
su. Jest to zapewne związane z brakiem świadomości korzyści wśród przedsiębior-
ców, jakie generuje posiadanie własnego serwisu informacyjnego charakteryzują-
cego bieżącą działalność. Pocieszający jest jednak fakt inwestycji w technologię 
związaną z wymianą informacji, 47,24% przedsiębiorstw zdeklarowało, że jest  
w trakcie rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej i sposobów efektyw-
niejszego przekazywania informacji. Rokuje to nadzieje w kontekście przyszłych 
działań gospodarczych i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Analizo-
wane przedsiębiorstwa w bardzo niewielkim stopniu posiadają już sprawdzone 
systemy ERP i CRM, odpowiednio 5,51% i 4,72%, są to zapewne liderzy w swoich 
branżach, charakteryzujący się dużym potencjałem i świadomie korzystający  
z dostępnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność.  
 Tabela 2 charakteryzuje najczęstsze narzędzia wykorzystywane przez przed-
siębiorców w prowadzeniu walki konkurencyjnej.  
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Tabela 2 
 

Ranking form prowadzenia walki konkurencyjnej przez przedsiębiorców 
 

Wyszczególnienie Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Jakość produkowanych/sprzedawanych produktów 7,98 1,79 
Lojalność klientów 7,60 1,78 
Bogactwo asortymentu 7,58 2,05 
Przedsiębiorczość i innowacyjność  7,29 2,10 
Rozbudowany system dystrybucji produktów/usług 6,96 2,22 
Działania marketingowe  6,79 2,10 
Wspólny system informatyczny integrujący uczestników  6,43 2,68 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (zastosowano 10-stopniową skalę 
semantyczną oceny; gdzie 1 – oznaczał najmniej ważną formę walki konkurencyjnej, 10 
– mającą największe znaczenie w badanym przedsiębiorstwie). 
 
 Poddając analizie główne formy walki konkurencyjnej, które zostały sprecy-
zowane przez przedsiębiorców podczas badania, na uwagę zasługuje fakt, iż wyso-
ką średnią ocenę (7,98) uzyskało wśród przedsiębiorców wskazanie jakości produk-
tów jako głównego narzędzia walki konkurencyjnej (jakość traktowana z punktu 
widzenia marketingu jako sposób zaspokojenia potrzeby przez produkt); jest to 
bardzo istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej, który jest poprzedzo-
ny przede wszystkim szeregiem działań wewnątrz przedsiębiorstwa (marketing 
wewnętrzny) oraz sposobem powiązania samego przedsiębiorstwa z rynkiem. Rela-
cje łączące przedsiębiorstwa w procesie przekazywania wartości rynkowej mają 
różny charakter, ale jedno z najważniejszych powiązań jest to powiązanie informa-
cyjne powodujące lepszą obsługę klienta w toku zaspokajania jego potrzeb za po-
średnictwem produktów posiadających wartość. Budowane są w ten sposób długo-
trwałe relacje wpływające na lojalność klientów (średnia ocena 7,60, w skali 1; 
najmniej istotne narzędzie walki konkurencyjnej, 10 najważniejsze - jest tego wyra-
zem). Zastanawiać może dosyć niska średnia ocena (6,43) działań związanych  
z budową wspólnego systemu informatycznego jako integratora całego łańcucha 
powiązań w procesie przekazywania produktów. Należy jednak podkreślić, iż nie 
wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość, że jakość produktów dostarczanych na 
rynek, lojalność konsumentów są skutkiem posiadanego dobrze rozwiniętego sys-
temu informacji marketingowej i integracyjnej roli systemu informatycznego  
w kanale marketingowym. 
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Podsumowanie 
 
 Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, trudniejsze warunki związane  
z gospodarowaniem ograniczonymi zasobami przedsiębiorstwa w kontekście reali-
zacji założonych celów, powodują bardzo istotne zmiany w organizowaniu systemu 
komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest to jedno z najważniejszych  narzędzi 
podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa czyli zwiększenia zdolności do 
konkurowania w zmiennym otoczeniu. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodaru-
jący bierze udział w procesie zmiany otoczenia poprzez budowanie odpowiednich 
relacji z partnerami biznesowymi, ale też samo podlega wpływowi innych uczestni-
ków w tym samym czasie. Budowanie właściwie funkcjonującego kanału marke-
tingowego powinno być związane z szybkim pozyskaniem i wymianą informacji 
rynkowej posiadanej przez poszczególnych jego uczestników. Zwiększa to możli-
wości konkurowania całej powstałej struktury, w kontekście zapewnienia odpo-
wiedniej obsługi konsumenta na rynku. 
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IMPORTANCE OF MARKETING INFORMATION  
IN THE CONTEXT OF ESTABLISHING RELATIONS  

AND INCREASING COMPETITIVENESS OF A MARKETING CHANNEL 
 
 

Summary 
 
 Fast changes in the business environment have their reflex in the context of 
achieving economic goals. Organizing the right communication system between busi-
nesses within the marketing channel is of a special importance, taking into consideration 
all socio-economic changes. Marketing communication system and it’s right informa-
tion is one of the most important tools of increasing competitiveness of enterprises, 
giving the opportunity of decreasing risk on the market. Properly working marketing 
channel depends on fast dissemination of information within the built system.  
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PŁATNOŚCI MOBILNE W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W obecnym czasie problematyka alternatywnych metod dokonywania płatno-
ści – czyli metod innych niż użycie tradycyjnej gotówki, czy uznanej już po-
wszechnie karty płatniczej – w rozliczeniach detalicznych zyskuje w Polsce coraz 
bardziej na znaczeniu. Przeglądając doniesienia prasowe można bez problemu zna-
leźć informacje na temat mikropłatności, kart zbliżeniowych, płatności mobilnych 
itp. Pomimo że te pojęcia w wielu przypadkach nachodzą na siebie, to wydaje się, 
że na rynku polskim najwięcej uwagi poświęca się w chwili obecnej tzw. płatno-
ściom mobilnym.  
 Najprostsza definicja płatności mobilnych mówi, że są to takie płatności,  
w przypadku których transakcja jest przeprowadzana z wykorzystaniem urządzeń 
mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe czy komputery kieszon-
kowe1. Widać stąd, że przy omawianiu tej klasy płatności pomija się czasami2 
(choć oczywiście nie jest to regułą) różnego rodzaj karty zbliżeniowe, o których 
także głośno w Polsce w ostatnim czasie3.  

                                                 
1  Patrz: R. Orzechowski: Mobilne płatności, e-mentor nr 4/2004, http://www.e-

mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=76#5, 19.02.2010 
2  Ze względu na ograniczenia objętościowe narzucane na tę formę publikacji takie podej-

ście zaprezentowano także w tym artykule. 
3  Porównaj np. rozwiązania firmy VISA – PayWave (http://www.visa.pl/kartydlaciebie/ 

visapaywave/main.jsp, 19.02.2010), czy Mastercard – PayPass (http://www.paypass.pl/, 
19.02.2010). 
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 Warto także w tym miejscu wspomnieć o potencjale płatności mobilnych  
w Polsce wyrażonym jako liczba urządzeń mobilnych w użyciu (w rozumieniu 
głównie telefonów komórkowych, a nie np. palmtopów) i z uwzględnieniem popu-
larności usługi SMS (ang. Short Message Service)4. Okazuje się, że ilość aktyw-
nych kart SIM w Polsce (przeszło 44,4 miliona sztuk5) przekracza liczbę mieszkań-
ców - natomiast liczba wysyłanych rocznie SMS-ów zwiększyła się przez cztery 
ostatnie lata o ponad 400% (w 2009 roku sięgnęła poziomu 60 miliardów6). 
Uwzględniając powyżej zaprezentowane dane nie powinien dziwić fakt, że to 
zwłaszcza telefon komórkowy7 - a poniekąd przez to same płatności mobilne stały 
się interesującym narzędziem przeprowadzania transakcji finansowych dla wielu 
podmiotów gospodarczych. 
 
 
1. Podział płatności mobilnych  
 
 W chwili obecnej można zauważyć, że rozwój płatności mobilnych w Polsce 
nie jest jednokierunkowy. Generalnie można wydzielić dwa podstawowe kierunki 
rozwoju. Pierwszym z tych kierunków są płatności mobilne oparte na technologii 
krótkich wiadomości tekstowych (czyli popularnych „esemesów”8), drugim kierun-
kiem są rozwiązania oparte na wyspecjalizowanych systemach płatności. 
 
 
2. Systemy oparte na technologii SMS 
 
 Najczęściej - jeśli chodzi o przeprowadzanie operacji płatniczych przy wyko-
rzystaniu technologii SMS9 - rozpatruje się kwestię tzw. Premium SMS10. General-
                                                 

4  Pewne informacje o tym podane będą na końcu artykułu. 
5  Patrz: W. Piechocki: Polski rynek telefonii komórkowej po II kw. 2009 r. – zestawienie, 

http://gsmonline.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=23171, 19.02.2010. 
6  Zestawienie na podstawie danych: T. Świderek: Polacy wysyłają rocznie ponad 26 mld 

SMS, Gazeta Prawna 2007.09.11, http://www.9477.pl/strony/1/i/7333.php, 19.02.2010 oraz Ra-
port PBS DGA dla UKE, http://www.wprost.pl/ar/186914/Polacy-dzwonia-i-wysylaja-SMS-y-
reszta-sie-nie-liczy/, 19.02.2010. 

7  Nie należy w tym miejscu zapominać, że SMS można wysłać także z komputera czy tele-
fonu stacjonarnego. Niemniej ilość tak wysyłanych SMS-ów nie wpływa na podane w podpunk-
cie zestawienia.  

8  Oczywiście nazwa pochodzi od angielskiego skrótu SMS - Short Messager Service. 
9  Formalnie SMS mogą stanowić także po prostu zwykłą formę przesyłania komunikatów 

tekstowych umożliwiających rozliczenie transakcji. 
10  Premium SMS to SMS, którego wysłanie kosztuje użytkownika telefonu komórkowego 

więcej niż przewiduje to standardowa stawka. O ile koszt wysłania standardowego SMS-a  
w warunkach polskich to mniej więcej od kliku do kilkudziesięciu groszy, o tyle Premium SMS 
kosztuje zazwyczaj od 1 do nawet 30 złotych (z VAT). 
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na zasada dokonywania płatności poprzez Premium SMS jest prosta i w skrócie 
sprowadza się do blokowania dostępu do zakupywanego towaru lub usługi aż do 
chwili, kiedy użytkownik wyśle SMS o podwyższonej wartości na konkretny numer 
telefonu. 
 W praktyce – co wskazuje na popularność tego typu usług – spotyka się wiele 
różnych kombinacji wykorzystania Premium SMS, co przedstawiono na przykła-
dach zgromadzonych w tabeli 1. 

Tabela 1 
 

Typowe usługi sprzedawane w sieci Internet za pomocą Premium SMS 
 

Typ usługi Opis 
Kody Dostęp do materiałów przechowywanych w płatnych częściach serwisu 

WWW. 
Konkursy Ideą tego rozwiązania jest zachęcenie jak największej liczby osób do 

wzięcia udziału w konkursie przez wysłanie wiadomości na podany numer.  
Gry i quizy Dostarczanie klientom quizów, gier interaktywnych, szarad oraz innych 

tego typu rozrywek.  
Multimedia Dostęp do strumieniowej transmisji wideo lub audio. 
Infoserwisy Usługa umożliwia subskrypcję serwisów o dowolnej treści poprzez wysła-

nie SMS-a rejestrującego. 
Sondy, głoso-
wania 

Możliwość zorganizowania głosowania oraz zbierania opinii przez SMS.  

Programy lojal-
nościowe 

Usługa motywująca użytkownika do stałego korzystania z serwisu WWW. 

Bilety komuni-
kacji 

Usługa polega na wysłaniu SMS-a w celu opłacenia przejazdu środkiem 
komunikacji publicznej11. 

Płatności za 
artykuły spoż. 

Opłaty za towary dostępne w automatach (vending machines)12. 

 
Źródło: opracowanie własne rozszerzone na podstawie: Ł. Zakonnik: Mikropłatności 
jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego, praca doktorska obroniona na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 6.01.2009, s. 67.  

                                                 
11  Usługa dostępna np. w Warszawie – tzw. e-bilet – patrz: http://www.ztm.waw.pl/ 

?c=129&l=1#e-bilet, 19.02.2010. 
12  W chwili obecnej w Polsce raczej niestosowane. 
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 Niestety nie można zapominać także o wadach tego rozwiązania. Pierwszym  
z ograniczeń tej metody jest ograniczenie terytorialne13, drugim – dolna granica 
kwoty, jaką można zapłacić przy użyciu Premium SMS (w polskich warunkach 
zazwyczaj 1 zł), wreszcie trzecim – skokowe wartości dokonywanych płatności14. 
Nie można także zapomnieć, że choć Premium SMS jest jednym z najłatwiejszych 
dla sprzedawcy sposobem oparcia swej działalności, rozwiązanie to może być sto-
sunkowo mało dochodowe. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – w grę wchodzą 
bardzo wielkie prowizje pobierane od każdego SMS-a wysłanego przez klienta15.  
 Nie można jednak ukryć, że Premium SMS stanowi jedną z najprostszych 
możliwości zrealizowania szybkiej płatności (zresztą dla każdej ze stron transakcji).  
 

Tabela 2 
 

Wady i zalety systemu Premium SMS 
 

Zalety Wady 
Szybki dostęp do interesujących 
towarów i usług. 

Cały system opiera się nie tyle na dokonaniu płatności, co na 
zasadzie wymiany (SMS za usługę/towar). 

Prostota użycia. Brak możliwości dokonywania płatności niższych niż 1 zł, 
płatności są skokowe. 

Powszechna dostępność dla 
użytkownika. 

System wiąże się z bardzo wysokimi prowizjami na rzecz 
pośredników i operatora sieci komórkowej. 

 Klient jest łatwo identyfikowalny poprzez numer  
 
Źródło: Ł. Zakonnik: Płatności mobilne w Polsce - aspekt zastosowania w mikropłatno-
ściach, w: M. Niedźwiedziński (red.): Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, 
Marian Niedźwiedziński – Consulting, Łódź 2008, s. 96. 
 
 

                                                 
13  Przyjmuje się, że usługi i towary uzyskiwane za Premium SMS są dostępne w ramach 

jednego kraju, choć technicznie rzecz biorąc tak być nie musi. Ograniczeniem okazują się jednak 
chociażby koszty roamingu SMS. 

14  Ograniczenie to - jak i poprzednie - może czynić Premium SMS niewygodnym w użyciu 
(np. z punktu widzenia mikropłatności). 

15  Okazuje się, że najbardziej korzystne oferty mówią o otrzymywaniu przez sprzedawcę 
45% wartości wysłanego SMS-a - podano na podstawie danych zamieszczonych na stronach 
kilku znaczących serwisów pośredniczących w usługach Premium SMS (np. 
http://www.dotpay.pl, http://www.smartpay.pl, 19.02.2010). 
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3. Wyspecjalizowane systemy płatności mobilnych 
 
 Wyspecjalizowane systemy płatności mobilnych bazują tak naprawdę na róż-
norakich rozwiązaniach technologicznych. Jeśli chodzi o rynek polski, to w grę 
wchodzą głównie 2 metody16.  
 Pierwsza z nich – dość powszechnie stosowana na świecie – polega na wgra-
niu na telefon komórkowy specjalnej aplikacji, która stanowi formę elektronicznego 
portfela. Rozliczanie transakcji przejmuje w całości zainstalowana aplikacja17 
(oczywiście wspomniana aplikacja komunikuje się z odpowiednim systemem rozli-
czeń już po stronie operatora usługi).  
 Druga metoda wykorzystuje telefon komórkowy jedynie jako medium umoż-
liwiające przesyłanie danych, a dane te są odpowiednio przetwarzane po stronie 
operatora usługi. Na telefonie użytkownika nie instaluje się żadnego specjalnego 
oprogramowania. 
 W obydwu przypadkach, w wyniku rozliczania transakcji obciążone zostaje 
konto klienta18. 
 W Polsce przykładem pierwszego rozwiązania jest system EasyPay, a kon-
kretnie aplikacja pod nazwą SimEasyPay19. Rozwiązanie SimEasyPay jest oparte 
na powiązaniu karty płatniczej z kartą SIM telefonu komórkowego. Aplikacja ban-
kowa EasyPay (nazywana również aplikacją płatniczą) instalowana jest na karcie 
SIM przez producenta karty lub wgrywana zdalnie na dotychczas używaną kartę 
SIM. Proces zdalnej instalacji aplikacji bankowej jest niekłopotliwy dla posiadacza 
telefonu. W banku, w obecności klienta, przeprowadzana jest personalizacja aplika-
cji płatniczej zainstalowanej w telefonie komórkowym. Proces ten polega na ustale-
niu kodu PIN oraz przypisaniu do numeru telefonu komórkowego karty płatniczej 
wydanej do rachunku bankowego klienta. Inicjacja płatności w tym systemie nastę-

                                                 
16  Jako swoistą ciekawostkę można potraktować testy wspólnego rozwiązania Ery i Pol-

banku polegającego na integracji z telefonem komórkowym specjalnej aplikacji (w postaci na-
kładki na telefon) umożliwiającej płatności analogiczne do płatności czynionych kartą zbliżenio-
wą – patrz: Ł. Szewczyk : Operatorzy stawiają na mobilne płatności, http://media2.pl/-
telekomunikacja/60446-operatorzy-stawiaja-na-mobilne-platnosci.html, 19.02.2010. 

17  Specjalne oprogramowanie może być umieszczone w telefonie w postaci aplikacji napi-
sanych w języku Java lub w postaci aplikacji na karcie SIM (ang. Subscriber Identity Module). 

18  Konto jest tu rozumiane różnorako – może to być np. rachunek karty płatniczej, zwykły 
rachunek bankowy a także specjalne konto zakładane przez operatora usługi. Transakcja może 
być także uwzględniana przy wystawianiu rachunku telefonicznego. W Polsce jednak nie stosuje 
się tego ostatniego ze względu na ograniczenia natury prawnej nakładane na operatorów teleko-
munikacyjnych (wynika stąd, że nie można za SMS kupić w Polsce np. napoju w automacie). 
Rozwiązania takie stosowano jednak w innych państwach - np. rozwiązanie operatora telefonii 
mobilnej firmy Vodaphone pod nazwą mpay–bill – patrz: http://mpay–
bill.vodafone.co.uk/w_mpay.html, 10–2006. 

19  Poniższy opis systemu w szerszej formie do odnalezienia na stronie WWW 
http://www.easypay.pl/platnosci1.php, 19.02.2010. 
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puje ze strony beneficjenta płatności (czyli sprzedawcy), któremu klient musi podać 
wcześniej numer swojego telefonu komórkowego, a jeżeli chce zachować większą 
anonimowość - specjalny numer zastępczy. Rozliczenie płatności mobilnej Sim-
EasyPay odbywa się poprzez obciążenie karty płatniczej przypisanej do tego nume-
ru telefonu komórkowego. System dedykowany jest to wszelkich płatności mobil-
nych. 
 W Polsce przykładem drugiego rozwiązania jest system mPay20. Warto zwró-
cić także uwagę na to, że mPay uważany jest za przykład elektronicznego instru-
mentu płatniczego (EIP)21.  
 Działanie systemu opiera się na użyciu jednej z dwóch metod dostępnych  
w ramach usług telekomunikacyjnych – kanału komunikacji tekstowej opartej na 
mechanizmie USSD 22 lub/oraz kanału komunikacji głosowej (w oparciu o mecha-
nizm IVR – ang. Interactive Voice Response)23. Powszechniej używany jest mecha-
nizm USSD, umożliwiający komunikację konkretnego telefonu komórkowego  
z odpowiednimi elementami sieci komórkowych. Działanie USSD jest podobne do 
działania mechanizmu wysyłania SMS-ów z telefonu komórkowego, czyli opiera 
się na wysyłaniu krótkich komunikatów wpisywanych przy pomocy klawiatury 
numerycznej przez użytkownika telefonu24. Komunikaty mają zazwyczaj postać 
ciągu alfanumerycznego postaci *kod*parametry#25.  
 Dla osób niedowidzących mPay oferuje wykorzystanie mechanizmu IVR. 
Mechanizm IVR umożliwia automatyczną i interaktywną obsługę osoby dzwonią-
cej26.  
 mPay dedykowany jest następującym rodzajom transakcji27: płatności w tra-
dycyjnych sklepach; płatności w Internecie; płatności w automatach z napojami  
i przekąskami; przekazy pieniężne pomiędzy użytkownikami mPay; doładowywa-
nie telefonów na kartę; płatności za rachunki; płatności za przesyłki pocztowe  
                                                 

20  Więcej o systemie można znaleźć w: Ł. Zakonnik: Mikropłatności jako czynnik…, s. 61-
65. 

21  Patrz: mPay, „Regulamin funkcjonowania systemu płatności mobilnych mPay”, art. 1, 
ust. 5, https://www.mpay.pl/dla_uzytkownikow/regulamin.html, 19.02.2010. Nie należy mylić  
z instrumentem pieniądza elektronicznego.  

22  Komunikaty USSD mogą być inicjowane przez aplikacje dostępne w telefonie, jak  
i przez użytkownika przy pomocy klawiatury (tzw. MMI – ang. Man Machine Interface) – patrz 
np. http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/22_series/22.090/22090–400.zip, 09–2007.  

23  Brana pod uwagę jest także technologia zbliżeniowa NFC (ang. Near Filed Communica-
tion). 

24  Do tej pory komunikaty USSD najczęściej używane były przez użytkowników przedpła-
conej telefonii komórkowej (pre–paid) – popularne na polskim rynku telefony „na kartę” np.  
w usługach:„Simplus” czy „Era Tak Tak”. 

25  Metoda ta dostępna jest tylko dla abonentów Plusa lub Play. Użytkownicy innych opera-
torów mogą skorzystać z usługi, ale przy użyciu standardowych numerów telefonicznych. 

26  IVR jest dostępne tak w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. 
27  Patrz: https://www.mpay.pl/dla_uzytkownikow/zastosowania.html, 19.02.2010. 



Płatności mobilne w Polsce… 153

i kurierskie; opłaty za parkingi; przejazd środkami komunikacji (taksówka, komu-
nikacja miejska, kolej); realizacja zamówień w sprzedaży wysyłkowej; zakup bile-
tów – papierowych i elektronicznych (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); 
loterie i zakłady wzajemne. 

 
Tabela 3 

 
Wady i zalety wyspecjalizowanych systemów płatności mobilnych 

 
Zalety Wady 

Szybki dostęp do interesujących 
towarów i usług. 

Systemy dedykowane bardziej do płatności w świecie handlu 
tradycyjnego niż elektronicznego. 

Powszechna dostępność dla 
użytkownika telefonów komór-
kowych. 

Obawy dotyczące kłopotów z procedurą zarejestrowania się 
w systemie przez osobę, która chce dokonywać zakupów. 

Duże zainteresowanie popula-
ryzacją tych systemów. 

Obawy dotyczące wygody użycia w przypadku konieczności 
wpisywania kodów dostępu. 

Minimalne koszty przeprowa-
dzania transakcji. 

Brak jednolitych standardów i świadomość, że dużo takich 
systemów wcześniej upadło. 

 
Źródło: Zakonnik Ł: Płatności mobilne w Polsce…, s. 96. 
 
 
Podsumowanie – potencjał płatności mobilnych w Polsce i kierunek rozwoju 
 
 Największym problemem w określeniu znaczenia Premium SMS w Polsce jest 
dość zrozumiała niechęć do podawania zysków z tego typu usług przez poszczegól-
ne podmioty gospodarcze28. Według ekspertów gazety „Dziennik Gazeta Prawna” 
Polacy rokrocznie zwiększają swoje wydatki na Premium SMS i w roku 2008 wy-
niosły już one od 800 milionów do 1 miliarda złotych29. Z kolei zagraniczne ośrod-
ki badawcze szacują, że w roku 2012 wartość rynku płatności komórką w Europie 
Środkowej i Wschodniej wyniesie 6 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza 
5-krotny wzrost w stosunku do roku 200830. 

                                                 
28  Czasami niechęć ta jest podyktowana problemami własnymi operatorów – np. jak poli-

czyć zysk – o czym świadczą zeszłoroczne problemy z księgowaniem przychodów z Premium 
SMS przez Orange (patrz: http://gsmonline.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=22361&t4poll 
=t&t4points=8, 19.02.2010). 

29  Patrz: http://nt.interia.pl/telekomunikacja/wiadomosci/news/naciagani-na-sms-y, 
1388685, 19.02.2010. 

30  Patrz: D. Niedzielewski: Komórka zamiast portfela, NetWorld 15.02.2010, 
http://www.networld.pl/artykuly/druk/355738/Komorka.zamiast.portfela.html, 23.10.2010. 
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 Podane powyżej dane - bardzo ogólne - jednak świadczą o sporym potencjale 
płatności mobilnych w Polsce. Wydaje się, że o kierunku rozwoju tych płatności 
decydują nadal 2 grupy podmiotów gospodarczych – banki oraz operatorzy GSM. 
Biorąc pod uwagę zaangażowanie banków w rozwój EasyPay można sądzić, że  
w tym kierunku podąży rozwój m-płatności31 w Polsce32. Uważa się natomiast, że 
rozwiązanie mPay nie odniosło zamierzonego skutku33 - co m.in. spowodowane 
było niechęcią innych operatorów (poza Plus i Play) do zaangażowania się w pro-
jekt. Obecna zgoda operatorów GSM z bankami w sprawie EasyPay jeszcze dobit-
niej wskazuje na potencjalny możliwy sukces tego typu rozwiązania - a być może 
świadczy także o tym, że operatorzy GSM obecnie widzą pewne osłabienie dyna-
miki rozwoju usług Premium SMS, dlatego bardziej skłonni są szukać nowych 
źródeł przeprowadzania płatności mobilnych. 
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WIZUALIZACJA DANYCH JAKO MEDIUM KOMUNIKACJI GOSPODARCZEJ 
W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wzrastająca rola informacji oraz dynamiczny rozwój technik i technologii 
informacyjnych wpłynęły na powstanie społeczeństwa informacyjnego, w którym 
komunikacja silnie wspomagana jest przez narzędzia informatyczne. Ciągle udo-
skonalane programy komputerowe i aplikacje umożliwiające tworzenie obrazów 
graficznych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania graficzną formą prezentacji 
danych. Jednak coraz łatwiejszy dostęp do tego rodzaju oprogramowania nie wa-
runkuje tworzenia wizualizacji danych, będącej skutecznym środkiem komunikacji. 
Niezbędna jest tutaj znajomość głównych czynników wpływających na prawidłowy 
odbiór i interpretację zakodowanej w formie graficznej informacji. 
 
 
1. Wizualizacja danych a proces komunikacji 
 
 Komunikowanie można najogólniej zdefiniować jako nawiązywanie łączności 
między ludźmi za pomocą postrzegalnych zmysłowo środków.1 Określane jest jako 
proces, w którym nadawca za pośrednictwem medium przekazuje zakodowaną 
informację, która następnie jest dekodowana przez odbiorcę. Medium jest rozumia-
ne tutaj jako każdy środek, dzięki któremu jednostka lub grupa ludzka komunikuje 

                                                 
1  M.Golka: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne; Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 4. 
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na zewnątrz swoje stany wewnętrzne, czyli myśli, nastroje, opinie itp. - od komuni-
kowania niewerbalnego przez mowę, pismo, telewizję do Internetu.2  
 W dzisiejszych czasach tradycyjne formy przekazywania informacji za pomo-
cą tekstu lub liczb okazują się zbyt wolne i za mało efektywne, gdyż wymagają od 
odbiorcy za dużo czasu na zapoznanie się z ich treścią. Niezwykle pomocne w roz-
wiązywaniu tych trudności może okazać się zastosowanie wizualizacji danych. 
Przeprowadzone badania dowodzą, że człowiek głównie za pomocą wzroku odbiera 
informacje dostarczane do jego centralnego układu nerwowego (87%), za pomocą 
słuchu 10%, zaś pozostałymi kanałami jak dotyk, smak, węch, ból, ciepło tylko 3%. 
Zbadano także szybkość odczytywania przez człowieka informacji zapisanych  
w formie tekstu, zawartych w obrazie graficznym oraz w formie werbalnej.3 Wyni-
ki zawiera tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Forma odbioru informacji a możliwości percepcyjne człowieka 
 

Forma odbioru informacji Percepcja informacji 
Czytanie tekstu 150-300 bit/s 
Słuchanie wypowiedzi ok. 104 bit/s 
Czytanie obrazu ok. 106 bit/s 

 
Źródło: H. Dudycz, Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 24. 
 
 Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że człowiek najszybciej 
odczytuje informacje przedstawione w postaci obrazu graficznego. Dlatego coraz 
częściej uważa się wizualizację danych za narzędzie, które może okazać się najbar-
dziej efektywnym środkiem procesu komunikacji. Wizualizację należy rozumieć, 
jako „interdyscyplinarną dziedzinę zajmującą się mechanizmami tworzenia graficz-
nej prezentacji dla dowolnych odbiorców z wykorzystaniem różnych środków tech-
nicznych (ze szczególnym uwzględnieniem środków informatycznych) i mechani-
zmami, które umożliwiają właściwą interpretację tychże obrazów przez człowie-
ka”4. Sądzi się, że także komunikacja gospodarcza będzie opierać się na piśmie 
obrazkowym.  

                                                 
2  Ibidem: s. 6. 
3  H. Dudycz: Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębior-

stwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 
1998, s. 23. 

4  Ibidem: s. 25. 
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2. Wizualizacja danych jako skuteczne medium komunikacji 
 
 Skuteczne komunikowanie to zrozumienie informacji przez odbiorcę w tym 
sensie, w jakim zamierzał przekazać ją nadawca.5 Aby wizualizacja stała się sku-
tecznym medium komunikacji, należy przy jej tworzeniu zwrócić uwagę na kilka 
ważnych czynników6 (rysunek 1). 
 

  
 

Rys. 1. Czynniki uwzględniane przy tworzeniu poprawnej wizualizacji danych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Uwarunkowania odbiorcy 
 Znajomość procesu percepcji i rozpoznawania obrazów graficznych u czło-
wieka to pierwsze uwarunkowanie, którego znajomość jest konieczna do prawidło-
wego przygotowania wizualizacji danych. Proces tworzenia pojęcia obrazu w mó-
zgu wiąże się z dużą redukcją informacji zawartej w samym obrazie. Złożone ele-
menty, takie jak np. kształty czy subtelne odcienie barw, zostają uproszczone  
i sprowadzone do podstawowych form i pojęć. Redukcja ta jest procesem jak naj-
bardziej pożądanym, gdyż chroni umysł człowieka przed chaosem i nadmiarem 
informacji. Dlatego należy pamiętać przy tworzeniu wizualizacji graficznej, aby 
wyraźnie odróżniać kolorem (a nie tylko subtelnie odcieniem) lub kształtem ele-
menty, które nie chcemy by zostały odczytane jako ta sama grupa elementów. Na-

                                                 
5  M. Filipiak: Homo Communicans - wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 18. 
6  Czynniki opisane na podstawie H. Dudycz: Wizualizacja danych jako narzędzie wspo-

magania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 27-52. 
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stępnym warunkiem ważnym w procesie odczytywania informacji z obrazów gra-
ficznych jest doświadczenie. Brak treningu z określonym obrazem graficznym mo-
że być przyczyną braku umiejętności właściwej jego interpretacji. Ostatnim uwa-
runkowaniem jest satysfakcja odbiorcy. Powinien on akceptować sposób, w jaki 
prezentowane są mu dane. Jeśli pracownikom przekazuje się informacje 
za pośrednictwem systemu informatycznego, to nie tylko należy zadbać o ich od-
powiednie przeszkolenie z zakresu obsługi programu, ale także duże znaczenie ma 
akceptacja przez nich tej formy komunikacji.  
 
Uwzględnienie rodzaju zadania  
 Wizualizacja danych może wspomóc różne kategorie zadań, od ich rodzaju 
zależy, jaką formę graficzną powinno się przyjąć, by prezentacja była jak najbar-
dziej czytelna dla odbiorcy oraz by na jej podstawie najłatwiej można było wycią-
gnąć wnioski i podjąć decyzję. Przykładowo w celu ukazania trendów i zależności 
pomiędzy danymi w czasie (np. sprzedaży w kolejnych okresach) dominującą tech-
niką są wykresy liniowe. Do szybkiej syntezy danych najkorzystniej wybrać wykre-
sy słupkowe lub liniowe, ponieważ obydwa formaty uwydatniają ogólne tendencje 
rozmieszczenia danych. W przypadku, gdy najistotniejszym zadaniem wizualizacji 
danych jest przedstawienie dużej ilości danych, które muszą być łatwe do odczyta-
nia najlepszy do tego sposób to ukazanie wartości w formie tabeli. Jeśli jednak 
nieuniknione jest zastosowanie wykresów, to należy pamiętać, że w przypadku 
wykresu słupkowego ułatwimy odbiorcy odczytywanie danych, gdy na ich końcach 
umieścimy ich wartość. 
 
Uwzględnienie właściwości poszczególnych obrazów graficznych 
 Przed wyborem odpowiedniej formy graficznej należy znać typ danych, które 
będziemy prezentować; w jakim przedziale będą wartości tych danych (wartości 
minimalne, maksymalne oraz dynamika ich zmian) i czy będą wśród nich dane, 
które należy wyróżnić. Ważnym aspektem jest również znajomość charakterystyki 
poszczególnych metod graficznych: tabel, wykresów, diagramów, map, ikon, zdjęć 
i rysunków7. Przykładowo wykres powierzchniowy kołowy najlepiej prezentuje 
dane ukazujące strukturę określonej całości. Nie można na nim przedstawiać rów-
nocześnie wartości elementów składowych (części) oraz sumy tychże elementów.  
 W tworzeniu wizualizacji danych właściwe wykorzystanie koloru może po-
móc w procesie komunikacji, nieumiejętne zaś posłużenie się nim może wprowa-
dzić chaos. Dlatego powinno się rozsądnie używać kolorów. Obowiązują następują-
ce zasady: 
                                                 

7  Dokładna charakterystyka wymienionych metod graficznych opisana jest w książce  
H. Dudycz: Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998,  
s. 48-73. 
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− zbyt wiele kolorów odciąga uwagę odbiorcy od istoty prezentowanej in-
formacji; 

− kolor jaskrawy względem tła przyciąga wzrok i wywołuje wrażenie, że 
oznaczony nim element jest większy; 

− w celu podkreślenia wagi pewnych informacji warto zastosować kolory 
„aktywizujące” (przykuwające uwagę), są nimi czerwień, pomarańcz,  
a także żywe odcienie zieleni.8 

 Podstawową zasadą graficznej prezentacji danych jest umiar, dlatego także 
kolor powinno się stosować z umiarem. Należy stworzyć czytelny obraz i unikać 
zbyt dużej ilości elementów graficznych. Bowiem utrudnia to analizę, ponieważ 
każdy z elementów niesie ze sobą nową informację, którą odbiorca musi uporząd-
kować przed stworzeniem w swoim umyśle klarownego obrazu.  
 
 
3. Zastosowanie wizualizacji danych w komunikacji z pracownikiem  
 
 Wiele danych gromadzonych w przedsiębiorstwach jest niewykorzystywanych 
lub istnieją nieudane próby ich wykorzystania. Dzieje się tak, ponieważ występują 
trudności związane z prezentowaniem ich w sposób atrakcyjny i czytelny dla od-
biorcy. Z takim problemem spotkało się m.in. jedno z polskich przedsiębiorstw 
farmaceutycznych. W połowie 2007 roku podjęto tam decyzję o wdrażaniu koncep-
cji Lean Manufacturing9. Zasady 5S10 są narzędziem, od którego zaczyna się wdra-
żanie systemu LM. W badanym przedsiębiorstwie zostały one wdrożone na razie 
tylko na jednym wydziale produkcyjnym -Wydziale Tabletek, który podzielony jest 
na osiem obszarów: naważalnia, granulownia, hormony, tabletkarnia, drażownia, 
pakowania, pomieszczenia biurowe i socjalne, pracownie mechaników. Co miesiąc 
odbywają się audyty 5S, podczas których audytorzy sprawdzają realizację każdego 
z esów na poszczególnym obszarze. Za ich realizację odpowiadają pracownicy 
zrzeszeni w zespoły 5S. Każdemu zespołowi przydzielony jest inny obszar. Audyt 
5S kończy się zliczeniem wyników i przekazaniem informacji zwrotnej 
do pracowników. Oprócz szczegółowych uwag audytorów dostarczanych w formie 
pisemnej liderom zespołów 5S, należy poinformować pozostałych pracowników  
o ogólnych wynikach ich grupy. Najlepszą do tego formą jest forma graficzna, któ-
                                                 

8  E. Żurek: Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem, Poltext, Warszawa 2004,  
s. 33. 

9  Lean Manufacturing (ang. produkcja odchudzona) to koncepcja zarządzania produkcją, 
której głównym celem jest eliminacja wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. 

10  5S odnosi się do pięciu japońskich słów rozpoczynających się na literę s, które charakte-
ryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym 
do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję pro-
cesów zbędnych. Polskie odpowiedniki tych słów to: selekcja, systematyka, sprzątanie, standary-
zacja, samodoskonalenie.  
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ra zostanie przedstawiona na tablicach wydziałów, by każdy pracownik bez trudu 
miał do niej dostęp.  
 Zadaniem stojącym przed wizualizacją wyników audytu 5S jest czytelne 
przedstawienie, jak poszczególne zespoły 5S spisały się w danym miesiącu. Ważne 
jest, by była to forma atrakcyjna dla pracownika, która przykuje jego uwagę i wzbu-
dzi chęć współzawodnictwa z innymi zespołami w osiąganiu jak najlepszych rezul-
tatów. 
 

 
 

Rys. 2. Dotychczasowa forma wizualizowania wyników audytu 5S  

Źródło: badane przedsiębiorstwo farmaceutyczne. 

 
 Dotychczasowa forma wizualizowania wyników stosowana w przedsiębior-
stwie (rysunki 2, 3) była mało czytelna i nieszczególnie atrakcyjna dla pracownika 
produkcyjnego. Wykres radarowy swoją formą mógł odstraszać od analizy przed-
stawionych w nim wyników. Rysunek 3 zawierał zbyt dużo danych, co czyniło go 
nieczytelnym. Ponadto podpisując obszary tylko jego numerem czynił współza-
wodniczące zespoły anonimowymi (pracownicy nie znają dokładnie numerów ob-
szarów swoich kolegów, z którymi rywalizują). 
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Rys. 3. Dotychczasowa forma wizualizowania wyników audytu 5S - wyniki z danego 
miesiąca dla poszczególnych obszarów Wydziału Tabletek 

Źródło: badane przedsiębiorstwo farmaceutyczne. 

 
 
 Proponowany sposób wizualizacji wyników audytu 5S pokazują rysunki  
4 i 5.11 Rysunek 4 ukazuje szczegóły współzawodnictwa: aktualne wyniki poszcze-
gólnych zespołów oraz wynik z poprzedniego miesiąca, by każdy zespół mógł się 
dowiedzieć, czy dokonano postępu. Ponadto uwagi (zarówno pochwały jak i ostrze-
żenia) umieszczono w tzw. chmurkach. Taka forma na pewno bardziej zainteresuje 
pracownika. Zamiast wykresu radarowego zaproponowano formę, którą prezentuje 
rysunek 5. Przedstawia ona średnią liczbę punktów wszystkich zespołów 5S Wy-
działu Tabletek z podziałem na poszczególne esy. Istotne jest, że wykres prezentuje 
także najlepszych w każdej z kategorii. Dzięki temu większa liczba zespołów ma 
szanse na wyróżnienie w jakieś dziedzinie. To bardzo ważne, gdyż pracownicy, 
którzy czują, że są w jakiś sposób docenieni za wykonaną pracę, chętniej ją wyko-
nują i starają się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.  
 

                                                 
11  Ze względu na wymogi edytorskie wykresy w niniejszym referacie są w „odcieniach sza-

rości”. 
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Rys. 4. Proponowany sposób wizualizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 5. Proponowany sposób wizualizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 W dobie społeczeństwa informacyjnego, w której informacja jest traktowana 
jako szczególne dobro niematerialne, nierzadko cenniejsze od dóbr materialnych, 
sposób efektywnego jej przekazania odbiorcy jest niezwykle istotny. Problem ten 
występuje zwłaszcza w przedsiębiorstwach, gdzie prowadzenie otwartej polityki 
informacyjnej, dzięki której pracownicy dowiadują się o postępach prac i niepowo-
dzeniach, jest owocnym narzędziem motywacyjnym. Właściwie tworzona wizuali-
zacja danych staje się skutecznym medium wspomagającym komunikację z pra-
cownikiem. Chcąc stworzyć wizualizację danych, która będzie efektywnym nośni-
kiem informacji, nadawca musi dokładnie uświadomić sobie, jaką informację chce 
przekazać, jakie dane ma dostępne i biorąc pod uwagę uwarunkowania odbiorcy, 
dobrać do nich odpowiednią formę graficzną. Nie może zbagatelizować doświad-
czenia i wiedzy adresata. Za nadrzędny cel powinien przyjąć stworzenie obrazu 
graficznego jak najatrakcyjniejszego dla odbiorcy. Jednak nie wolno mu zapomnieć 
o umiarze w stosowaniu różnych elementów, gdyż nadmiar może wprowadzić cha-
os i przesłonić główną informację, jaką chce przekazać. 
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DATA VISUALIZATION AS A MEDIUM OF ECONOMIC COMMUNICATION 

IN THE AGE OF THE INFORMATION SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 The aim of the following article is to present data visualization as an effective 
medium of communication. The paper includes a description of factors which are im-
portant in making graphic data presentation. What is more, the author describes use of 
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data visualization in practice as a way of communication with employees on the exam-
ple of one of the Polish enterprises. 
 

Translated by Karolina Bartos 
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EWOLUCJA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE.  
SYSTEM ERP II JAKO WSPARCIE DLA E-BIZNESU 

 
 
 
1. Rozwój systemów wspomagających zarządzenie przedsiębiorstwem 
 
 Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów 
Przedsiębiorstwa) tworzą najbardziej zaawansowaną grupę zintegrowanych syste-
mów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy tej klasy wspierają 
kierowanie całym podmiotem gospodarczym oraz integrują wszystkie obszary jego 
działalności. Stanowią rozwiązanie informatyczne, które powstało w wyniku kilku-
dziesięciu lat ewolucji systemów wspierających zarządzanie. 
 Przed powstaniem ERP istniały inne platformy, które ewoluując przeobrażały 
się w coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. W wyniku rozwoju, 
na bazie istniejącego systemu, uzupełnianego o nowe funkcje i właściwości, stwo-
rzono nowy, który zawierał właściwości swego poprzednika. Każdy kolejny obej-
mował swoim zasięgiem i integrował coraz więcej funkcji przedsiębiorstwa1.  
 Początki systemów zarządzania sięgają lat 50., kiedy pojawiły się pierwsze 
aplikacje sterowania zapasami, bazujące na statystycznych i zdroworozsądkowych 
metodach wspomagania czynności zaopatrzeniowych. Następnym etapem ewolucji 
były systemy MRP (Material Requirement Planning – Planowanie Potrzeb Materia-
łowych), które stanowiły przełom w planowaniu zasobów materiałowych przedsię-
biorstwa. Umożliwiały one redukcję zapasów, jednak nie uwzględniały komplek-
sowego podejścia do procesu wytwarzania. Niedoskonałości te zostały uzupełnione 

                                                 
1  T. Parys: Rozwój systemu zintegrowanego MRP II, „Informatyka”, 1999, Nr 5/99, s. 20–

27. 



Marcin Chojnowski 170 

w następnej generacji oznaczonej symbolem MRP II (Manufacturing Resource 
Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych), wzbogaconej o pętlę sprzężenia 
zwrotnego dotyczącego realizacji produkcji oraz rozszerzenie zakresu systemu  
o planowanie zasobów takich jak: ludzie, maszyny, środki finansowe. 
 Transformacja MRP II do ERP jest konsekwencją, dominującego w zachod-
niej kulturze i tradycji gospodarowania, podejścia do zapewnienia racjonalności, 
opartego na tzw. rachunku kapitałowym. W rozszerzeniu tym system MRP II został 
rozbudowany o narzędzia finansowe: rachunek kosztów, rachunkowość zarządczą, 
cash flow, controlling. Wprowadzenie powyższych rozwiązań udoskonala funkcjo-
nalność platformy oraz umożliwia planowanie i sterowanie procesami produkcji 
zarówno na podstawie wskaźników ilościowych, jak również wartościowych2.  
 Ewolucji systemów wspomagających zarządzanie towarzyszyły zmiany tech-
nologii informatycznej, związane z niezwykle dynamicznym wzrostem mocy obli-
czeniowej jednostek sterujących oraz rozwojem oprogramowania. Dało to początek 
tworzeniu bardziej zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań o coraz większym 
stopniu integracji. Równolegle w środowisku korporacyjnym wzrastało przekonanie 
o powiększającym się znaczeniu systemów wspierających zarządzanie w efektyw-
nym działaniu organizacji. Współczesne, w pełni zintegrowane platformy klasy 
ERP odgrywają strategiczną rolę w przedsiębiorstwie, stanowiąc jego główny sys-
tem informacyjny, bez którego sprawne funkcjonowanie w obecnych realiach go-
spodarczych wydaje się mocno wątpliwe. 
 
 
2. Istota i rola systemów klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 
 Platforma ERP jest uważana za najwyższą formę systemu zintegrowanego, 
obejmującego swoim zakresem wszystkie funkcje zarządzania w organizacji – pla-
nowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Pomimo dużej popularno-
ści tego typu rozwiązań nie istnieje oficjalny, formalny opis standardu. W przeci-
wieństwie do MRP i MRP II nie ma jego faktycznej definicji.  
 Kluczową różnicę między ERP a MRP II stanowi obsługa procedur wspierają-
cych działalność finansową przedsiębiorstwa, co umożliwia ujęcie procesu wytwa-
rzania nie tylko w kontekście ilościowym (jak w MRP II), lecz także i wartościo-
wym. Oprócz tego, rozwiązanie ERP zawiera wsparcie dla nowych obszarów, ta-
kich jak: zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontakty  
z klientami i dostawcami, obsługa serwisu, obieg dokumentów. 
 System informatyczny klasy ERP to zbiór zintegrowanych modułów funkcjo-
nalnych, optymalizujących procesy biznesowe wewnętrzne oraz zachodzące 

                                                 
2  J. Kisielnicki: MIS, systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008. 



Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie… 171

w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. Główne jego cechy można ująć następu-
jąco3:  

− kompleksowość funkcjonalna - obejmuje swym zakresem wszystkie sfery 
działalności techniczno-ekonomicznej organizacji; realizowana w ramach 
struktury funkcjonalnej, 

− integracja danych i procesów - dotyczy przepływu danych wewnątrz 
przedsiębiorstwa (między modułami) oraz w ograniczonym stopniu z jego 
otoczeniem, poprzez elektroniczną wymianę danych EDI (Electronic Da-
ta Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych) oraz eksport i import 
danych w trybie off-line; realizowana w ramach struktury informacyjnej, 

− elastyczność strukturalna i funkcjonalna - zapewnia maksymalne dosto-
sowanie rozwiązań sprzętowo-programowych do potrzeb obiektu w chwili 
instalowania i uruchamiania systemu, jak również umożliwia jego dyna-
miczne dopasowywanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach gene-
rowanych przez otoczenie; realizowana w ramach struktury technicznej  
i funkcjonalnej, 

− otwartość - gwarantuje zdolność rozszerzania systemu o nowe moduły, 
skalowalna architektura (zazwyczaj klient-serwer) oraz tworzenie połą-
czeń off-line z systemami zewnętrznymi, np. z systemami partnerów ryn-
kowych i wewnętrznymi, np. z oddziałami firmy o rozproszonej struktu-
rze, 

− zaawansowanie merytoryczne - zapewnia pełne informatyczne wspoma-
ganie procesów informacyjno-decyzyjnych, z wykorzystaniem mechani-
zmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, wariantowania, optymali-
zacji, prognozowania itp., a także praktyczne oparcie systemu m.in. na 
koncepcjach zarządzania logistycznego z dostawami dokładnie na czas 
(JiT - Just in Time), sterowanie produkcją według standardów MRP II, 
kompleksowym zarządzaniem jakością zgodnie z ideą TQM (Total Quali-
ty Management) oraz standardami norm ISO 9000, 

− zaawansowanie technologiczne - gwarantuje zgodność z aktualnymi stan-
dardami sprzętowo-programowymi z możliwością migracji na nowe plat-
formy sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, mediów i proto-
kołów komunikacyjnych; oferuje interfejs graficzny i wykorzystanie za-
zwyczaj relacyjnej bazy danych (z uwagi na łatwość tworzenia zapytań) 
z zastosowaniem narzędzi programistycznych czwartej generacji itp., 

− zgodność z polskimi przepisami, dotyczącymi w szczególności: zasad 
prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technologii infor-

                                                 
3  P. Adamczewski: Systemy ERP II jako wsparcie e-biznesu, w: A. Szewczyk (red.): Pro-

blemy Społeczeństwa Globalnej Informacji: Komputer - przyjaciel czy wróg, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 2005. 
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matycznej, zasad ustalania i raportowania wyników finansowych obiektu 
gospodarczego, zasad sporządzania sprawozdań finansowych itp. 

 
 
3. Kierunki rozwoju systemów klasy ERP II 
 
 Z początkiem XXI wieku coraz częściej można było spotkać w użyciu nowy 
termin, określający drugą generację systemów wspomagających zarządzanie, okre-
ślany mianem ERP II. Podobnie jak w przypadku pierwszej generacji ERP, tak  
i druga generacja systemu nie doczekała się formalnej specyfikacji architektury. 
Terminu ERP II zwykło się używać dla podkreślenia znaczenia technologii interne-
towych odgrywających w nim kluczowe znaczenie.  
 Otwarcie systemów ERP na otoczenie stało się realne za sprawą standardu 
XML, uniwersalnego języka umożliwiającego reprezentowanie danych w ustruktu-
ralizowany sposób. Jego największa zaleta to brak zależności od platformy, dzięki 
czemu proces wymiany danych (dokumentów) pomiędzy heterogenicznymi syste-
mami jest stosunkowo prosty w implementacji. 
 Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania technologiczne oraz trendy panują-
ce w projektowaniu i implementacji systemów do wspomagania zarządzania, moż-
na sformułować wnioski dotyczące kierunków rozwoju systemów klasy ERP II. 
Zdaniem autora nowe rozwiązania w dziedzinie systemów ERP II będą podążać  
w następujących kierunkach: 
1. Wykorzystanie aplikacji e-commerce – opcje rozbudowy systemów ERP II  

o dedykowane platformy handlu elektronicznego, umożliwiające zawieranie 
transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy uczestnikami rynku elektronicznego. 
Charakter zawieranych transakcji oraz relacji łączących uczestników wymiany 
dzieli rozwiązania e-commerce na platformy B2B (Business-to-Business) i B2C 
(Business-to-Customer).  
Aplikacje klasy B2B to zazwyczaj platformy zaopatrzeniowe (e-procurement), 
za pomocą których uprawnieni kontrahenci mogą przy użyciu przeglądarki in-
ternetowej sprawdzać dostępność towarów, składać zamówienia on-line, śle-
dzić status złożonych przez siebie zamówień a także stan płatności. Rozwiąza-
nie to umożliwia stały dostęp do informacji na temat czasu dostaw oraz wyko-
rzystanego i pozostałego do wykorzystania limitu kredytowego. Platforma B2B 
zmniejsza koszty obsługi procesów zaopatrzeniowych, ponieważ czynności 
związane ze złożeniem zamówienia oraz odpowiedzialność za jego poprawność 
przenoszone są na kontrahenta, a dane rejestrowane z poziomu aplikacji B2B są 
natychmiast widoczne w systemie ERP II.  
Rozwiązaniem wspierającym handel elektroniczny w relacji B2C jest sklep in-
ternetowy. Pozwala on w atrakcyjny sposób prezentować ofertę handlową fir-
my szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Dzięki pełnej integracji z syste-
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mem ERP użytkownik może udostępniać produkty do sprzedaży w sklepie in-
ternetowym z poziomu systemu ERP II. Integracja eliminuje również koniecz-
ność ponownego, ręcznego wprowadzania opisu produktu, jego zdjęcia, infor-
macji o dostępności itd. Zamówienia składane w sklepie internetowym są od 
razu widoczne w systemie i mogą być natychmiast przetwarzane, co wpływa na 
zwiększenie satysfakcji klienta. 

2. Integracja z urządzeniami mobilnymi – dynamiczny rozwój technologii infor-
matycznej oraz telekomunikacyjnej umożliwiający implementowanie systemów 
ERP II na platformach mobilnych, wykorzystujących urzędzenia przenośne 
klasy PDA, SmartPhone czy kolektorów danych. Stała się realna za sprawą 
specjalnych wersji systemów operacyjnych (np. Windows CE) dedykowanych 
dla urządzeń przenośych oraz nowych standardów transmisji danych, m.in. 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Uniwersalny System 
Telekomunikacji Ruchomej). Rozwiązania mobilne ERP II obejmują swoim 
zakresem wybrane obszary funkcjonalne systemu. Najczęściej spotykane roz-
winięcia mobilne to aplikacje dedykowane dla:  

− Kadry zarządzającej: dostęp do raportów prezentujących aktualne dane 
o wielkości sprzedaży, wyniki finansowe czy informacje o stanie na-
leżności. Informacje są przedstawiane w czytelny sposób w formie ta-
bel, wykresów, mapek. Umożliwiają szybkie podjęcie właściwych 
działań zarządczych. 

− Przedstawicieli handlowych: wsparcie dla rozległych działań hadlo-
wych i marketingowych poprzez możliwość sprawdzenia stanów ma-
gazynowych, rejestracji oferty, zamówienia sprzedaży, wystawienia  
i wydrukowania faktury, szybkiego zweryfikowania stanu należności  
i zobowiązań. W rezultacie cały proces sprzedaży może być sfinalizo-
wany w trakcie wizyty u kontrahenta.  

− Pracowników logistyki: bieżący dostęp do dokumentów handlowych  
i magazynowych zarejestrowanych w systemie, automatyzacja proce-
sów magazynowych, np. automatyczne generowanie PZ, WZ, szablo-
nów inwentaryzacyjnych, obsługa magazynu wysokiego składowania. 

3. Implementacja rozwiązań klasy Business Intelligence (BI) – wykorzystanie  
w systemach ERP hurtowni danych, umożliwiające wdrożenie platformy anali-
tycznej Business Intelligence, która daje dostęp do zaawansowanych narzędzi 
analizy i eksploracji danych. Rozwiązania BI coraz częściej stają się integralną 
częścią systemu ERP II, oferując szereg narzędzi rozbudowujących możliwości 
analityczne systemów ERP II. Przykładem mogą tu być: OLAP (OnLine Ana-
lytical Processing), MOLAP (Multidimensional OnLine Analytical Process-
ing), Business Scorecard, Data Mining.  
Interesującym rozwinięciem funkcjonalnym platformy analitycznej jest  
e-Business Intelligence (e-BI). Aplikacja umożliwia wykonanie analizy OLAP 
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oraz wgląd do wcześniej przygotowanych i systematycznie aktualizowanych 
raportów poprzez przegladarkę internetową. Dzięki e-BI użytkownicy otrzymu-
ją dostęp do platformy analitycznej poprzez Internet. Wart odnotowania jest 
fakt, że informacje mogą być udostępniane także partnerom biznesowym 
przedsiębiorstwa. 

4. Wykorzystanie Business Process Management (BPM) – implementacja narzę-
dzi informatycznych zgodnych z koncepcją BPM pozwalająca na modelowanie 
procesów zachodzących wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Wdrożenie 
narzędzi BPM umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do specyfiki funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. BPM uwalnia użytkowników pierwszej generacji 
systemów ERP, które charakteryzowały się mało elastyczną, zamkniętą archi-
tekturą, w której złożoność procesu wprowadzania zmian była znacząca. Przy-
kładem rozwiązania BPM jest innowacyjna platforma NetWever niemieckiej 
firmy SAP lub platforma ALTUM największego polskiego producenta opro-
gramowania - Comarch S.A. Implementacje BPM umożliwiają dostosowywa-
nie procesów do nowych strategii biznesowych i zmieniającego się otoczenia 
biznesowego organizacji. Pozwalają szybko reagować na zmiany i nowe po-
trzeby biznesowe bez konieczności ingerencji w procesy firmy. 

5. Upowszechnienie dostępu do systemów ERP II w modelu ASP (Application 
Service Providing) - dostęp do systemu ERP II w modelu dzierżawionym przy-
noszący firmie stosującej takie rozwiązania szereg korzyści: dostęp do aplikacji 
niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia, redukcja ryzyka inwestycji w nową 
technologię informatyczną, oszczędność czasu dzięki możliwości pracowania 
w różnych lokalizacjach, niskie koszty infrastruktury technicznej (małe wyma-
gania sprzętowe), brak kosztów związanych z administrowaniem oraz konser-
wacją serwerów, skalowalność systemu, stała opieka serwisowa, aktualność 
wersji systemu.  
Korzystanie z rozwiązania ERP w modelu ASP sprawia, iż dostęp do systemu 
staje się w pełni mobilny i nie jest przypisany do konkretnego stanowiska pra-
cy, lecz do użytkownika, który uzyskuje wgląd do zasobów systemu z dowol-
nego miejsca poprzez Internet, sieci komórkowe lub łącza satelitarne. Tego ty-
pu rozwiązania pozwalają na budowanie firm w przestrzeni wirtualnej. 

6. Uproszczenie integracji systemów ERP II z innymi systemami wykorzystywa-
nymi w przedsiębiorstwie – wiele wskazuje na to, że przyszłością systemów in-
formatycznych wspomagających zarządzanie jest intensywny rozwój standardu 
opisu danych XML oraz integracja poprzez standard SOA (Service Oriented 
Architecture – Architektura Zorientowana na Usługi). „W koncepcji tej różne 
systemy informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie realizują określo-
ne usługi i komunikują się ze sobą za pomocą specjalnego środowiska integru-
jącego (warstwy), które zamienia usługi w proceduralne ciągi zdarzeń obsługi-
wanych przez wskazane aplikacje. W modelu SOA pojedyncze usługi mogą 
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być realizowane za pomocą składowych pochodzących z różnych systemów 
(wykonanych w różnych technologiach i dostarczanych przez różnych dostaw-
ców)”4.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Systemy klasy ERP są określane mianem systemów back-office. Pojęcie to 
wykorzystuje się do opisania systemów obsługujących wszystkie obszary funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa (finanse, logistykę, produkcję, zasoby ludzkie), optyma-
lizujących jego procesy wewnętrzne. ERP II znacznie wykracza poza te ramy, 
zmieniając dotychczasowe postrzeganie systemów wspomagających zarządzanie. 
Jego podstawowym założeniem jest otwarcie procesów gospodarczych, systemów 
informacyjnych i systemów informatycznych organizacji dla jej kooperantów, do-
stawców i klientów. ERP II charakteryzuje się również silnym ukierunkowaniem na 
budowanie związków z klientami i partnerami biznesowymi oraz rozwojem inteli-
gencji systemowej.  
 Otwarcie systemu ERP II „na zewnątrz” pozwala na ciągłą komunikację  
z partnerami biznesowymi, co umożliwia budowanie trwałych relacji z klientami 
(CRM – Customer Relationship Management) oraz dostawcami (SRM – Supplier 
Relationship Management). Standardowe moduły systemu ERP obsługujące obszar 
sprzedaży i dystrybucji zostały w ERP II rozbudowane do poziomu zarządzania 
relacjami z klientami, a rozwiązania z obszaru produkcyjno-zaopatrzeniowego 
sprowadzono do koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM – Supply Chain 
Management), która obejmuje m.in.: planowanie dostaw, koordynowanie zamó-
wień, planowanie popytu, planowanie produkcji, dystrybucję. Wielowymiarowe 
analizy danych i narzędzia data mining zaimplementowane w aplikacji Business 
Intelligence stanowią podsystem strategicznego zarządzania firmą, do którego za-
dań należą: integracja danych analitycznych przedsiębiorstwa, pozyskiwanie infor-
macji, konsolidacja finansowa, planowanie strategiczne i symulacje, kokpit mene-
dżerski, inwestycje kapitałowe. 
 Systemy ERP II ewoluują pod wpływem nowych wymagań biznesu, zmian 
technologii rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury technicznej. Dynamicz-
ny rozwój systemów tej klasy stymulowany jest rynkiem elektronicznym oraz kon-
centracją na usługach Internetu. 
 
 

                                                 
4  T. Norek: Analiza funkcjonalności i prognozowane kierunki rozwoju systemów informa-

tycznych klasy CRM, Zeszyty Naukowe US nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Szcze-
cin 2009. 
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EVOLUTION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.  
ERP II SYSTEM AS SUPPORT FOR E-BUSINESS 

 
 

Summary 
 
 Enterprise Resource Planning (ERP) is a strategic tool, which helps the company 
to gain competitive edge by integrating all business processes and optimizing available 
resources. Development of information technology, technical infrastructure and new 
business demands transformed ERP into ERP II system The first part of the paper ex-
plains the evolution of Management Information System and place emphasis on the role 
and importance of application of ERP system in business. Second part presents excepted 
development directions of ERP II system and its influence on e-business.  
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KONTROWERSJE DOTYCZĄCE FORMULARZY I WZORÓW DOKUMENTÓW  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dokument elektroniczny został zdefiniowany - w ustawie z dnia 17 lutego 
2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565) - jako „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór 
danych, uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na in-
formatycznym nośniku danych”. 
 Zgodnie z innymi ustaleniami legislacyjnymi mają być tworzone wzorce elek-
troniczne, publikowane w centralnym repozytorium wzorów pism w formie doku-
mentów elektronicznych1. Na podstawie opublikowanych wzorów mają być two-
rzone interaktywne formularze elektroniczne2 jako rozwiązania techniczne (obej-
                                                 

1  Centralne repozytorium wzorów pism (CRWP) zostało uruchomione 12 czerwca 2007 
roku, a po inicjacji elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP stało się czę-
ścią składową jej portalu (http://epuap.gov.pl). 

Wzorowi przekazanemu do publikacji w CRWP – o ile spełnia on określone wymagania – 
przyporządkowywany jest identyfikator i z tą chwilą następuje publikacja wzoru. 

2  Zob. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 
r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej 
(Dz.U. 2007 Nr 151 poz. 1078). Rozporządzenie to bardzo nieprecyzyjnie definiuje pojęcie wzoru 
elektronicznego (jako „wzoru lub formularza, umożliwiającego odbiorcom usług certyfikacyjnych 
wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy 
przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru”)  
i formularza elektronicznego (jako „rozwiązania technicznego, obejmującego dane wraz z opro-
gramowaniem, które umożliwia przygotowanie dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowia-
dającym mu wzorem elektronicznym”). 
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mujące dane wraz z oprogramowaniem) umożliwiające przygotowanie dokumentu 
elektronicznego (wniosku, podania, zażalenia, itp.) zgodnego z odpowiadającym 
mu wzorem elektronicznym3. 
 Z przywołanych zapisów legislacyjnych4 wynikają dwa obowiązki organów 
administracji publicznej: 
1. obowiązek przekazywania wzorów pism5 do centralnego repozytorium pism6, 
2. obowiązek udostępniania informacji o aktualnych wzorach pism na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej organu władzy publicznej właściwego7 w za-
kresie wydawania aktów normatywnych określających wzory i formularze. 

 
 
1. Kwestia wzorów dokumentów elektronicznych 
 
 Koncepcja powszechnego stosowania elektronicznych formularzy w podanej 
wyżej formule budzi liczne spory i kontrowersje8. Nikt oczywiście nie neguje sensu 
ich stosowania w takich dziedzinach, gdzie mamy do czynienia z masowością okre-
ślonych zdarzeń (np. powszechne składanie deklaracji podatkowych) oraz wów-
czas, gdy dane wprowadzane do poszczególnych pól formularza są wykorzystywa-
ne do dalszych operacji w systemie informatycznym (np. do automatycznego two-

                                                 
3  Zgodność ze wzorem należy interpretować jako poprawność struktury danych zarówno 

syntaktyczną (odpowiednie ułożenie) jak i semantyczną (zawartość danych jest zgodna z ich 
znaczeniem i opisem). 

4  Szerzej zob. W. Fliegner, Technologia dokumentów elektronicznych w funkcjonowaniu  
e-administracji, Konferencja ITAKM 2008. 

5  Wzór elektroniczny (wzór pisma w formie dokumentu elektronicznego) przekazywany 
jest w strukturze zawierającej: opis wzoru elektronicznego (utworzony w formacie XML) definiu-
jący znaczenie i zakres użycia dokumentu elektronicznego, schemat XSD definiujący strukturę 
dokumentu elektronicznego tworzonego na podstawie wzoru elektronicznego oraz opis wizuali-
zacji dokumentu elektronicznego w języku formatowania XSL. Istnieje wymóg podpisania prze-
kazywanego wzoru elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

W przepisach nie uregulowano sytuacji podań w formie dokumentu elektronicznego (plik 
XML) z załącznikami w innym formacie np. jpg (przepis prawa może wymagać oryginału za-
łącznika). Pojawia się tu wiele wątpliwości – np. czy zarówno podanie, jak i załączniki muszą być 
podpisane elektroniczne, czy też podpisane winno być tylko podanie i całość „paczki” (dwa pod-
pisy)? Czy też może zarówno podanie, jak i załączniki winny być przekazane wyłącznie w postaci 
pliku XML? Czy dla załącznika również winien być opracowany wzór elektroniczny umieszczo-
ny w repozytorium centralnym? Prawdopodobnie dopiero praktyka realizacji usług publicznych 
na platformie elektronicznej rozstrzygnie wiele kwestii niewyjaśnionych w przepisach prawa. 

6  Niezależnie od powyższego obowiązku, organy administracji publicznej mogą prowadzić 
własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów pism  
w formie dokumentów elektronicznych. Można przyjąć, że do repozytorium własnego należy 
stosować analogiczne wymagania jak wobec repozytorium centralnego. 

7  Może to być np. rada gminy w zakresie dotyczącym prawa miejscowego. 
8  Zob. np. A. Prasal i in., Informatyzacja administracji w świetle wymagań prawnych, 

Elektroniczna Administracja, nr 3/2008. 
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rzenia stosownych rejestrów i ewidencji oraz do generowania na tej podstawie róż-
nego typu zestawień i dokumentów wynikowych). Korzyści są wtedy ewidentne  
i oczywiste dla każdego. Sytuacja zmienia się jednak, gdy ten sposób działania chce 
się rozciągnąć na wszystkie rodzaje spraw załatwianych przez urzędy. Gdy trzeba 
przygotować osobne formularze dla każdego rodzaju załatwianych spraw, to po-
wstaje problem, szczególnie dla urzędów małych i mniej zasobnych finansowo. 
 Istotny błąd tkwi także w koncepcji centralnego repozytorium wzorów pism  
w formie elektronicznej. W sytuacji, gdy poszczególne gminy mają same tworzyć 
wzory elektroniczne dla swoich formularzy9, trudno sobie wyobrazić, jak miałaby 
odbywać się (zapisana w rozporządzeniach) ich weryfikacja, gdyby każda z ponad 
2500 gmin zgłosiła do rejestracji choćby kilkadziesiąt swoich wzorów pism. Ponad-
to przy takich założeniach w centralnym repozytorium pojawią się wzory różnych 
urzędów w odniesieniu do tego samego rodzaju spraw, co praktycznie uniemożliwi 
realizację wymogu interoperacyjności rozwiązań10. Jeżeli natomiast wzory te mia-
łyby być tworzone na podstawie wzorów centralnych/ministerialnych, to byłoby to 
również niezasadne, jako że na podstawie tego typu obowiązujących wzorów nale-
żałoby bezpośrednio tworzyć formularze elektroniczne. 
 Można było oczekiwać, że na szczeblu centralnym zostaną opracowane i udo-
stępnione wzory dokumentów związanych z aktami publikowanymi w takich 
dziennikach urzędowych, jak Dziennik Ustaw, Monitor Polski czy dzienniki urzę-
dowe poszczególnych ministerstw („wzory centralne”)11, które w urzędach niższe-
go szczebla byłyby rozwijane pod kątem potrzeb własnych tych urzędów (byłaby to 
swoista „personalizacja” wzorów centralnych). Można było także centralnie opra-
                                                 

9  Obowiązek taki wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651), którego §4 ust. 1 stano-
wi: „Podmiot publiczny opracowuje zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych, które dorę-
cza się temu podmiotowi w związku z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania”. 

10  Przykładowo wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w każdej gminie może być 
utworzony na podstawie własnej samorządnej decyzji władz gminy - oznacza to, że w centralnym 
repozytorium znajdzie się kilka tysięcy wzorów wniosków o rejestrację działalności gospodarczej 
- mimo akceptacji idei samorządności, tworzenie wielu wzorów w jednej sprawie jest nieekono-
miczne i może stanowić problem, gdy dla przykładu dokumenty utworzone na podstawie tych 
wzorów muszą być przekazane dalej - do innych podmiotów publicznych - przykładem jest prze-
kazywanie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej do Centralnej Informacji Działalności 
Gospodarczej, gdzie dokumenty pierwotne powinny wpływać w sposób jednolity – zgodny  
z jednym wzorem - jedynym sposobem zaradzenia takiej sytuacji jest wprowadzenie ustawą zasad 
uzgadniania standardów interoperacyjności - takie standardy powinny być wypracowywane 
wspólnie i uzgadniane pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, a podmiot centralny 
powinien być odpowiedzialny za ich publikację – tak opracowane wzory byłyby standardami 
interoperacyjności obowiązującymi zarówno władze centralne jak i samorządowe. 

11  Ponieważ z treści art. 63 k.p.a. wynika, że obowiązek przekazywania wzorów do CRWP 
dotyczy jedynie „podań i wniosków” (jako dokumentów przychodzących), zasadne wydaje się 
rozszerzenie koncepcji CRWP o rodzaje wzorów dokumentów związanych z wydawanymi przez 
urzędy decyzjami, postanowieniami, zaświadczeniami itp. (a więc dokumentów wychodzących). 
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cować (najlepiej razem z obowiązującymi formularzami, dostępem do aktów nor-
matywnych, stanowiących podstawę prawną, instrukcją wypełniania i innymi ko-
mentarzami) tzw. karty informacyjne załatwianych spraw w urzędzie, które publi-
kowane są w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów. Takie podejście pozwoli-
łoby – w odpowiedniej perspektywie czasowej – na kompleksowe i systematyczne 
uporządkowanie funkcjonowania administracji publicznej oraz sprzyjałoby intero-
peracyjności rozwiązań, a także odciążyłoby urzędy od części działań związanych  
z tworzeniem wzorów i formularzy. 
 Kolejne kontrowersje dotyczą struktur danych i znaczenia informacji związa-
nych z przekazywanymi dokumentami elektronicznymi. 
 Każdy dokument elektroniczny ma pewien zakres informacyjny. Przykładem 
mogą być tutaj różne typy deklaracji podatkowych - poszczególne rozporządzenia 
określają zakres informacji, które powinny być w nich zawarte. Dokument, którego 
zakres informacyjny nie jest zgodny z wymaganiami, nie jest dokumentem popraw-
nym formalnie. 
 Jednym z podstawowych sposobów określania zakresu informacyjnego doku-
mentu jest nałożenie ograniczeń na strukturę dokumentu pod postacią jego wzoru. 
Wzory, stanowiąc pewną abstrakcję informacji zawartych w dokumencie, definiują 
strukturę dokumentu przez precyzowanie pól, które muszą być wypełnione, lub pól, 
których wartość musi zostać wybrana. Niezależnie od wykorzystywanych technolo-
gii czy standardów przygotowanie wzoru dokumentu wymaga zdefiniowania: 

− elementów informacyjnych – są to składowe dokumentu elektronicznego 
pozwalające na tworzenie semantycznie poprawnych pakietów wymiany 
informacji; 

− typów elementów informacyjnych oraz sposobu ich konstrukcji –  
w szczególności można wyróżnić: 
− elementy proste – pojedyncza charakterystyka obiektu (zwykle wystę-

pują w kontekście elementu agregowanego, np. „ulica” jako element 
„adresu”), 

− elementy agregowane – zbiór elementów informacyjnych, które należy 
interpretować w połączeniu ze sobą (przykładowo: „ulica” i „miasto” 
w ramach „adresu”), 

− elementy asocjacyjne – semantyka relacji występujących między 
obiektami (np. „adres” i „podatnik” mogą być połączone relacją „adres 
korespondencyjny”, „miejsce zamieszkania” itp.); 

− reguł definiowania elementów informacyjnych – elementy informacyjne 
powinny być definiowane w taki sposób, aby maksymalizować szansę 
ponownego ich wykorzystania – powinny być zatem definiowane w taki 
sposób, aby możliwa była ich interpretacja w oderwaniu od kontekstu 
wykorzystania; 

− reguł nazewnictwa elementów informacyjnych; 
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− zakresu wartości (typów danych) poszczególnych elementów informacyj-
nych. 

 Bliższe przyjrzenie się dokumentowi papierowemu pozwala zauważyć, że 
dokument posiada pewną strukturę, w której bez trudu można odnaleźć i wskazać 
bloki logiczne, zawierające specyficzne elementy, stanowiące całość informacji: 

− opis dokumentu – blok zawierający informacje opisujące dokument, które 
mogą się zmieniać od chwili jego powstania; 

− dane dokumentu – blok zawierający informacje o dokumencie, które są 
stałe (lub rzadko się zmieniają); 

− treść dokumentu – blok zawierający merytoryczną zawartość dokumentu; 
− inne – blok zawierający niezdefiniowane dane. 

 
 
3. Kwestia tzw. metadanych 
 
 Wyróżnienie powyższych bloków jest pierwszym krokiem do opracowania 
struktury dokumentu elektronicznego – kolejnym jest określenie zakresu informacji 
w poszczególnych blokach poprzez zidentyfikowanie składowych elementów in-
formacyjnych. Jedną z prób jest tu dokument „Meta Wzór Dokumentu Elektronicz-
nego” opublikowany w lutym 2008 roku pod szyldem Departamentu Informatyzacji 
MSWiA w portalu ePUAP. 
 Istotna część działań standaryzacyjnych jest związana ze zbiorem tzw. meta-
danych dostarczającym informacji dotyczących właściwości dokumentów. Każdy 
wzór dokumentu elektronicznego (i w konsekwencji formularz) powinien zapew-
niać wytworzenie dokumentów mających przyporządkowany zestaw odpowiednio 
oznaczonych metadanych12. Takie podejście pozwala na automatyzowanie przetwa-
rzania dokumentów w oderwaniu od ich treści, a więc na automatyczne porządko-
wanie i wyszukiwanie dokumentów według jakiegokolwiek elementu metadanych. 
 Metadane jako niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych13 
zostały wyspecyfikowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struk-
tury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 Nr 206 poz. 1517). 

                                                 
12  We wspomnianym wyżej dokumencie „Meta Wzór Dokumentu Elektronicznego” meta-

dane powiązane są głównie z blokiem opisu dokumentu oraz z blokiem danych dokumentu. 
13  Metadanymi w rozumieniu tego rozporządzenia jest zestaw logicznie powiązanych z do-

kumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiają-
cych jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. Jak 
wynika z tej definicji, niezbędne elementy struktury dokumentu elektronicznego to informacje 
opisujące ten dokument, a nie niezbędne elementy treści dokumentu. Upewnia w tym §2 ust. 4 
rozporządzenia, który zobowiązuje do takiego zapisywania dokumentów, aby było możliwe 
automatyczne wyodrębnienie treści dokumentu oraz poszczególnych metadanych. 
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 Przedmiotem rozporządzenia nie są wszystkie dokumenty elektroniczne, ale 
tylko, jak to określił ustawodawca, „powstałe i gromadzone” w podmiotach pu-
blicznych14. Jednak jeżeli dany podmiot chce sprawnie zarządzać zarówno doku-
mentami elektronicznymi w nim powstałymi, jak i tymi, które przyszły z zewnątrz, 
to powinien wziąć po uwagę konieczność zestandaryzowania metadanych także dla 
dokumentów przychodzących. W praktyce oznaczać to może po prostu ręczne dopi-
sywanie brakujących metadanych, niezbędnych do sprawnego zarządzania doku-
mentami przychodzącymi. Nowoczesny system informatyczny stosowany do zarzą-
dzania obiegiem dokumentów powinien w znacznym stopniu ułatwić i uprościć 
dopisywanie odpowiednich metadanych już na etapie ewidencjonowania (rejestro-
wania) dokumentów przychodzących (oczywiście bez naruszenia ich integralno-
ści)15. 
 Rozporządzenie ogranicza liczbę niezbędnych metadanych do 14, w tym 7  
z nich jest obligatoryjnych - dotyczy to pierwszych siedmiu pozycji na poniższej 
liście metadanych: 
1. identyfikator - jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik doku-

mentu, który umożliwia jego identyfikację, 
2. twórca - podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu, z podaniem jego roli  

w procesie tworzenia lub akceptacji dokumentu, 
3. tytuł - nazwa nadana dokumentowi, 
4. data - data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu, 
5. format - nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu, 
6. dostęp - określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udo-

stępnić dokument, 
7. typ - określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dźwięk, obraz, ob-

raz ruchomy, kolekcja) w oparciu o listę typów Dublin Core Metadata Initia-
tive i jego ewentualne dookreślenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, 
rozporządzenie, pismo), 

8. relacja - określenie bezpośredniego powiązania z innym dokumentem i rodzaju 
tego powiązania, 

9. odbiorca - podmiot, do którego dokument jest adresowany, 
10. grupowanie - wskazanie przynależności do zbioru dokumentów, 
11. kwalifikacja - kategoria archiwalna dokumentu, 

                                                 
14  Podmioty publiczne to organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne, organy 

jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. 
15  W przypadku, gdy dany podmiot skanuje przychodzące dokumenty papierowe, aby mieć 

szybki dostęp do ich treści, takie skanowanie może być interpretowane jako tworzenie nowych 
dokumentów. Wydaje się, że takie kopie cyfrowe wprowadzone do obiegu powinny być trakto-
wane jako dokumenty elektroniczne będące przedmiotem rozporządzenia, ponieważ i powstały  
w danym podmiocie, i są przezeń gromadzone. 
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12. język - kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO-639-2 lub inne określenie 
języka, o ile nie występuje w normie, 

13. opis - streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu, 
14. uprawnienia - wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumen-

tem. 
 Powyższa lista jest zbieżna ze standardem Dublin Core16 (Dublin Core Meta-
data Element Set), który określa 15 elementów metadanych. Szczegółowa analiza 
wskazuje, że nie wszystkie elementy struktury wymienione w rozporządzeniu 1517 
mają swoje odpowiedniki w standardzie Dublin Core17 oraz że w standardzie Du-
blin Core występują elementy, których nie ma w rozporządzeniu 1517. 
 Słabość rozporządzenia 1517 polega na tym, że w niewystarczającym stopniu 
wyjaśnia ono znaczenie wymienionych elementów (w tym cel ich wyodrębnienia), 
nie określa ich struktury wewnętrznej, ani nie ustala dla nich standardowych ozna-
czeń (chodzi tu o tzw. znaczniki – tagi)18. Jednocześnie efektywne wykorzystywa-
nie w opisie dokumentów takich elementów metadanych, jak Subject (Opis rzeczo-
wy) i Coverage (Zawartość) wymagałoby zdefiniowania związanych z nimi słowni-
ków terminów19. Wszystko to nie sprzyja interoperacyjności przesyłania informacji 
o dokumentacji elektronicznej pomiędzy podmiotami20. 
 
 
4. Podsumowanie 
 
 Kwestie standaryzacyjne związane z dokumentami elektronicznymi w Polsce 
określane są przez liczne rozporządzenia. Normują one zakres wykorzystywanych 
technologii i podstawowe wymagania dotyczące funkcjonowania tych dokumentów 
w e-administracji. Powyższa analiza wskazuje, że należy podjąć intensywne działa-
nia w celu wypracowania spójnego i kompleksowego podejścia do kwestii doku-
mentu elektronicznego. Jest to tym bardziej konieczne, jeżeli ma nastąpić uspraw-

                                                 
16  Jest to powszechnie wykorzystywany standard metadanych (standard ISO 15836) – zob. 

http://dublincore.org/. 
17  Podobnie jest też np. w standardzie brytyjskim e-Government Metadata Standard  

(e-GMS), gdzie wśród 25 elementów występują elementy bez odpowiedników w Dublin Core. 
18  Dwie ostatnie kwestie były później przedmiotem rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych forma-
tów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne 
przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 Nr 206 poz. 1519). 

19  Przykładem takiego słownika jest IPSV (Integrated Public Sector Vocabulary) jako 
część składowa brytyjskiego standardu e-GMS związana z elementem Subject. 

20  W związku z tą sytuacją pojawiły się propozycje uzupełnień analizowanego rozporzą-
dzenia – zob. np. propozycję przedstawioną na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych (http://archiwa.gov.pl/? CIDA=775). 



Wojciech Fliegner 184 

nienie współpracy pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów biorących 
udział w komunikacji w obszarze administracji publicznej. 
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PROBLEMATYKA WDRAŻANIA I STOSOWANIA SPOŁECZNYCH TECHNIK 
KOMUNIKACYJNYCH W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sieci komputerowe, a szczególnie ogólnoświatowa sieć, czyli Internet, w spo-
sób gwałtowny i głęboki wpływają na zmiany w funkcjonowaniu różnych zbioro-
wości ludzkich. Narzędziem wzmacniającym to oddziaływanie stała się mobilna 
telefonia cyfrowa. Ze względu na olbrzymi zakres tych przemian możliwe jest 
wręcz wskazanie, że jest to kolejna rewolucja przemysłowa o charakterze informa-
cyjnym. Pobieżna obserwacja tych przeobrażeń wskazuje, że w największym zakre-
sie objęły one sferę komunikacji, zarówno w wymiarze międzyludzkim, jak i mię-
dzyorganizacyjnym. Przy czym charakterystyczna dla tych oddziaływań jest ich 
zmienność i postępujący dość gwałtownie rozwój. Obecnie wskazuje się, że jest to 
faza druga rozwoju narzędzi komunikacyjnych opartych o sieci komputerowe, stąd 
też łącznie określane są one skrótem Web 2.0, ale też ze względu na fakt, że opiera-
ją się one na pełnej interakcyjności użytkowników, ich bezpośrednim uczestnicze-
niu w procesie generowania informacji oraz wykorzystywaniu sieci powiązań spo-
łecznych nazywa się je również „mediami społecznymi”1. Początkowo narzędzia te 
wykorzystywane były w ogólnych kontaktach międzyludzkich, jednakże możliwo-
ści, jakie one oferują, skłoniły firmy do poszukiwania sposobów ich wykorzystania 
w działalności gospodarczej. 
 

                                                 
1  A.M. Kaplan, M. Haenlein: Users of the world, unite! The challenges and opportunities 

of Social Media, „Business Horizons”, 2010, No. 53, s. 60-61. 
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1. Charakterystyka nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych 
 
 Spośród wielu różnych narzędzi komunikacyjnych zaliczanych do mediów 
społecznych, jako najważniejsze można wskazać: blog firmowy; rozwiązania typu 
wiki; sieciowe wirtualne światy, przybierające postać gier o charakterze społeczno-
ściowych, fantastycznym lub militarnym; wirtualne wspólnoty mogące mieć cha-
rakter społeczności konsumenckich, pracowniczych lub mieszanych. 
 Blog firmowy jest to pewnego rodzaju dziennik prowadzony przez organizację 
w formie elektronicznej w Internecie, opisujący wydarzenia, jakie miały miejsca  
w firmie, w jej otoczeniu, a które związane są z jej funkcjonowaniem, cechujący się 
regularnym i kolejnym dokonywaniem wpisów przez autorów2. Aktualnie możli-
wości technologiczne oferowane w tym zakresie powodują, że blog upodabnia się 
do witryny internetowej. Prezentuje on firmę jako pewną całość, w tym jej tożsa-
mość, kulturę organizacyjną, cele, misję, strategię, sposób funkcjonowania itp. Przy 
czym w ujęciu praktycznym wskazuje się, że tkwi w nim większy potencjał interak-
tywności i otwartości na kontakty z otoczeniem. Blog oferuje nowsze treści, które 
zmieniają się w dynamiczny sposób, mają bezpośredni nieformalny charakter oraz 
stwarza on możliwość komentowania i wzbogacania zamieszczanych wpisów, 
szczególną cechą jest nadanie mu charakteru bezpośredniego przekazu określonych 
osób, którymi są najczęściej pracownicy odpowiedzialni za kontakty z otoczeniem 
podpisujący się pod zamieszczonymi treściami. 
 Najbardziej znanym rozwiązaniem z zakresu wiki jest Wikipedia, czyli inter-
netowa encyklopedia tworzona wspólnie przez użytkowników i przez nich recen-
zowana. Jest to zbiór definicji wyjaśniających różne pojęcia, przedstawianych przez 
osoby dysponujące określoną wiedzą na dany temat i recenzowanych przez innych 
użytkowników. Samo pojęcie wiki definiowane jest jako „lokalizacja sieciowa”, 
wyposażona w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające każdemu użytkowni-
kowi wprowadzanie nowych danych, z jednoczesną zgodą na modyfikowanie ich 
przez innych uczestników, uzupełnianie już zamieszczonych informacji, ich edyto-
wanie oraz komentowanie3. Z punktu widzenia organizacji gospodarczych stoso-
wanie narzędzi wiki, głównie w obszarze wspólnej, zdalnej pracy nad dokumenta-
mi, raportami, projektami porozumień, czy też umów o współpracy powoduje, że 
możliwe jest osiąganie następujących korzyści4: 

− bieżące korygowane i aktualizowanie kolejnych wersji dokumentów; 

                                                 
2  G. Mazurek: Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna  

a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s. 15. 
3  G.E. Gorman: Is the wiki concept really so wonderful?, „Online Information Review”, 

2005, No. 3, s. 225. 
4  S.A. Long: Exploring the wiki world: the new face of collaboration, “New Library 

World” 2006, No. 1222/1223, s. 158; P.S. Piper, M. Ramos: Letting the grass grow: grassroots 
information on blogs and wikis, “References Service Review”, 2006, No. 4, s. 573. 
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− tworzenie umów, porozumienie oraz zgoda co do ich ostatecznej wersji; 
− dzielenie się posiadanymi doświadczeniami i wiedzą, przy jednoczesnym 

jej komentowaniu, wzbogacaniu i uzupełnianiu; 
− stosowanie zbiorowej edycji różnych informacji powoduje, że są one pre-

zentowane w formie najbardziej odpowiadającej użytkownikom; 
− zbiorowa forma pracy w tworzeniu oraz ocenie informacji zwiększa praw-

dopodobieństwo i szybkość wyłapania błędów oraz nieprawdziwych da-
nych. 

 Wskazuje się, że wersja rozwojowa tego narzędzia, nazywana Wiki 2.0, zo-
stanie rozwinięta zarówno w zakresie obszaru wykorzystywania, jak i rozszerzenia 
jego możliwości5. W pierwszym przypadku oznacza to, iż użytkownicy zaintereso-
wani są wspólnym tworzeniem prac w zakresie szeroko rozumianej kultury, o za-
wartości literackiej, humorystycznej, czy też politycznej. W drugim przypadku 
proponowane są rozwiązania programowe umożliwiające wspólną pracę nad plika-
mi multimedialnymi. Ta nowsza wersja narzędzi Wiki może być z powodzeniem 
wykorzystywana w zakresie integracji w ramach „miękkich” elementów organiza-
cji, takich jak kultura organizacyjna, postawy i zachowania pracownicze, wyobra-
żenia na temat przyszłego przebiegu scalania firm itp. 
 „Wirtualny świat” jest złożonym i wielofunkcyjnym rozwiązaniem progra-
mowym, w przypadku którego realizacja funkcji komunikacyjnej jest tylko jedną  
z wielu możliwości, jakie ono oferuje. Ogólnie możemy stwierdzić, że jest to opro-
gramowanie sieciowe, w ramach którego tworzony jest pewien wymyślony, ujęty w 
ramach zasobów pamięciowych komputerów obszar, charakteryzujący się pewnymi 
narzuconymi przez twórców zasadami funkcjonowania oraz prawami i obowiązka-
mi użytkowników. Najbardziej znanym rozwiązaniem tego typu jest platforma Se-
cond Life6. Jest to wirtualny świat, którego opis funkcjonowania jest zbliżony do 
ziemskiego, a w ramach którego tworzone są dostępne dla wszystkich użytkowni-
ków „wyspy”. Mogą to być albo odzwierciedlenia realnie istniejących regionów 
ziemi (np. miasta, kraje, siedziby różnych firm itp.), albo też wymyślone przez 
programistów „przestrzenie”. Każdy z zalogowanych użytkowników tworzy swój 
komputerowy wizerunek, tzw. „awatara”, przy czym nie ma ograniczeń co do jego 
wyglądu i nie ma obowiązku odzwierciedlania swojego prawdziwego wizerunku.  
 Firmy wykorzystują Second Life do tworzenia w ramach tego świata swoich 
wirtualnych przedstawicielstw, miejsc czy też pokoi spotkań. Są one wykorzysty-
wane do prezentacji firmy, jej osiągnięć oraz oferty, jak również prowadzenia roz-
mów z klientami. Dodatkowo istnieje możliwość odbywania w tym wirtualnym 
świecie w miarę otwartych, ale jednocześnie nieoficjalnych spotkań z potencjalny-
mi lub aktualnymi partnerami, których tematem jest zacieśnianie współpracy, jej 

                                                 
5  J. Wales: Wiki 2.0, „Technology Review”, 2008, July/August, s. 13. 
6  http://secondlife.com/ 
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intensyfikacja oraz rozszerzanie na nowe obszary. Kontakty te mogą być pewną 
formą sondowania zarówno postaw i nastrojów bezpośrednich odbiorców nadawa-
nych komunikatów, jak również dodatkowych „słuchaczy”, którymi mogą być 
przedstawiciele współpracujących z rozmówcami firm. Ze względu na fakt, iż wir-
tualny świat Second Life, czy też inne formy sieciowych rzeczywistości są rozbu-
dowanymi obiektami, liczącymi miliony różnorodnych „wysp”, uznawane są raczej 
za pewną formę gier oraz wymagają ciągłej aktualizacji niezbędnego oprogramo-
wania, firmy tworzące tego typu platformy oferują organizacjom własne wirtualne 
miniświaty, do kontaktów z którymi wystarczy zwykła przeglądarka internetowa7. 
Choć to rozwiązanie jest droższe dla przedsiębiorstw, jednakże pozwala na większą 
indywidualizację własnego sztucznego świata oraz zwiększa szybkość jego odszu-
kania przez użytkowników i partnerów. 
 Specyficznym, istotnym społecznie kanałem komunikowania się różnych 
podmiotów funkcjonujących na rynku są wspólnoty wirtualne. Mogą one występo-
wać zarówno pomiędzy pracownikami danej firmy, jak również być narzędziem 
komunikowania się firm ze swoim otoczeniem, czy też konsumentów ze sobą na-
wzajem. Choć nazwa „wspólnota” jest stosowana zarówno w odniesieniu do zbio-
rowości wirtualnych jak i realnych, to występują między nimi istotne różnice, zwią-
zane szczególnie z poziomem i głębokością więzi między członkami. Stąd też 
słuszna wydaje się propozycja stosowania dla tych wirtualnych wspólnot ogólnej 
nazwy wirtualne społeczności8. Należy podkreślić, że mogą one przybierać różną 
postać i realizować różne cele swoich członków. Spośród społeczności interneto-
wych funkcjonujących wewnątrz organizacji najbardziej znane są wspólnoty prak-
tyki. Pomimo występujących różnic pomiędzy tego typu społecznościami istnieją-
cymi w różnych organizacjach, ich wspólną, charakterystyczną cechą jest to, że 
powoływane są do życia przez pracowników dążących do poszerzania własnej wie-
dzy poprzez wymianę idei i koncepcji z osobami posiadającymi doświadczenie oraz 
umiejętności w tym samym obszarze zainteresowań, a pracującymi w innych jed-
nostkach organizacyjnych tej samej firmy lub też w innych przedsiębiorstwach9. 
Konsumenckie wspólnoty wirtualne są natomiast tworzone zarówno przez samych 
klientów, jak i firmy. Użytkownicy oraz producent określonych produktów organi-
zują społeczność, w ramach której prezentowane są różne zagadnienia związane  
z użytkowaniem danego wyrobu, następuje przekazywanie doświadczeń w przy-
padku wystąpienia określonych problemów oraz podejmowana jest dyskusja mająca 

                                                 
7  A. Samuels: Google decides to try a „virtual experience”, “Los Angeles Times”, 2008, 

July 9; B. White: Google gets into virtual worlds, “Technology Review”, 2008, July. 
8  Por.: B. Mierzejewska: Społeczności praktyków. Efektywne tworzenie i wykorzystanie 

wiedzy w organizacji, „E-mentor”, nr 1, 2005, s. 52-57. 
9  P. Gongla, C.R. Rizzuto: Evolving communities of practice: IBM Global Service experi-

ences, „IBM System Journal”, 2001, No 4, s. 842; E.L. Lesser, J. Storck: Communities of practice 
and organizational performance, „IBM System Journal”, 2001, No. 4, s. 836-839. 
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na celu określenie pożądanych udoskonaleń, poszukiwanie nowych kierunków 
zastosowań, itp.10. Przy czym najczęściej to firma udostępnia swoim aktualnym  
i potencjalnym klientom platformę internetową umożliwiającą korzystanie z roz-
wiązań programowych typu wiki, fora internetowe, umożliwia pisanie blogów, 
udostępnianie fotografii itp. Wspólnoty konsumenckie traktowane są przez firmy 
jako źródło informacji i wiedzy na temat postrzegania organizacji przez otoczenie 
oraz wskazywania kierunków rozwoju wytwarzanych produktów. W przypadku 
tych społeczności wprowadzane są również rozwiązania komunikacyjne, które 
pozwalają klientom na udział w pracach zespołów badawczych, projektowych czy 
też odpowiedzialnych za promocję. 
 
 
2. Wybrane zasady wdrażania mediów społecznych 
 
 Choć pierwsze wersje omawianych instrumentów mediów społecznych poja-
wiły się już ponad 20 lat temu, to ciągle brak jest całościowych badań poświeco-
nych tematyce wdrażania i stosowania tej grupy narzędzi komunikacyjnych przez 
organizacje gospodarcze. Pewne próby poczynione w tym zakresie pozwalają na 
przyjęcie pewnych ogólnych wytycznych, jakimi powinny się kierować firmy po-
dejmujące decyzję o wdrożeniu mediów społecznych w ramach organizacyjnych 
systemów komunikacyjnych. Są to następujące zasady11: 

1. Wsparcie przez kierowników wyższych szczebli oddolnych inicjatyw  
w zakresie kształtowania kultury otwartej na media społeczne. Projekty  
z zakresu wdrożenia mediów społecznych najczęściej są inicjatywą pra-
cowników liniowych i niejednokrotnie władze oraz kierownicy organizacji 
przyjmują względem tych działań strategię nieingerencji, również w zakre-
sie przeprowadzania koniecznych przeobrażeń dostosowawczych w posta-
wach i zachowaniach pracowniczych. Jednakże konieczne jest, aby prze-
ciwdziałając ewentualnym niepowodzeniom i ich emocjonalnym konse-
kwencjom władze organizacji przyjęły na siebie rolę promotorów tych pro-
jektów oraz aktywnych ich uczestników, stając się wzorem do naśladowa-
nia dla innych kierowników i pracowników. 

2. Przyjęcie założenia, że najlepsze przykłady zastosowania instrumentów  
z grupy mediów społecznych pochodzą od samych użytkowników, wyma-
ga opracowania formalnych procedur wsparcia procesu ich upowszechnia-

                                                 
10  D. Banks, K. Daus: Customer.Community, Jossey – Bass A Wiley Company, San Fran-

cisco 2002, s. 18-22. 
11  Por.: M. Chui, A. Miller, R.P. Roberts: Six ways to make Web 2.0 work, „The McKinsey 

Quartely”, 2009, February; G. Hearn, M. Foth, H. Gray: Applications and implementations of new 
media in corporate communications. An action research approach, „Corporate Communications: 
An International Journal”, 2009, Vol. 14, No. 1, s. 55-56. 
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nia w całej organizacji. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest stra-
tegia zezwalania pracownikom na eksperymentowanie w wykorzystaniu 
tych technik, a następnie odszukiwanie najefektywniejszych zastosowań  
i ich promowanie w organizacji. 

3. Największe szanse pełnego wykorzystania mediów społecznych występują 
wówczas, gdy stają się one narzędziem realizacji codziennych czynności 
zawodowych. W przypadku wykorzystania tych nowych technik komuni-
kacyjnych jako dodatkowego elementu wyposażenia stanowiska pracy, po 
początkowym entuzjazmie w ich stosowaniu obserwuje się spadek zainte-
resowania nimi. Jeżeli natomiast pracownicy w pierwszej kolejności pozna-
ją możliwości mediów społecznych oraz ułatwienia, jakie oferują w co-
dziennej pracy, przyswajają sobie zasady ich wykorzystywania i odkrywają 
nowe możliwości zastosowania. 

4. W procesie wdrażania mediów społecznych należy motywować pracowni-
ków poprzez odwoływanie się do ich pragnień i potrzeb. Ze względu na 
charakter tych technik komunikacyjnych, opierających się przede wszyst-
kim na pełnym uczestnictwie w procesach komunikacyjnych, dającym 
możliwość ekspresji swoich myśli i odczuć, skuteczniejszymi bodźcami 
oddziaływania są czynniki pozafinansowe związane z zaspokajaniem po-
trzeb społecznych. 

5. Odpowiednie rozwiązania pochodzą od właściwych uczestników procesów 
pracy. Kluczowym czynnikiem sukcesu we wdrażaniu mediów społecz-
nych jest odszukanie w początkowym okresie tego procesu wykonawców, 
których praca najlepiej nadaje się do usprawnienia za pomocą tych narzę-
dzi. Przy czym powinni oni cechować się wysokim poziomem przygoto-
wania zarówno pod względem kwalifikacji formalnych, jak i interpersonal-
nych, do pełnienia roli liderów zmian. Dodatkowo warto zainteresować 
problematyką stosowania mediów społecznych lokalnych przywódców. 

6. Zachowanie równowagi pomiędzy kontrolą i autonomią w podejmowaniu 
decyzji. Zarówno nadmierna kontrola, jak i swoboda w procesie wdrażania 
mediów społecznych niosą ze sobą znaczne ryzyko poniesienia porażki. 
Stąd konieczne wydaje się poszukiwanie rozwiązań nadzorczych i kontrol-
nych, które gwarantowałyby pożądany przez pracowników poziom swobo-
dy w podejmowaniu decyzji, ale też zapobiegałyby wystąpieniu negatyw-
nych zjawisk i zdarzeń. 
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Podsumowanie 
 
 Nowe techniki komunikacyjne stają się dla przedsiębiorstw narzędziami 
zwiększającymi efektywność i skuteczność realizacji podstawowych procesów 
pracy. Ich stosowanie jest zarówno szansą na doskonalenie dotychczas realizowa-
nych procedur, jak również bodźcem oraz źródłem nowych, innowacyjnych rozwią-
zań i zastosowań występujących w ramach organizacyjnego systemu komunikacyj-
nego. Należy pamiętać, że pomimo tego, iż podstawą funkcjonowania mediów 
społecznych są potrzeby ludzkie, szczególnie w zakresie potrzeb społecznych, to 
nie jest to rozwiązanie doskonałe, gwarantujące w każdym przypadku osiąganie 
zakładanych efektów. Ich wdrażanie i stosowanie wiąże się z koniecznością odpo-
wiednich przeobrażeń zarówno w zakresie rozwiązań organizacyjnych, jak i syste-
mów motywacyjnych i kontrolnych. Dodatkowo, ze względu na fakt, że techniki te 
opierają się na sieciach komputerowych, czy to lokalnych, czy też Internecie, 
zwiększa się poziom zagrożenia użytkowników od uzależnienia się od pośrednich 
form komunikacji, czyli siecioholizmu. Stad też konieczne wydaje się zwrócenie 
szczególnej uwagi na wszelkie symptomy tego uzależnienia i podejmowanie sto-
sownych działań zapobiegawczych. 
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ISSUES OF IMPLEMENTATION AND USE OF SOCIAL COMMUNICATION 

TECHNIQUES IN ECONOMIC ORGANISATIONS 
 
 

Summary 
 
 In the article, the author would like to be concerned with the modern instruments 
of communicating leaning against computer networks. These instruments are being 
named social media, because they are taking the full interactivity of users into account.  
 One made characteristics of the following instruments: company blog, solving the 
type „wiki”, virtual world and virtual communities. Nature of these tools, scope of ap-
plying them by companies and benefits of their implementation were presented. In the 
last part of the paper the selected principles of social media implementation were dis-
cussed. 
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POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO KOMPONENTY W E-BIZNESIE 
 
 
 
 Każde przedsiębiorstwo, jeśli chce działać i rozwijać się w zmiennym otocze-
niu, musi wykształcić w sobie pewne cechy i sposoby działania odpowiednie do 
wymagań i kierunków zmian w tym otoczeniu. Musi tak kształtować swój poten-
cjał, aby stale zwiększać możliwości skutecznego rozwiązywania problemów  
i poprawiać swoje położenie względem rynku i konkurencji. Przedsiębiorstwo zna-
jąc swoje otoczenie i kierunki oraz intensywność zachodzących zmian, może wła-
sną zmienność przystosować do zmienności otoczenia. Musi się więc ono stale 
odnawiać i doskonalić, „dostosowując potencjalne możliwości do zmieniającego się 
otoczenia”1. 
 Potencjał przedsiębiorstwa to zasób jego możliwości, mocy wytwórczych, 
zdolności do działania (w zakresie wytwarzania, badań i rozwoju, marketingu itp.) 
tkwiący w jego zasobach i umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu poprzez 
określone działania, w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. Przedsiębiorstwo mo-
że ten potencjał ujawnić, rozwinąć oraz korzystnie dla siebie zastosować tylko  
w odpowiednich warunkach, których ono samo nie tworzy (wpływ przedsiębior-
stwa na otoczenie ma często charakter wręcz marginalny), a które mogą być dla 
niego zarówno przyczyną głębokich zaburzeń, jak i źródłem korzystnych okazji2.  
 Poznając dobrze te warunki (wymagania otoczenia, a szczególne oczekiwania 
stakeholders) przedsiębiorstwo może dokonać odpowiednich przesunięć w swoim 

                                                 
1  B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, Warszawa 1999, s. 9. 
2  Pozycja konkurencyjna jest to rzeczywista siła przedsiębiorstwa w stosunku do jego 

konkurentów w danym segmencie rynku, potwierdzona wielkością sprzedaży, zaś przewaga 
konkurencyjna oznacza stopień opanowania (dominacji) przez przedsiębiorstwo kluczowych 
czynników powodzenia, takich jak: wiedza, umiejętności, technologia, organizacja marketingu 
itp. 
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potencjale i jego wzbogacenia, zwiększyć mobilność, zróżnicować źródła wpływu, 
wzbogacić asortyment, wprowadzić innowacje, opanować nowe segmenty rynku, 
udoskonalić logistykę dystrybucji itd. Może więc lepiej zaadaptować się do otocze-
nia i umocnić swoją pozycję na rynku. Może też skrócić wydatnie czas, jakim dys-
ponują przedsiębiorstwa działające w tej samej branży, na wypracowanie swojej 
reakcji na wymagania otoczenia, a nawet zmienić grupę w sektorze, poprawiając 
tym samym swoją pozycję konkurencyjną, czy też uzyskując przewagę konkuren-
cyjną3.  
 Przedsiębiorstwo, znając wymagania otoczenia, kierunki i dynamikę jego 
przemian, powinno jeszcze wziąć pod uwagę (przy programowaniu przyszłych 
działań) rozwiązania praktyczne i cechy spotykane w pomyślnie działających fir-
mach (benchmarking). Te rozwiązania i cechy charakteryzujące „doskonałe” firmy 
określa się mianem krytycznych czynników sukcesu (critical success factors). Są to 
czynniki o znaczeniu strategicznym (czynniki strategiczne), najważniejsze dla przy-
szłości organizacji, które musi ona rozwijać w celu wzmożenia swej konkurencyj-
ności i zachowania korzystnej pozycji na rynku4. 
 Według badań amerykańskich w analizie przedsiębiorstwa należy wyróżnić 
pięć zasadniczych kategorii charakteryzujących jego potencjał i umiejętności,  
a mianowicie5: 

− Organizacyjne – forma i struktura organizacyjna, dążenie i umiejętności 
naczelnego kierownictwa, standardowe procedury działania, system kon-
troli i system planowania. 

− Kadrowe – postawa zatrudnionych, umiejętności techniczne, doświadcze-
nie i liczba zatrudnionych.  

− Rynkowe – rozmiary sprzedaży (udział w rynku), znajomość potrzeb kon-
sumentów, zakres i struktura produkcji, jakość produkcji, reputacja rynko-
wa, obsługa posprzedażna. 

− Techniczne – posiadane urządzenia produkcyjne, stosowane technologie, 
doskonalenie i rozwój produktów, prowadzone badania. 

− Finansowe – posiadane zasoby finansowe, wielkość płaconych dywidend, 
tempo wzrostu zysku i rentowności. 

 Z badań tych wynika, że we wszystkich badanych przedsiębiorstwach najcen-
niejsze ze strategicznego punktu widzenia były atrybuty rynkowe, a w następnej 
kolejności organizacyjne, techniczne i kadrowe, a najniżej oceniano atrybuty finan-
sowe.  

                                                 
3  J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa 2005, s. 287. 
4  Zob. G. Johnson, K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, London 1999, s. 192 i 458-

460. 
5  J. Jeżak, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 141. 
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 Według Georges’a de Saint Marie potencjał firmy powinien być określony na 
podstawie przeglądu zasobów wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. Najważniejsze 
wiec elementy analizy to6: 

1. Marketing – sprzedaż – dystrybucja: 
− Produktu – charakterystyczne parametry, jakość, gama, pozycja na ryn-

ku, wizerunek i renoma, pozycja w cyklu życia produktu, lansowanie 
nowych produktów, opakowanie, gwarancja, serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny; 

− Kompozycja ceny – poziom i sposób wyznaczania, uwarunkowania, 
marże, modulowanie (rabaty i obniżki), warunki regulacji, kredyt; 

− Kompozycja zbytu (komercjalizacja) – dział zbytu, dział sprzedaży, do-
bór i rodzaj kanałów dystrybucji, metody eksploatacji, zasięg i lokaliza-
cja, transport, koszty; 

− Kompozycja systemu przepływu informacji – cele, rodzaje przekazywa-
nych informacji, techniki i kanały (reklama, promocja, public relations, 
marketing, sponsorowanie, mecenat), wizerunek, kontrola, budżet; 

− Znajomość rynku – rynki główne, wspólne, wiodące, potencjalne – typy 
klienteli w danej branży, kontrola źródeł informacji, przeprowadzone 
analizy rynku – poszukiwane produkty (standardowe – specyficzne). 

2. Produkcja – logistyka: 
− Infrastruktura – lokalizacja, możliwości rozbudowy, rodzaj i stan bu-

dynków, połączenia kolejowe, wodne, drogowe i lotnicze, bliskość do-
stawców i klientów; 

− Środki materialne – rodzaj i stopień specjalizacji, okres eksploatacji ma-
szyn i urządzeń; 

− Przygotowanie produkcji – charakterystyka biura studiów, biura kon-
strukcyjnego, metod przygotowania produkcji, zamówienia wewnętrzne, 
przemieszczanie materiałów, projektowanie wspomagane komputerowo; 

− Wytwarzanie – zdolność produkcyjna i stopień jej wykorzystywania, 
zdolność rozwojowa, stopień automatyzacji, produkcja wspomagana 
komputerowo, stopień integracji, produkcja ciągła/nieciągła, napięcia 
cyklu produkcyjnego, realizacja zamówień terminowych, koszty i ich 
struktura, kontrola produkcji i jakości, posiadane doświadczenie, dosko-
nalenie procesu produkcyjnego; 

− Magazynowanie i transport wewnętrzny – surowce i materiały, części  
i akcesoria, półprodukty, produkcja w toku, wyroby gotowe. 

3. Badania i rozwój: 

                                                 
6  G. de Saint Marie, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa 1993,  

s. 57. 
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− Dziedziny badań – metody (wewnętrzne i zewnętrzne), patenty, joint-
venture, współpraca ze szkołami wyższymi i ośrodkami naukowymi; 

− Śledzenie nowych technologii; 
− Budżet – procent obrotów na B+R. 

4. Finanse: 
− Bilans – struktura, kapitał trwały/kapitał własny, stan netto, środki trwa-

łe i obrotowe, bieżąca sytuacja finansowa, zapotrzebowanie na środki 
obrotowe, wyniki; 

− Rachunek wyników – salda pośrednie, wartość produkcji, wartość do-
dana, wynik eksploatacji brutto, wynik netto po opodatkowaniu; 

− Finansowanie – środki własne, pożyczki, samofinansowanie, stan zadłu-
żenia; 

− Rentowność – finansowa i ekonomiczna, zwrot nakładów inwestycyj-
nych. 

5. Kontrola zarządzania: 
− Analiza kosztów – koszty bezpośrednie, pośrednie, zmienne, pełne, 

standardowe; 
− Analityczny rachunek eksploatacyjny; 
− Zarządzanie aktywami, majątkiem i prowadzenie rachunków klientów; 
− Stosowane instrumenty – budżet, zestawienia zbiorcze, prognozy wyni-

ków, plan finansowy i plan zarządzania środkami płynnymi. 
6. Systemy informacji: 

− Lista zadań – identyfikacja potrzeb; 
− Schemat ogólny – budowa systemu; 
− Używany sprzęt; 
− Systemy informacyjno-dokumentacyjne, systemy wewnętrznego prze-

pływu informacji, przetwarzania danych; 
− Wykorzystanie banków danych, systemów eksperckich. 

7. Zasoby ludzkie i struktury: 
− Rekrutacja i integracja; 
− Szkolenie, doskonalenie zawodowe; 
− Systemy motywacyjne – możliwości awansu, plany karier zawodowych, 

wynagrodzenie; 
− Określenie funkcji (schemat organizacyjny) – kadra kierownicza, dele-

gacja uprawnień; 
− Zarządzanie społeczne przedsiębiorstwem – stosunki pracy. 

 Znając różne czynniki i warunki, które tworzą i rozwijają u siebie różne 
przedsiębiorstwa w różnych branżach i krajach dla kreowania i doskonalenia swego 
potencjału i jego struktury, przedsiębiorstwo (nie nadużywając benchmarkingu) 
może w miarę dokładnie określić, jakie czynniki krytyczne (o znaczeniu strategicz-
nym) tworzą jego potencjał. 
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 Następnie może dokonać jego oceny (rynkowej) i określić, w jakim kierunku 
powinno iść doskonalenie tego potencjału, tzn. które czynniki należy wzmocnić  
i rozwinąć, a z których zrezygnować (outsourcing i dywestycje) i w jaki sposób 
udoskonalić ich synergiczne współdziałanie. 
 Wydaje się, że zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości w kształtowaniu tego po-
tencjału i jego siły rynkowej rolę zasadniczą odgrywać będą następujące czynniki: 
 Po pierwsze, zasoby materialne i niematerialne, ułatwiające bądź utrudniające 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa obecnie i w przyszłości. Każdą firmę tworzą 
naturalnie aktywa materialne i niematerialne, a ich konfiguracja tworzy z kolei jej 
unikalne umiejętności. W zbiorze aktywów materialnych można wyróżnić zasoby 
ludzkie, produkcyjne, techniczne, finansowe, infrastrukturalne, zaś niematerialnych 
– technologiczne, know-how, marki handlowe, kompetencje, umiejętności organi-
zacyjne, zarządzania wiedzą pracowników i doradców, kulturą przedsiębiorstwa, 
inteligencją, reputacją itp. Wszystkie te zasoby odpowiednio ze sobą połączone 
tworzą kompozycję określającą potencjał przedsiębiorstwa. Ich rola i znaczenie 
(cenność) dla kształtowania tego potencjału są tym większe, im wyższy jest ich 
poziom i im lepiej są one zorganizowane. To właśnie warunkuje ich sprawne dzia-
łanie i adaptację przedsiębiorstwa do otoczenia, a także zdolność do budowania 
tańszym kosztem i szybciej niż konkurenci głównych umiejętności, ważnych  
w sektorze działania. 
 Te główne umiejętności zwane kluczowymi kompetencjami (core competen-
cies) czy też wyróżniającymi kompetencjami (distinctive competencies) uważane są 
dzisiaj za główne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa7. Kluczowe 
kompetencje są to odpowiednie kombinacje umiejętności technologicznych i pro-
dukcyjnych, które pozwalają firmie na zapewnienie konsumentom szczególnych 
(osobliwych) korzyści (particular benefits) i stanowią podstawowe, fundamentalne 
źródło każdej organizacji. Kompetencje te pozwalają firmie podejmować działania 
trudne do naśladowania i wcześnie wykorzystywać szanse pojawiające się w oto-
czeniu. 
 Współczesne spojrzenie na kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa każe je 
traktować jako złożone związki umiejętności zbiorowego uczenia się, które są wy-
korzystywane w procesach organizacyjnych tak, aby ułatwić koordynację różno-
rodnych umiejętności produkcyjnych oraz integrację wielorakich strumieni techno-
logii8. Dzięki temu firma nabywa zdolności do wytwarzania dóbr i usług przekra-
czających konwencjonalne oczekiwania klienta, a tym samym tworzenia nowych 
szans, a nawet nowych rynków. 

                                                 
7  G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa 1999, s. 165-167. 
8  M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice 1998, s. 141; idem: Kompeten-

cje przedsiębiorstwa, Warszawa 2000, s. 23-29. 
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 Możność integrowania technicznej, menedżerskiej i organizacyjnej wiedzy 
eksperckiej ze zdolnościami, zasobami i procesami jest naturalnie różna w różnych 
branżach i przedsiębiorstwach. Toteż różne są kompozycje czynników składających 
się na te kompetencje. Według J. Kaya na kluczowe kompetencje składają się czte-
ry podstawowe zdolności9: 

− Architektura – zewnętrzne i wewnętrzne powiązania firmy określające sto-
sunki z pracownikami, dostawcami, klientami, konkurentami. Architektura 
umożliwia przedsiębiorstwu zdobycie wiedzy organizacyjnej, ustalenie 
sposobów postępowania i elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu; 

− Reputacja – strategiczna pozycja firmy w oczach klientów. Klienci otrzy-
mując informacje o firmie i jej produktach wyrabiają sobie własną opinię. 
Jeśli postrzegają firmę jako niezawodną, wiarygodną, godną zaufania i od-
powiedzialną, to zachowują wobec niej lojalność i preferują jej produkty. 
Dobra reputacja utrwala pozycję firmy w sektorze i chroni firmę przed 
możliwością pojawienia się konkurentów, buduje jej siłę i przewagę10; 

− Innowacje – tworzenie przez przedsiębiorstwo doskonalszych produktów, 
poszukiwanie oszczędnych rozwiązań z zakresu techniki, technologii, or-
ganizacji i zarządzania. Wymagania rynku powodują konieczność ela-
stycznego reagowania przedsiębiorstwa na potrzeby odbiorców szybciej  
i lepiej niż konkurencja. Te potrzeby można zaspokajać dzięki innowa-
cjom, zwłaszcza produktowym, które jako nowości poszerzają portfel pro-
dukcyjny i wzbogacają oferty rynkowe11; 

− Aktywa strategiczne – specyficzne źródła przewagi konkurencyjnej,  
a głównie monopol naturalny (związany zwykle z usługami komunalnymi, 
takimi jak usługi wodociągowe, telekomunikacyjne, dostawy elektryczno-
ści i gazu, charakteryzujący się szybko malejącymi kosztami przeciętny-
mi), koszty nieodwracalne, wyłączność (np. licencje, koncesje). Posiadanie 
takich aktywów, z uwagi na brak substytutów i trwałą pozycję na rynku, 
przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa i jego rozwoju w długim okre-
sie. 

 Kategoria kluczowych umiejętności wskazuje na potrzebę zmiany sposobu 
postrzegania przedsiębiorstwa. Nie należy ich traktować jedynie jako zgrupowanie 
biznesów wytwarzających produkty, lecz jako portfel kompetencji stanowiący 
punkt wyjścia dla tworzenia strategii na poziomie całego przedsiębiorstwa i wska-
zujący, gdzie rzeczywiście znajduje się źródło kształtowania przewagi konkuren-
cyjnej w sektorze.  

                                                 
9  J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, Warszawa 1996, s. 29, 99-102. 
10  Zob. J. Penc, Role i umiejętności…, s. 287-289. 
11  Por. A. Pomykalski, Innowacje, Łódź 1997, s. 203. 
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 Kluczowe kompetencje stanowią w każdej firmie najwyższą wartość, gdyż 
jest to unikalna dla przedsiębiorstwa kompozycja zasobów i umiejętności pocho-
dzących z różnych obszarów jego funkcjonowania, a ich istotą jest integracja zdol-
ności. 
 Po drugie, związki z klientami, świadczące o tym, czy i na ile w przedsiębior-
stwie patrzy się na działalność gospodarczą z punktu widzenia klienta i czy jest on 
wytyczną jego działania. 
 Los firmy rozstrzyga się dzisiaj na rynku, a klienci stają się coraz częściej 
partnerami firmy w tworzeniu wartości. Dlatego też firma musi tworzyć klientelę, 
„bo klient i tylko on, będąc gotów zapłacić odpowiednią cenę za towar lub usługę, 
przekształca zasoby ekonomiczne w bogactwo, rzeczy w towar”, a ważne jest to, co 
on uważa za wartości, „bo to określa, czym jest biznes, co produkuje i jak będzie 
prosperował”12. 
 Nowoczesny marketing jest rozumiany jako „proces planowania i wdrażania 
koncepcji produktu (idei, dóbr i usług), cen, promocji i dystrybucji prowadzącej do 
wymiany, dzięki której osiąga się cele jednostek i organizacji”13. Jest on więc mar-
ketingiem opartym na wiedzy, a nie tylko na doświadczeniu. Jego zadaniem jest zaś 
poszukiwanie skutecznych sposobów zmierzających do integracji klientów z przed-
siębiorstwem i zbudowania trwałych związków między nimi, a zatem nie tylko 
sprzedaż, ale opanowanie rynku14. 
 Marketing ma dzisiaj dla każdego przedsiębiorstwa tak fundamentalne zna-
czenie, że nie może być rozpatrywany jako oddzielna funkcja i powierzany wyłącz-
nie wyspecjalizowanemu jego działowi, który myśli o nim wyłącznie jako o sposo-
bie zwiększenia sprzedaży. „Obejmuje on po prostu cały biznes traktowany tak  
z punktu widzenia ostatecznego rezultatu, czyli z punktu widzenia klienta. Dlatego 
troska i odpowiedzialność za marketing musi przenikać wszystkie działy przedsię-
biorstwa”15. 
 Po trzecie, jakość produktów (wyrobów i usług), będąca w krajach o wysokim 
poziomie rozwoju parametrem konkurencji. Jakość produktu, obok ceny i termino-
wości, stała się podstawowym czynnikiem decydującym o stopniu zadowolenia 
klienta, a tym samym o sukcesie producenta. Wysoka jakość staje się dzisiaj strate-
gią konkurencji i podstawowym środkiem promocji firmy. Coraz częściej wymaga 
się, aby producenci posiadali certyfikat ISO, traktując go jako gwarancję najwyż-
szej jakości. Gwarancję taką daje im fakt niezależnej autoryzacji uprawnionego 
eksperta ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – wydała w 1987 roku 
normy ISO serii 9000 dotyczące zarządzania jakością przyjęte także przez Polskę).  

                                                 
12  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1994, s. 203. 
13  Ph. Kotler, Marketing, Warszawa 1994, s. 6. 
14  Por. R. McKenna, Marketing is Everything, „Harvard Business Review” 1991, s. 69. 
15  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania…, s. 54. 



Bogusław Kaczmarek 200 

 Przedsiębiorstwo w swoich staraniach o wyższą kompleksową jakość może 
korzystać z różnych wzorców. Naturalnie musi poszukiwać własnych dróg dosko-
nalenia wszystkich rodzajów działalności. Takim wzorcem może być europejski 
model zarządzania jakością opracowany przez Europejską Fundację na Rzecz Za-
rządzania Jakością (EFQM). 
 Po czwarte, innowacje, które są szczególnym instrumentem przedsiębiorców, 
za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospo-
darczej lub do świadczenia usług. Każda firma dzisiaj chce być uznawana za firmę 
innowacyjną. Taką firmę cechuje wysoka zdolność do tworzenia i wdrażania inno-
wacji, a także wysoka chłonność do przyjmowania innowacji z zewnątrz. W trosce 
o rozwój i zachowanie pozycji na rynku, firma innowacyjna dba o wysoką kreatyw-
ność i zdobycie przywództwa technologicznego16. Dba także o rozwijanie zdolności 
twórczych swoich menedżerów i pracowników. Zdolności twórcze to umiejętności 
łączenia pomysłów w szczególny sposób albo zdolność do niezwykłych skojarzeń, 
to w konsekwencji nowe podejście do różnych spraw albo wyjątkowe (nowatorskie) 
rozwiązywanie problemów. To również tworzenie innowacji, czyli przekształcanie 
twórczego pomysłu w pożyteczny wyrób, usługę albo sposób działania. 
 Innowacje są w każdej firmie sprawą najważniejszą. Innowacyjność jest bo-
wiem zasadniczym warunkiem wzrostu atrakcyjności towarów i usług, który pocią-
ga za sobą rozwój rynku i eksportu, decyduje o pozycji firmy w otoczeniu. Dzisiaj 
innowacje wprowadzają wszystkie firmy, zarówno renomowane o utrwalonej pozy-
cji na rynku, jak i nowe, wdzierające się dopiero na rynki zbytu. Niektóre firmy 
japońskie i koreańskie powadzą nawet kompleksowe działania innowacyjne, zwane 
profilowaniem strategicznych okazji, co polega na powoływaniu zespołów złożo-
nych z najbardziej pomysłowych ludzi i rzeczowych zorganizowanych badaniach 
możliwych zmian oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań we wszystkich dziedzi-
nach działalności wzmacniających ich pozycję konkurencyjną. Badania szwajcar-
skie wyraźnie pokazują, że największe sukcesy rynkowe odnoszą te przedsiębior-
stwa, które poświęcają więcej wysiłku poszukiwaniom innowacji i wprowadzają je 
częściej. W firmach o najgorszych wynikach finansowych udział wyrobów mają-
cych nie więcej niż 5 lat wynosi w całych obrotach przeważnie najwyżej 20%, na-
tomiast w firmach o najwyższej rentowności wskaźnik ten dochodził w niektórych 
wypadkach do 100%17. 
 Po piąte, zasoby ludzkie, rozumiane jako zdolność fizyczna i umysłowa ludzi 
zatrudnionych do realizacji celów organizacji. Rozpowszechniło się nowe podejście 
do pracowników jako do kapitału intelektualnego – twórczego i produkcyjnego 
potencjału organizacji. Obecnie, obok prób uruchomienia nowych technologii za-
                                                 

16  A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa 
2000, s. 10-11. 

17  I. Sattes, Podstawy sukcesu małych i średnich firm, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 6, 
s. 20. 
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rządczych, coraz szerzej wprowadza się metody psychologiczne, próbując uwolnić 
nowe zasoby intelektualne, dotąd niewykorzystane, dla nieustannego rozwoju orga-
nizacji. Kapitał intelektualny staje się podstawowym źródłem przewagi nad konku-
rentami. „Niegdyś – podkreśla Jan Paweł II – decydującym czynnikiem produkcji 
była ziemia, później kapitał, rozumiany jako wyposażenie w maszyny i dobra słu-
żące jako narzędzia, dziś zaś czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu 
jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowa-
niu naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność 
wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi”18.  
 Współczesne podejście do zasobów ludzkich zmierza do takiego zarządzania 
nimi, by je przekształcić w kapitał, od którego w wysokim stopniu zależy wartość 
firmy. Cechy charakterystyczne tego zarządzania to19:  

− Uznanie pracowników za najbardziej wartościowy zasób organizacji, dzię-
ki któremu uzyskuje ona trwałą i silną pozycję na rynku; 

− Traktowanie pracowników jako kapitał społeczny, który można i należy 
rozwijać; 

− Silne zaangażowanie w zarządzanie zasobami ludzkimi naczelnego kie-
rownictwa i kierowników liniowych; 

− Powiązanie strategii zasobów ludzkich ze strategią ogólną organizacji; 
− Traktowanie rentowności przedsiębiorstwa jako wspólnego interesu kie-

rowników i pracowników; 
− Tworzenie i utrzymanie silnej kultury organizacyjnej, która powinna być 

dostosowana do potrzeb rozwojowych organizacji; 
− Tworzenie klimatu organizacyjnego sprzyjającego indywidualnej kreatyw-

ności i przedsiębiorczości. 
 W każdej firmie kapitał społeczny rozwija się dzięki sieci kontaktów opartych 
na zaufaniu i wzajemności. Do tego potrzebna jest demokratyzacja stosunków  
w firmie. Oznacza ona większą samodzielność jednostek i różnorodność zajęć, 
dzięki czemu ludzie mogą pełniej rozwijać naturalne talenty, odczuwać sens pracy  
i czerpać z życia większą satysfakcję. 
 Wybitni menedżerowie tworzą takie kontakty. W rzeczywistości zwracają 
najpierw główną uwagę na ludzi, a dopiero potem na strategię20. Tworzą oni nową 
kulturę, nową mentalność pracowników charakteryzującą się takimi cechami jak: 
wola pokonywania przeszkód, gotowość do uczenia się, pewność siebie i otwartość 
na zmiany. Jeśli te cechy nie są rozwijane, to można stwierdzić niewłaściwą kulturę 
przedsiębiorstwa i właśnie nią tłumaczyć brak jego sukcesów. „Organizacje – pod-
                                                 

18  Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Watykan 1991, s. 64. 
19  A. Ludwiczyński, Warunki tworzenia i funkcjonowania efektywnych systemów zarządza-

nia kadrami w: Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, H. Król (red.), Warszawa 2002, s. 32. 
20  Zob. J. Collins, Cechy charakteru najwybitniejszych menedżerów, „Zarządzanie na Świe-

cie” 2001, nr 3, s. 11. 
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kreśla Georges Nizard – które będą potrafiły posługiwać się potencjałem tkwiącym 
w człowieku, to znaczy będą go wyzwalać z nabytych zahamowań krępujących 
jego możliwości, rozwijać jego twórczą wyobraźnię i spontaniczność – przetrwają. 
(…) Organizacje, które nie będą umiały wprowadzać usamodzielnienia, wyzwalać 
twórczej wyobraźni, wspierać w działaniu swój personel, znajdą się w sytuacji za-
grażającej ich dalszemu trwaniu”21. 
 Menedżerowie będą więc musieli zmienić swoje style kierowania, aby ich 
firmy mogły skorzystać z wyzwolonej energii. Zmiana ta powinna spowodować 
przede wszystkim zapewnienie harmonijnych stosunków między ludźmi, skupienie 
ich wysiłków na ważnych zadaniach, ukazywanie kierunku (wizji), wytwarzanie 
wiary w wytyczone cele, zapewnienie optymalnych warunków pracy, większej 
odpowiedzialności i korzystanie z szerszych swobód22. 
 Po szóste, logistyka, tj. istniejący system integracji i koordynacji czasowej  
i przestrzennej różnych subsystemów przedsiębiorstwa powiązanego z systemami 
otoczenia. Logistyka stanowi proces przemieszczania zasobów (w tym ludzi i in-
formacji) w taki sposób, aby właściwe zasoby znalazły się we właściwym miejscu, 
we właściwym czasie i we właściwej ilości. 
 Przedsiębiorstwa traktują logistykę jako działalność drugorzędną, od której 
ważniejsze lub bardziej atrakcyjne są produkcja, marketing czy finanse. Wiele jed-
nak przedsiębiorstw zaczyna doceniać logistykę jako determinantę wzrostu produk-
tywności, ważny element sterowania i racjonalizacji procesów gospodarowania  
w skali przedsiębiorstwa, a także jako ważny czynnik kształtowania przewagi kon-
kurencyjnej, dzięki zorientowaniu łańcucha wartości firmy (value chain – zbiór 
czynności wykonywanych w organizacji) na tworzenie ściśle określonej wartości 
dodatniej. Łańcuch wartości obrazuje całkowitą wartość i składa się z czynności 
tworzących wartość (value activities) i marży zysku (profit margin), natomiast war-
tość dodana to przyrost wartości wyrobu w określonej fazie produkcji. 
 Wiele firm stosuje już zarządzanie przez logistykę (management by logistics) 
w celu integracji i koordynacji w przestrzeni i czasie wszystkich elementów, które 
uczestniczą w procesie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, przy czym integrację 
traktują jako planowe, zinstytucjonalizowane uwzględnianie współzależności,  
a koordynację jako harmonizowanie, uzgadnianie wzajemnego działania, a także 
wzajemne dopasowywanie elementów w razie zaistnienia nowych sytuacji i zakłó-
ceń. 
 W logistyce chodzi więc o ukształtowanie najkorzystniejszych relacji między 
określonym poziomem obsługi klientów a kosztami i o szybsze reagowanie na 
zmieniające się ich życzenia, co może być osiągnięte jedynie w przypadku szybkie-

                                                 
21  G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa, Warszawa 1998, s. 192. 
22  S.P. Marschall, Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku w: Organizacja 

przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Warszawa 1998, s. 212-213. 
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go przepływu informacji i materiałów między dostawcami, producentami, transpor-
towcami i odbiorcami. 
 Jeśli te relacje mają być dobrze ukształtowane, a koszty realizacji różnych 
czynności składających się na fizyczny przepływ produktu od wytwórcy do final-
nego nabywcy minimalizowane (pomniejszane), to cały układ logistyczny powinien 
być rozpatrywany na zasadzie łańcucha logistycznego.  
 Po siódme, system zarządzania, tj. uporządkowany zbiór reguł, norm i prak-
tycznych umiejętności kadry kierowniczej określający zasady i sposoby zachowania 
się przedsiębiorstw oraz instytucji, które kreują te zasady i sposoby, a także egze-
kwują zastosowanie się do nich organizacji. System ten jest organizowany natural-
nie poprzez funkcje zarządzania, a sprawność jego funkcjonowania zależy od wła-
ściwości (cech) dobranej struktury organizacyjnej, stosowanej kultury, obsady ka-
drowej i sposobu podejmowania decyzji. 
 System zarządzania jest dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszym źró-
dłem generowania sukcesu i siły konkurencyjnej. Oddziałuje on na wszystkie istot-
ne podsystemy firmy w kierunku produktywizacji ich zasobów, racjonalnego ich 
wykorzystania i obsługi rynku, a także zachowania dobrych relacji z otoczeniem jej 
działania. „System zarządzania – piszą Henryk Bieniok i Jolanta Bernais – jest siłą 
motoryczną każdego przedsiębiorstwa, generującą jego efektywność. Dlatego też 
powinien być produktem stałych analiz, ocen i diagnoz, a w konsekwencji badań 
terapeutycznych”. W praktyce jednak trudno „jest na tyle jasno skonkretyzować to 
pojęcie, aby można było w uporządkowany sposób badać i doskonalić system za-
rządzania. Dla wielu osób pojęcie systemu zarządzania jest tak rozmyte i abstrak-
cyjne, że podjęcie się jego zbadania i racjonalizacji staje się wręcz niemożliwe”23. 
 Menedżerowie tworzą sobie oczywiście własne systemy zarządzania, w ra-
mach swoistego benchmarkingu starają się naśladować zachowania uznawanych za 
najlepszych menedżerów lub przedsiębiorców. Rzadko mają kontakt z nauką i no-
woczesną wiedzą, czasami korzystają z pomocy tzw. konsultantów zarządzania, 
którzy oferują im nie zawsze fachową pomoc. Najczęściej jednak ufają sobie i two-
rzą własne koncepcje skutecznego działania i rozwiązywania problemu. Naturalnie 
uważają, że robią to dobrze i mają dobre samopoczucie, mimo że ich przedsiębior-
stwa nie są w dobrej kondycji ekonomicznej. Z nauki korzystają rzadko, choć – jak 
uważa Peter Drucker – „zarządzanie przedsiębiorstwem musi spowodować, żeby 
każdy kierownik w przedsiębiorstwie był rerum novarum cupidus (żądny rzeczy 
nowych)”24. 
 Te wszystkie wyżej wymienione i analizowane komponenty potencjału przed-
siębiorstwa muszą być „wkomponowane” w strategię prowadzenia biznesu,  
                                                 

23  H. Bieniok, J. Bernais, Doskonalenie systemu zarządzania jako źródło poprawy produk-
tywności i konkurencyjności w: Produktywność i wydajność w okresie transformacji polskiej 
gospodarki, J. Jagas (red.), Opole 2001, s. 245-246. 

24  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, Warszawa 1992, s. 164. 
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e-biznesu, bo on jest dzisiaj dominujący we współczesnych przedsiębiorstwach 
działających na rynkach całego świata. 
 
 

ENTERPRISE’S POTENTIAL AND ITS COMPONENTS IN E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 The article points at the most important in Author’s opinion components of con-
temporary enterprise’s potential. The main of those components are the following: 

− material and immaterial resources, 
− relationships with customers, 
− products quality, 
− innovations, 
− human resources, 
− logistics, 
− management system. 

 This paper also analysis an effect of those components on contemporary enter-
prise’s functioning in the market.  
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ORAZ ANALIZĘ DANYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ostatnich latach, w związku z ciągle zwiększającą się dostępnością technik 
komputerowych, rośnie wręcz lawinowo oferta w zakresie oprogramowania. Ten-
dencję tę obserwujemy również w dziedzinie oprogramowania systemów zarządza-
nia jakością (SZJ), statystycznego sterowania procesami (SPC), statystycznej anali-
zy danych, planowania eksperymentów i innych obszarów.  
 Powstało i nadal powstaje wiele programów wykorzystywanych w zakresie, 
m.in.: 

− tworzenia i zarządzania dokumentacją systemową (tworzoną wg wyma-
gań serii norm ISO 9000), 

− przechowywania zapisów jakości, 
− tworzenia i zarządzania planami kontroli, 
− kontroli jakości, w tym akwizycji i przetwarzania danych oraz wizualiza-

cji wyników, 
− akwizycji i analizy danych, 
− statystycznego sterowania procesami, 
− a także w innych obszarach objętych systemem jakości.1 

 Na podstawie kontaktów z przedstawicielami przemysłu oraz po przeprowa-
dzeniu analizy dostępnego oprogramowania komercyjnego zauważono, że więk-
szość tych systemów to systemy duże (wielomodułowe) dedykowane dla przedsię-

                                                 
1  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa-Poznań 2008. 
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biorstw co najmniej średniej wielkości. W mikroprzedsiębiorstwach najczęściej 
wykorzystuje się programy, które nie są „spięte” w całość - zintegrowane, wspoma-
gające działania operacyjne. Pomiędzy poszczególnymi narzędziami informatycz-
nymi często nie ma możliwości wymiany danych, co z kolei jest wynikiem braku 
zgodności ich typu.  
 Wielość systemów oraz częsty brak prostych w użyciu i tanich, a zarazem 
wydajnych narzędzi wspomagających system zarządzania jakością w przedsiębior-
stwie (w szczególności statystyczne sterowanie procesami) stały się pretekstem do 
przeprowadzenia klasyfikacji rozwiązań informatycznych. Szczególnie uwzględ-
niono zagadnienia „przyjazności” programów dla użytkowników oraz potrzeb cha-
rakterystycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 
1. Komputerowe wspomaganie SZJ 
 
 Jednym z fundamentalnych zagadnień we współczesnym przedsiębiorstwie 
jest zarządzanie jakością. System zarządzania jakością obejmuje nie tylko takie 
obszary jak: zarządzanie środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, ale bar-
dzo istotne sfery przedsiębiorstwa produkcyjnego jak: zarządzanie wiedzą o proce-
sie, zarządzanie informacją prowadzącą do integracji a następnie globalizacji sys-
temów istniejących już w zakładzie.  
 Wiążą się z nimi działania związane z akwizycją i analizą danych. Sposób 
pozyskiwania danych, ich jakość, terminowość, sposób przetwarzania oraz prze-
chowywania są istotne z punktu widzenia podejmowanych na ich podstawie decy-
zji. Podejmując decyzje należy zawsze przyjąć pewne założenia. Zgodnie z zasadą 
GI-GO (garbage in - garbage out) przyjęcie złych założeń prowadzi do fałszywych 
rozważań, błędnych wniosków i działań. Niska efektywność decyzji jest zawsze dla 
przedsiębiorstwa szkodliwa, ponieważ może dezorganizować jego funkcjonowanie 
i podważać zaufanie pracowników. Ważne jest zatem jakimi narzędziami wspoma-
gającymi proces decyzyjny się dysponuje oraz na podstawie jakich danych doko-
nywane są analizy.2 
 Narzędzia te, to szeroko rozumiane metody ilościowe, których podstawy teo-
retyczne dostarczyły różne działy matematyki. Umożliwiają one analizę i często 
ocenę sytuacji na podstawie niepełnej wiedzy o zjawisku (szeroka gama metod 
statystycznych). Należą do nich: metody prognozowania, metody analizy dyskry-
minacyjnej, analiza czynnikowa, analiza grupowa, regresja wielowymiarowa, ska-
lowanie wielowymiarowe, metody kolejkowe i wiele innych. Metody te są również 
pomocne w opisie relacji pomiędzy obserwowanymi zjawiskami, często umożliwia-

                                                 
2  A. Kujawińska, M. Rogalewicz, SPC tools for short production runs - overview and case 

study from Polish industry, ENBIS08, Ateny, 2008. 
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ją konstruowanie prognoz o różnym horyzoncie czasowym. Znane rozwiązania  
z dziedziny zarządzania produkcją poświęcają także wiele miejsca różnym techni-
kom i narzędziom statystycznym, służącym ograniczeniu ryzyka podejmowania 
decyzji nietrafnych. Najczęściej stosowanymi metodami statystycznymi w zarzą-
dzaniu procesami wytwarzania są: statystyczne sterowanie procesami (ang. SPC), 
analiza systemów pomiarowych (ang. MSA) oraz narzędzia planowania doświad-
czeń (ang. DOE).3 
 Wyżej wymienione spostrzeżenia oraz założenia systemu informatycznego 
wspomagającego SZJ skłaniają do stwierdzenia, że jego rozwój w zakresie otocze-
nia firmy może: prowadzić do wzrostu zaufania między aktualnymi i przyszłymi 
klientami a dostawcą, pomagać w spełnianiu wymagań klientów, dotyczących za-
pewnienia systemu jakości, ułatwiać uzyskanie znaku bezpieczeństwa na wyrób, 
dać korzyści handlowe, stanowić ważne narzędzie marketingu, umożliwić realizację 
celów przedsiębiorstwa, jasno określić zakres wewnętrznych kompetencji i odpo-
wiedzialności, istotne: prowadzić do wzrostu kultury technicznej powodującej za-
dowolenie pracowników i wzrost świadomości.  
 Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie jakością mobilizuje przedsiębiorstwo do utrzymania i dalszej poprawy 
jakości produktu i usług. 
 
 
2. Oprogramowanie wspomagające akwizycję i analizę danych 
 
 W ramach badań przeanalizowano dostępne na rynku polskim pakiety wspo-
magające pracę analityka jakości (np. Statistica PL firmy StatSoft, program do Sta-
tystycznego Nadzorowania i Analizy Produkcji SNAP, QDAS firmy NotikaSystem, 
Minitab, Applied Stats, DataMetrics, ProMSA i inne). Wnioski, jakie nasuwają się 
od razu: ww. oprogramowanie jest dobre i kompleksowe. Niestety okazuje się, że 
systemy te są często zbyt drogie dla małych i średnich przedsiębiorstw, trudne  
w obsłudze (przyczyny tego mogą być różnorodne, np. brak przygotowania ze stro-
ny użytkownika, słabe przystosowanie programu, sprzętu komputerowego do wy-
magań itp., potrzeba wysoce wykwalifikowanej kadry). 
 Często projektanci tworzą programy z myślą o tym, aby były jak najbardziej 
uniwersalne. Sądzą przy tym, że w ten sposób powiększą krąg odbiorców swojego 
produktu. W związku z tym wyposażają programy w zbyt wiele funkcji, w konkret-
nej sytuacji używanych rzadko lub wcale (przykład firm mikro). Podobną tendencję 
obserwujemy w wielkich pakietach statystycznych. Np. Statistica jest oprogramo-
waniem o dużej złożoności (najczęściej część możliwości oprogramowania nie jest 

                                                 
3  A. Hamrol, Informatyzacja systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyj-

nym. Inżynieria Maszyn. Vol. 3, nr 1, 1998. 
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wykorzystywana w pełni lub wcale). Przykładowo Statistica Quality Control Charts 
zawiera obszerny zestaw uniwersalnych narzędzi służących do sterowania jakością, 
w tym różnorodne karty kontrolne (m.in. X-R, M-R, X-S, sum skumulowanych, p, 
np, c, u) oraz narzędzia umożliwiające projektowanie zupełnie nowych procedur 
analitycznych (przykładowe okna Statistica i programu SNAP pokazano na rysunku 
1). 
 Oprogramowanie to często zamiast pomagać (zwiększać efektywność pracy  
i jednocześnie czynić ją bardziej przyjazną) staje się przyczyną zniechęcania się 
użytkowników do stosowania wspomagania komputerowego w zarządzaniu i ste-
rowaniu jakością. Oczywiście jednak taka ocena nie neguje wartości omawianych 
pakietów w przypadku, gdy użytkownik faktycznie potrzebuje pełnego zakresu 
dostępnych funkcji. 
 

  
 
Rys. 1. Przykładowe zrzuty z oprogramowania Statistica i SNAP 

Źródło: A. Hamrol, Informatyzacja systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym. Inżynieria Maszyn. Vol. 3, nr 1, 1998. 

 
 Stąd wynika coraz większe zapotrzebowanie na proste w obsłudze i dostoso-
wane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oprogramowanie wspomagające 
obszary akwizycji i analizy danych. 
 
 
3. Propozycja rozwiązań opartych na wykorzystaniu pakietu MS Office 
 
 W oparciu o powyższą analizę opracowano następujące założenia przyjaznego 
dla użytkownika oprogramowania wspomagającego statystyczną analizę danych: 

− oprogramowanie powinno mieć strukturę modułową - tj. składać ma się  
z odrębnych programów dedykowanych poszczególnym zadaniom, 

− interfejs graficzny powinien być możliwie prosty, przejrzysty i intuicyjny, 
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− poszczególne moduły pakietu powinny łatwo integrować się z oprogra-
mowaniem biurowym (w tym przypadku wybrano popularny Microsoft 
Office), 

− moduły powinny mieć formę samodzielnych programów lub nakładek 
(add-ins) działających w środowisku MS Office (w zależności od po-
trzeb), 

− wraz z pakietem powinno dostarczyć się narzędzie integrujące poszcze-
gólne elementy i zapewniające wymianę danych między modułami oraz 
eksport wyników do programów z rodziny MS Office w celu dalszej ob-
róbki, edycji i publikacji.4 

 Powyższe założenia dobrze ilustruje schemat na rysunku 2. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat wykorzystania narzędzi informatycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
4  M. Piłacińska., Z. Weiss, Rola systemów ERP i PDM w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

- porównanie funkcjonalności i zastosowania, Konferencja „Technologie informacyjne 
w zarządzaniu”, Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w War-
szawie, Warszawa 2006, s. 87-97. 
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 W celu wyboru najczęściej wykorzystywanych i potrzebnych narzędzi jakości 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonano analizy: 

− trzech typów kart kontrolnych dla cech przy ocenie liczbowej (karty X -
R, karty X -S, karty M-S), 

− analizy Pareto, 
− metoda QFD, 
− metoda FMEA, 
− narzędzia MSA. 

 Okazuje się, że karta kontrolna X - R, dzięki możliwości wnioskowania  
o aktualnym stanie procesu, możliwości prognozowania stanów przyszłych, prowa-
dzenia obserwacji od chwili rozpoczęcia produkcji oraz łatwości konstruowania 
karty, jest najpowszechniej stosowaną kartą przy ocenie jakości cechy mierzonej 
liczbowo w produkcji masowej. Dlatego zadecydowano się na stworzenie, w pierw-
szej kolejności, przyjaznej użytkownikowi aplikacji do budowania karty kontrolnej 
X-R, następnie przeprowadzania analizy Pareto oraz stworzenia formularzy dla 
analizy MSA (rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3. Przykładowe okna zautomatyzowanego formularza w MS Excel dla karty kon-
trolnej X-R oraz metody R&R (MSA) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na podstawie doświadczeń we wdrożeniu rozwiązań opartych na programach 
tworzonych w MS Office wskazano jego zalety. Diagram na rysunku 4 dobrze ilu-
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struje przewidywane efekty zaproponowanego rozwiązania. Do porównania zasto-
sowano następujące miary: 

− stopień skomplikowania, 
− uniwersalność, 
− „przyjazność” - łatwość posługiwania się, 
− stopień wykorzystania elementów oprogramowania, 
− postrzegana przydatność - subiektywna ocena przydatności przeprowa-

dzana przez użytkowników. 
 

 
 
Rys. 4. Wpływ założonego podejścia na jakość nowego oprogramowania 

Źródło: A. Kujawińska, M. Rogalewicz, SPC tools for short production runs - overview 
and case study from Polish industry, ENBIS08, Ateny, 2008. 

 
 Jak wynika z przedstawionego schematu, wraz ze zmniejszeniem stopnia zło-
żoności oprogramowania na pewno zostanie ograniczona jego uniwersalność. Jest 
to koszt, jaki należy ponieść za uproszczony interfejs użytkownika i łatwość obsłu-
gi. Jednak w przypadku zastosowania taniego i stosunkowo prostego pakietu najpo-
trzebniejszych narzędzi stopień jego wykorzystania w przedsiębiorstwie może wy-
nieść nawet 100%, co w przypadku dużych pakietów kierowanych do klientów 
korporacyjnych jest rzadko spotykane. Najważniejszym wnioskiem jest zatem 
stwierdzenie, że ogólna ocena przydatności programu w przedsiębiorstwie nie po-
gorszy się mimo ograniczonych możliwości w porównaniu z aplikacjami dostęp-
nymi na rynku. Należy dodać, iż pozostaje w mocy dość silne założenie, że pakiet 
„przyjaznego” oprogramowania zostanie odpowiednio dla przedsiębiorstwa dobra-
ny i spełniać będzie oczekiwania odbiorców. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Proste modułowe oprogramowanie do analiz statystycznych daje możliwość 
integracji z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Aplikacje bardzo dobrze 
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współpracują z innymi programami, z których często korzysta się w przedsiębior-
stwie produkcyjnym. Łatwo integrują się z aplikacjami pakietu MS Office, jak rów-
nież programami dedykowanymi.  
 Integracja taka pozwala na bardziej kompleksowe ujęcie procesu oraz jego 
kontrolę i oddziaływanie na wszelkie symptomy rozregulowania. 
 Integracja zaś samego systemu zarządzania jakością ma inne zalety, m.in. 
takie jak: jedna wspólna dokumentacja, otwartość i elastyczność, uzyskanie efektu 
synergii.  
 Wydaje się, że przyszłość należeć będzie do systemów elastycznych, skalo-
wanych (dostosowywanych do wielkości i potrzeb firmy), integrujących w sobie 
różne oprogramowanie z graficznym interfejsem przyjaznym dla użytkownika,  
a ich nazwy i klasyfikacje nie będą miały większego znaczenia. 
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Summary 
 
 The paper presents the software aided selected areas of quality management. The 
analysis of available large tools and applications were shown. The results of research of 
system’s friendliness for small and medium enterprises were presented. 
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ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Niniejszy artykuł jest analizą stanu obecnego, jak i kierunków rozwoju zinte-
growanych systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zwanych systemami 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Znaczna część pracy została poświęcona 
prezentacji najnowszych rozwiązań tego typu oprogramowania i wyróżnieniu  
w nich cech innowacyjnych, które w najbliższym czasie nadal będą rozwijane lub 
rozbudowywane. Odnajdziemy tu również szczegółową analizę trendów tej ekspan-
sji w branży telekomunikacyjnej. Głównym celem rozprawy było wykazanie, iż w 
dobie dynamicznych zmian otoczenia osiąganie sukcesów ekonomicznych przez 
przedsiębiorstwa idzie w parze ze wspieraniem działalności nowoczesnymi syste-
mami zarządzającymi. Oprogramowanie to, tworzone przy użyciu zaawansowanych 
technologii informatycznych, wywołuje swego rodzaju „sprzężenie zwrotne”, bo-
wiem staje się podstawą budowania współczesnych modeli zarządzania organiza-
cjami i strategii biznesowych. 
 
 
1. ERP dziś i jutro 
 
 Systemy informatyczne ERP, wspomagające zarządzanie zasobami przedsię-
biorstw, nie są już dla większości podmiotów gospodarczych nowością. Niestety 
powszechnie nadal spotykane są opinie, że system ERP jest zbyt drogi bądź niedo-
pasowany do potrzeb organizacji, a samo wdrożenie wiąże się z dużym ryzykiem  
i zupełną reorganizacją procesów realizowanych w organizacji. Zmian, jeśli chodzi 
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o ERP, nie obawiają się duże i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej w obliczu 
wymagań korporacyjnych chętnie podejmują działania mające na celu usprawnienie 
własnego funkcjonowania, a także poprawę relacji z przedsiębiorstwami-matkami  
i ze swoimi bezpośrednimi klientami. Sytuacja zdecydowanie gorzej wygląda  
w małych przedsiębiorstwach, w których nierzadko dominuje pogląd, że stosowanie 
tego typu narzędzi jest zbędne, a korzystanie z podstawowych aplikacji biurowych, 
czy w najlepszym przypadku z „bazowego systemu”, jest w zupełności wystarcza-
jące. Poza tym zarządzający tego typu organizacjami obawiają się m.in. braku do-
statecznej elastyczności pakietów ERP, które mogą okazać się wysoce nieodporne 
na zmiany wymagań. Wśród argumentów przeciw często pojawia się również zbyt 
długi czas wdrożenia, utrudnione wykorzystanie stworzonych aplikacji w nowym 
kontekście, np. w innym procesie biznesowym, oraz towarzyszące temu marno-
trawstwo zasobów, co jest przecież kosztowne i nieefektywne. Wbrew pozorom 
wdrożenie ERP w małym przedsiębiorstwie jest obarczone zdecydowanie mniej-
szym ryzykiem i trwa znacznie krócej w porównaniu z większymi podmiotami. 
Poza tym, jeśli nawet zdecydujemy się na nieco droższe rozwiązanie, ale przy tym 
bardziej użyteczne, inwestycja ta zwróci się z pewnością z nawiązką. Wybór odpo-
wiedniego zintegrowanego systemu zarządzania w każdym przedsiębiorstwie to 
decyzja o charakterze strategicznym, należy jednak pamiętać, że system sam  
w sobie nie stworzy strategii, dlatego wymaga on dokładnego określenia, jakie 
obszary funkcjonalne wymagają szczególnego wsparcia technologicznego. To  
w jaki sposób dokonamy wyboru systemu i jak przygotujemy organizację do im-
plementacji, praktycznie odzwierciedla charakter i sens jego dalszego funkcjono-
wania. 
 Na rynku systemów ERP oferowane są coraz częściej rozwiązania tworzone  
z wykorzystaniem usług internetowych. Specjaliści wyrażają opinię, że nastała 
nowa era portali korporacyjnych, które koncentrują się na aktualnych potrzebach 
organizacji, w których kluczową rolę odgrywa współpraca pomiędzy ludźmi reali-
zującymi określone procesy, nawet w ramach globalnych korporacji. Rozwiązania 
standardowe, dotychczas oferowane, znajdują nadal zastosowanie w firmach, które 
stosują typowe procesy biznesowe i posiadają kilka narzędzi ERP pochodzących od 
tego samego dostawcy. Umożliwiają one przedsiębiorstwom przede wszystkim 
generowanie okresowych raportów finansowych, ograniczenie kosztów i poprawę 
konkurencyjności. Natomiast usługami internetowymi interesują się przede wszyst-
kim firmy, które posiadają oddziały bądź komórki stosujące unikalne i nie dające 
się wpisać w określone „schematy” procesy biznesowe. Należy stwierdzić, że uła-
twione zostało zdecydowanie stworzenie środowiska, w którym można integrować 
nowe aplikacje. Portal korporacyjny stanowi zarówno narzędzie obsługujące stano-
wisko pracy, jak i integrujące z innymi systemami informatycznymi stosowanymi  
w firmie. Może z jednej strony służyć do uruchamiania potrzebnych aplikacji we-
wnątrz organizacyjnego systemu ERP, a z drugiej strony umożliwiać korzystanie 
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np. ze szkoleń elektronicznych w ramach całej korporacji, nierzadko rozproszonej 
na całym świecie. Jest to zatem globalna platforma zapewniająca spersonalizowany 
dostęp z przeglądarki do różnorodnych, istotnych z punktu widzenia działalności 
przedsiębiorstwa treści i aplikacji w Internecie, intranecie czy ekstranecie oraz 
agregację pozyskiwanych tym sposobem danych i usług z wielu źródeł na potrzeby 
użytkownika. Portale korporacyjne przyczyniają się niewątpliwie do znaczącej 
poprawy obiegu informacji i powiązań między pracownikami, którzy mogą efek-
tywnie wypełniać swoje role.  
 Ważną kwestią jest oczywiście łączny czas, jaki przedsiębiorstwo jest w stanie 
przeznaczyć na implementację systemu. W dynamicznym otoczeniu czekanie na 
odpowiedni produkt wiodących dostawców oprogramowania mija się z celem, tym 
bardziej, że i tak możemy być pewni, że wdrożenie nie będzie całkowicie udane  
i nie unikniemy kolejnych dni, a nawet miesięcy, w trakcie których będziemy starali 
się upodobnić system do rozwiązań stosowanych przez organizacje, z którymi 
współpracujemy. To dodatkowy argument przemawiający za tym, że nie należy 
obecnie twardo obstawać przy ofercie kompleksowego systemu od jednego dostaw-
cy. Tym bardziej, że na kolejne wersje takich spójnych rozwiązań czeka się nawet 
rok, dwa, a samodzielna rozbudowa jest bardzo utrudniona. 
 Wydaje się zatem, że oprogramowanie jako usługa, a więc typu SaaS (ang. 
Software-as-a-Service) jest rozwiązaniem najlepszym, na miarę potrzeb dynamicz-
nych przedsiębiorstw. Zdecydowanie lepszy jest bowiem system dedykowany, do-
pasowany dla konkretnego klienta z możliwością jego dalszej rozbudowy przez 
niego samego, niż ten uniwersalny, nawet bardzo zaawansowany technologicznie. 
Coraz częściej na rynku pojawiają się oferty pakietów, które mają rozbudowany 
panel ustawień, np. edytory dodawania nowych aplikacji, reguł biznesowych, na-
rzędzia do zaprojektowania własnych wewnętrznych modułów. Efekt – system taki 
jest niezwykle elastyczny, w pełni dostosowany do bieżących potrzeb czy warun-
ków, w jakich działa przedsiębiorstwo. Nie da się nie zauważyć, że obecnie SaaS 
wypiera nieco z rynku twórców tradycyjnych zintegrowanych systemów zarządza-
nia, tym bardziej, że coraz częściej oferowana jest również możliwość jedynie wy-
najmu wybranych aplikacji na określony czas po znacznie niższych kosztach. Taka 
propozycja jest szczególnie interesująca dla firm dysponujących mniejszym budże-
tem, chociaż ciągła presja na obniżanie kosztów jest wszechobecna wobec bieżącej 
sytuacji gospodarczej na świecie.  
 SaaS, na którym oparte są aplikacje ERP, to zupełnie nowe możliwości,  
a jednocześnie gwarancja wysokiego bezpieczeństwa danych, ze względu na to, iż 
zazwyczaj gromadzone są na jednym serwerze, obok informacji innych klientów 
korzystających z usług tego samego dostawcy. Ochrona wszelkiej treści należącej 
do danego przedsiębiorstwa stała się zatem priorytetem w tego typu rozwiązaniach  
i stanowi ona o sile oraz przewadze organizacji na rynku. Charakterystyczna jest 
także wyraźnie zauważalna swoboda w określaniu dostępu do systemu - to nabywca 
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samodzielnie wyznacza pracowników tudzież ewentualnie pojedyncze jednostki 
zewnętrzne, które mają nieograniczony wgląd w zawartość firmowego repozyto-
rium, ustala zasady logowania się do systemu i warunki dotyczące zabezpieczenia 
danych przed wypływem do osób niepożądanych. Jednocześnie nie muszą martwić 
się duże organizacje, czy też firmy funkcjonujące w globalnych korporacjach, po-
nieważ liczba uprawnionych do korzystania użytkowników jest absolutnie nieogra-
niczona. Utrzymanie takiego systemu wiąże się jedynie z wnoszeniem przez jego 
nabywców okresowej opłaty abonamentowej, co jest nieporównywalnie tańszym 
przedsięwzięciem niż koszty zakupu licencji, wdrożenia i rozwijania narzędzia 
tylko i wyłącznie na użytek własny. Oprogramowanie tego typu jest również na 
bieżąco testowane i poddawane opinii użytkowników pod względem wydajności  
i przystępności ewentualnej rozbudowy. Wyniki tego typu działań są rejestrowane 
przez producentów i wpływają na proces ich optymalizacji. Nie dziwi zatem fakt, 
że dotąd monolityczne, mało elastyczne systemy ERP są na potęgę udoskonalane 
przez producentów tego rodzaju oprogramowania.  
 Trzeba zaznaczyć, że wiele przedsiębiorstw nadal ceni sobie stabilność, bez-
pieczeństwo i prostotę w obsłudze, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne służą-
ce zarządzaniu zasobami. Wydaje się, że zwłaszcza lokalnie, gdzie nie ma z góry 
narzuconych rozwiązań korporacyjnych i „całej otoczki” wirtualnej organizacji taki 
system jest idealnym wyjściem. Jest to jednak czas trudny dla ERP, co jest podyk-
towane głównie problemami finansowymi na całym świecie, trudno bowiem po-
równywać „wynajmowaną” (zazwyczaj na krótki czas) witrynę, celem zrealizowa-
nia najczęściej jednego procesu biznesowego z w pełni zintegrowanym systemem. 
Za wyborem pierwszej opcji przemawia jednak wiele poważnych argumentów – 
zdecydowanie niższe koszty zastosowania, brak przymusu korzystania z aplikacji 
przez określony czas, dostosowanie do postępującej globalizacji przedsiębiorstw, 
duża sprawność reagowania na zmiany otoczenia, ciągła aktualizacja lub pomoc 
techniczna zapewniona przez providera. Dlatego rozwój ERP musi podążać w tym 
samym kierunku, skupiając się przede wszystkim na ofercie i wypracowywaniu 
wartości dodanej dla klientów w oparciu o technologie sieciowe.  
 Cechami charakterystycznymi dla nowego ERP powinny być przede wszyst-
kim trwałość i stabilność rdzenia systemu, ułatwiona konsolidacja z poszczególny-
mi modułami funkcjonalnymi i zdolność szybkiego dostosowania się do zmian 
realiów biznesowych. Podążanie w tym kierunku wiąże się również ze zdecydowa-
ną orientacją na zadania, jakie organizacja musi spełniać, a najlepiej na ich integra-
cję, zespolenie, by dzięki odpowiednim aplikacjom możliwa była pełna realizacja 
określonego procesu biznesowego, a nawet kilku, przy wykorzystaniu tych samych 
danych. Doskonale w ten oszczędny, a zarazem wydajny schemat zintegrowanego 
zarządzania przedsiębiorstwem wpasowuje się architektura SOA, która jest gwaran-
cją spójnego przepływu danych, możliwości ich wielokrotnego wykorzystania  
w odpowiednich momentach, a co za tym idzie sprawnej realizacji wielu procesów 
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wewnątrz i na zewnątrz organizacji. SOA umożliwia nowe zastosowania bazowego 
systemu ERP, który w ramach rozwoju może być na bieżąco łączony z innymi apli-
kacjami, np. finansowymi, oraz swobodną interakcję jego użytkowników. Jest to 
doskonały przykład, iż zastosowanie tego rodzaju architektury powoduje, że naj-
nowsze systemy ERP tworzą niejako „most” pomiędzy sferą IT a biznesem, mamy 
bowiem do czynienia z jednoczesną poprawą elastyczności biznesowej (w zakresie 
monitorowania, modelowania, uruchamiania i wykonywania określonego procesu 
biznesowego za pomocą narzędzi IT) i informatycznej (w zakresie zarządzania, 
budowania, implementacji i wykonywania określonych usług podyktowanych ko-
niecznością realizacji procesu).  
 W rozwoju systemów ERP charakterystyczna staje się także tendencja do 
wiązania tego typu rozwiązań ze strategią biznesową. Dynamiczne rozpowszech-
nianie się najnowszych technologii w tym zakresie powoduje, że przedsiębiorstwa 
nie skupiają się jedynie na zakupie licencji, ale poszukiwaniu takich aplikacji, które 
najlepiej będą spełniały ich potrzeby. Poza tym wiele korporacji zatrudnia specjali-
stów ERP, których zadaniem jest samodzielne zaprojektowanie zintegrowanego 
systemu zarządzania przy pomocy SaaS i SOA, bądź zaprogramowanie modułów 
rozwijających jego rdzeń, również przy użyciu tych samych technologii. Dlatego na 
rynku dostawców oprogramowania biznesowego mamy prawdziwy rozkwit jeśli 
chodzi o aplikacje wspomagające zarządzanie procesami BPM (Business Process 
Management) czy relacjami z klientami (CRM). 
 
 
2. Zintegrowane systemy zarządzania w telekomunikacji 
  
 Aby sprostać obecnym wymaganiom rynku, należało odpowiednio dopasować 
ofertę systemów ERP również dla telekomunikacji, rozwinąć aplikacje szczególnie 
tu użyteczne. Wielu przedstawicieli branży jeszcze do niedawna decydowało się na 
rozwijanie autorskiego oprogramowania, ale bardzo często przedsięwzięcia te oka-
zywały się dużo bardziej kosztowne niż wdrożenie gotowej opcji zewnętrznego 
dostawcy. Z roku na rok zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania ma 
coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o dostosowanie do potrzeb i trendów pojawia-
jących się w branży. Wśród nowości można wymienić moduły billingowe i narzę-
dzia analityczne, powiązane z hurtowniami danych, ułatwiające podejmowanie 
decyzji. Nie jest już problemem dokładna ewidencja danych czy zasobów sieci 
telekomunikacyjnych (sprzętu, modeli, wzorców oraz kodów). Rozwinięta spra-
wozdawczość elektroniczna umożliwia generowanie dokładnych raportów, spra-
wozdań ze stanu infrastruktury czy jakości świadczonych usług teleinformatycz-
nych. Wydaje się również, iż kryzys gospodarczy w sferze rozwijania systemów 
ERP telekomunikacji niestraszny. Rozwiązania tradycyjne są już obecne w więk-
szości przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, więc jeśli są obecnie planowane wy-
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datki na rozbudowę IT, to raczej pod względem innowacji. Te środki wcale nie 
muszą być wstrzymane, tym bardziej, że w trudnej sytuacji gospodarczej nowocze-
sne oprogramowanie może być znaczącym wsparciem dla tego typu firm (ich wy-
datki na IT sięgają kilkunastu procent przychodów, podczas gdy w innych branżach 
jest to zaledwie ok. 0,5%). Skłonić do zmiany oprogramowania w kryzysie może 
również weryfikacja przydatności w takich sytuacjach dotychczasowych narzędzi 
IT. Jeśli okazują się one zawodne, zbyteczne, a przedsiębiorstwo posiada określony 
budżet na rozwój, nic nie stoi na przeszkodzie, by zapoznać się z ofertą i być może 
jedynie odsunąć w czasie samo wdrożenie. Śledząc wypowiedzi ekspertów rynku 
ERP w odniesieniu do branży telekomunikacyjnej, można wymienić co najmniej 
kilka powodów, które przemawiają za tym, że to jeden z najlepszych momentów na 
wdrożenie nowoczesnego systemu lub modernizację dotychczasowego, są to m.in.: 

1. Oferta dostawców jest w tej chwili na tyle bogata, że aby przetrwać, kon-
kurują oni ze sobą pod względem cenowym, a zatem jest to niepowtarzalna 
okazja, by dokonać zakupu oprogramowania po zdecydowanie niższych 
kosztach, niż byłoby to możliwe w stabilnych warunkach ekonomicznych; 

2. Wiele firm zwalnia obecnie dużą liczbę pracowników lub zamraża zatrud-
nianie nowego personelu. Współczesne systemy ERP pozwalają na zauto-
matyzowanie pracy i zwiększenie wydajności bez udziału ludzi, dzięki 
czemu koszty wynagrodzeń mogą zostać utrzymane na stałym poziomie,  
a nawet zredukowane, co opłaci się przedsiębiorstwom również w przy-
szłości;  

3. ERP zdecydowanie wpływa na poprawę efektywności procesów bizneso-
wych i eliminuje działania, które nie wypracowują wartości dodanej dla 
przedsiębiorstwa. Nawet w trudnych warunkach ekonomicznych potrafią 
idealnie dopasować wielkość zapasów do ograniczonych potrzeb klientów, 
co wpływa na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. 

4. Biorąc pod uwagę coraz bardziej powszechne zjawisko konsolidacji firm  
w czasie spowolnienia gospodarczego, nietrudno przewidzieć, iż oprogra-
mowanie ERP może być niezastąpione w ujednoliceniu działalności przed-
siębiorców i narzędziem przygotowującym do nabycia nowych firm bądź 
samodzielnego przystąpienia do kolejnych aliansów biznesowych. 

5. Szeroka oferta, jeśli chodzi o sposoby dostawy ERP, skłania do zastano-
wienia się, wdrożenie jakich funkcjonalności jest w przedsiębiorstwie fak-
tycznie uzasadnione. Warto skorzystać w tym momencie z usług specjali-
stów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, w celu uniknię-
cia dodatkowych kosztów lub awarii generowanych przez często zbyt mało 
doświadczony, wewnętrzny zespół wdrożeniowy. 
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Podsumowanie 
 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że współczesne, dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwo w branży telekomunikacyjnej, które jest ogniwem krajowego bądź 
(w zdecydowanej większości) międzynarodowego łańcucha dostaw usług telein-
formatycznych, praktycznie nie może sprawnie funkcjonować bez nowoczesnego 
systemu ERP. Ogólne trendy postępów w tym zakresie są bardzo zbliżone do tych 
zauważalnych w innych branżach. Wyraźnie kładzie się nacisk na informatyczne 
wsparcie podstawowych obszarów działalności, jednak większość firm posiada już 
prostsze lub bardziej zaawansowane narzędzia finansowe, księgowe czy kontrolin-
gowe. Oprócz tego w tych sferach występuje raczej zjawisko standaryzacji potrzeb  
i trudno dopatrywać się szans uzyskania przewagi na tym polu, co może stanowić  
w przyszłości pewien problem. Niemniej jednak oferta dedykowana poszczególnym 
sektorom jest coraz bardziej dopasowana do specyficznych zadań realizowanych  
w ramach branżowych procesów. Istotne jest, by zapewnić spełnienie indywidual-
nych wymagań klientów, a nie produkować masowe oprogramowanie tak naprawdę 
nikomu nieprzydatne, generujące tylko dodatkowe koszty adaptacyjne, szkoleniowe 
czy w końcu serwisowe. Dodawanie kolejnych funkcjonalności może mijać się  
z celem i pogarszać jakość oprogramowania. Nie ulega wątpliwości, że podobnie 
jak w innych branżach, kryteria wyboru systemu w telekomunikacji dyktowane są 
dziś przede wszystkim przez odbiorców tego typu usług. Dlatego niezwykle ważna 
jest tu elastyczność i skalowalność, bowiem sztywne, monolityczne nie są w stanie 
spełnić specyficznych, często dynamicznie zmieniających się wymagań.  
 Możliwość rozbudowy, ale też i redukcji użytkowanych aplikacji ma znacze-
nie z punktu widzenia inwestycji finansowych angażowanych w poszczególne kon-
trakty (na mniejszą lub większą skalę) z odbiorcami finalnymi w branży. Obecnie 
możliwa jest prekonfiguracja systemów już z definicji skoncentrowanych wokół 
problemów, na jakie napotyka branża (a więc już wstępnie dedykowanych). Jak się 
okazuje, dużą trudność w sektorze sprawia dobór odpowiedniego personelu (wska-
zany również w badaniu przez ankietowanych), co może stanowić spore wyzwanie 
dla twórców oprogramowania ERP – z punktu widzenia zarówno projektowania 
modułów wspierających ten proces, zwłaszcza że aplikacje kadrowe są tylko  
w średnim stopniu użytkowane, jak również w ogóle tworzenia aplikacji (niezależ-
nie od zaawansowania technologicznego) „prostych” w użytkowaniu. „Jutro” zinte-
growanych systemów zarządzania w telekomunikacji to przede wszystkim zaawan-
sowane usługi sieciowe wspierające dany proces (nierzadko wieloddziałowo roz-
proszony) z pełnym wglądem jego uczestników w kolejne etapy realizacji. Na pew-
no systemy ERP będą również nadal wzbogacane w branżowe funkcje do inteli-
gentnej analizy danych i wspomagania decyzji naczelnego kierownictwa. Nietrudno 
również zauważyć, że systemy ERP w telekomunikacji, podobnie jak w innych 
gałęziach gospodarki, oparte na architekturze zorientowanej na usługi, rozwijają się 
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w kierunku integracji z aplikacjami, które dotychczas stanowiły raczej osobne sys-
temy, np. modułami CRM. Fakt ten specjalnie nie dziwi, bowiem oprogramowanie 
powinno się rozwijać nie tylko wraz z potrzebami branży czy konkretnego przed-
siębiorstwa, ale przede wszystkim z klientem.  
 Jedno jest pewne – dalszy rozwój oprogramowania wspierającego zarządzanie 
przedsiębiorstwami jest nieunikniony, bowiem jest on ściśle związany z potrzebami 
wciąż ewoluującej światowej gospodarki i silnie wspierany przez rewolucję techno-
logiczną. Czy będzie to nadal koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania, 
popularnie nazywanych systemami ERP – czas pokaże. 
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DEVELOPMENT TRENDS ANALYSIS OF ERP SYSTEMS  
IN TELECOMMUNICATION 

 
 

Summary 
 
 The purpose of this article was to analyze the current situation, as well as devel-
opment directions of integrated management systems, popularly known as ERP sys-
tems. Main part was devoted to presentations latest solutions to this type of software, 
determined their innovative features which, in the near future, will continue to be devel-
oped or expanded. Discourse is also detailed analysis of this trend of expansion in the 
telecommunication industry. The article demonstrate that dynamic changes in the age of 
achieving successful economic environment is going hand in hand with the promotion 
of modern management systems, which are created by using advanced information 
technologies.  
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Wprowadzenie 
 
 W ciągu ostatnich lat obserwować można dużą dynamikę wzrostu liczby użyt-
kowników Internetu. Dostęp do sieci w drugiej połowie 2009 roku miało 52% Po-
laków, ponad sześciokrotnie więcej niż w 2000 roku.1 Jednocześnie rosła wartość 
handlu internetowego, która w 2009 roku osiągnęła poziom 13,2 mld zł.2 Po-
wszechnym tendencjom wzrostowym towarzyszyły zmiany struktury rynku interne-
towego. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba sklepów on-line rosła znacznie szybciej 
niż liczba kupujących przez Internet klientów.3 Opisane tendencje obserwować 
można również na rynkach innych państw rozwiniętych.4 Sytuacja zaostrzającej się 
konkurencji oraz łatwość porównywania cen w sklepach internetowych wymusza 
zwrócenie się ku innym, pozacenowym narzędziom budowania pozycji rynkowej 
firmy w wirtualnej przestrzeni. Poziom jakości usług jest elementem istotnie wpły-
wającym na satysfakcję konsumenta i jego gotowość do dokonania zakupu przez 
Internet, może zatem stać się ważnym narzędziem konkurowania wirtualnego 
przedsiębiorstwa. 
                                                 

1  Dane z 30 września 2009, www.internetworldstats.com 
2  Polski Internet w 2009 roku urósł i zarobił więcej, Serwis internetowy Money.pl, 

26.12.2009, www.money.pl 
3  Polski rynek e-commerce – raport SMB, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 

25.03. 2009, www.smb.pl 
4  S. Gounaris, S. Dimitriadis, V. Stathakopoulos: Antecedents of Perceived Quality in the 

Context of Internet Retail Stores, Journal of Marketing Management, 2005, vol. 21, s. 669-700. 
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1. Bariery wzrostu sprzedaży internetowej po stronie popytu i ich związek  
z postrzeganą jakością usług oraz satysfakcją klientów 

 
 Punkt sprzedaży detalicznej jest miejscem, w którym usługi związane z proce-
sem zakupu towarzyszą produktom materialnym będącym przedmiotem transakcji.5 
Brak fizycznej lokalizacji sklepu internetowego sprawia, że elementy usługowe są 
znacznie bardziej wyeksponowane niż w przypadku handlu tradycyjnego. Dlatego 
też proces usługowy w handlu internetowym ma duży wpływ na poziom satysfakcji 
odbiorcy. W formułę handlu przez Internet wpisane są pewne elementy, postrzega-
ne przez nabywców jako zalety oraz słabości. Do barier e-handlu z perspektywy 
popytowej zaliczyć należy: 

− brak fizycznego kontaktu z zamawianym towarem; niemożność sprawdze-
nia jakości i zweryfikowania cech przedmiotu transakcji przed dokonaniem 
decyzji zakupowej; 

− konieczność odroczonej konsumpcji o czas potrzebny na dostawę towaru 
do kupującego; 

− konieczność udostępnienia danych finansowych oraz osobowych w proce-
sie zapłaty na odległość oraz przesyłki towaru; 

− brak osobistego kontaktu z obsługą sklepu i innymi kupującymi; koniecz-
ność samodzielnego przejścia przez wszystkie etapy procesu zakupowego. 

 Wymienione elementy są nierozerwalnie związane z naturą handlu na odle-
głość. Jednocześnie wszystkie one sprawiają, że odczuwane ryzyko zakupów przez 
Internet jest znacznie wyższe niż w przypadku zakupów w tradycyjnych sklepach.6 
Sprzedawcy internetowi mogą podejmować działania zmniejszające postrzegane 
ryzyko poprzez podnoszenie poziomu usług.  
 Zakupy przez Internet cechują również elementy, które z perspektywy kupują-
cego stanowią przewagę nad tradycyjnym handlem sklepowym. Są to: łatwość po-
równywania cen i innych cech produktów i usług, możliwość dostępu do ogromnej 
liczby pozycji asortymentowych, możliwość dokonywania zakupów bez wycho-
dzenia z domu i o każdej porze, co stanowi duże ułatwienie oraz oszczędność czasu. 
Podobnie jak w przypadku niwelowania postrzeganego ryzyka, korzystne cechy  
e-handlu mogą być wzmacniane przez podnoszenie jakości usług sklepów interne-
towych. 
 Wpływ postrzeganej jakości na satysfakcję klienta oraz na intencje zakupowe 
był przedmiotem rozmaitych analiz. Badania wykazały pozytywną korelację po-

                                                 
5  Ph. Kotler, G. Armstrong: Principles of Marketing, Pearson Education Inc., New Jersey 

2010, s. 395. 
6  M.O. Lwin, J.D. Williams: Promises, Promises: How Consumers Respond to Warranties 

in Internet Retailing, The Journal of Consumer Affairs, 2006, vol. 40, nr 2. 
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między satysfakcją z usług a intencją zakupu w Internecie.7 Podobnie udowodniony 
został związek pomiędzy postrzeganą jakością usług a intencjami zakupu w Inter-
necie.8 Ponadto zauważono, że wysokie oceny usług mają wpływ na wielkość mar-
ży sklepów on-line. Zadowoleni klienci, doceniający wysoką jakość usług sprze-
dawcy, są gotowi zapłacić wyższe ceny niż te proponowane przez sprzedawców  
z niższym poziomem usług.9 Przytaczane wnioski pochodzą z badań prowadzonych 
na wysoce konkurencyjnym rynku płyt muzycznych CD w USA i wskazują na za-
sadność wykorzystywania pozacenowych narzędzi budowania satysfakcji klientów. 
 
 
2. Metody badania jakości usług sklepów internetowych 
 
 Od wielu lat naukowcy starają się wypracować uniwersalny model oceny 
jakości usług. Klasyczne metody pomiaru, takie jak SERVQUAL czy SERVPERF, 
nie mogły znaleźć zastosowania w badaniach nad Internetem. W jednej z modyfi-
kacji, powstałych na użytek przedsiębiorstw on-line, wszystkie elementy oceny 
zgrupowano w cztery kategorie:10  

− niezawodność, rozumiana jako wywiązywanie się przedsiębiorstwa ze zo-
bowiązań wobec klientów w sposób rzetelny i terminowy; zawarte na stro-
nie dane są zawsze aktualne a połączenia działają bez zarzutu; 

− bezpieczeństwo – przedsiębiorstwo dysponuje należytymi zabezpieczenia-
mi oraz procedurami związanymi z ochroną danych osobowych oraz finan-
sowych klientów; 

− obsługa klienta, oznaczająca umiejętność bezzwłocznego rozwiązywania 
problemów i odpowiadania na zapytania klienta, jak również techniczna ła-
twość nawiązania kontaktu z firmą; uprzejmość i fachowość personelu; do-
stęp do opcji ułatwiających dokonywanie zakupów; 

− projekt strony zawiera ocenę estetyki sklepu a także przejrzystość oferty  
i zawartych na stronie informacji oraz łatwość nawigowania.11 

                                                 
7  D. Hackman, S. P. Gundergan, P. Wang, K. Daniel: A service perspective on modelling 

intentions of online purchasing, Journal of Services Marketing, 2006, vol. 20 nr 7, s. 459-470. 
8  P. Shamdasania, A. Mukherjeeb, N. Malhotrac: Antecedents and consequences of service 

quality in consumer evaluation of self-service internet technologies, The Service Industries Jour-
nal, 2008, vol. 28, nr 1, s. 117-138. 

9  E. Rabinovich, A. Maltz, R. K. Sinha: Assessing Markups, Service Quality, and Product 
Attributes in Music CDs’ Internet Retailing, Production and Operations Management, 2003, vol. 
17, nr 3, s. 320-337. 

10  S. Khurana, Managing Service Quality: An Empirical Study on Internet Banking, The 
IUP Journal of Marketing Management, vol. 8, nr 3 i 4, 2009. 

11  W oryginalnym brzmieniu kryteria te to: reliability, privacy/security, customer service, 
website design. 
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 Równolegle z pracami nad modelem oceny jakości prowadzone były liczne 
badania mające na celu ustalenie wag poszczególnych kryteriów, a więc ich wpły-
wu na postrzeganą jakość usług w Internecie. Kalkulowane wagi różnią się w za-
leżności od badanej branży czy narodowości ankietowanych internautów. Odmien-
nym tropem poszli badacze amerykańscy, próbujący ustalić różnice w wagach 
przypisywanych poszczególnym kryteriom oceny jakości pomiędzy grupą  
e-nabywców oraz internautów nie kupujących przez Internet.12 Tabela 1 zawiera 
ranking kryteriów jakości usług obu badanych grup. Internauci mający doświadcze-
nie z zakupami w sieci przede wszystkim doceniali skuteczność procesu zakupowe-
go. Najistotniejsze było bezbłędne dostarczenie wybranego towaru w zaplanowa-
nym czasie oraz, na drugim miejscu – przejrzystość wirtualnego sklepu. Bezpie-
czeństwo w sieci uważane było za relatywnie mniej istotny czynnik, prawdopodob-
nie ze względu na brak negatywnych doświadczeń związanych z tym obszarem. 
Druga badana grupa złożona była z internautów odwiedzających sklepy internetowe 
lecz nie dokonujących transakcji on-line. Z tego powodu wskazane przez nich kry-
teria to jednocześnie lista najważniejszych barier zakupów w Internecie. Z zawar-
tych w tabeli danych widać dużą obawę przed negatywnymi konsekwencjami za-
mieszczania w Internecie prywatnych danych nabywcy oraz strach przed technicz-
nymi aspektami procesu zakupowego. Sam efekt tego procesu (niezawodność) oraz 
udogodnienia proponowane przez sprzedawcę (obsługa klienta) miały mniejszy 
wpływ na postrzeganą jakość usług sklepu internetowego w tej grupie internautów. 
 

Tabela 1 
 

Kryteria oceny jakości usług sklepów internetowych – ranking wpływu kryterium na 
ocenę jakości w grupie nabywców oraz internautów nie kupujących on-line. 

 
Kolejność wg maleją-

cych wag czynnika Nabywcy on-line Nie-nabywcy on-line 

1. Niezawodność Bezpieczeństwo 

2. Projekt strony/łatwość 
obsługi Techniczna szybkość i niezawodność 

3. Obsługa klienta Projekt strony/łatwość obsługi 
4. Bezpieczeństwo Niezawodność 
5. Indywidualizacja Obsługa klienta 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Yang, M. Jun: Consumer Perception of 
E-Service Quality: From Internet Purchaser and Non-purchaser Perspectives, Journal 
of Business Strategies, 2008, vol. 25, nr 2.13 

                                                 
12  Z. Yang, M. Jun: Consumer Perception of E-Service Quality: From Internet Purchaser 

and Non-purchaser Perspectives, Journal of Business Strategies, 2008, vol. 25, nr 2. 
13  W oryginale nazwy kryteriów nie zawsze pokrywają się z polskim tłumaczeniem. Po 

przestudiowaniu szczegółowych opisów kryteriów, ich polskie nazwy zostały przeredagowane 
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 Wnioski płynące z opisanego badania mogą pomóc przedsiębiorstwom  
w projektowaniu e-sklepu oraz związanej z nim komunikacji marketingowej  
w zależności od celów firmy oraz wybranych grup docelowych. Inne działania są 
istotne w przypadku strategii umacniania pozycji rynkowej przez intensyfikację 
relacji z dotychczasowymi klientami, inne zaś wyzwania stoją przed przedsiębior-
stwami pragnącymi zachęcić internautów przeglądających ich strony do przełama-
nia obaw przed pierwszą transakcją w sieci (tzw. syndrom porzucania koszyków).  
 
 
3. Jakość usług sklepów internetowych w Polsce 
 
 Wobec fenomenu dynamicznego przyrostu użytkowników Internetu, przedsię-
biorstw on-line i wartości e-handlu, polskie firmy badające Internet koncentrują się 
na zbieraniu i przetwarzaniu szybko zmieniających się danych ilościowych, w dal-
szym planie mając analizy jakości transakcji zawieranych w świecie wirtualnym.14  
 Nieliczne i przeprowadzane sporadycznie badania satysfakcji z usług firm 
internetowych w Polsce nie zawierają analiz wpływu poszczególnych kryteriów 
oceny na postrzeganą jakość e-detalisty. Dostępne raporty posługują się kategorią 
częstości wskazań poszczególnych czynników i w ten sposób konstruują listy kryte-
riów od najczęściej do najrzadziej wymienianych przez respondentów. Tak opra-
cowane wyniki nie są porównywalne z wcześniej cytowanymi badaniami zagra-
nicznymi. 
 Najbardziej obszerne badania zaprojektowane wyłącznie w celu poznania 
satysfakcji klientów w sieci przeprowadzono w 2008 roku na próbie 1038 polskich 
internautów odwiedzających witryny, na których możliwe było dokonanie transak-
cji.15 Wynika z nich, że Polacy byli raczej zadowoleni z poziomu obsługi w Inter-
necie: 26% respondentów zadeklarowało zadowolenie lub duże zadowolenie, dalsze 
55% było raczej zadowolonych. Zaledwie 15% to internauci niezadowoleni, co 
skłania ku pozytywnym wnioskom odnośnie do jakości usług on-line w naszym 
kraju. 
 Tabela 2 zawiera zestawienie stwierdzeń określających oczekiwania wzglę-
dem witryn internetowych oraz powody, dla których internauci nie decydują się na 
zakupy on-line. Z zestawienia wynika, że o ile zapewnienie bezpieczeństwa danych 
jest oczekiwane przez 45% internautów, problem tej natury jest barierą zakupów 

                                                                                                                        
tak, aby najlepiej opisywać badane kategorie. Np.: „responsiveness” przetłumaczono nie jako 
„wrażliwość”, lecz „techniczna szybkość i niezawodność”. 

14  M. Zagórska, A. Sulej, M. Smaga, T. Skotnicki, B. Dwornik: Ranking sklepów interne-
towych Money.pl i Wprost, 19.10.2009, www.money.pl; E-commerce 2009 – dojrzałość czy sta-
gnacja?, GemiusReport, 28.07.2009, www.gemius.pl 

15  Zadowolenie internautów z obsługi przez Internet – raport, PBI, IntelWise, IAB Polska, 
listopad 2008, www.interstats.pl 
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on-line dla znacznie mniejszej grupy 27% respondentów. Częściej podawane są 
powody natury technicznej (skomplikowany proces zamówień, problemy z logowa-
niem), nieprzejrzystość strony (problemy z wyszukiwaniem informacji) oraz niewy-
starczająca obsługa klienta (brak kontaktu z firmą). Analizując oczekiwania wzglę-
dem obsługi w Internecie, zaraz po bezpieczeństwie plasują się stwierdzenia zwią-
zane z niezawodnością dostawcy (rzetelna prezentacja oferty i szybka realizacja 
dostaw) oraz łatwością obsługi strony (informacje bez szukania i łatwość korzysta-
nia ze strony). Z badania można wyciągnąć konkluzję, że bezpieczeństwo w sieci 
jest elementem wymaganym, a więc wpływającym na postrzeganą jakość usług  
i jednocześnie nie stanowi palącego problemu w odczuciu polskich internautów. 
 

Tabela 2 
 

Oczekiwania względem obsługi w Internecie oraz powody rezygnacji z zakupów  
on-line osób korzystających z Internetu w Polsce, wg częstości wskazań 

 
Oczekiwania 

(wszyscy badani internauci, N=1037) 
Powody rezygnacji z zakupów 

(internauci, którzy nie dokonali zakupu, 
N=790)  

Stwierdzenie 
% 

wska-
zań 

Stwierdzenie 
% 

wska-
zań 

1 Bezpieczeństwo danych 45 Skomplikowany proces zamówień 46 
2 Rzetelna prezentacja oferty 37 Błędy na stronie, problemy z logowa-

niem 
37 

3 Informacje bez szukania 35 Problemy z szukaniem informacji 34 
4 Łatwość korzystania ze strony 31 Brak kontaktu ze strony firmy 32 
5 Szybka realizacja zamówienia 28 Brak poczucia bezpieczeństwa 27 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zadowolenie internautów z obsługi przez 
Internet – raport, PBI, IntelWise, IAB Polska, listopad 2008, www.interstats.pl 
 
 Taki wniosek potwierdziły inne badania, przeprowadzone w 2008 r. przez 
firmę Millward Brown SMG/KRC. Choć tutaj przyczyny rezygnacji z zakupów 
były nieco inne niż we wcześniej cytowanym raporcie, obawy związane z bezpie-
czeństwem zostały wskazane przez zaledwie 13% respondentów i znalazły się na 
czwartym miejscu.16 Tymczasem badania 616 sklepów on-line przeprowadzone  
w 2009 r. ujawniły niepokojące informacje odnośnie do działań firm w obszarze 
bezpieczeństwa. Tylko połowa firm internetowych niszczyła dane osobowe klien-
tów, którzy przesłali prośbę o usunięcie ich konta. Zaledwie 30% firm zabezpiecza-
ło swoje strony za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS, a 25% prowadziło 

                                                 
16  Zakupy przez Internet, D-Link Technology Trend, Millward Brown SMG/KRC, grudzień 

2008, www.technolgytrend.pl 
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dokumentację wymaganą przy przetwarzaniu danych osobowych. Jedynie 2%  
e-sklepów przyznało, że funkcjonują zgodnie z przepisami prawa o ochronie da-
nych osobowych.17 Wydaje się więc, że istnieje poważna luka pomiędzy stanem 
faktycznym a postrzeganym poziomem dostarczanych przez e-sklepy usług w za-
kresie ochrony danych klientów.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Oceniając jakość usług w Internecie różne grupy klientów przykładają różną 
wagę do poszczególnych kategorii. Doświadczeni nabywcy on-line najbardziej 
doceniają niezawodność i ułatwienia z korzystania ze strony e-sklepu. Dla nowych 
klientów najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz pokonanie barier 
technicznych. Polscy nabywcy on-line od sprzedawców oczekują na pierwszym 
miejscu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i, co warto podkreślić, są raczej 
zadowoleni z obsługi sklepów internetowych. Internauci nie kupujący w sieci czę-
ściej obawiają się nierzetelności sprzedawcy niż problemów z bezpieczeństwem 
danych. Biorąc pod uwagę dane wskazujące na niski poziom zabezpieczeń stoso-
wanych przez polskie przedsiębiorstwa on-line, polscy klienci wydają się mieć 
niską świadomość stanu faktycznego odnośnie do bezpieczeństwa danych. Należy 
się jednak spodziewać, że wraz z zaostrzeniem konkurencji i wzrostem siły przetar-
gowej klientów zarówno świadomość jak i poziom oczekiwań względem sprzedaw-
ców we wszystkich obszarach usług w Internecie będzie wzrastał, co wymusi po-
prawę rzeczywistego poziomu usług.  
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PERCEIVED SERVICE QUALITY AS A BARRIER IN INTERNET 
RETAILING DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 Evaluating service quality in Internet different groups of customers focus on dif-
ferent dimensions. Experienced on-line buyers value reliability and ease of use of the 
web side most. Non-buyers Internet users are concerned about the safety followed by 
technical issues factor. Polish Internet users are generally satisfied with service quality 
of on-line shops. The safety factor is the most frequently recalled one as far as expecta-
tions are concerned and is not frequently recalled as a barrier for non-purchasers. As 
Polish Internet firms represent low level of safety procedures implementation a gap 
between perceived quality and the real one in area of data safety could be recognized. 
 

Translated by Dominika Mirońska 
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INTERNET JAKO NARZĘDZIE E-BIZNESU W SEKTORZE MSP 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nadrabianie zaległości wobec państw Europy Zachodniej polska gospodarka 
zawdzięcza przedsiębiorczości. W strukturze podmiotowej gospodarki istotną rolę 
odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Mają one zwykle niewielki zasięg dzia-
łania i niewielki wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, ale ich ogromna liczba 
nadaje sektorowi MSP duże znaczenie w kształtowaniu gospodarki i rynku pracy. 
Niewątpliwie zatem wykorzystywane przez te podmioty rozwiązania z obszaru 
gospodarki elektronicznej wpływają na skalę rozwoju tego aspektu gospodarki.  
 
 
1. Charakterystyka sektora MSP  
 
1.1. Bariery dla działalności MSP 
 
 Funkcjonowanie przedsiębiorstw, które należą do tego sektora, związane jest  
z wieloma ograniczeniami i barierami, które występują niezależnie od fazy życia 
przedsiębiorstwa. Klasyfikacji barier ograniczających działalność podmiotów MSP 
można spotkać wiele w literaturze. Można m.in. wyróżnić barierę zarządzania, fi-
nansową i popytu. Inna klasyfikacja ujmuje owe ograniczenia w następujący spo-
sób: 

− bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi za-
równo z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury), jak i zmian 
natężenia konkurencji, 
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− problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy 
i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości 
przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale fak-
tycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju,  

− bariery finansowe. 
 Bardziej rozbudowaną klasyfikację barier przedstawia T. Łuczka, wymienia-
jąc pięć barier utrudniających rozwój i działalność małych i średnich przedsię-
biorstw: 

− bariera prawna – związana z niestabilnym i skomplikowanym prawem, 
− bariera ekonomiczna – odnosząca się do polityki państwa w tym zakresie  

w zakresie możliwości pozyskania kapitału, kosztów działalności i niesta-
bilnej polityki fiskalnej, 

− bariera zarządzania – dotycząca problemów zarządzania, ułomności syste-
mu kształcenia z zakresu przedsiębiorczości oraz braku odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników, 

− bariera edukacyjna – wskazująca na niedoskonałość programów kształcenia 
w szkołach, które rzutują na niewłaściwe wykorzystywanie informacji  
z otoczenia oraz brak chęci kształcenia się, 

− bariera społeczna – mająca związek z infrastrukturą przedsiębiorczości  
i braku społecznej oraz politycznej akceptacji prowadzenia własnej działal-
ności.1 

 Ocenę istniejących barier przedstawia rysunek 1. 
 Uważa się, iż bariera finansowa (ekonomiczna) ma decydujące znaczenie dla 
rozwoju podmiotów tworzących ten sektor. Ograniczony dostęp do źródeł finanso-
wania był od początku narodzin sektora MSP w Polsce jednym z istotnych proble-
mów, które wpływały hamująco na proces ich powstawania i wzrostu. Jest to pro-
blemem nie tylko gospodarki polskiej.  
 Poziom posiadanych przez przedsiębiorcę prywatnych oszczędności oraz za-
kumulowany majątek prywatny zwykle nie wystarcza do podjęcia działalności go-
spodarczej w szerszym zakresie. Przedsiębiorstwom tym brakuje środków na roz-
wój oraz wdrażanie nowości technologicznych.  
 Instrumentem, który pozwolił na przełamanie bariery finansowej, stały się 
fundusze unijne dla MSP.  
 

                                                 
1  T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: T. Łuczka 

(red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 32. 
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Rys. 1. Ocena istotności barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce, „Infos” nr 4 (28), 27 lutego 2008 r., s. 2. 

 
1.2. Struktura sektora 
 
 Wg danych PKPP Lewiatan w 2007 roku małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MSP) to 99,83% ogólnej liczby firm w Polsce, czyli ponad 1,7 mln aktywnych 
podmiotów gospodarczych. MSP mają 60-procentowy udział w przychodach sekto-
ra przedsiębiorstw, przy dysponowaniu tylko nieco ponad 40% wartości aktywów. 
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Odznaczają się wyższą rentownością obrotu niż firmy duże.2 Z tej liczby 98,9% 
stanowiły podmioty małe, w tym 96,1% mikroprzedsiębiorstwa, zaś odsetek przed-
siębiorstw średnich kształtował się na poziomie 0,9% wszystkich przedsiębiorstw. 
Biorąc natomiast pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności największy udział 
miała działalność handlowa (32,6%), w następnej kolejności – obsługa nieruchomo-
ści i firm (16,7%), działalność budowlana (11,6%), działalność przemysłowa 
(10,3%) i działalność transportowa (8,7%).3 Strukturę ilościową sektora MSP 
przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Przedsiębiorstwa aktywne w latach 2003-2007 
 

Przedsiębiorstwa 2003 2004 2005 2006 2007 
Mikro 1.666.696 1.653.856 1.615.167 1.652.998 1.713.194 
Małe (bez mikro) 42.770 44.370 44.519 44.228 45.184 
Średnie  14.368 14.003 14.254 14.708 15.452 
Razem 1.723.834 1.712.229 1.673.940 1.711.934 1.773.830 
Ogółem w gospodarce 1.726.536 1.714.983 1.676.775 1.714.915 1.777.076 

 
Źródło: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-
2008, PARP, Warszawa 2009, s. 24. 
 
 Według Raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2007-2008, wydanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przed-
siębiorstwa należące do omawianego sektora wypracowały 47,4% PKB. Najwięk-
szy wkład wniosły mikroprzedsiębiorstwa – 30,1%, małe przedsiębiorstwa – 7,3%, 
zaś średnie – 10,0%.4  
 Ponadto małe i średnie firmy dają w Polsce pracę prawie 6 mln osób, co sta-
nowi ponad 70% ogółu zatrudnionych w gospodarce.5 
 

                                                 
2 http://www.egospodarka.pl/36094,Lewiatan-sektor-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-

2008,1,39,1.html 
3  Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2009, s. 26; 

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r., Wyniki 
wstępne, GUS, Warszawa 16.10.2008 r., s. 1. 

4  Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, 
Warszawa 2009, s. 25. 

5 http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2008/Male+i+srednie+firmy+ 
wielkie+znaczenie+dla+gospodarki.htm - 08.02.2010 r. 
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2. E-biznes 
 
 E-biznes stanowi element gospodarki elektronicznej, do której cech zalicza 
się: światowy zasięg, wartość towaru, odległość, automatyczną reakcję, Internet, 
elektroniczny dokument, czas, wiedzę i informację, dostępność do sieci. W gospo-
darce tej istnieją standardy techniczne związane z technikami przesyłania i zabez-
pieczenia danych, standardy prawne, np. podpis elektroniczny czy konstrukcja kon-
traktu, standardy biznesowe związane ze stosowaniem narzędzi do rejestracji i mo-
nitorowania towarów i informacji, narzędzia elektronicznej gospodarki, identyfika-
cja podmiotów w gospodarce elektronicznej, identyfikacja przedmiotów w gospo-
darce elektronicznej, standardowa reprezentacja danych, elektroniczna wymiana 
informacji gospodarczych, znaczenie standaryzacji. 
 E-biznes to każda działalność gospodarcza oparta na szeroko rozumianych 
rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności aplikacjach internetowych. 
Głównym podziałem e-biznesu spotykanym w literaturze jest podział na: e-handel  
i e-usługi. E-handel to rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elek-
troniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawar-
cia transakcji handlowej. E-usługi to usługi zautomatyzowane, które wymagają 
niewielkiego udziału człowieka i są świadczone na odległość za pośrednictwem 
kilku kanałów, takich jak: Internet, urządzenia mobilne (telefon komórkowy i inne 
urządzenia przenośne) oraz telewizja cyfrowa i satelitarna6. Do obszarów, w któ-
rych e-biznes znajduje zastosowanie, należą: finanse, komunikacja, zarządzanie 
kontaktami z klientami, dystrybucja, logistyka, marketing, szkolenia elektroniczne. 
 W strukturze UE Polska zajmuje 22 pozycję. Porównując Polskę do średniej  
z UE w zakresie liczby małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców 
sytuacja kształtuje się porównywalnie 37/40. Zróżnicowanie uwidacznia się  
w przypadku wartości wskaźnika przygotowania do prowadzenia e-biznesu – dla 
UE wynosi on 26,46, zaś dla Polski – 17,39.7 Sytuację w zakresie korzystania  
z zaawansowanych usług e-biznesowych przedstawia rysunek 2. 
 
 
 

                                                 
6  Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające 

środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od war-
tości dodanej – http://www.przepisy.gofin.pl 

7  Eurostat 2008 i e-Business W@tch 2007. 
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Rys. 2. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług e-bizneso-
wych 

Źródło: Badania Eurostatu z 2008 r. – epp.eurostat.ec.europa.eu  

 
 E-biznes dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw stwarza zarówno szan-
se, jak i wyzwania. Jako szanse należy wskazać: 

− dostęp do międzynarodowych rynków,  
− ułatwienia we współpracy dzięki wykorzystywaniu ICT, 
− dostępność cenową rozwiązań ICT, 
− możliwość pomocy ze strony dużych firm. 

 Natomiast wyzwaniami są słabe (lub brak) umiejętności obsługi ICT i narzę-
dzi e-biznesowych, brak kompatybilności pomiędzy różnymi systemami ICT oraz 
wzrost oczekiwań klientów.8 
 Podstawowymi podmiotami rynku elektronicznego są: biznes, administracja  
i konsumenci. W Polsce ponad 60% przedsiębiorstw z analizowanego sektora pro-
wadzi e-biznes – głównie są to e-handel i e-usługi.9  
 W rozwoju e-biznesu niebagatelne znaczenie przypisuje się Internetowi. Inter-
net w sektorze MSP jest dość popularny. Korzystanie z Internetu przez firmy posia-

                                                 
8  The European e-Business Report 2008, 6th Synthesis Report of the Sectoral e-Business 

Watch, Executive Summary, European Commission, s. 6. 
9  www.e-mentor.edu.pl32,700,Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu  

w sektorze MSP. 
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dające komputery przedstawia się następująco: 92,9% posiada dostęp do Internetu, 
zaś 7,1% - nie.10 
 Według raportu GUS tylko 65% przedsiębiorstw posiada własną stronę inter-
netową. To niewielki odsetek, biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość firm 
(93%) posiada dostęp do Internetu. Wielu przedsiębiorców ogranicza się do za-
mieszczenia danych teleadresowych swojej firmy w branżowych katalogach.  
 Wykorzystywane aplikacje internetowe w firmach MSP obrazuje rysunek 3, 
natomiast cele wykorzystania Internetu przez pracowników są zróżnicowane: 
41,4% traktuje Internet jako niezbędny do pracy, 34,3% do szukania informacji 
związanych z pracą, 16% do kontaktów z klientem, 10,4% - w celach prywatnych, 
8,8% do komunikacji z innymi pracownikami, 7,7% w innych celach, a 2,8% do 
korzystania ze słowników internetowych.11 
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Rys. 3. Aplikacje wykorzystywane w firmie 

Źródło: http://www.egospodarka.pl/34888,Sektor-MSP-w-Polsce-a-lacza-interneto-
we,1,39,1.html 

  
 
 

                                                 
10  Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009 – klienci instytucjonalni, Raport z badania kon-

sumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., UKE, Sopot 2009, s. 33. 
11  Ibidem, s. 57. 
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 Dla firm MSP Internet stanowi pomocne narzędzie w dotarciu do klientów, 
miejsce zamieszczenia oferty, dzięki któremu można zwiększyć wartość sprzedaży. 
Internet jest także pomocnym narzędziem w promowaniu własnego wizerunku 
firmy, jak i jej oferty.  
 W 2007 roku prawie 90% małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystywało 
Internet jako narzędzie w procesach zaopatrzenia, ponad 60% sprzedawało z wyko-
rzystaniem sklepu internetowego, a 41% - na aukcjach, przy wielkości obrotów - 
20% obrotów ogółem, zaś 25% mikroprzedsiębiorstw przez Internet sprzedawało 
większość lub całość swoich produktów lub usług. Około 50% podmiotów MSP 
wystawiało e-faktury, zaś 60% przedsiębiorstw zapewniając klientom w sklepach 
internetowych doradztwo on-line, starało się poprawić poziom obsługi klienta.12 
 W związku z kryzysem firmy sektora MSP w ostatnim kwartale 2009 roku 
ograniczyły wydatki, najmocniej spadły wskaźniki dla Internetu, czyli inwestowa-
nia w nowe serwisy, telefonię VOIP, e-sklepy.13 Plany wydatków na 2010 rok są 
jeszcze bardziej oszczędne. Większość małych i średnich firm wielkość budżetów 
na reklamę internetową ogranicza do 1000 PLN.14 
 
 
Podsumowanie 
 
 Działalność firm sektora MSP napotyka na wiele barier. Jednakże oddziały-
wanie otoczenia powoduje, że firmy te starają się korzystając z różnych możliwości 
i narzędzi przezwyciężać przeciwności i utrzymywać swoją działalność na rynku. 
Jednym z takich narzędzi jest Internet, wykorzystywany w omawianych firmach do 
zaopatrzenia, sprzedaży, utrzymywania kontaków z klientami i kontrahentami, jak 
również do poprawy obsługi klienta i przesyłania dokumentów. 
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RYNEK ZBLIŻENIOWYCH KART PŁATNICZYCH W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju instrumentów płatniczych na 
świecie jest dążenie do zastępowania gotówki w transakcjach o niewielkiej warto-
ści. W tym celu konieczna jest popularyzacja rozwiązań maksymalizujących wygo-
dę oraz szybkość realizacji płatności. Za takie rozwiązanie należy uznać karty zbli-
żeniowe (inaczej bezstykowe od ang. contactless) bazujące na technologii RFID 
(Radio Frequency Identification), które dystansują inne instrumenty płatnicze ze 
względu na te cechy i jako jedyne są konkurencyjne dla gotówki w zakresie trans-
akcji niskokwotowych, tj. poniżej 20 EUR. Po raz pierwszy karty RFID zastosowa-
no w 1997 r. do płatności w transporcie publicznym w Hongkongu (system Octo-
pus), a jako uniwersalne karty płatnicze w Stanach Zjednoczonych w 2002 r.,  
w ramach pilotażu organizacji MasterCard. Karty zbliżeniowe wydawane w Euro-
pie i w większości innych krajów funkcjonują w ramach wspólnego standardu 
EPP.1 
 Polski rynek kart płatniczych od 1998 r. cechowała bardzo wysoka dynamika 
wzrostu – przeciętnie liczba wydanych kart płatniczych powiększała się rocznie  
o 2,8 mln, osiągając w połowie 2009 r. pułap 32,5 mln kart. Należy jednak pamię-

                                                 
1  EPP – skrót od marek ExpressPay / PayPass / payWave obejmujący wszystkie interope-

racyjne karty bezstykowe oparte na standardzie ISO 14443 A/B, wydawane odpowiednio przez 
organizacje: American Express, MasterCard i Visa; szerzej: M. Polasik, J. Kunkowski, Zastoso-
wania technologii RFID w systemach płatności, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka – e-społe-
czeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 442-
447. 
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tać, że rynek ten wciąż daleki jest od nasycenia, gdyż na 100 mieszkańców Polski 
przypadało przeciętnie 85 kart płatniczych, przy średniej w Unii Europejskiej wy-
noszącej ponad 160 kart.2 Pomimo wzrastającej liczby kart płatniczych, na rynku 
polskim wciąż zdecydowanie dominują płatności gotówkowe. Ważnym zjawiskiem 
na polskim rynku kart płatniczych jest poważne opóźnienie migracji do standardu 
EMV w ramach realizacji programu SEPA, co ma wpływ na strategie wdrażania 
płatności zbliżeniowych. Do połowy 2009 r. zaledwie 20% kart było wyposażonych 
w mikroprocesor EMV, podczas gdy w całej Unii Europejskiej w 2008 r. osiągnięto 
poziom 72%.3 Na koniec 2009 r. karty zbliżeniowe stanowiły wciąż tylko 1% 
wszystkich kart płatniczych w Polsce. 
 Celem artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania zbliżeniowych kart 
płatniczych na polskim rynku. Podstawą opracowania są wyniki badania przepro-
wadzonego metodą bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami siedmiu banków 
oraz sześciu firm z branży systemów płatniczych, zaangażowanych w rozwój płat-
ności zbliżeniowych. Wszystkie uzyskane dane i wypowiedzi zostały autoryzowa-
ne. W pracy poruszono tak istotne problemy, jak czynniki popularyzacji i bariery 
rozwoju płatności zbliżeniowych w Polsce, gotowość klientów i handlowców do 
zaadaptowania tej innowacji czy wpływ migracji do standardu EMV na wdrażanie 
płatności zbliżeniowych. 
  
 
1. Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce 
 
 Pionierem emisji kart zbliżeniowych na polskim rynku był Bank Zachodni 
WBK SA. Wydał on w grudniu 2007 r. pierwszą w Polsce zbliżeniową kartę płatni-
czą pre-paid Maestro PayPass, w formie pieniądza elektronicznego na okaziciela. 
Przez cały rok 2008 pozostawał on jedynym bankiem oferującym swoim klientom 
instrumenty zbliżeniowe i od samego początku wszystkie karty zbliżeniowe 
BZ WBK, oprócz technologii RFID, posiadały jednocześnie funkcjonalność autory-
zacji z wykorzystaniem mikroprocesora EMV oraz paska magnetycznego (możli-
wość stosowania w tradycyjnych transakcjach stykowych), a także płatności przez 
Internet. W kwietniu 2008 r. Bank Zachodni WBK wydał również kartę kredytową 
MasterCard PayPass a w październiku pierwszą kartę payWave organizacji Visa. 
Do końca 2008 r. Bank Zachodni WBK wydał łącznie 19,5 tys. kart zbliżeniowych. 
Karty zbliżeniowe były w Polsce wciąż prawdziwą rzadkością i budziły zaintere-
sowanie głównie specjalistów oraz entuzjastów.  

                                                 
2  European Central Bank, Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu; Departa-

ment Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski.  
3  European Central Bank, SEPA in use, http://www.ecb.int/paym/sepa/timeline/use/ 

html/index.en.html (styczeń 2010). 
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 Przełomowy dla rozwoju tego segmentu rynku okazał się dopiero rok 2009,  
w którym pojawiło się aż pięciu nowych wydawców kart zbliżeniowych. Jako drugi 
w Polsce karty zbliżeniowe (karty debetowe Maestro PayPass) rozpoczął w marcu 
emitować ING Bank Śląski, a trzeci był nowo powstały Alior Bank, który wdrożył 
karty Debit MasterCard PayPass w czerwcu 2009 r. Szczególnym miesiącem był 
listopad 2009 r. Wtedy właśnie mBank wprowadził serię aż 3 kart kredytowych i 3 
debetowych typu MasterCard PayPass dla klientów indywidualnych oraz bizneso-
wych. W tym samym miesiącu karty debetowe i kredytowe PayPass zaoferował 
także MultiBank, a ING Bank Śląski wydał pierwszy w Polsce gadżet zbliżeniowy 
w formie naklejki RFID pod marką „Zbliżak” (szerzej w punkcie 3), także jako 
debetową kartę MasterCard PayPass. Natomiast BZ WBK rozpoczął wydawanie  
w listopadzie przygotowanej specjalnie z myślą o kobietach karty debetowej „Visa 
na Obcasach” w technologii payWave. Najnowszym graczem na rynku kart zbliże-
niowych jest obecnie Polbank EFG, który w grudniu 2009 r. rozpoczął wydawanie 
karty kredytowej w formie naklejki RFID pod marką Minikarta Era PayPass,  
w ramach wspólnego projektu Polskiej Telefonii Cyfrowej, Polbanku EFG oraz 
MasterCard. Także w listopadzie 2009 r. pojawił się kolejny gadżet zbliżeniowy, 
którym był zegarek PayPass wydany przez BZ WBK. Rok 2009 zakończył się więc 
serią wdrożeń i innowacji, które przyciągnęły uwagę wielu mediów, co pomogło 
kartom zbliżeniowym przebić się do świadomości społecznej.  

BZ WBK 
175,9 tys.
54,8%

ING Bank 
108,8 tys.
33,9%

Alior Bank 
26,2 tys.
8,2%

mBank
9,2 tys.
2,9%

MultiBank 
0,9 tys.
0,3% Polbank*

b.d.

 
* Program rozpoczęto w grudniu 2009 r. i wydawano jeszcze niewielką liczbę kart. 

Rys. 1. Wydawcy kart zbliżeniowych na rynku polskim w 2009 r. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane uzyskane od wydawców kart.  

 
 Bank Zachodni WBK, mimo szybko rosnącej konkurencji, utrzymywał nie-
zmiennie pozycję lidera płatności zbliżeniowych w Polsce i na koniec 2009 r.  
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(rys. 1) posiadał większościowy udział w rynku (55%) z łączną liczbą wydanych 
kart równą 175,8 tys. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski ze 108,8 tys. 
kart i 34% rynku, a następnie Alior Bank, mBank, MultiBank oraz Polbank. Łącz-
nie na koniec grudnia 2009 r. w Polsce działało 321 tys. kart zbliżeniowych. Dyna-
mika w stosunku do 2008 r. była imponująca i wynosiła aż 1546%, co jednak wyni-
kało także z niskiego pułapu wyjściowego.  
 Z punktu widzenia sposobu rozliczania transakcji struktura kart zbliżeniowych 
w Polsce wykazuje zdecydowaną dominację kart debetowych i minimalną ilość kart 
kredytowych (rys. 2A). Wynika to przede wszystkim z polityki wydawania tych 
kart jako podstawowej karty do konta ROR wszystkim zainteresowanym klientom 
(lub zaproponowania im takiej opcji), co w przypadku kart kredytowych jest rzadko 
praktykowane bez sprawdzenia wiarygodności kredytowej. Ponadto dotychczas 
uważano, że technologia zbliżeniowa jest przeznaczona tylko do płatności nisko-
kwotowych, gdzie funkcja kredytowa ma drugorzędne znaczenie, a liczy się przede 
wszystkim wysoka transakcyjność klientów. Jednak wraz z upowszechnianiem się 
stosowania kart zbliżeniowych do transakcji o większej wartości, prawdopodobnie 
będzie wzrastać także udział zbliżeniowych kart kredytowych. Z kolei bardzo zna-
czący udział kart pre-paid (13%) wynika z powszechnego stosowania kart zbliże-
niowych do obsługi imprez masowych i festiwali, gdzie takie rozwiązanie dobrze 
się sprawdza. 

kredytowe
4%

debetowe
83%

pre‐paid
13%

A

MasterCard 
PayPass
15%

Maestro 
PayPass
46%

Visa 
payWave
39%

B  
 

Rys. 2. Karty zbliżeniowe w Polsce w 2009 r. wg sposobu rozliczania transakcji (A) 
oraz wg organizacji płatniczej (B) 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane uzyskane od wydawców kart.  

 
 Niemal połowa kart zbliżeniowych na polskim rynku to karty Maestro Pay-
Pass (rys. 2B). Łącznie z kartami MasterCard PayPass organizacja MasterCard 
posiadała na koniec 2009 r. w swoim portfelu 62% kart zbliżeniowych w Polsce. 
Ponadto jeśli weźmie się pod uwagę wydawców kart, to okazuje się, że zaledwie  
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1 bank wydaje karty Visa payWave, a 6 banków karty PayPass. Można więc po-
wiedzieć, że organizacja MasterCard, która pierwsza weszła na polski rynek kart 
zbliżeniowych, umocniła w 2009 r. swoją pozycję lidera. Należy jednak pamiętać, 
że ponieważ karty zbliżeniowe to wciąż zaledwie 1% rynku, sytuacja ta może się 
zmienić w przypadku masowych wdrożeń w dużych polskich bankach.  
 
 
2. Rozwój sieci akceptacji kart zbliżeniowych 
 
 Sieć akceptacji kart zbliżeniowych była rozwijana od podstaw w 2008 r.,  
a pionierem w tym zakresie było centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe eService 
oraz restauracje sieci McDonald’s i salony prasowe Ruch. W lipcu 2008 r. karty 
PayPass były obecne także na Heineken Open’er Festival w Gdyni, a w sierpniu na 
Festiwalu Coke Live Music w Krakowie, co stanowiło polski debiut tych kart na 
imprezach masowych. Do końca 2008 r. sieć akceptacji płatności zbliżeniowych  
w Polsce obejmował jednak zaledwie 800 punktów handlowych, głównie w aglo-
meracjach Warszawy, Poznania i Wrocławia. 
 Wraz z rozwojem wydawnictwa kart zbliżeniowych szybko rozwijana była  
w Polsce sieć akceptujących je terminali płatniczych. Rok 2009 rozpoczął się od 
przełomowego wdrożenia, jakim było wprowadzenie terminali zbliżeniowych do 
wszystkich z ponad dwóch tysięcy sklepów sieci Żabka Polska, zrealizowanego we 
współpracy z firmą MCX Systems i agentem rozliczeniowym First Data Polska.  
Z kolei eService rozszerzył zasięg akceptowania kart zbliżeniowych w dotychczas 
obsługiwanych oraz nowych sieciach, a także na festiwalach. Innowacyjny charak-
ter miało przeprowadzone w październiku 2009 r. wdrożenie terminali PayPass  
w korporacji taksówkowej Wawa Taxi (300 samochodów), co było jednym z pierw-
szych takich projektów w Europie. Kolejne duże wdrożenie akceptacji kart PayPass 
miało miejsce w 700 salonikach prasowych sieci Kolporter. Te dwa ostatnie wdro-
żenia zostały przeprowadzone przez firmy MCX Systems i First Data Polska.  
 Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie akceptacji kart zbliżeniowych  
w listopadzie 2009 r. we wszystkich 236 restauracjach McDonald’s w Polsce, połą-
czone ze wspólną promocją z MasterCard. Udział marki McDonald’s sprawił, że do 
mass mediów przebiło się hasło: deser lub kawa gratis przy płatności PayPass, 
które miało za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na tę nową technologię. Na-
tomiast kolejnym krokiem w kierunku wykorzystania kart zbliżeniowych podczas 
imprez masowych, gdzie ich szybkość ma kluczowe znaczenie, było wprowadzenie 
w grudniu 2009 r. akceptacji kart PayPass na 6 stadionach w piłkarskiej Ekstrakla-
sie. 
 Ostatecznie w 2009 r. nastąpił wzrost sieci akceptacji kart zbliżeniowych  
z 800 do około 6000 punktów handlowych, przy czym agenci rozliczeniowi eServi-
ce oraz First Data Polska podzielili się tym rynkiem po połowie. Należy jednak 
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zaznaczyć, że ze względu na niepełną interoperacyjność w ramach kart i terminali 
zbliżeniowych na rynku polskim, ponad 3000 terminali obsługiwanych przez eSe-
rvice przyjmuje zarówno karty PayPass, jak i payWave, natomiast około 3000 ter-
minali obsługiwanych przez First Data Polska akceptuje jedynie karty PayPass. 
Oceniając stan rozwoju sieci akceptacji kart zbliżeniowych należy zauważyć, że 
obsługuje je wciąż zaledwie niespełna 3% wszystkich terminali płatniczych POS 
działających w Polsce. 
 
 
3. Wykorzystanie innowacyjnych form dla kart zbliżeniowych  
 
 Radiowa technologia zbliżeniowa daje możliwość odejścia od tradycyjnej 
formy karty i umieszczenia karty płatniczej (tj. mikroprocesora RFID oraz anteny) 
w dowolnym niewielkim przedmiocie4. Jest to możliwe, ponieważ karty zbliżenio-
we nie muszą być fizycznie wkładane ani przeciągane w terminalu. Wydawcy kart 
dostrzegli, że ta nowa, atrakcyjna forma kart zbliżeniowych może stać się dodatko-
wym czynnikiem sprzyjającym ich popularyzacji, zwłaszcza wśród ludzi młodych. 
Pilotaże i wdrożenia prowadzone na świecie (m.in. Citibank i Garanti Bank) wyka-
zały pozytywny odbiór przez klientów formy gadżetów i naklejek na telefony ko-
mórkowe.5 W 2009 r. innowacje takie pojawiły się także na rynku polskim – zbli-
żeniowe gadżety płatnicze zostały wdrożone przez 3 banki: BZ WBK (zegarek 
PayPass), ING Bank Śląski (naklejka „Zbliżak”) oraz Polbank (minikarta Era Pay-
Pass).  
 Należy zauważyć, że organizacje Visa i MasterCard przyjęły odmienną strate-
gię odnośnie implementacji technologii zbliżeniowej, m.in. dla transakcji powyżej 
limitu zbliżeniowego wynoszącego w Polsce 50 PLN. W tym przypadku technolo-
gia MasterCard PayPass pozwala na dokonanie transakcji zbliżeniowej, jednak  
z użyciem kodu PIN. Dzięki temu klient zawsze dokonuje transakcji zbliżeniowej, 
bez względu na kwotę, co usprawnia proces obsługi w sklepie. Wymogiem takiej 
transakcji jest jednak działanie w trybie on-line (transakcje do 50 PLN są dokony-
wane generalnie off-line).  
 Polityka taka ma duże znaczenie w przypadku nietypowej formy karty zbliże-
niowej (gadżety), ponieważ w ich przypadku instrument nie może jednocześnie być 
wyposażony w tradycyjny pasek magnetyczny ani stykowy mikroprocesor EMV 
(które wymagają osadzenia na karcie plastikowej). W praktyce wymusza to doko-
nywanie transakcji zbliżeniowej w trybie on-line, dopuszczanym przez MasterCard 
PayPass, którego wadą jest jednak wydłużenie czasu trwania transakcji (o ok. 2-5 
                                                 

4  G. Hanke, RFID and Contactless Technology, w: K.E. Mayes and K. Markantonakis, 
Smart Cards, Tokens, and Security Applications. Springer, New York 2008. 

5  G. Eastwood, The Future of Payments: Prepaid cards, contactless and mobile payments, 
Business Insights, Datamonitor, April 01, 2008, s. 78. 
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sekund dla terminali z szybkim transferem danych). Natomiast zgodnie z wymoga-
mi organizacji Visa transakcje zbliżeniowe kartami payWave muszą zawsze być 
dokonywane w trybie off-line. Zaletą tej strategii jest zagwarantowanie, że czas 
procesu płatności będzie maksymalnie skrócony. Jednak z drugiej strony działanie 
wyłącznie w trybie off-line uniemożliwia dokonanie transakcji zbliżeniowej powy-
żej 50 PLN. W przypadku transakcji o wyższej wartości posiadacz karty Visa pay-
Wave stosuje zawsze stykowy mikroprocesor EMV z użyciem kodu PIN. W związ-
ku z tym organizacja Visa zrezygnowała na razie z wydawania alternatywnych form 
kart płatniczych poza Stanami Zjednoczonymi. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dane statystyczne wskazują na wciąż bardzo wstępny etap rozwoju segmentu 
rynku zbliżeniowych instrumentów płatniczych w Polsce i niskie nasycenie tymi 
instrumentami. W opinii przedstawicieli banków biorących udział w badaniu, pol-
skie społeczeństwo jest już gotowe do masowego wdrażania płatności zbliżenio-
wych, o czym świadczą pozytywne reakcje klientów, chociaż poważną barierą jest 
wciąż niski poziom edukacji finansowej oraz obawy społeczeństwa o bezpieczeń-
stwo dokonywania płatności zbliżeniowych bez kodu PIN.6 Diagnozując przyczyny 
powolnego wdrażania płatności zbliżeniowych przez handlowców należy wskazać, 
że najważniejszymi są (1) znaczne nakłady konieczne do wdrażania terminali przy 
(2) niskim ich wykorzystaniu, ze względu na niewielką liczbę użytkowników kart 
zbliżeniowych. Wydaje się, że przynajmniej w tej drugiej kwestii rok 2010 powi-
nien przynieść duże zmiany, gdyż sześć banków wydających obecnie karty zbliże-
niowe zapowiada rozwój swojej oferty. Kluczową rolę odegrają jednak decyzje 
największych banków detalicznych w Polsce, które mogą relatywnie szybko roz-
powszechnić karty zbliżeniowe. PKO BP SA zapowiedział już w styczniu 2010 
roku, że od połowy roku rozpocznie masowe wydawanie klientom kart debetowych 
wyposażonych w funkcjonalność Visa payWave. Biorąc pod uwagę, że bank ten 
prowadzi obecnie ponad 6 mln rachunków bankowych, ta decyzja może zasadniczo 
zmienić obraz polskiego rynku kart zbliżeniowych i uczynić z nich powszechnie 
dostępny instrument płatniczy. Sprzyjającą okazją do popularyzacji kart zbliżenio-
wych będą ponadto imprezy masowe organizowane w ramach zbliżających się mi-
strzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. 
 Migracja do standardu EMV wydaje się być czynnikiem bardzo sprzyjającym 
rozwojowi płatności zbliżeniowych na rynku polskim. Przedstawiciele banków, 
które wdrożyły już płatności zbliżeniowe, wskazywali, że proces zmian technolo-

                                                 
6  M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Mate-

riały i Studia”, nr 242 /2009, Narodowy Bank Polski, sierpień 2009. 
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gicznych dokonywanych w związku z wdrażaniem wydawnictwa kart EMV ułatwia 
jednoczesne wprowadzanie technologii zbliżeniowej, która jest w dużej mierze 
oparta na tym standardzie. W takiej sytuacji koszty wdrożenia technologii zbliże-
niowej są istotnie niższe niż dla niezależnej jej implementacji.  
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THE CONTACTLESS PAYMENT CARDS MARKET IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 The purpose of the paper was a complex presentation of the implementation of 
contactless cards on the Polish market. It is based on the results of research carried out 
by interviewing representatives of banks and companies linked to payment systems 
industry. The article indicates the barriers to contactless payment cards development, as 
well as the readiness of customers and merchants to adapt to this innovation. The Polish 
market is prepared for a mass implementation of contactless payments, evidenced by the 
positive customers approach and bank interest. Migration to EMV standard seems to be 
very conducive to the development of contactless payments in Poland. 
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E-KLIENT – IMPLIKACJE DLA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internet otwiera dla przedsiębiorstw nową przestrzeń transakcyjną oraz nowe 
możliwości komunikacji z klientami. Globalna sieć nie tylko kreuje alternatywne 
dla tradycyjnych kanały dystrybucji i promocji, lecz przede wszystkim tworzy nowe 
perspektywy komunikacji z klientami. Internet stał się ważnym elementem współ-
czesnej gospodarki, a jego zastosowanie w działalności przedsiębiorstw daje wiele 
możliwości. Jednym z najszybciej rozwijających się działów gospodarki jest handel 
elektroniczny. Kupowanie w sieci jest łatwiejsze, wygodniejsze i zajmuje mniej 
czasu niż tradycyjne zakupy. Dlatego konsumenci coraz częściej sięgają po tę for-
mę dokonywania transakcji. Ma ona wiele zalet, które nie ograniczają się tylko do 
wygody czy szybkości transakcji. Wirtualna konsumpcja umożliwia praktycznie 
nieograniczony dostęp do wielu niezależnych źródeł informacji o firmach i ofero-
wanych przez nie produktach lub usługach. Daje możliwość zapoznania się z nieza-
leżnymi opiniami innych konsumentów, dzięki czemu klienci nie są skazani na 
monopol informacyjny działających w sieci podmiotów. Mogą też aktywnie uczest-
niczyć w tworzeniu opinii, wizerunku oraz promować i rekomendować produkty  
w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce na tradycyjnym rynku. Komunika-
cja marketingowa, która ma miejsce w przestrzeni wirtualnego rynku otwiera nowe 
możliwości i stawia do dyspozycji wiele narzędzi skutecznego promowania produk-
tów, kreowania wizerunku oraz budowania relacji z e-klientami, którzy nie są już 
tylko pasywnymi odbiorcami przekazu reklamowego, lecz aktywnymi uczestnikami 
komunikacji marketingowej. Relacje z e-klientami różnią się w wielu aspektach od 
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tych realizowanych w tradycyjny sposób i wymagają odmiennego podejścia do ich 
kształtowania. 
 
 
1. Zjawisko prosumpcji w obliczu Internetu 
 
 Klienci sklepów internetowych coraz częściej przeobrażają się z tradycyjnych 
klientów w prosumentów. Są to nabywcy, których nie satysfakcjonuje standardowa 
usługa oferowana w ramach typowej oferty. Prosumenci w aktywny sposób uczest-
niczą w procesie tworzenia i oferowania produktu czy usługi, dostosowując ich 
parametry oraz sposób dostarczenia do swoich indywidualnych potrzeb.1 Są aktyw-
nymi uczestnikami procesów, które do tej pory zarezerwowane były dla przedsię-
biorstw, i w ten sposób z biernych i pasywnych nabywców przeobrażają się w ak-
tywnych współtwórców usług. Prosument to konsument przyszłości, który angażuje 
swój czas i inicjatywę w wytwarzanie dóbr i usług na swój własny użytek. Przejawy 
tej tendencji są widoczne wtedy, gdy sami planujemy podróż, dokonujemy rezer-
wacji, a następnie płacimy za bilety oraz usługi turystyczne przez Internet. Zaanga-
żowanie konsumentów do wykonywania części zadań, można zaobserwować także 
w bankowości elektronicznej, gdzie klienci sami dokonują płatności za pośrednic-
twem kont internetowych.2 Doskonałym przykładem współtworzenia wartości wraz 
z klientami jest tworzenie systemu operacyjnego Linux przez grupy społecznościo-
we. Twórca Linuxa, Linus Torvalds, wykorzystał internetową społeczność progra-
mistów do rozwoju nowego systemu operacyjnego. Dzięki temu wiele osób pracuje 
nad udoskonaleniem systemu oraz aplikacji wspomagających.3 

 Inny przykład ilustrujący przeobrażanie się tradycyjnego konsumenta w pro-
sumenta pochodzi z przedsiębiorstwa produkującego klocki LEGO. Produkująca 
dotąd tradycyjne klocki firma wprowadziła na rynek serię Mindstorms, dzięki której 
można było tworzyć prawdziwe roboty z programowalnych klocków. Okazało się, 
że zabawka, początkowo skierowana do dzieci, cieszyła się ogromnym powodze-
niem również wśród osób dorosłych. W ciągu kilku tygodni od daty sprzedaży 
użytkownicy zaczęli tworzyć grupy majsterkowiczów, rozpracowywali i przepro-
gramowywali sensory, silniki i urządzenia sterujące. Przedsiębiorstwo postanowiło 
wykorzystać ogromny potencjał konsumentów. Dzięki firmowej witrynie interne-
towej domowi majsterkowicze mogą bezpłatnie ściągnąć zestaw narzędzi dla pro-
gramistów umożliwiający tworzenie aplikacji sterujących robotami. Użytkownicy 
publikują też opisy swoich projektów w postaci kodu programu i wykazu części 
                                                 

1  A. Toffler: Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 557. 
2  Ibidem, s. 413. 
3  L. Torvalds, D. Diamond: Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary, Har-

per Business, Nowy Jork 2001, za: Ł. Gajewski: Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacy-
jności, „E-mentor”, 2009, nr 2 (29), s. 21-25. 
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potrzebnych do zbudowania urządzenia. Seria LEGO Mindstorms okazała się 
ogromnym sukcesem, dlatego postanowiono wykorzystać potencjał konsumentów 
również do projektowania tradycyjnych klocków.4 W 2005 roku powstało LEGO 
Factory. Klienci otrzymują dostęp do wirtualnego magazynu elementów, z których 
mogą tworzyć własne zestawy klocków. Można pobrać z sieci bezpłatny program  
i zaprojektować wirtualną zabawkę. Następnie można przesłać swój projekt do 
LEGO i zamówić go w postaci zestawu prawdziwych klocków wraz z instrukcją do 
ich złożenia. Każdy projekt jest udostępniany w Internecie jako przykładowy mo-
del.5 
 Przykłady prosumpcji pochodzą również z polskiego rynku, gdzie banki wy-
korzystują swoich konsumentów do projektowania oferowanych kart płatniczych. 
Proponują one klientom umieszczanie na awersie kart kredytowych dowolnych 
zdjęć i rysunków. Cała operacja może być realizowana za pośrednictwem Internetu. 
Takie działania zwiększają zainteresowanie produktami, angażując konsumentów 
do współuczestnictwa w procesie wytwórczym. Jest to odbierane jako pewna forma 
rozrywki utrwalająca pozytywny wizerunek firmy.6 

 Coraz bardziej powszechne zastosowania biznesowe Internetu stymulują roz-
wój tej tendencji, tworząc nową jakość w relacjach przedsiębiorstwo-klient. Ich 
zasadniczą cechą jest interaktywność, której sprzyja specyfika wirtualnych zaku-
pów. Konsumpcja z pasywnego procesu stała się aktywną formą współuczestnictwa 
nie tylko w dostosowaniu usługi do indywidualnych wymagań, ale również w zdo-
bywaniu wiedzy, dzieleniu się nią, tworzeniu wizerunku i opinii. Wyrazem tenden-
cji, w wyniku której tradycyjni konsumenci przekształcają się w prosumentów, jest 
również coraz częściej obecny w sieci marketing szeptany. Prosumenci posiadają 
wiedzę o produktach oraz inicjatywę ich rozprzestrzeniania, tworzenia opinii na ich 
temat i kreowania ich wizerunku. 
 Internet stworzył możliwość bardzo skutecznego docierania ze swoją opinią 
do innych użytkowników i producentów. Z punktu widzenia działań marketingo-
wych jest to jedna z najważniejszych i najbardziej istotnych tendencji. Według 
badania zrealizowanego w 2008 roku przez firmę Gremius prosumentami można 
nazwać około 36% użytkowników sieci. W obliczu obserwowanych tendencji moż-
na się spodziewać, że odsetek ten będzie stale rósł. Przeprowadzone rok wcześniej 
badanie pokazuje, że niemal dwie trzecie osób w naszym kraju przed dokonaniem 
zakupu sprawdza opinie o produkcie w Internecie.7 Konsumenci, którzy poszukują 
w sieci informacji, są nie tylko lepiej poinformowani, ale również chętniej dzielą 

                                                 
4  D. Tapscott, A.D. Williams: Wikinomia - o globalnej współpracy, która zmienia wszyst-

ko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 191-194. 
5  Ł. Gajewski: Prosumpcja…, op.cit.,s. 21-25. 
6  M. Kruszewska: Made by klient, „Manager Magazin”, 2007, nr 10, s. 38. 
7  A. Winciorek: Homo plotcus, „Marketing w praktyce”, 2009, nr 4, s. 43.  
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się swoimi opiniami i udzielają rekomendacji. Internetowi klienci są już nie tylko 
pasywnymi odbiorcami i biernymi uczestnikami zachodzących w sieci procesów 
komunikacji marketingowej, lecz stają się współtwórcami wizerunku firmy oraz 
oferowanych przez nią produktów lub usług. Prosumpcja rozprzestrzeniła się nie 
tylko na procesy kształtowania i współtworzenia produktów i usług, ale również na 
działania marketingowe. E-klienci współtworzą przekaz marketingowy w sieci, 
będąc aktywnymi kreatorami wizerunku i opinii. 
 
 
2. Interaktywność relacji z e-klientem 
 
 Partycypacja w procesie komunikacji marketingowej jest najważniejszą cechą 
relacji z e-klientem. Zjawiskiem, które przyczyniło się do tego w największym 
stopniu, jest trend Web 2.0. Jest to nowy etap w rozwoju Internetu polegający na 
tworzeniu jego zawartości przez użytkowników. Wcześniejszy etap rozwoju glo-
balnej sieci określony został umownie jako Web 1.0. Charakteryzowała go bierność 
internautów, których aktywność ograniczała się jedynie do odwiedzania poszcze-
gólnych stron internetowych, czego konsekwencją był jednokierunkowy i pasywny 
z punktu widzenia użytkowników sieci proces komunikacji. Idea Web 2.0 zakłada, 
że internauci nie tylko poszukują informacji w sieci, ale mogą je sami tworzyć  
i udostępniać innym użytkownikom. Wzrasta więc znaczenie indywidualnego inter-
nauty - potencjalnego konsumenta jako aktywnego uczestnika zachodzących  
w globalnej sieci procesów komunikacji, w tym również komunikacji o charakterze 
marketingowym.  
 Komunikacja marketingowa w tradycyjnych mediach przyjmuje, że odbiorcy 
nie komunikują się między sobą i tylko reklamodawca może być nadawcą. Internet 
nie ma takich ograniczeń. W erze Web 2.0, głównie dzięki portalom społeczno-
ściowym, komunikacja między użytkownikami stała się łatwym i naturalnym pro-
cesem. Jest to doskonała okazja dla przedsiębiorstw do komunikowania się ze swo-
imi obecnymi i potencjalnymi klientami. Internauci skupieni wokół portali społecz-
nościowych są idealną grupą docelową. Przykładem wykorzystania tego zjawiska  
w działaniach marketingowych są akcje typu wirusowego.8 W Internecie zauważal-
na jest tendencja do tworzenia społeczności wokół wybranego zagadnienia, którym 
mogą być wspólne zainteresowania, potrzeby, sytuacja życiowa czy doświadczenia. 
Zdaniem Prahalada i Ramaswanya „w ramach społeczności osoby dzielą się swoimi 
pomysłami i uczuciami bez zwracania uwagi na bariery geograficzne lub społeczne, 
rewolucjonizując w ten sposób pojawiające się rynki i przekształcając już istnieją-

                                                 
8  J. Rzepecki: Społeczność efektywnym nośnikiem przekazu reklamowego, „E-mentor”, 

2008, nr 5 (27), s. 72-75. 
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ce”.9 Dzięki Internetowi klienci zyskują możliwość niezwykle łatwego poznawania, 
porównywania i weryfikowania ofert. Za pomocą wyszukiwarek cenowych mogą  
w prosty sposób odnaleźć sklep internetowy oferujący wybrany produkt po najniż-
szej cenie, a następnie poznać jego wiarygodność na podstawie opinii innych inter-
nautów. Weryfikacja ofert firm następuje również poprzez bezpośrednie komuni-
kowanie się internautów z wykorzystaniem takich narzędzi, jak fora lub listy dys-
kusyjne. Użytkownicy Internetu mają również wpływ na treści publikowane w nim 
przez firmy lub instytucje publiczne. Internetowe platformy wymiany informacji 
stały się jednym z ważniejszych źródeł wiedzy na temat przedsiębiorstw, ich ofert  
i wiarygodności. Ciekawym narzędziem, którym posługuje się wiele przedsię-
biorstw zaznaczając swoją obecność w sieci, są blogi. Firmy używają blogów, aby 
zmniejszyć stopień formalizacji kontaktów ze swoimi klientami, gdyż taka forma 
komunikacji zmniejsza istniejący dystans.10 Polska edycja badania Never Ending 
Friending ujawniła bardzo wysoką aktywność polskich internautów w sieciach 
społecznościowych. Aż 80% polskich internautów odwiedziło jakiś serwis społecz-
nościowy. Blisko 65% ma założone profile, a prawie 50% członków społeczności 
zagląda na nie codziennie lub prawie codziennie. Około 12% zazwyczaj specjalnie 
włącza komputer, by wejść na swój ulubiony serwis społecznościowy.11 W tym 
miejscu warto wspomnieć o technologii, która może w przyszłości zdeterminować 
formę kształtowania relacji i komunikacji w sieci. Taką technologią jest Web 3.0, 
zwana niekiedy siecią semantyczną. Web 3.0 ma stworzyć nowe możliwości wy-
szukiwania informacji w sieci. Opierać się ma na nowych narzędziach umożliwiają-
cych wyszukiwanie informacji w sposób celowy i zgodny z oczekiwaniami użyt-
kownika. Web 3.0 jest kolejnym już etapem w rozwoju sieci na przestrzeni ostat-
nich lat, a prekursorskie działania w zakresie selekcyjnego doboru danych wdrożyły 
już niektóre firmy. Ich celem jest tworzenie oferty według potrzeb i zainteresowań 
odbiorcy. Podobnie funkcjonują także niektóre wyszukiwarki i serwisy. Google, 
Facebook i Amazon posługują się reklamą kontekstową, która jest pierwszym, kro-
kiem do wprowadzenia technologii sieci semantycznej.12 Technologia Web 3.0, 
jako nowe medium, będzie zaspokajała indywidualne potrzeby, co oznacza, że po-
winna je różnicować i specyfikować. Możliwość przeszukiwania zasobów zgodnie 
z potrzebami klientów będzie wymagała poznania tych potrzeb, ich monitorowania 

                                                 
9  C.K. Prahalad, V. Ramaswany: Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 120-

136. 
10  T. Doligalski: Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu,  

„E-mentor”, 2009, nr 1 (28), s. 82-87. 
11  J. Rzepecki: Społeczność efektywnym nośnikiem…op.cit., s. 72-75. 
12  E. Lubina: Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym, „E-mentor”, 

2008, nr 1(23), s. 46-47. 
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oraz klasyfikowania użytkowników według kryterium specyfiki ich potrzeb i wy-
magań konsumenckich.13 
 Wydaje się, że nowym trendem w komunikacji marketingowej na wirtualnym 
rynku będzie tendencja do personalizacji informacji marketingowej i jej dostosowa-
nie do indywidualnych potrzeb informacyjnych konsumentów. Specyfikacja infor-
macji będzie wymagała rozwoju odpowiednich narzędzi, które umożliwią wyszu-
kiwanie i selekcję informacji kompatybilnych ze ściśle zdefiniowanymi potrzebami 
poszczególnych konsumentów. 
 
 
3. E-klienci w świetle badań ankietowych 
 
 Celem przeprowadzonych badań była deskrypcja zachowań konsumenckich 
oraz potrzeb informacyjnych klientów aktywnych na rynku e-commerce. Badanie 
przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej, która miała formę kwestionariusza. 
Objęto nim grupę dwustu respondentów. Były to osoby w wieku od dwudziestu do 
pięćdziesięciu czterech lat, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W badanej populacji 
98 % osób zadeklarowało, iż regularnie korzysta z Internetu w różnych celach. 
Pozostałe osoby stwierdziły, iż korzystają z sieci rzadko lub sporadycznie. Więk-
szość respondentów (94% badanych)  przyznała, że poszukuje w sieci informacji na 
temat produktów i usług oraz oferujących je przedsiębiorstw i instytucji. Dla 92% 
badanych Internet jest miejscem, gdzie można zweryfikować informacje pochodzą-
ce z innych źródeł. Nieco mniej osób (66%) korzystało z porównywarek cenowych 
oraz serwisów, gdzie zamieszczane są opinie konsumentów (72%). Informacje na 
temat produktów, usług i firm, które można znaleźć w Internecie, uznaje za wiary-
godne 62% respondentów, a niemal tyle samo z nich (56%) kieruje się nimi doko-
nując wyboru produktu, bądź podejmując ostateczną decyzję o zakupie. Mniej niż 
połowa badanych osób (38%) przyznała, że kiedykolwiek zamieszczali w sieci 
własne opinie na temat produktów czy usług, z których korzystali, bądź instytucji 
czy firm, z którymi mieli kontakty. Z marketingowego punktu widzenia istotny jest 
fakt, iż ponad połowa badanych (58%) zadeklarowała przynależność do jakiegoś 
serwisu społecznościowego. Niewiele mniej osób (54%) przyznało, że regularnie 
gości na forach internetowych i w serwisach społecznościowych. Pytania zawarte  
w kwestionariuszu dotyczyły też poziomu akceptacji dla różnych form reklamy 
internetowej. Mniej niż połowa badanych (42%) przyznała, że w pełni akceptuje 
reklamy przesyłane pocztą elektroniczną i traktuje je jako istotne źródło informacji 
o produktach i usługach. Mniejszym stopniem akceptacji charakteryzuje się trady-
cyjna reklama internetowa, na przykład w formie banerów czy filmów reklamo-

                                                 
13  P. Mazurek: Internet i tożsamość, w: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społecz-
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wych. Swój stopień akceptacji dla tej formy komunikacji marketingowej określiło 
jako wysoki 32% ankietowanych osób. Sugeruje to, iż tradycyjne formy przekazu 
marketingowego nie zawsze są najskuteczniejszym sposobem dotarcia do konsu-
mentów będących użytkownikami globalnej sieci. Przedsiębiorstwa powinny  
w większym zakresie korzystać z potencjału, jaki tworzą charakterystyczne dla 
Internetu zjawiska społeczne. Serwisy społecznościowe, sieci kontaktów, portale 
wymiany informacji, fora internetowe, serwisy konsumenckie czy też różne formy 
prosumpcji tworzą ogromny potencjał dla innowacyjnych działań marketingowych. 
Stanowią też atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form reklamy internetowej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wirtualna przestrzeń rynkowa, którą tworzy Internet, odzwierciedla zmiany  
w zachowaniach konsumentów oraz wyznacza nowe trendy dla rozwoju komunika-
cji marketingowej. Serwisy społecznościowe, blogi, porównywarki cenowe czy 
serwisy skupiające konsumetów to tylko niektóre zjawiska, które mogą być 
uwzględniane w marketingu internetowym. Równie istotne  są tendencje w zacho-
waniach e-konsumentów oraz zmiana roli klienta, który w coraz większym stopniu 
staje się aktywnym i kreatywnym prosumentem. Równie ważnym problemem dla 
komunikacji marketingowej w sieci staje się nadmiar oraz brak selekcji informacji 
istotnych dla klienta. Dlatego wydaje się, że przyszłością marketingu internetowego 
jest rozwój narzędzi, które umożliwią selekcję oraz personalizację informacji.  
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E-CUSTOMER - THE IMPLICATIONS FOR MARKETING ENTERPRISE’S 
ACTIVITY IN LIGHT OF QUESTIONNAIRE INVESTIGATIONS 

 
 

Summary 
 
 The paper contains characteristic of marketing communication and marketing 
enterprise’s activity in Internet. The Internet has become the medium of social commu-
nication in various forms. In this context the relationship with e-clients has been de-
scribed. The paper presents the idea of a modern trend in Internet development called 
Web 2.0. The tools of communication with customers in virtual communities have been 
shortly described. Special attention has been paid to prosumption on virtual market and 
word of mouth marketing in social networks. The paper presents results of questionnaire 
investigations concerning customers’ activities in the Internet. 
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PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTW DO BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH 

NA PRZYKŁADZIE FIRM Z POWIATU BYDGOSKIEGO I Z MIASTA BYDGOSZCZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Prowadzenie badań rynkowych i marketingowych jest we współczesnej go-
spodarce ważnym źródłem wiedzy o otoczeniu1. Dla wielu przedsiębiorstw infor-
macje pozyskane w efekcie tych badań stanowią podstawę, na której opiera się  
w nich proces podejmowania decyzji oraz stają się istotnym czynnikiem konkuren-
cyjności2. Dlatego też w opracowaniu podjęto próbę określenia zakresu, w jakim 
przedsiębiorstwa wykorzystują to źródło wiedzy oraz próbę szerszej charakterystyki 
tego aspektu ich działalności.  
 Rozważania oparto o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sierp-
niu 2009 r. wśród firm zlokalizowanych w mieście Bydgoszczy lub na terenie po-
wiatu bydgoskiego. Były to podmioty zróżnicowane pod względem wielkości mie-
rzonej liczbą zatrudnionych osób, wielkością obrotów za 2008 rok oraz zasięgiem 
działania, różnorodne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, sytuację 

                                                 
1  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 130-133. 
2  K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003, 

s. 106. 
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ekonomiczną oraz na zakres wiedzy decydentów i pracowników przedsiębiorstw  
w zakresie badań rynkowych i marketingowych. 
 
 
1. Charakterystyka badanej próby 
 
 Dobór próby do badania był celowy. W pierwszej kolejności szukano za po-
średnictwem wyszukiwarki internetowej Google jednostek mających siedzibę lub 
oddział w Bydgoszczy lub powiecie bydgoskim. Następnie na adres poczty elektro-
nicznej tej organizacji wysyłano kwestionariusz ankiety z prośbą o jego wypełnie-
nie. Wysłano ogółem ponad 200 kwestionariuszy. Stopa ich zwrotu wyniosła 
14,5%. 
 Ze względu na główny profil działalności w badanej próbie było po 20,69% 
respondentów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, 
handlem hurtowym i detalicznym, działalnością usługową, komunalną, społeczną  
i pozostałą. 13,79% podmiotów zajmowało się transportem, gospodarką magazy-
nową i łącznością. Natomiast w dziedzinie handlu i napraw działało 10,34% bada-
nych. W próbie znalazły się przedsiębiorstwa o różnym poziomie obrotów. Jej 
strukturę pod tym względem prezentuje rysunek 1.  
 

6,90% 24,14% 10,34% 6,90% 41,38% 10,34%
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Rys. 1. Struktura badanych podmiotów pod względem rocznych obrotów 

Źródło: badania własne. 

 
 Najwięcej spośród badanych podmiotów, 34,48%, reprezentowało małe 
przedsiębiorstwa. 31,03% respondentów stanowiły przedsiębiorstwa mikro, zaś 
przedsiębiorstwa duże reprezentowało 10,34% podmiotów. Jeśli chodzi o zasięg 
prowadzonych działań, to 44,83% badanych przedsiębiorstw deklaruje obszar całe-
go kraju. Zasięg działania ograniczający się do regionu lub sięgający kilku krajów 
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zadeklarowała taka sama liczba przedsiębiorstw, co stanowiło po 24,14% respon-
dentów. Tylko 6,90% badanych deklarowało, że działa w skali globalnej. 
 
 
2. Zakres badań prowadzonych przez respondentów 
 
 Wśród przebadanych podmiotów tylko 27,59% deklarowało wykonywanie 
badań rynkowych i/lub marketingowych. Dane przedstawione w opracowaniu doty-
czą zatem procesów badawczych prowadzonych przez te podmioty. 75% z nich  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowało przynajmniej jeden projekt. Pozostałe 
firmy deklarowały prowadzenie badań w okresie wcześniejszym. Tylko 37,5% 
respondentów posiadało w swojej firmie System Informacji Marketingowej, co 
wiąże się z regularnym prowadzeniem badań i wykorzystywaniem ich systematycz-
nie w procesie podejmowania decyzji. Zaś reszta, czyli 62,5% badanych, takiego 
systemu nie stworzyła. Świadczyć to może o relatywnym zaniedbywaniu problema-
tyki zarządzania wiedzą o rynku i o konkurencji w praktyce zarządzania badanych 
podmiotów. Można domniemywać, że badania są dla nich tylko dodatkiem do za-
rządzania, a nie narzędziem regularnie wykorzystywanym przy podejmowaniu 
trudnych decyzji. 
 Intrygujący jest fakt, jak często organizacje przeprowadzają badania. Samo 
stwierdzenie, że podejmują się realizacji projektu badawczego, nie określa na ile 
rozbudowane i systematyczne są ich badania oraz na ile problem wykorzystania 
wiedzy o rynku firmy te traktują poważnie. Okazało się, że 50% spośród respon-
dentów prowadzących badania robi to raz w roku a nawet rzadziej, co świadczy 
raczej o traktowaniu ich jako dodatek w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  
2-3 razy do roku badania prowadzi 37,5% spośród tych respondentów, natomiast  
4-5 razy w ciągu roku wykonuje je 12,5% badanych. Żadna z firm nie robi ich wię-
cej niż 6 razy w ciągu roku.  
 Wpływ na częstotliwość wykonywania badań może mieć stopień ich rozbu-
dowania. Poproszono respondentów o ocenę, jak bardzo rozbudowane badania 
prowadzą. Odpowiedzi o bardzo rozbudowanym i nierozbudowanym badaniu, czyli 
warianty odpowiedzi skrajnych, nie zostały zaznaczone przez żadnego z responden-
tów. 62,5% pytanych preferuje projekty średnio rozbudowane, 25% wykonuje ba-
dania mało rozbudowane a tylko 12,5% zdecydowało się na ich znaczne rozbudo-
wanie. 
 Zbadano, czy między częstotliwością wykonywania badań a stopniem ich 
rozbudowania występuje zależność. Poszczególne warianty cechy częstotliwości 
wykonywania badań ułożono w skali porządkowej. Pod liczbą 1 zakodowano fakt 
wykonywania badań raz i rzadziej w ciągu roku. Liczby 2, 3, 4 i 5 oznaczały kolej-
ne warianty odpowiedzi. W taki sam sposób uszeregowano odpowiedzi na pytanie 
dotyczące stopnia rozbudowania badań. 1 oznacza nierozbudowane badania, nato-
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miast 5 – badania bardzo rozbudowane. Dla tych cech współczynnik korelacji jest 
ujemny. Oznacza to, że częstotliwość przeprowadzonych badań będzie się zmniej-
szać przy zwiększaniu stopnia ich rozbudowania. Zbadano statystyczną istotność 
uzyskanego współczynnika korelacji Pearsona weryfikując następujące hipotezy: 
H0: korelacja między rozpatrywanymi cechami nie występuje oraz alternatywną H1: 
korelacja między częstotliwością wykonywania badań a stopniem ich rozbudowania 
występuje. Na poziomie istotności α = 0,05 obliczony test wyniósł t = -1.10741, 
natomiast wartość t odczytana z tablic wyniosła 1,895. Oznacza to, że tobliczone < 
todczytane, co daje podstawę do przyjęcia H0. Przyjęcie hipotezy zerowej oznacza, iż 
obliczona siła związku między badanymi cechami w próbie nie jest statystycznie 
istotna, dlatego nie można przenosić siły tej zależności na populację generalną. 
 Respondenci przeprowadzają raczej nierozbudowane badania i niezbyt często. 
Dlatego postanowiono zbadać, kto wykonuje te projekty. W 62,5% przypadków 
przeprowadzane są one przez własnych pracowników, pracujących w dziale marke-
tingu oraz w 12,5% przez specjalistę ds. jakości. 37,5% pytanych zaznaczyło, że 
zleca badania firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tych usługach. Jednakże 
żadne przedsiębiorstwo nie odpowiedziało na pytanie o to, z usług jakich agencji 
badawczych korzystało.  
 Rozpatrując kwestie korzystania z wyspecjalizowanych jednostek badawczych 
zapytano respondentów o to, jaki typ badacza preferują, czy badacza-konsultanta, 
który nie tylko zbierze dane, przeanalizuje je i zaprezentuje, ale także przygotuje 
pewne propozycje wariantów rozwiązań problemu, czy wyłącznie wykonawcę ba-
dania. Drugi typ badacza ogranicza się do zgromadzenia danych i przygotowania 
raportu z badań bez przedstawiania dróg rozwiązania problemu decyzyjnego. 
Dwóch na trzech badanych preferuje osobę, która ograniczy się do wykonania ra-
portu z badań. Przeprowadzone badania nie potwierdziły zatem poglądu, że  
w przedsiębiorstwach dominuje zapotrzebowanie na usługi firm badawczych kom-
pleksowo obsługujących swych klientów3. 
 Po określeniu, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie badań, responden-
tów zapytano o zasięg prowadzonych przez nich badań. 75% z nich wykonywało 
badania na skalę kraju, natomiast po 12,5% respondentów zdecydowało się na wy-
konanie projektu o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.  
 Badanych zapytano, jaki udział w ich ogólnych wydatkach stanowi budżet na 
badania. 75% pytanych deklarowało, że udział ten nie stanowi więcej niż 5%. Na-
tomiast 25% badanych odpowiedziało, iż budżet ten stanowił od 5% do 10% wy-
datków w ich firmie. 
 
                                                 

3  B. Skorupska: Badania rynkowe i marketingowe – paradoksy, 
www.egospodarka.pl/27629, Badania – rynkowe – i – marketingowe -paradoksy,1,20,2.html, 
04.01.2009 r. oraz A. Nierachlewski: Badacz czy konsultant? O zmieniającej się roli badacza,  
w: A. Wódkowski (red.): Katalog PTBRiO 2007, Wyd. PTBRiO, Warszawa 2008, s. 42-44. 
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3. Przedmiot i metodyka procesów badawczych respondentów 
 
 Zbadano, kto jest obiektem przeprowadzanych przed przedsiębiorstwa badań. 
Żadna z firm nie podjęła badania wyłącznie indywidualnych nabywców. W 37,5% 
przypadków jednostkami badań były jednostki instytucjonalne lub zarówno inne 
przedsiębiorstwa jak i klienci indywidualni. Ten ostatni wariant odpowiedzi zazna-
czyło 62,5% badanych.  
 Ważną decyzją w procesie badawczym po określeniu podmiotów badania jest 
wybranie metod i technik, jakie będą w tym celu wykorzystane. Decyzja ta powinna 
być podjęta przy uwzględnieniu potrzeb informacyjnych oraz stopnia szczegółowo-
ści, jaki chcemy uzyskać. Jednakże w praktyce nierzadko firmy wybierają takie 
metody i techniki, jakie są w ich zasięgu finansowym lub kompetencyjnym. Bar-
dziej złożone metody częściej zleca się firmom specjalizującym się w badaniach. 
Analizę tej materii rozpoczęto od rozpoznania, czy przedsiębiorstwa częściej wy-
bierają badania o charakterze ilościowym, czy jakościowym. W pięciostopniowej 
skali odpowiedzi żaden z podmiotów nie zaznaczył skrajnych wariantów, które 
określały, iż prowadził on wyłącznie badania ilościowe lub wyłącznie jakościowe. 
W praktyce informacje z tych badań uzupełniają się i umożliwiają zbudowanie 
dokładniejszego obrazu sytuacji. 62,5% respondentów jednak częściej wykonuje 
badania jakościowe, natomiast 12,5% częściej prowadzi badania ilościowe. Pozo-
stali ankietowani ustalili, że udział tych rodzajów badań jest wykorzystywany przez 
nich w równym stopniu.  
 Mimo iż zakres metodyki badawczej rozwija się dynamicznie, a jednostki 
specjalizujące się w ich wykonywaniu prześcigają się w pomysłach na innowacje  
i ulepszanie tych metod, respondenci korzystali najczęściej z ich podstawowego 
wachlarza. Badani najczęściej wykonywali obserwacje i wywiady bezpośrednie  
w sektorze B2B zapisywane na papierze. Nadal znaczną popularnością cieszą się 
ankiety pocztowe, które w praktyce pozwalają na najłatwiejsze dotarcie do respon-
dentów, jednakże stopa zwrotu wypełnionych kwestionariuszy jest niska. 9,99% 
badanych korzystało z metody projekcyjnej, z indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych oraz z wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerem w sektorze 
B2B. Metodami bardziej skomplikowanymi, zaznaczonymi przez respondentów 
korzystających z usług firmy wyspecjalizowanej w badaniach, były eksperymenty 
terenowe i laboratoryjne oraz badania w ramach tzw. tajemniczego klienta. Szcze-
gółowe dane w omawianym zakresie przedstawia rysunek 2. Struktura uzyskanych 
odpowiedzi potwierdza tezę, że przedsiębiorcy korzystają z metod łatwo dla nich 
dostępnych.  
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Rys. 2. Metody wykorzystywane przez respondentów w badaniach  

Źródło: badania własne. 

 
 Wiadomo już, że respondenci wykorzystują metody absorbujące jak najmniej 
kosztów. Następnie zapytano ich, co jest przedmiotem tych badań. Szczegółowe 
dane na ten temat przedstawia rysunek 3. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź. Łącznie zaznaczyli oni 79 wariantów spośród dość szerokiego 
spektrum odpowiedzi. Jak wynika z wykresu, największą popularnością cieszyły się 
badania usług posprzedażowych. Ich wybór stanowił 7,59% wszystkich wybranych 
wariantów odpowiedzi. 6,33% odpowiedzi stanowił wybór badań dotyczących ro-
dzaju kanału dystrybucji, wpływu ceny na decyzje o zakupie, analizy i monitoringu 
konkurencji. 5,6% odpowiedzi dotyczyło badania: motywacji i postaw pośredni-
ków, poziomu różnicowania cen, efektywności reklamy oraz chłonności rynku. 
 Tezę o ponoszeniu niskich kosztów miało zweryfikować pytanie, w którym 
respondentów poproszono o dokonanie oceny efektywności przeprowadzonych 
badań w stosunku do kosztów poniesionych na ich wykonanie. Żaden z responden-
tów nie zakreślił odpowiedzi mówiącej o tym, że koszty były bardzo wysokie lub 
wysokie. 37,5% respondentów określiło je jako ani wysokie, ani niskie. Połowa 
badanych uważała, że nakłady poniesione na realizację badań były niskie, zaś 
12,5% badanych oceniło je na poziomie bardzo niskim.  
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Rys. 3. Zakres badań wykonywanych przez respondentów 

Źródło: badania własne. 

 
 Uzupełnieniem rozstrzygnięcia o efektywności badań przeprowadzonych 
przez respondentów jest dokonanie oceny, w jakim stopniu dostarczyły one infor-
macji potrzebnych do podjęcia właściwej decyzji. 75% badanych oceniło wysoko 
wkład informacji pozyskanych w wyniku wykonanych badań, natomiast 25% oce-
niło go neutralnie. Badania powinny poprzedzać decyzje strategiczne i taktyczne. 
Ma to na celu minimalizację ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Dlatego 
zapytano respondentów o to, jakie decyzje są impulsem do przeprowadzania przez 
nich badań. Okazuje się, że 50% respondentów deklarowało wykonywanie badań  
w celu podjęcia bieżących decyzji operacyjnych. Tyle samo wskazań dotyczyło 
przeprowadzenia badań w celu uzyskania informacji do podjęcia decyzji strategicz-
nych. Natomiast 37,5% badanych deklarowało wykorzystywanie danych przy po-
dejmowaniu decyzji taktycznych.  
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 Zaskakująco wygląda rozkład odpowiedzi na pytanie o to, jakim stopniem 
ryzyka obarczone są decyzje będące impulsem do przeprowadzenia projektu ba-
dawczego. Okazuje się, że 62,5% badanych wykonuje je, gdy ryzyko nie jest ani 
wysokie, ani niskie. 12,5% pytanych ponosi koszty na badania, gdy ryzyko podjęcia 
niewłaściwej decyzji jest niskie. Tylko 12,5% ankietowanych bada problem o bar-
dzo wysokim i wysokim stopniu ryzyka.  
 Danym, w oparciu o które podejmuje się decyzje, stawia się szereg wymagań. 
Powinny one charakteryzować się jednocześnie pięcioma cechami, a mianowicie: 
dostosowaniem, dokładnością, aktualnością, zgodnością z rzeczywistością i dosto-
sowaniem liczby danych4. W celu określenia, czy firmy posiadały właśnie takie 
dane, poproszono je o dokonanie ich oceny pod kątem jakości. Oceny te prezentuje 
rysunek 4. Wynika z niego, że respondenci realizując swoje badania otrzymali ra-
czej rzetelne informacje. Żaden z badanych podmiotów nie dokonał skrajnej oceny 
danych uzyskanych w ich efekcie. 
 

 
 
Rys. 4. Ocena jakości danych otrzymanych w efekcie prowadzonych badań 

Źródło: badania własne. 

 
 

                                                 
4  S. Kaczmarczyk: Zastosowanie badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007, s. 15-19. 
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Podsumowanie 
 
 Spośród przebadanych jednostek niespełna 1/3 prowadziła badania rynkowe 
lub/i marketingowe. Pozostałe 2/3 firm uważało, że są zbyt małe na prowadzenie 
badań lub posiadają mały krąg dostawców i odbiorców, co pozwala im na nieuregu-
lowane obserwowanie ich i wnioskowanie. 
 Badania w rozpatrywanym regionie prowadzą firmy większe, najczęściej  
o obrotach rocznych powyżej 10 milionów złotych, zatrudniające powyżej 10 pra-
cowników i działające w skali kraju lub na rynku międzynarodowym. 
 Przedsiębiorstwa najczęściej deklarowały, że wykonują badania samodzielnie, 
bez korzystania z usług firm specjalistycznych. Podmioty, które same realizują 
projekty, korzystają z prostych, standardowych i relatywnie mało skomplikowanych 
metod badawczych. Największą popularnością cieszą się wywiady bezpośrednie, 
obserwacje i ankiety pocztowe. Z kolei podmioty korzystające z usług agencji ba-
dawczych korzystały z bardziej złożonych metod, takich jak: tzw. tajemniczy klient 
oraz eksperyment terenowy i laboratoryjny. Najczęstszymi przedmiotami badania 
były usługi posprzedażowe, kanały dystrybucji oraz analiza i monitoring konkuren-
cji. ¾ wykonywanych badań charakteryzowało się zasięgiem krajowym. Zaś war-
tość nakładów ponoszonych na badania nie wynosiła najczęściej więcej niż 5% 
wszystkich wydatków respondentów. 
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ENTERPRISES APPROACH TO MARKET AND MARKETING RESEARCH - 
EXAMPLE OF CITY OF BYDGOSZCZ AND BYDGOSZCZ DISTRICT 

 
 

Summary 
 
 In the paper authors attempt to determine the extent to which polish companies 
use market and marketing research and to broader characterize this aspect of their ac-
tivities. The considerations are based on results of surveys conducted in August 2009 
among firms located in the city of Bydgoszcz, or in the district of Bydgoszcz. 
 

Translated by Urszula Szulczyńska 
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Wprowadzenie 
 
 Charakterystyczną cechą współczesnego biznesu jest wykorzystywanie no-
wych rozwiązań z zakresu organizacji i zarządzania oraz rozwiązań technologicz-
nych, w szczególności technologii informacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa 
podlegają ciągłym, dynamicznym zmianom, powodującym, że stają się bardziej 
elastyczne i w większym stopniu dopasowane do wymagań rynku i potrzeb klien-
tów. Przejawem wykorzystania nowych rozwiązań z zakresu zarządzania jest mię-
dzy innymi częste sięganie po modele współpracy, takie jak partnerstwo czy alianse 
strategiczne. Rozwiązania te bazują na możliwościach i ukrytym potencjale wyni-
kającym z synergii. Odrzucają one klasyczne pojmowanie konkurentów i innych 
uczestników gry rynkowej jako ewentualnych wrogów. Powszechne wykorzystanie 
technologii informacyjnej wynika z rosnącego znaczenia zasobów informacyjnych 
we współczesnych przedsiębiorstwach. IT stanowi istotny czynnik rozwoju wielu 
organizacji w ostatnich latach (jeśli już nie dziesięcioleciach). Wśród stosowanych 
rozwiązań technologii informacyjnej najważniejszym elementem wydaje się być 
obecnie komunikacja. Internet i oferowane na jego bazie usługi pozwalają na doda-
nie gospodarce nowego wymiaru. Skracają się odległości związane z czasem i prze-
strzenią, pracownicy stają się bardziej mobilni, a przepływ informacji wspomaga 
również swobodny przepływ kapitału.  
 Zwrócenie uwagi w niniejszym wstępie na aspekt partnerstwa i współpracy 
przedsiębiorstw oraz znaczenie technologii informacyjnych, w tym technologii 
komunikacyjnych, wskazuje na tematykę referatu. Zastosowanie IT staje się bo-
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wiem czynnikiem krytycznym istnienia przedsiębiorstw partnerskich. Szczególnym 
rodzajem technologii rozwijanym w ostatnich latach są aplikacje użytkowe udo-
stępniane jako usługa w sieci Internet. Rozwiązania te określane są skrótem SaaS 
(Software as a Service). Celem niniejszego referatu jest prezentacja podstawowych 
obszarów wykorzystania tej technologii w przedsiębiorstwach partnerskich. SaaS  
z uwagi na swoją specyfikę wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla firm koope-
rujących, wielooddziałowych i rozrzuconych geograficznie. 
 
 
1. Korzyści ekonomiczne wynikające z budowania więzi partnerskich 
 
 W praktyce gospodarczej każde działanie powinno być nastawione na realiza-
cję zasadniczego celu przedsiębiorstwa, jakim jest zysk. Dotyczy to również decyzji 
związanych z kooperacją i przystąpieniem do sieci przedsiębiorstw partnerskich. 
Aby poprawnie zrozumieć to pojęcie, należy je wpierw zdefiniować. W polskiej 
literaturze przedmiotu termin ten został obszernie wyjaśniony przez M. Romanow-
ską i M. Trockiego. Przedsiębiorstwo partnerskie definiowane jest przez wspo-
mnianych autorów jako „firma, która poszukuje współdziałania, a nie konkurencji; 
realizuje to poprzez zawiązywanie licznych umów z dostawcami i nabywcami oraz 
alianse z konkurentami w celu budowy konkurencyjnej oferty rynkowej bez ko-
nieczności posiadania własnych zasobów”1. Tak rozumiane porozumienie partner-
skie może przynieść podmiotom w nim uczestniczącym szereg korzyści ekono-
micznych, takich jak: 

− możliwość utrzymania lub zdobycia nowych rynków – wykorzystanie do-
świadczenia i wiedzy osób lub przedsiębiorstw funkcjonujących na in-
nych rynkach, z uwzględnieniem specyfiki, kraju, regionu; 

− możliwość prowadzenia biznesu bez posiadania własnych zasobów lub 
posiadania tylko części zasobów - istota kooperacji pozwala przedsiębior-
com łączyć zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe lub informacyjne)  
i wspólnie prowadzić działalność, która byłaby niemożliwa do realizacji 
w pojedynkę; 

− korzyści skali - połączone przedsięwzięcia pozwalają na zakup lepszych, 
bardziej wydajnych maszyn i urządzeń;  możliwa jest wspólna dzierżawa 
hal i pomieszczeń administracyjnych; w efekcie zauważalne jest zmniej-
szenie kosztów produkcji; 

− korzyści wynikające z efektu synergii - połączone zasoby dwóch przed-
siębiorstw mogą przynieść większy (wzmocniony) efekt niż w przypadku 
sumy efektów indywidualnych.  

                                                 
1  M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002. 
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 Lista korzyści, które potencjalnie można osiągnąć poprzez przystąpienie do 
systemu przedsiębiorstw partnerskich jest zdecydowanie dłuższa, a szczegółowa ich 
charakterystyka wymagałaby bardziej obszernego opracowania. Dlatego też w ni-
niejszym artykule skupiono się tylko na wskazaniu najważniejszych czynników. 
Niemniej do najczęściej wskazywanych korzyści zalicza się również: 

− możliwość rozwoju technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, 
− mniejsze ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,  
− współpracę w dużymi firmami, korporacjami, 
− możliwość wykorzystywania uznanych marek i znaków firmowych, 
− wykorzystanie sprawdzonych wzorców zarządzania i organizacji, 
− skuteczniejszą sprzedaż produktów i usług, 
− większe zyski. 

 W praktyce gospodarczej powstało wiele form partnerstwa, które coraz czę-
ściej zauważane są we współczesnych przedsiębiorstwach. Formy te można rozpa-
trywać w perspektywie potencjalnych korzyści ekonomicznych oraz ryzyka i kosz-
tów takiej działalności. Takie ujęcie znajduje się na rysunku 1.  
 

 
 

Rys. 1. Podstawowe formy partnerstwa przedsiębiorstw w perspektywie potencjalnych 
korzyści ekonomicznych oraz kosztów i ryzyka 

Źródło: M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 
2002. 

 
 Z rysunku wynika, iż możliwość osiągania wysokich korzyści ekonomicznych 
związana jest z koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów i ryzyka. Proste 
rozwiązania, takie jak sieci handlowe i dystrybucyjne, podnoszą zyski w ograniczo-
nym stopniu, lecz nie wymagają wysokich nakładów u partnerów. Bardziej zaawan-
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sowane formy kooperacji (montowanie, outsourcing, udostępnianie licencji, czy 
franchising) wymagają znacznie większych nakładów i inwestycji. W zamian za to 
spodziewać się można znacznie większych korzyści ekonomicznych. Najbardziej 
zaawansowane formy partnerstwa dotyczą wykupów, filii oraz fuzji przedsię-
biorstw. Są to formy, w których dochodzi do zaniku odrębności prawnej podmio-
tów. Działania tego typu wiążą się nie tylko z ponoszeniem wysokich kosztów, ale 
również z dużym ryzykiem. Niejednokrotnie pozwala to jednak na znaczne zwięk-
szenie dochodów tych organizacji.  
 
 
2. Przesłanki wykorzystania technologii SaaS w przedsiębiorstwach  

partnerskich 
 
 Z zaprezentowanego opisu istoty przedsiębiorstw partnerskich wynika, iż 
charakterystyczną cechą tego typu przedsięwzięć jest rozproszenie geograficzne 
współpracujących podmiotów oraz konieczność ciągłej wymiany danych i informa-
cji. Kooperacja wiąże się więc z powstawaniem sieci organizacji, między którymi 
zachodzą ścisłe relacje. Niesie to za sobą konieczność wykorzystywania nowocze-
snych rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych. IT wspiera przedsiębior-
stwa partnerskie na wszystkich szczeblach zarządzania, od poziomu operacyjnego, 
poprzez taktyczny, aż do strategicznego. Ważnym problemem jest jednak integracja 
systemów informatycznych poszczególnych partnerów. Kluczową rolę odgrywają 
tutaj technologie komunikacyjne, w szczególności Internet i oferowane na tej plat-
formie usługi.  
 Rozwój Internetu pozwala obecnie na szersze pojmowanie usług sieciowych. 
Najważniejszymi trendami zauważalnymi w tym obszarze są rozwiązania określane 
mianem Web 2.0 oraz traktowanie Internetu jako platformy biznesowej. Jedną  
z najpopularniejszych technologii związanych z Web 2.0 jest SaaS (ang. Software 
as a Service). Technologia ta oznacza udostępnianie aplikacji użytkowych w posta-
ci usługi. Aplikacja taka nie jest uruchamiana na komputerze użytkownika, tylko na 
serwerach dostawcy SaaS. Internet i przeglądarka staje się jedynie elementem po-
średniczącym. W takim ujęciu model SaaS dla przedsiębiorstw partnerskich zapre-
zentowano na rysunku 2.  
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Rys. 2. Model SaaS dla systemu przedsiębiorstw partnerskich 

Źródło: opracowanie własne  

 
 Abstrahując od technologicznych rozwiązań związanych z technologią SaaS 
należy zwrócić uwagę na zalety tego rozwiązania. Są one odczuwalne przede 
wszystkim po stronie klienta (odbiorcy usługi), czyli partnera kooperacji. Najczę-
ściej wskazywanymi korzyściami są2: 

− brak jednorazowego kosztu zakupy aplikacji - w modelu SaaS płaci się 
najczęściej abonament miesięczny, 

− brak długotrwałego i kosztownego procesu wdrażania aplikacji, 
− łatwość ewaluacji - aplikacja jest dostępna natychmiast do przetestowania 

w ramach okresu próbnego, 
− eliminacja konieczności instalacji aplikacji na komputerze użytkownika - 

używana jest standardowa przeglądarka WWW, 
− oszczędność na kosztach wsparcia i serwisu - firma korzystająca z SaaS 

nie musi utrzymywać rozbudowanego działu IT czy korzystać z ze-
wnętrznych usług tego typu, 

− możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego komputera i z dowolnego 
miejsca, 

− gwarancja bezpieczeństwa - usługi SaaS świadczone są przez systemy in-
formatyczne zabezpieczone fizycznie i logicznie tak, by sprostać najbar-
dziej wymagającym klientom,  

                                                 
2  M. Małyszko, SaaS jako metoda świadczenia e-usług, http://parp.gov.pl 
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− skalowalność - rozwiązania SaaS łatwo skalują się wraz ze wzrostem za-
potrzebowania ze strony klienta, ponieważ działają na platformie zapro-
jektowanej do obsługi tysięcy użytkowników.  

 Z punktu widzenia dostawcy usług najważniejszymi korzyściami są3:  
− łatwiejsze dotarcie z oprogramowaniem do klientów wobec tradycyjnej 

dystrybucji aplikacji na nośnikach fizycznych,  
− brak konieczności dostosowywania oprogramowania do różnorodnych 

konfiguracji sprzętowych używanych przez klientów,  
− centralne zarządzanie oprogramowaniem, stanowiącym podstawę usługi. 

 Więcej informacji na temat SaaS w literaturze, np.: P. Waszczuk, SaaS: 9 
faktów o oprogramowaniu jako usłudze4 oraz D. Niedzielewski, Nie ma odwrotu od 
SaaS5. 
 
 
3. Wybrane obszary zastosowania SaaS w kooperacji 
 
 Zaprezentowane korzyści wskazują, iż technologia SaaS może stać się pod-
stawową formą dystrybucji i dostępu do oprogramowania w systemach przedsię-
biorstw partnerskich. Należy jednak poruszyć dwa istotne aspekty. Pierwszy z nich 
dotyczy tego, kto jest, lub kto mógłby być dostawcą aplikacji. Drugi dotyczy od-
płatności za usługę.  
 W podstawowym modelu SaaS dostawca usługi czerpie korzyści z udostęp-
niania usług. W modelach dedykowanych dla systemów przedsiębiorstwa partner-
skich sytuacja wygląda inaczej i jest uzależniona od rodzaju i formy współpracy. 
Kooperacja najczęściej przyjmuje formę sieci. Sieć taka może być zdominowana 
przez jeden podmiot (najczęściej jest nim organizator całego przedsięwzięcia), lub 
może składać się z szeregu równorzędnych partnerów. W pierwszym przypadku 
podmiot dominujący, z uwagi na duży potencjał ekonomiczny, technologiczny  
i informatyczny, w naturalny sposób staje się dostawcą aplikacji. W przypadku sieci 
równorzędnych partnerów rola dostawcy może być przekazana jednostkom ze-
wnętrznym, np. na zasadzie outsourcingu.  
 Aspekt odpłatności za użytkowanie aplikacji może być rozwiązany na trzy 
sposoby. Pierwszy z nich to klasyczne wnoszenie opłat według modeli stosowanych 
na rynkach usług SaaS (za dostęp, za transakcje, za wolumen, za funkcje). Drugi 
sposób polega na rozliczaniu kosztu użytkowania aplikacji razem z innymi płatno-
ściami (np. opłatami związanymi z uczestnictwem w sieci franchisingowej). Trzecie 
                                                 

3  M. Małyszko, SaaS jako metoda… op.cit. 
4  P. Waszczuk, SaaS: 9 faktów o oprogramowaniu jako usłudze, CMO - Magazyn Dyrek-

torów Marketingu, http://cmo.cxo.pl/news/134489_1 
5  D. Niedzielewski, Nie ma odwrotu od SaaS, Networld, 10 XI 2009, dostępny pod adre-

sem: http://www.networld.pl/news/352393/Nie.ma.odwrotu.od.SaaS.html 
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podejście to całkowita rezygnacja przez organizatora systemu z pobierania opłat od 
partnerów. 
 Analizując potencjalne obszary wykorzystania technologii SaaS w przedsię-
biorstwach partnerskich, należy zwrócić uwagę na poziom zacieśnienia więzi mię-
dzy współpracującymi podmiotami oraz wielkość systemu kooperacji. Partnerstwo 
w tym ujęciu zaprezentowano na rysunku 3.  
 

 
 

Rys. 3. Główne obszary zastosowania SaaS w przedsiębiorstwach partnerskich 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Aplikacje SaaS wspierające transakcje mogą być wykorzystywane praktycznie 
we wszystkich rodzajach systemów partnerskich. Mogą z nich korzystać np. użyt-
kownicy w rozrzuconych geograficznie punktach sprzedaży, przedstawiciele han-
dlowi i pracownicy mobilni. Zastosowanie technologii SaaS skraca do minimum 
proces informatyzacji sklepu, stacji benzynowej czy punktu usługowego. Spraw-
dzenie stanów magazynowych w centrali, wystawienie faktury czy prosta rejestra-
cja innych zdarzeń gospodarczych możliwa jest praktycznie w każdym momencie  
z dowolnego komputera podłączonego do sieci. 
 W większych systemach partnerskich aplikacje SaaS mogą być wykorzysty-
wane do wykonywania automatycznej rejestracji zdarzeń gospodarczych, transakcji 
oraz do wykonywania automatycznych analiz on-line. Pozwala to na ciągłe monito-
rowanie kooperacji, podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji, jak również na 
zautomatyzowanie procesów związanych z zamawianiem towarów.  
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 Technologia SaaS umożliwia udostępnianie nie tylko prostych systemów 
transakcyjnych i analitycznych. Nowoczesne rozwiązania predestynują Internet do 
wspomagania zarządzania również na poziomie systemów klasy ERP. Wiele przed-
siębiorstw, koncernów i holdingów na świecie i w Polsce za pośrednictwem SaaS 
korzysta z rozbudowanych systemów takich jak SAP, czy IFS. Przykładem takiego 
rozwiązania może być koncern Akzo Nobel. Firma ta od dłuższego czasu wykorzy-
stywała potencjał technologii ASP, a w ostatnich latach przeszła na wykorzystanie  
i udostępnianie systemu IFS (i innych) wszystkim partnerom gospodarczym zgod-
nie z modelem SaaS. Wycinek przykładowy procesu gospodarczego w obrębie 
partnera Akzo Nobel, jakim jest firma Schönox s.r.o., zaprezentowano na rysunku 
4.  
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Rys. 4. Przykład wspierania procesów biznesowych  przez aplikacje SaaS 

Źródło: materiały szkoleniowe Schönox s.r.o.  

 
 Na rysunku elementy procesu wspierane przez SaaS zaznaczono pogrubiony-
mi strzałkami. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W referacie zwrócono uwagę na potencjalne korzyści, wynikające z uczestnic-
twa w systemach przedsiębiorstw partnerskich. Wiele firm coraz częściej sięga po 
te rozwiązania, aby w ten sposób ograniczyć lub zniwelować bariery wejścia na 
rynek. Specyficzną cechą kooperacji jest rozproszenie geograficzne. Z informa-
tycznego punktu widzenia takie struktury organizacyjne powodują pewne utrudnie-
nia w dystrybucji i udostępnianiu aplikacji użytkowych, niezbędnych do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Ważną kwestią jest również administracja systemów 



Obszary wykorzystania technologii SAAS… 275

informatycznych partnerów. Technologią przydatną w niwelowaniu tych proble-
mów jest SaaS. Wydaje się ona idealnym rozwiązaniem dla systemów przedsię-
biorstw partnerskich. Spodziewać się można, że rozwój SaaS, zwiększenie zaufania 
do tego rozwiązania przyczyni się wkrótce (z obopólną korzyścią dla partnerów  
i dostawców usług) do wypierania standardowych aplikacji.   
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THE AREA OF APPLICATION OF SAAS TECHNOLOGY  
AT PARTNERSHIP ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is presentation of chosen fields of SaaS application in part-
nership enterprises. In the first part there were described many potential economic ad-
vantages, which can follow as a result of the accession to the cooperation with the other 
subjects on the market. The second part of the article presents the SaaS technology, in 
the perspective of advantages, which can be attained by the user of the service and its 
supplier. In the third part there were sketched basic fields of SaaS cooperation applica-
tion, with the regard of partnership forms and the size of the system. 
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rosnąca z roku na rok liczba sklepów internetowych oraz liczba internautów, 
którzy decydują się na zakupy przez Internet, wymusza tworzenie coraz bezpiecz-
niejszych i coraz bardziej przyjaznych użytkownikom tych sklepów rozwiązań. 
Wyszukiwanie towarów, dodawanie do koszyka, składanie zamówienia czy wresz-
cie wybór i realizacja płatności nie mogą nastręczać klientom trudności i muszą 
odbywać się w czasie rzeczywistym. Ale mechanizmy te muszą być także nieza-
wodne i bezpieczne dla właścicieli sklepów. Muszą oni mieć pewność, że płatności 
realizowane on-line znajdą się na ich kontach bankowych. 
 Istnieje wiele sposobów na przekazanie pieniędzy przez Internet. Można to 
zrobić na przykład za pośrednictwem banków internetowych. Po zalogowaniu do 
swojego banku wystarczy wpisać numer konta odbiorcy, jego dane oraz tytuł płat-
ności, a pieniądze zostaną wysłane na jego konto. Jeśli obaj uczestnicy transakcji 
mają konta w tym samym banku – pieniądze zostaną przekazane niemal natych-
miast. Jeśli jednak nie są to te same banki – transakcja odbędzie się przy najbliższej 
sesji Elixiru1. 
 Jednakże w przypadku sklepów internetowych płatność musi odbywać się  
w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że klient takiego sklepu, niezależnie w jakim 

                                                 
1  Elixir - ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) - funkcjonujący w ramach Krajowej 

Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komuni-
katów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Źródło: [1]. 
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banku ma swoje konto, musi mieć możliwość natychmiastowej zapłaty w czasie 
procesu zakupu, a sam sklep musi mieć od razu potwierdzenie, iż pieniądze trafiły 
bądź trafią ze stuprocentową pewnością na jego konto. 
 Podsumowując: sklep internetowy podczas procesu zamawiania koszyka za-
kupów i realizacji płatności musi mieć możliwość: 

− natychmiastowego otrzymania pieniędzy (lub informacji gwarantującej 
otrzymanie pieniędzy) bez oczekiwania na sesje Elixir, 

− natychmiastowej informacji z banku klienta, iż pieniądze zostały prawi-
dłowo przekazane, aby wyświetlić klientowi komunikat o prawidłowym 
zakończeniu procesu zamówienia. 

 Mając na uwadze powyższe warunki, stosuje się obecnie w sklepach interne-
towych kilka rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia i płatności w cza-
sie rzeczywistym. W niniejszym artykule przedstawione zostaną następujące roz-
wiązania: system płatności PayPal, systemy płatności poprzez pośredników  
(dotpay.pl, platnosci.pl, ecard.pl), system płatności PayByNet Krajowej Izby Roz-
rachunkowej. 
 
 
1. Przegląd rodzajów płatności w sklepach internetowych 
 
System płatności PayPal 
 W 1998 roku Peter Thiel, Max Levchin oraz Luke Nosek założyli w San Jose 
w Kalifornii (USA) firmę prowadzącą serwis internetowy, pozwalający na przeka-
zywanie pieniędzy pomiędzy użytkownikami za pomocą ich adresów poczty elek-
tronicznej. Firma otrzymała nazwę PayPal i taką też nazwę otrzymał system płatno-
ści. Firma PayPal Inc. (będąca firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & 
Cie, S.C.A.) została przejęta przez firmę eBay w październiku 2002 
 Europejska siedziba firmy – PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą  
w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa 
w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku  
w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nad-
zorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sek-
tora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji na 
pieniądzach w postaci elektronicznej, które w duchu ustawy nie są uznawane za 
depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programa-
mi gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzy-
szenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) [6]. 
 Od czerwca 2005 roku PayPal otworzył możliwość płatności internetowych  
w Polsce. Początkowo można było tylko wpłacać pieniądze innym użytkownikom 
poprzez przelewy z karty kredytowej. Obecnie możliwa jest również zarówno wpła-
ta, jak i wypłata ze swojego konta bankowego. 
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 System PayPal pozwala zarówno firmom, jak i użytkownikom indywidual-
nym, posiadającym swój adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłać i odbierać 
płatności on-line. W tym celu należy zarejestrować własne konto w systemie, poda-
jąc oprócz adresu e-mail również swoje dane osobowe i teleadresowe. Mając takie 
konto i chcąc korzystać z niego w płatnościach sklepów internetowych, należy zasi-
lić je dowolną kwotą pieniężną. Można to zrobić za pomocą zwykłego przelewu 
krajowego (na poczcie, w banku lub przy pomocy konta internetowego) na konto 
PayPal w Danske Bank Oddział w Polsce. Pieniądze pojawiają się na koncie Paypal 
w ciągu 2-3 dni. 
 System PayPal można integrować ze sklepem internetowym. W momencie 
dokonywania zakupu użytkownik (klient sklepu) proszony jest o wybranie formy 
płatności. Po wybraniu opcji PayPal przekierowany zostaje na stronę 
www.paypal.com, gdzie po podaniu hasła pojawia się wypełniony już danymi 
(m.in. kwota zakupów oraz dane klienta) formularz płatności. Jeśli na koncie  
PayPal zgromadzone są wystarczające do dokonania zakupu środki, wystarczy na-
cisnąć przycisk Zapłać. Użytkownik zostaje poinformowany o powodzeniu transak-
cji i przekierowany z powrotem na stronę sklepu internetowego. W tym samym 
czasie sklep otrzymuje z serwisu PayPal informację o płatności i jeśli ta przebiegła 
pomyślnie, rejestruje w swoim systemie operację zamówienia jako zakończoną  
i opłaconą. Taką też informację otrzymuje na ekranie klient sklepu. Przebieg płat-
ności w systemie PayPal przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat przebiegu płatności za zakupy internetowe w systemie PayPal 

Źródło: opracowanie własne na podst. [6]. 

 
System płatności z wykorzystaniem pośredników 
 Idea tego systemu płatności w sklepach internetowych wykorzystuje fakt, że 
przelewy bankowe pomiędzy kontami tych samych banków odbywają się w czasie 
rzeczywistym. Pośrednik zakłada konta we wszystkich bankach, w których konto 
może mieć również klient sklepu. Natomiast sklep internetowy zakłada u pośredni-
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ka wirtualne konto bankowe, na którym widniejące saldo jest sumą wszystkich sald 
kont pośrednika (w różnych bankach) przypisanych do danego sklepu. 
 Banki opracowują wraz z pośrednikiem system przesyłania danych o transak-
cjach ze sklepów do banków internetowych i z powrotem do systemu płatności i do 
sklepów internetowych. W momencie, gdy klient zbierze produkty do koszyka  
i będzie chciał je zamówić oraz wybrać sposób płatności, pojawi się okienko wybo-
ru banku. Klient po wybraniu swojego banku przejdzie do znanego mu doskonale 
portalu jego banku internetowego, z tym że będzie tam już miał wypełnione takie 
dane jak tytuł płatności, konto, na które odbywa się płatność (czyli konto pośredni-
ka w tym samym banku) oraz kwota przelewu2. Jednocześnie system płatności 
pośrednika zapisuje, do którego sklepu przypisać tę transakcję. 
 Po wysłaniu przez klienta płatności następuje zwykle przekierowanie na stro-
nę pośrednika, gdzie wyświetla się komunikat o stanie płatności. Najczęściej  
w ciągu kliku sekund bank przekazuje informację o powodzeniu płatności. Jeśli 
informacji tej nie ma, użytkownik musi chwilę poczekać i odświeżyć stronę (bądź 
nacisnąć przycisk odświeżający stan transakcji). Po zakończeniu transakcji klient 
zostaje przekierowany z powrotem na stronę sklepu, gdzie czeka już na niego in-
formacja potwierdzająca złożenie zamówienia. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat przebiegu płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem pośred-
nika 

Źródło: opracowanie własne na podst [3], [4], [5]. 

  
 Pieniądze, które wpłacił klient, są w dalszym ciągu przechowywane na kon-
tach bankowych pośrednika. Zwykle co jakiś, z góry ustalony czas (np. raz na ty-
dzień, jeśli suma sald jest nie mniejsza niż X zł), następuje przekazanie tych środ-

                                                 
2  Nie zawsze dane te są wypełnione – zależy to od umowy pośrednika z danym bankiem 

oraz od możliwości, jakie daje w tym zakresie sam bank (patrz rozwiązania automatyczne i półau-
tomatyczne w dalszej części artykułu). 
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ków na konto bankowe sklepu. Kwota wypłaty pomniejszona jest o prowizję, jaką 
pobiera pośrednik za świadczenie usługi płatności internetowej. Przy wypłacaniu 
określonej kwoty nie wiadomo jednak, z których transakcji te środki pochodzą. 
 Obecnie na rynku działa kilku pośredników płatności internetowych: 

− PayU, operator serwisu platnosci.pl, 
− Dotpay S.A. – operator serwisu dotpay.pl (do stycznia 2008 działający pod 

nazwą AllPay), 
− eCard S.A. – operator płatności internetowych ePrzelewy ecard.pl 

 Niektórzy, poza płatnościami za pomocą przelewów bankowych, obsługują 
również przelewy za pomocą kard kredytowych oraz mikropłatności za pomocą 
SMS-ów. 
 Obecnie na rynku bankowym istnieją dwa rozwiązania: automatyczne i półau-
tomatyczne. 
 W rozwiązaniu automatycznym, podczas przekierowania klienta sklepu in-
ternetowego na stronę banku, do formularza przelewu przechodzą automatycznie 
wszystkie informacje o płatności, takie jak numer konta bankowego, tytuł płatności 
czy kwota płatności. W tym przypadku klient nie pomyli się w wypełnianiu formu-
larza przelewu. 
 Rozwiązanie półautomatyczne nie przekazuje do formularza przelewu na 
stronie banku klienta danych o transakcji. Klient otrzymuje jedynie na stronie skle-
pu wskazówkę, jak wypełnić te dane. Istnieje tutaj możliwość pomyłki, co może 
wydłużyć proces transakcji. 
 
System PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej 
 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jest instytucją pośredniczącą w rozlicze-
niach pomiędzy bankami. Została powołana w 1991 roku z inicjatywy 16 najwięk-
szych banków polskich, Związku Banków Polskich oraz Narodowego Banku Pol-
skiego. Działa na podstawie ustawy o Prawie Bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 
roku ([8]). 
 KIR obsługuje ([2]): 

− system elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR, 
− system EuroELIXIR dla rozliczeń w Euro, 
− system IMBIR umożliwiający optyczne odczytywanie papierowych zleceń 

płatniczych i wprowadzanie ich do systemu ELIXIR. 
− system podpisu elektronicznego SZAFIR, 
− system Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków BILIX (EBPP - 

Electronic Bills Presentation and Payment), 
− bezpieczny, uznaniowy system płatności internetowych PayByNet, 
− systemy Elektronicznego Obiegu Spraw i Dokumentów klasy „Workflow”, 
− system archiwizacji i zarządzania dokumentacją „Archiwum”, 
− system ewidencji frekwencji i postępów w nauce „Dziennik”, 
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− usługi doradcze, consulting w zakresie zarządzania dokumentacją i zarzą-
dzania procesami biznesowymi w organizacji. 

 Stworzony i wdrażany obecnie przez KIR system płatności internetowych 
PayByNet jest najbardziej zaawansowanym z istniejących na rynku systemów płat-
ności internetowych. Dzięki temu, iż Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją 
zaufaną i uznawaną przez Narodowy Bank Polski oraz banki komercyjne, jej sys-
tem pozwala uwiarygodnić transakcje odbywające się pomiędzy bankiem klienta  
i sklepu, mimo że faktyczna transakcja (w przypadku różnych banków) może odbyć 
się z opóźnieniem związanym z oczekiwaniem na kolejną sesję Elixiru. 
 W momencie wybrania przez klienta sklepu internetowego produktów do 
koszyka następuje wybór płatności. W przypadku wybrania płatności PayByNet 
klient otrzymuje spis banków, spośród których wybiera swój bank. Następuje prze-
kierowanie do banku klienta do formularza przelewów. Formularz ten jest automa-
tycznie wypełniony takimi danymi jak numer konta w banku sklepu, kwota transak-
cji oraz identyfikator transakcji (jako tytuł przelewu). Jednocześnie te same dane  
o transakcji przesyłane są do systemu PayByNet KIR-u. System porównuje zgod-
ność danych transakcji oraz klucz autoryzacyjny sklepu i jeśli dane się zgadzają, 
uwierzytelnia przelew w banku sklepu. Dane po uwiarygodnieniu transakcji przesy-
łane są z powrotem na stronę sklepu, gdzie klient otrzymuje informację o prawi-
dłowym zakończeniu płatności. Schemat działania systemu przedstawiony został na 
rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat przebiegu płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem systemu 
PayByNet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]. 

 
 System płatności PayByNet jest dopiero od niedawna rozwijany. Dlatego też 
w chwili obecnej obsługują go trzy banki: Nordea Bank, CitiBank oraz Bank Mil-
lennium S.A. Zaawansowane rozmowy prowadzone są z PKO Inteligo, Bankiem 
BPS, Bankiem Zachodnim WBK oraz Kredyt Bankiem. 
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Tabela 1 
 

Porównanie elektronicznych systemów płatności stosowanych  
w sklepach internetowych 

 
 

PayPal Pośrednicy PayByNet 

R
od

za
j p

rz
el

ew
u Przelew pośredni – polega na wpła-

tach (zasileniach) i wypłatach 
z konta bankowego systemu PayPal 

Przelew pośredni – 
przesyłany jest z konta 
bankowego klienta na 
konto bankowe pośred-
nika, a dopiero w póź-
niejszym terminie na 
konto bankowe sklepu. 

Przelew bezpośredni – 
przesyłany bezpośred-
nio i w pełnej kwocie  
z konta bankowego 
klienta na konto ban-
kowe sklepu 

Te
rm

in
 i 

kw
ot

a 
pr

ze
le

w
u 

na
 

ko
nt

o 
sk

le
pu

 

Pieniądze wypłacane są w dowolnej 
kwocie na konto bankowe sklepu, 
kwota nie jest powiązana z transak-
cjami. 

Pieniądze wypłacane są 
w z góry ustalonej 
kwocie, co określony 
czas, nie są powiązane 
z konkretnymi przele-
wami przy konkretnych 
zakupach, należy roz-
księgować je ręcznie. 

Każdy przelew wpływa 
na konto sklepu od razu 
i odnosi się do konkret-
nej transakcji sprzedaży 
w sklepie. 

Pr
ow

iz
je

 i 
op
ła

ty
 Klient nie płaci za transakcje. 

Bezpłatne dodawanie środków 
i wypłacanie środków na rachunek 
bankowy sklepów i klientów.  
Prowizja potrącana przy odbieraniu 
płatności od klienta na konto Pay-
Pal. 

Klient nie płaci za 
transakcje. 
Prowizja potrącana 
w momencie płatności – 
kwoty wpływające na 
konto sklepu są po-
mniejszone o prowizję. 

Rozliczenie i płatność 
prowizji następuje na 
koniec miesiąca  
w oparciu o raport 
generowany z systemu. 

W
ys

ok
oś
ć 

pr
ow

iz
ji 

i 
op
ła

t 

Brak opłat za aktywację i opłat 
miesięcznych za prowadzenie. 
Prowizja standardowa wynosi 2,9% 
kwoty transakcji + 0,80 zł. 
W zależności od wielkości sprzeda-
ży z poprzedniego miesiąca może 
być zmniejszona do 1,9% + 0,80 zł 

Prowizja na poziomie 
2,8 % (nie mniej jak 
0,30 zł) prowizja pobie-
rana jest bezpośrednio. 
Przesłanie środków 
pieniężnych na wskaza-
ny rachunek bankowy 
1 zł. Aktywacja 10 zł. 

Prowizja jest uzależ-
niona od kwoty poje-
dynczej płatności oraz 
obrotu miesięcznego  
w systemie PayByNet  
i waha się w przedziale 
od 1,9% do 0,9% 
kwoty transakcji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podst. [3], [4], [5], [6] i [7]. 
 
 
2. Porównanie rozwiązań 
 
 Przedstawione systemy płatności internetowych opierają się na różnych roz-
wiązaniach. Różne są też opłaty i prowizje związane z używaniem tych systemów – 
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zarówno dla klientów sklepów jak i samych sklepów. W tabeli 1 porównano funk-
cjonalności oraz prowizje dla wszystkich systemów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Systemy płatności internetowej stanowią obecnie standardową ofertę niemal 
wszystkich działających sklepów internetowych. Umożliwiają przeprowadzenie 
pełnej transakcji zakupu w sklepie – od momentu wyboru towaru, dodania do ko-
szyka, złożenia zamówienia, wyboru formy przesyłki i wreszcie zapłaty. Jeśli klient 
sklepu wybiera zapłatę on-line, to systemy płatności umożliwiają natychmiastowe 
potwierdzenie przelewu i zakończenie procesu zakupu w jednym czasie. 
 Przedstawione formy płatności internetowych różnią się od siebie, jednak ich 
idea jest taka sama – poinformować natychmiast sklep internetowy (i pośrednio 
klienta), że przelew bankowy został dokonany prawidłowo i klientowi pozostaje 
czekać na zamówiony towar. Różnice widoczne są dla sklepów internetowych, 
które mogą otrzymać pieniądze fizycznie na swoje konto w różnym czasie oraz  
w różnej wysokości – zależnie od prowizji określonych przez operatorów tych sys-
temów. 
 Niemniej jednak działania widoczne wśród banków, a przede wszystkim po-
jawienie się systemu PayByNet, dążą do tego, aby zarówno klienci sklepów mogli 
szybko i bez problemu przekazać pieniądze za zakupiony towar, jak i sklepy mogły 
te pieniądze jak najszybciej otrzymać na swoje konto po niższych niż w innych 
systemach kosztach. Dodatkowo w przypadku PayByNet jego kluczowe funkcjo-
nalności spowodowały, iż jest on wysoce przydatnym narzędziem również dla  
e-administacji. 
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THE REVIEW OF E-PAYMENTS IN E-COMMERCE 
 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to provide the brief description of e-payments on the 
example of existing solutions, which have occurred for few years in Poland. The author 
precisely describes different kinds of e-payments and the idea of its working. This arti-
cle also illustrates advantages and limitations between the diverse categories of  
e-payment systems using the defined characteristics. The most important point of this 
paper is the comparison of three main solutions of e-payments systems available in 
Poland: PayPal, Paying with agents and PayByNet. 
 

Translated by Piotr Winnicki 
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Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny postęp w technologii informacyjno-komunikacyjnej wpływa na 
przekształcenia dotychczasowych przedsiębiorstw oraz sprzyja powstawaniu no-
wych form organizacyjnych takich jako organizacja wirtualna. Model organizacji 
wirtualnej jest formą dynamicznej i sieciowej kooperacji niezależnych podmiotów, 
które łączą swe zasoby dla realizacji określonego celu. Głównym czynnikiem 
umożliwiającym współpracę podmiotów zgrupowanych w ramach organizacji wir-
tualnej są różnorodne środki i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
 Organizacja wirtualna może korzystać z różnorodnych aplikacji, technologii  
i rozwiązań informatycznych dla wspomagania swej działalności. Współcześnie 
popularnym modelem dostarczania technologii i rozwiązań teleinformatycznych są 
usługi cloud computing. Generalnie usługi cloud computing polegają na eksploata-
cji różnorodnych zasobów IT przez klienta/klientów udostępnionych w przestrzeni 
wirtualnej przez zewnętrzną organizację. Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie możliwości zastosowania usług cloud computing w działalności organizacji 
wirtualnej. Aby zrealizować tak postawiony cel, wcześniej omówiono problematy-
kę technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach 
wirtualnych oraz przedstawiono pojęcie i istotę usług cloud computing. 
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1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacji wirtualnej 
 
 Organizacja wirtualna (OW) jest współcześnie postrzegana jako przyszło-
ściowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w zmiennym i niepewnym 
otoczeniu. W organizacji wirtualnej stanowiącej związek wielopodmiotowy, zakła-
da się temporalne połączenie zasobów wielu kooperantów, dążących do realizacji 
wspólnie ustalonego i akceptowanego celu (zlecenia klienta). W literaturze organi-
zacja wirtualna jest różnorodnie definiowana i jak dotąd nie wypracowano wspólnej 
i jednolitej definicji. Ogólnie OW można określić jako tymczasową i zmienną for-
mę kooperacji wyspecjalizowanych i rozproszonych geograficznie jednostek go-
spodarczych (osób fizycznych, poszczególnych działów podmiotów gospodarczych 
lub całych przedsiębiorstw lub instytucji), współdzielących kluczowe zdolności, 
zasoby, koszty oraz ryzyko i zintegrowanych w spójną jedność poprzez narzędzia 
oraz środki technologii informacyjno-komunikacyjnej - dla realizacji ustalonego 
celu, któremu podporządkowano ogół dynamicznie planowanych, przeprowadza-
nych i stale doskonalonych (ewoluujących) procesów [Dziembek: 2009].  
 W organizacji wirtualnej dla osiągnięcia wysokiej elastyczności do zmiennych 
potrzeb otoczenia, sprawnego wykorzystania zasobów rozproszonych terytorialnie 
kooperantów oraz przyśpieszenia realizacji procesów - niezbędne jest wykorzysta-
nie odpowiednich technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sprawne, skuteczne 
i efektywne współdziałanie partnerów w ramach OW jest w dużej mierze determi-
nowane ilością i jakością zastosowanych narzędzi i środków technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, niwelujących ograniczenia czasowe, przestrzenne oraz 
organizacyjne. Różnorodność OW pod względem czasu trwania współpracy, specy-
fiki zlecenia klienta, ilości zaangażowanych podmiotów i natężenia kooperacji - 
utrudnia jednoznaczną i szczegółową egzemplifikację narzędzi i środków technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnej. Umownie technologię informacyjno-komunika-
cyjną wspomagającą działalność OW można podzielić na kilka warstw, co przed-
stawiono w tabeli 1. 
 Ilość i jakość zastosowanych rozwiązań IT oraz systemów informatycznych  
w OW uwarunkowane są zarówno czynnikami zewnętrznymi (specyfika zlecenia, 
wymogi otoczenia, oczekiwania klienta) jak również czynnikami wewnętrznymi 
(potrzebami lidera OW, kulturą informacyjną kooperantów, okresem współpracy).  
 Technologia informacyjno-komunikacyjna w celu zapewnienia wymaganej 
dynamiki organizacji wirtualnej powinna cechować się elastycznością, łatwością 
implementacji oraz bazować na powszechnych standardach w obszarze IT. Ponadto 
stosowane narzędzia i środki technologii informacyjno-komunikacyjnej powinny 
podlegać nieustannym procesom doskonalenia, zapewniając organizacji wirtualnej 
możliwie jak najlepszą skuteczność i sprawność w realizacji swych procesów go-
spodarczych. 
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Tabela 1 
 

Technologia informacyjno-komunikacyjna w organizacji wirtualnej 
 
Warstwy technologii informacyjno-komunikacyjnej w OW 
Warstwa infrastrukturalna 
Zbiór sprzętu (serwerów i komputerów różnej klasy i typów, pamięci masowych, urządzeń elektronicznych 
i sieciowych, łączy telekomunikacyjnych) oraz oprogramowania systemowego umożliwiającego właściwe  
 bezpieczne funkcjonowanie ogółu rozwiązań teleinformatycznych w organizacji wirtualnej. Warstwa 
infrastrukturalna jest bazą i niezbędną platformą dla implementacji oprogramowania użytkowego i rozwią-
zań informatycznych znajdujących się w kolejnych warstwach. 
Warstwa komunikacyjna 
Umożliwiająca za pośrednictwem środków i narzędzi teleinformatycznych bezpośrednią lub pośrednią 
realizację procesów komunikacyjnych oraz procesów wymiany dokumentów zachodzących pomiędzy 
podmiotami tworzącymi OW (np. przesłanie i wymianę sugestii, uwag, zapytań, danych i dokumentów, 
itp.). Mieszczą się tutaj różnorodne systemy komunikacji elektronicznej (np. e-mail, strony WWW, komu-
nikatory, wideokonferencje, itp.) 
Warstwa bezpieczeństwa 
W skład której wchodzą różnorodne rozwiązania, umożliwiające niezawodne i bezpieczne realizowanie 
procesów i transakcji gospodarczych w ramach OW za pośrednictwem kanałów elektronicznych (tj. gwa-
rantujących wspomnianym działaniom poufność, autentyczność, dostępność, integralność, identyfikację, 
niezawodność i niezaprzeczalność). W skład tego typu rozwiązań wchodzą także różne narzędzia i środki 
ochrony dla gromadzonych, przetwarzanych, przesyłanych i udostępnianych zasobów danych w OW. 
Warstwa kooperacji 
Obejmująca zbiór narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie, przetwarzanie i przesyłanie 
dokumentów w wersji cyfrowej zgodnej z ustaloną ścieżką przepływu (np. systemy obiegu dokumentów)  
a także narzędzia wspomagające sterowanie przebiegiem pracy (np. systemy workflow) lub systemy wspie-
rania pracy grupowej w OW. 
Warstwa sterowania działalnością OW 
Obejmująca zbiór systemów informatycznych umożliwiających zarządzanie organizacją wirtualną.  
W warstwie tej można wyróżnić systemy zarządzania wiedzą (umożliwiają kooperantom realizację takich 
procesów jak: pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, współdzielenie i upowszechnienie wiedzy, a także 
zachowanie i lokalizowanie wiedzy) oraz systemy wspomagające zarządzanie OW dedykowane zasadniczo 
dla lidera odpowiedzialnego za funkcjonowanie i rozwój organizacji wirtualnej. Systemy wspomagające 
zarządzanie OW obejmują takie aplikacje jak:  
- systemy ewidencyjno-sprawozdawcze - realizujące zadania rejestracji podstawowych procesów gospodar-
czych zachodzących w OW i dostarczające prostych zestawień i raportów, 
- systemy optymalizacyjno-symulacyjne (SOS) – ułatwiają modelowanie oraz  prognozowanie przyszłych 
zachowań różnorodnych obiektów i zjawisk związanych z OW oraz pozwalają wspierać wybrane procesy 
decyzyjne, 
- systemy informacyjno-decyzyjne – wspierają procesy decyzyjne dotyczące działalności OW, oferując 
zaawansowane możliwości analityczno-sprawozdawcze oraz możliwość wspomagania procesów planowa-
nia działalności organizacji wirtualnej  zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
2. Pojęcie i istota usług cloud computing  
 
 Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, upowszech-
nienie szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, popularność outsourcingu 
informatycznego oraz konkurencja dostawców na rynku IT przyczyniły się do po-
wstania nowych form dostarczania usług teleinformatycznych dla klientów. Jedną  
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z interesujących obecnie form e-usług informatycznych dla klientów jest cloud 
computing, czyli „przetwarzanie w chmurze”. Cloud computing może być zdefi-
niowany jako: 

− model przetwarzania danych, w którym wielu odbiorcom dostarcza się 
rozwiązań IT o wysokiej skalowalności w sposób masowy w formie usłu-
gi, za pomocą elektronicznego medium, jakim jest Internet [Gartner za 
Marcinek: 2009], 

− nowy generalny cel technologii informatycznych bazujących na sieci In-
ternet, w którym informacje są przechowywane na serwerach (zewnętrz-
nych) i dostarczane jako usługa na życzenie klientów [Etro: 2009], 

− model sprzedaży rozwiązań informatycznych na zasadzie opłat za użyt-
kowanie danego rozwiązania, w miejsce konieczności zakupu infrastruk-
tury sprzętowej, czy też licencji oprogramowania [Młynarski: 2009], 

− forma przetwarzania komputerowego, w której masowe, skalowalne i do-
stępne zasoby IT są dostarczane w formie usługi dla zewnętrznych klien-
tów poprzez sieć Internet [Staten: 2008]. 

 Zatem można stwierdzić, że cloud computing jest modelem biznesowym do-
starczania i sprzedaży w formie e-usług wydajnych, skalowalnych i wirtualnych 
zasobów IT (sprzętu, oprogramowania i usług), udostępnianych przez dostawców 
klientom za pośrednictwem sieci Internet. Zasoby IT udostępnione w ramach cloud 
computingu są opłacane przez klientów w zależności od stopnia ich rzeczywistego 
użytkowania. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług cloud computingu jest 
konieczność posiadania elektronicznego urządzenia z dostępem do Internetu  
(np. laptopa, palmtopa, telefonu komórkowego, komputera stacjonarnego), służące-
go do wprowadzania/wyświetlania danych. Za pośrednictwem sieci Internet klienci 
bez względu na lokalizację uzyskują możliwość łatwego dostępu i użytkowania 
wysokiej klasy, wydajnych i skalowalnych zasobów IT. Udostępniane przez do-
stawcę w ramach usług cloud computing zasoby IT poprzez zastosowanie wirtuali-
zacji oraz narzędzi samoobsługowych mogą być wykorzystywane równolegle przez 
wielu użytkowników. Do głównych usług dostępnych w ramach cloud computing 
należy zaliczyć: 

− infrastruktura jako usługa (IaaS - Infrastructure as a Service) – to użyt-
kowanie sprzętu komputerowego (z niezbędnym oprogramowaniem sys-
temowym) oferowanego wraz z serwisowaniem, niezbędnego klientowi 
dla uruchomienia konkretnej aplikacji oraz gromadzenia, przetwarzania  
i udostępniania danych, 

− oprogramowanie jako usługa (SaaS - Software as a Service) – to zdalne 
użytkowanie przez klientów różnego typu aplikacji (i powiązanych z nimi 
usług) w trybie na żądanie, bez konieczności wykupu licencji i lokalnej 
instalacji. Dostawca SaaS przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
poprawne funkcjonowanie aplikacji (tj. odpowiada za instalację, modyfi-



Usługi cloud computing we wspomaganiu… 293

kację, wsparcie techniczne, serwisowanie oraz dostępność oprogramowa-
nia), 

− platforma jako usługa (PaaS - Platform as a Service) – polega na udostęp-
nieniu środowiska programistycznego do budowania i uruchamiania apli-
kacji bazującej na technologiach internetowych o różnym stopniu złożo-
ności. 

 
Tabela 2 

 
Korzyści i zagrożenia usług cloud computing 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Usługi cloud computing oferują swym odbiorcom wiele korzyści, jednakże  
z tą formą e-usług IT związane są również pewne zagrożenia. Prezentację głównych 
zalet i wad usług cloud computing przedstawiono w tabeli 2. Usługi cloud compu-
ting dostępne poprzez sieć Internet dla wielu klientów różnych organizacji (public 
cloud), mogą być również tworzone na potrzeby użytkowników tylko jednej orga-

Cloud computing 
Korzyści Zagrożenia 

− brak konieczności zakupu kosztownego 
sprzętu, oprogramowania (niskie koszty 
wejścia) oraz utrzymywania specjali-
stycznych pomieszczeń (przeznaczenie 
zaoszczędzonych środków finansowych 
na inne cele biznesowe), 

− relatywnie niższe koszty pozyskania, 
utrzymania i rozwoju zasobów IT, 

− większa przewidywalność kosztów IT, 
− szybki dostęp do niezbędnych zasobów 

IT z dowolnego miejsca, 
− mniejsze zapotrzebowanie na kadrę IT, 
− redukcja ryzyka inwestycyjnego 

w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

− wysoka skalowalność i wydajność 
udostępnianych zasobów IT, 

− przeniesienie odpowiedzialności za 
funkcjonowanie i rozwój zasobów IT na 
dostawcę, 

− wysoki poziom zabezpieczeń zasobów 
IT,  

− profesjonalne wsparcie techniczne 
i obsługa świadczona przez dostawcę 

− prostota użytkowania zasobów IT (inter-
fejs stanowi przeglądarka internetowa). 

− pewne problemy związane z bezpieczeń-
stwem gromadzonych i przetwarzanych 
danych (dotyczące np. miejsca przecho-
wywania danych, separacji danych klien-
tów, kontroli dostępu, szyfrowania i po-
ufności danych, przywracania danych po 
awarii, itp.), 

− awarie sieci Internet uniemożliwiające 
korzystanie z zasobów IT, 

− częściowe lub całkowite uzależnienie od 
dostawcy, 

− pewne trudności w zakresie adaptacji 
zasobów IT do potrzeb klienta oraz mi-
gracji danych, 

− możliwość czasowego obniżania wydaj-
ności, 

− wysokie koszty szerokopasmowych łącz 
internetowych,  

− ograniczone możliwości integracji lokal-
nych i zewnętrznych zasobów IT 

− możliwość  występowania problemów 
natury prawnej (odmienne przepisy  
w różnych krajach, niekorzystne zapisy 
w umowach, brak wzorców postępowa-
nia, itp.). 
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nizacji (tzw. private cloud). Rozwiązaniem pośrednim jest chmura hybrydowa (hy-
brid cloud) kiedy to organizacja częściowo korzysta z prywatnej jak i publicznej 
chmury, a pomiędzy nimi istnieje możliwość wymiany danych.  
 
 
3. Możliwości wspomagania działalności organizacji wirtualnej poprzez  

zastosowanie usług cloud computing 
 
 Okresowe korzystanie z zasobów IT w zależności od potrzeb (on-demand) 
doskonale wpisuje się w potrzeby organizacji wirtualnej. Działalność organizacji 
wirtualnej cechuje elastyczność i dynamika, która wymaga zastosowania rozwiązań 
informatycznych o takich samych atrybutach. Ponadto dostępność rozwiązań in-
formatycznych, natychmiastowa możliwość użytkowania oraz zgodność ze standar-
dami i wysoka jakość zasobów IT oferowanych w przestrzeni wirtualnej wszystkim 
podmiotom zgrupowanym w OW - również sprzyja celowości rozważenia usług 
cloud computing jako formy wspomagania informatycznego działalności organiza-
cji wirtualnej. 
 Punktem wyjścia jest analiza oferty rynkowej usług cloud computing i jej 
odniesienie do potrzeb organizacji wirtualnej (zgłaszanych przez lidera OW jak  
i kooperantów). W kompleksowej analizie możliwości zastosowania usług cloud 
computing w OW należy rozważyć zalety i wady tej formy wspomagania informa-
tycznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji cena/jakość udostępnianych za-
sobów IT. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z raportami i rankingami 
dostawców usług cloud computing publikowanymi przez instytucje badawcze oraz 
dokonać gruntownego testowania zasobów IT. Ponadto ważnym obszarem analizy 
są zapisy umowy SLA, za pomocą której można częściowo zniwelować zagrożenia 
związane z wyborem danego dostawcy i użytkowaniem zasobów IT w formie cloud 
computing. 
 Usługi cloud computing mogą być szczególnie istotne dla nowo powstających 
organizacji wirtualnych, a aktualna oferta rynkowa pozwala zaoferować szeroki 
zakres wsparcia informatycznego dla tego typu formacji gospodarczych. Poniżej 
przedstawiono najważniejsze usługi cloud computing odniesione do zakresu wspo-
magania działalności OW wraz z przykładami. 
 IaaS – może wspomagać warstwę infrastrukturalną OW. Usługi IaaS mogą 
być zastosowane w sytuacji gdy dana OW dysponuje aplikacją, której bieżące użyt-
kowanie wymaga znacznych zasobów pamięci i mocy obliczeniowej, lub stosowane 
w nagłej sytuacji, gdy OW potrzebuje natychmiastowych zasobów infrastruktural-
nych związanych z przetwarzaniem (np. generowaniem złożonych raportów). Usłu-
ga IaaS może być ważna szczególnie dla OW związanych z działalnością w me-
diach i zainteresowanych pozyskaniem dużej platformy niezbędnej dla bezpieczne-
go przechowywania znacznej ilości danych elektronicznych dużej objętości (zdjęć, 
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audio-video, grafiki, itp.). Przykładowe rozwiązania IaaS dla OW to Amazon Web 
Services Elastic Compute Cloud (EC2), Secure Storage Service (S3), Sun Net-
work.com (Sun Grid). 
 SaaS – jest usługą, która w największym stopniu (ponad 100 gotowych do 
wykorzystania aplikacji w Polsce) może wspomagać działalność OW, znajdując 
zastosowanie we wszystkich pozostałych warstwach technologii informacyjno-
komunikacyjnej organizacji wirtualnej. W warstwie komunikacyjnej usługa SaaS 
może dostarczać aplikacje do: wysyłania wiadomości e-mail pomiędzy partnerami 
OW (np. system HostedExchange dcs.pl), realizacji interaktywnych spotkań, pre-
zentacji i szkoleń z klientami OW (np. Netviewer Meet Netviewer), obsługi klien-
tów OW w trybie on-line lub świadczenia wsparcia technicznego (np. Contact Cen-
ter Livechat Software). W warstwie bezpieczeństwa usługa SaaS może dostarczać 
aplikacji do archiwizowania danych OW na zabezpieczonych serwerach (np.  
E-Backup Ogicom) i ochrony systemów komputerowych kooperantów OW (np. 
McAfee SaaS). W warstwie kooperacji usługa SaaS może dostarczać narzędzi do 
zarządzania obiegiem dokumentów w OW (np. Google Apps, Dokumenty BetaSoft, 
iPartner24 mis24.pl) lub oprogramowania do zarządzania projektami (np. Daptiv 
PPM Solutions, ZOHO Projekty MMI Group). W warstwie sterowania OW usługi 
SaaS mogą dostarczać aplikacje w zakresie zarządzania wiedzą wśród partnerów 
organizacji wirtualnej (np. system zarządzania wiedzą i pracą grupową KM&TW 
Acreo, umożliwiający tworzenie baz wiedzy, intranetu, portalu korporacyjnego) 
oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie OW. Aplikacje wspomagające 
zarządzanie OW tworzą liczną grupę oprogramowania oferowanego w formie usług 
SaaS. W ramach systemów ewidencyjno-sprawozdawczych OW usługi SaaS mogą 
dostarczać aplikacji wspomagających obszar sprzedaży (np. Faktury Web.pl), mar-
ketingu (np. SalesForce.com NetCRM/NetCRM) oraz księgowości (Firma.pl Power 
Media). 
 W ramach systemów informacyjno-decyzyjnych w usłudze SaaS oferowane są 
systemy klasy ERP, które mogą w kompleksowy sposób wspomagać działalność 
OW, pozwalając na automatyzację, optymalizację i monitorowanie zachodzących  
w niej procesów (np. ISOF Heuthes, Wizja.ERP, WizjaNet, BizDesk Trasko Ne-
twork). 
 PaaS – może wspomagać tworzenie, testowanie i dystrybucję nowych aplika-
cji w trybie SaaS, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania OW (np. Google 
App Engine, Microsoft Windows Azure, Force.com, Salesforce.com). Usługi PaaS 
mogą być szczególnie ważne i interesujące dla organizacji wirtualnych tworzących 
oprogramowanie, zainteresowanych konkretnym środowiskiem programistycznym. 
Dla innych organizacji wirtualnych usługa PaaS w zasadzie będzie miała marginal-
ne znaczenie. 
 Małe i dynamiczne organizacje wirtualne realizujące krótkotrwałe zlecenia 
klientów powinny być zainteresowane formą Public Cloud. Z kolei duże i względ-
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nie statyczne OW realizujące złożone zlecenia klientów w dłuższym okresie czasu 
winny rozważyć usługi cloud computing w formie Private Cloud. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współcześnie usługi cloud computing postrzegane są jako interesujący i przy-
szłościowy model wspomagania informatycznego przedsiębiorstw. Z uwagi na 
określony czas funkcjonowania organizacji wirtualnej usługi cloud computing  
(a szczególnie SaaS) wydają się szczególnie użyteczne dla tej formy współdziałania 
przedsiębiorstw. W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania i rozwoju 
OW, decyzję o zastosowaniu usług cloud computing powinno poprzedzać gruntow-
ne rozpoznanie ogółu korzyści i ograniczeń, przeanalizowanie zapisów SLA danego 
dostawcy oraz oszacowanie relacji cena/jakość udostępnianych zasobów IT. 
 Badania wielu instytucji rynkowych prognozują dalszy wzrost usług cloud 
computing. Zwiększeniu ulega nie tylko ilość, ale również jakość usług cloud com-
puting, co może sprzyjać ich implementacji w takich formach kooperacji podmio-
tów jak organizacja wirtualna. 
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THE CLOUD COMPUTING SERVICES IN THE SUPPORT  
OF THE ACTIVITY OF VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 
 In the article there were discussed possibilities of the application of Cloud Com-
puting services in the support of virtual organization activity. At the beginning of the 
article there was introduced information and communication technology applied in 
virtual organization. Next there were briefly presented the main Cloud Computing ser-
vices: Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service. In the 
final part of the article there was showed how the Cloud Computing services can sup-
port activity of virtual organization. 
 

Translated by Damian Dziembek 
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Wprowadzenie 
 
 W ostatnich latach nastąpił rozwój sektora sprzedaży produktów wirtualnych, 
które przyjmują reprezentację cyfrową w systemach internetowych. Początkowo 
sprzedaż wirtualnych przedmiotów była kojarzona z systemami wirtualnych świa-
tów i grami MMO (ang. massive multiplayer online). Aktualnie ten segment  
e-biznesu rozwija się również w powiązaniu z serwisami społecznościowymi, ko-
munikatorami i innymi aplikacjami online oraz w zakresie sprzedaży produktów 
cyfrowych z poziomu aplikacji przeznaczonych dla konsoli, urządzeń mobilnych  
i iPhone’ów1. Rozwój sektora pobudza ewolucję nowych modeli biznesowych, 
systemów płatności elektronicznych, działań marketingowych zorientowanych na 
produkty cyfrowe oraz warunkuje powstawanie nowych platform dystrybucyjnych  
i narzędzi projektowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunko-
wań i podłoża rozwoju tego segmentu e-biznesu na rynkach światowych, a także 
analiza sprzedaży produktów cyfrowych w wybranym systemie wirtualnego świata 
w oparciu o dane z eksperymentalnej platformy sprzedaży.  
 
 

                                                 
1  J. Smith, Ch. Hudson, Inside Virtual Goods, The US Virtual Goods Market 2009–2010, 

Insidevirtualgoods.com 
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1. Rozwój sektora produktów cyfrowych i mikrotransakcji  
 
 Systemy mikrotransakcji integrowane są aktualnie z wieloma aplikacjami 
online i stają się coraz częściej wdrażanym modelem biznesowym w różnych ob-
szarach. Największa sprzedaż produktów cyfrowych realizowana jest na rynkach 
azjatyckich i w roku 2009 osiągnęła wartość 5 mld dolarów2. B. Joffe z Plus Eight 
Star wskazuje na nowe miejsce rynku azjatyckiego w kreowaniu światowych tren-
dów3. Pojawia się pytanie, czy podobna tendencja będzie miała miejsce również  
w innych krajach. Zdaniem analityków Plus Eight Star, podłoże i fundamenty za-
chowań użytkowników Internetu w Azji i innych częściach świata są zbliżone  
i podobne modele biznesowe będą rozwijać się na całym świecie. W chwili obecnej 
istnieją już liczne przykłady z innych rynków, na których realizowana jest z powo-
dzeniem sprzedaż produktów cyfrowych w obszarze aplikacji 2D i 3D (m.in.  
w systemach Second Life, Habbo, Stardoll, Club Penguin, IMVU). Analitycy Piper 
Jaffray4 wskazują na 134-procentowy wzrost rynku amerykańskiego przedmiotów 
wirtualnych w stosunku do roku 2008 i sprzedaż na poziomie 621 mln dolarów. 
Prognozy zakładają sprzedaż na poziomie 2,5 mld dolarów rocznie w USA do roku 
2013 (rysunek 1). Jest to znaczny wzrost w stosunku do roku 2007, w którym glo-
balne wydatki szacowano na 1,5 mld dolarów5.  
 Rozwija się również sektor technologii dedykowanych dla sprzedaży produk-
tów wirtualnych, następuje ewolucja platform sprzedaży, a użytkownicy dokonują 
zakupu produktów z poziomu nowo powstających środowisk marketplace6 (rysu-
nek 2). Według raportu firmy Engage7, w 2009 roku fundusze inwestycyjne zain-
westowały 1,38 mld dolarów w ten sektor, z uwzględnieniem inwestycji w wirtual-
ne światy, gry społeczne, platformy sprzedaży, systemy płatności, serwisy rekla-
mowe  
i inne.  
 
 
 
 

                                                 
2  Plus Eight Star, Virtual goods in Asia: it’s even more than you think, 04.2009. 
3  B. Joffe, Eight Plus Star, Lessons Learned From Asia. 
4  Piper Jaffray research report, Pay to play, Paid Internet services, 07. 2009. 
5  U.S. Virtual Goods Revenue Ready To Explode, http://www.businessinsider.com/chart-

of-the-day-us-virtual-goods-revenue-estimates-2009-11, 11/2009. 
6  M. Korolow, The future of virtual goods, http://www.hypergridbusiness.com/ 

2009/09/the-future-of-virtual-goods/, 2009. 
7  2009 Virtual Goods Investment Report, http://www.engagedigitalmedia.com/  

research/2009/vg2009invest.html, 2009. 
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Rys. 1. Prognozy wzrostu sprzedaży produktów 
wirtualnych na rynku amerykańskim  

Źródło: Piper Jaffray, 2009. 

 

Rys. 2. Platformy zakupu pro-
duktów wirtualnych  

Źródło: M. Korolow, The future 
of virtual goods, 2009. 

 
 
2. Korzyści z wprowadzenia nowego modelu biznesowego  
 
 Wprowadzenie modelu biznesowego bazującego na dobrach wirtualnych ge-
neruje szereg korzyści i trend ten można uznać za podstawowy model biznesowy 
dla wielu systemów online. Może mieć też znaczenie komplementarne dla modeli 
opartych na sprzedaży powierzchni reklamowej czy opłatach subskrypcyjnych. 
Daje szansę maksymalizacji zysku oraz wzrostu wskaźników ekonomicznych po-
wiązanych z systemami internetowymi, takich jak ARPU (ang. average revenue per 
user) czy ARPPU (ang. average revenue per paying user). Nowy trend może skut-
kować zmianami w strategiach biznesowych i konstrukcji modeli biznesowych firm 
online i wywoływać potrzebę konstrukcji platform handlu elektronicznego dedy-
kowanego dla produktów cyfrowych takich jak Viximo. Dobra wirtualne są również 
jednym ze sposobów na zaistnienie realnych marek i produktów w platformach 
internetowych. Wirtualne przedmioty, elementy ubioru czy wystroju wnętrz two-
rzone przez producentów i znane marki stanowią nowy kanał komunikacji z użyt-
kownikami i powiązane są często z możliwością zakupu realnych odpowiedników 
w sklepach online czy sieciach handlowych8. W porównaniu z innymi źródłami 
dochodów, takimi jak reklama online czy modele subskrypcyjne, generuje jeszcze 

                                                 
8  Virtual Goods Mean Real Dollars, eMarketer, 04.2009. 
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dodatkowe korzyści pośrednie i bezpośrednie9. Produkty cyfrowe zwiększają też 
atrakcyjność komunikacji między użytkownikami i wyrażania emocji oraz pozwala-
ją budować pozycję w wirtualnej społeczności, a ich zakup przekłada się na korzy-
ści dla użytkownika przy jednocześnie niewielkich jednostkowych nakładach finan-
sowych. Istnieje wiele potencjalnych obszarów wprowadzania produktów wirtual-
nych. Firma analityczna VGMarket przeprowadziła badania wśród 1736 użytkow-
ników, którzy dokonują transakcji w obrębie gier i platform społecznościowych10. 
Na rysunku 3. przedstawiono strukturę wydatków, z której wynika, że 73% wszyst-
kich transakcji związane było z zakupem wirtualnej waluty, odpowiednio 40%  
i 32% wydatków przeznaczono na zakup broni (segment gier) i ubiorów (wirtualne 
światy). Odnośnie przeznaczenia zakupionych obiektów, 80% respondentów wska-
zuje na zakupy produktów na własne potrzeby, a 20% deklaruje zakupy prezentów.  
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Rys. 3. Struktura wydatków w sektorze produktów wirtualnych 

Źródło: Virtual currency No. 1 digital goods purchase, cnet.com, 2009. 

 
 Istnieje wiele obszarów biznesowych w segmencie produktów wirtualnych, 
które do tej pory nie były eksploatowane. Dobra wirtualne stwarzają również nowe 
możliwości realizacji działań reklamowych, w ramach których poprzez integrację 
produktów cyfrowych z przekazem reklamowym możliwe jest zwiększanie zaanga-
żowania użytkowników i lepszy odbiór komunikatów reklamowych.  
 
 
                                                 

9  B. Balfour, Viximo, Advantages of a Virtual Goods Business Model, 
http://socialdegree.com, 09.2009. 

10  Report: Virtual currency No. 1 digital goods purchase, http://news.cnet.com/8301-
13846_3-10351799-62.html, 2009. 
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3. Analiza wyników sprzedaży produktów wirtualnych 
 
 Sektor produktów cyfrowych jest interesującym kierunkiem rozwoju wielu 
serwisów internetowych. Firmy, które wkraczają na ten rynek, wprowadzają różne 
warianty i rozwiązania, które pozwalają na rozpoznanie rynku i jego potencjału.  
W dalszej części artykułu przedstawiono analizę sprzedaży produktów wirtualnych 
w ramach testowego projektu wdrożonego w średniej wielkości wirtualnym świecie 
stworzonym z myślą o nastolatkach. Operator wyraził zgodę na udostępnienie da-
nych z zastrzeżeniem niepublikowania nazwy serwisu. Wdrożenie miało charakter 
eksperymentalny i było zorientowane na analizy użytkowników pod kątem zainte-
resowania określonymi produktami i gotowości do realizacji transakcji tego typu. 
Udostępnione obiekty użytkownicy mogli wykorzystać jako funkcje rozszerzone 
avatarów reprezentujących ich w serwisie. Wprowadzone produkty obejmowały 
wirtualne odpowiedniki napojów chłodzących i gorących (n1-n5), soków owoco-
wych (o1-o5), napojów energetycznych (e1-e5), deserów (d1-d4), maskotek (m1-m8), 
zabawek (z1-z3) i bukietów kwiatów (k1-k3). Ceny były zróżnicowane, uzależnione 
od wykonania produktu i jego potencjalnej atrakcyjności dla użytkownika. Propor-
cje cenowe dla poszczególnych grup produktów odzwierciedlały relacje ze świata 
rzeczywistego. Najniższą cenę ustalono dla napojów chłodzących i owocowych, 
najwyższe dla obiektów reprezentujących maskotki i zabawki. Dla produktów przy-
jęto następujące ceny sprzedaży 5:{n1,n2,n3,n4,n5}, 10:{o1,o2,o3,o4,o5}, 
15:{d1,d2,d3,d4,d5}, 25:{e1,e2,e3,e4,e5}, 15:{k1}, 25:{k2}, 55:{k3}, 40:{z1}, 40:{z2}, 
40:{z3}, 45:{m1}, 45:{m2}, 45:{m3}, 45:{m4}, 45:{m5}, 45:{m6}, 45:{m7}, 
45:{m8}. Analizie podlegał okres od 07.01.2010 do 20.02.2010. W danym okresie 
zarejestrowano 6562 transakcje. Dla poszczególnych produktów przeanalizowano 
liczbę transakcji i wartość sprzedaży. Na rysunku 4 przedstawiono wartość realizo-
wanych transakcji wyrażoną w wirtualnej walucie. Rozkład liczby transakcji  
w sklepie w badanym okresie przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 4. Wartość sprzedaży wyrażona 
w wirtualnej walucie  

Źródło: obliczenia własne. 

Rys. 5. Liczba transakcji w poszczegól-
nych dniach  

Źródło: obliczenia własne. 
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 Dzienna liczba realizowanych transakcji była na zbliżonym poziomie, z nie-
wielkimi odchyleniami w soboty i niedziele. Krótki okres realizowanych badań nie 
daje podstawy do analizowania sezonowości sprzedaży, jednak zauważalny jest 
wzrost liczby transakcji w dniu 14.02.2010. W tym dniu użytkownicy przekazywali 
również więcej obiektów w formie prezentów. Na rysunku 6 przedstawiono liczbę 
transakcji zrealizowanych dla poszczególnych produktów. Najwięcej transakcji 
zrealizowano dla produktów m2 i m1 reprezentujących maskotki. Relatywnie duża 
była liczba transakcji zrealizowanych dla obiektów reprezentujących kwiaty k1-k3, 
równomiernie dla trzech rodzajów mimo znacznych różnic cenowych tych produk-
tów (Ck1 = 15, Ck2 = 25, Ck3 = 55) oraz napoju energetycznego e3. Niewielkim zain-
teresowaniem cieszyły się obiekty reprezentujące zabawki oraz soki owocowe  
w stosunku do wirtualnych odpowiedników napojów energetycznych. Dużym po-
wodzeniem (na pewno też ze względu na niską cenę) cieszyły się odpowiedniki 
napojów n1-n5.  
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Rys. 6. Liczba transakcji dla poszczególnych produktów  

Źródło: obliczenia własne. 

 
 Największą wartość sprzedaży zarejestrowały produkty m1, m2 i m5 oraz naj-
droższy wariant wirtualnych kwiatów k3. Przeprowadzone badania wskazały na 
znaczne zróżnicowanie zainteresowania użytkowników produktami z różnych kate-
gorii. Na pewno wprowadzenie produktów do serwisu wymaga dopasowania ich do 
oczekiwań i potrzeb danej społeczności. Pod względem liczby 33% wszystkich 
zrealizowanych transakcji dotyczyło maskotek, 21% odpowiedników wirtualnych 
napojów w najniższej grupie cenowej oraz kwiatów i napojów energetycznych (ry-
sunek 7).  
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Źródło: obliczenia własne. 

Rys. 8. Wartościowy udział 
sprzedaży w poszczegól-
nych grupach  

Źródło: obliczenia własne. 

Rys. 9. Rozkład sprzeda-
ży produktów m1-m8  

Źródło: obliczenia wła-
sne. 

 
 Pod względem wartości sprzedaży 58% wpływu sklepu pochodziło ze sprze-
daży maskotek, 16% ze sprzedaży kwiatów, a 16% napojów energetycznych (rysu-
nek 8). Zauważalne były również preferencje zakupowe związane z poszczególny-
mi produktami w danej grupie tematycznej. Największe zróżnicowanie odnotowano 
w grupie m, gdzie 30% wszystkich realizowanych transakcji dotyczyło produktu 
oznaczonego symbolem m1, 26% produktu m2, a tylko 5% produktu m6 (rysunek 9). 
Sprzedaż analizowano również pod kątem zakupu produktów na własne potrzeby  
i na prezenty przekazywane innym użytkownikom serwisu. Na rysunku 10 przed-
stawiono udział prezentów w całkowitej liczbie transakcji. W analizowanym okre-
sie 72% transakcji było realizowane na własne potrzeby, a 28% wydatków ponie-
siono na produkty z przeznaczeniem na prezenty dla znajomych. Największy udział 
wśród produktów kupowanych jako prezenty mają produkty z grup maskotki  
i kwiaty, odpowiednio 33% i 22% (rysunek 11).  
 

Other
72%

Presen
ts
28%

z
5%

e
12%k

22%

n 4%

m
33%

d
5%

o 2%

F
50,04
%

M
49,96
%

Rys. 10. Udział prezentów 
w całkowitej liczbie trans-
akcji  

Źródło: obliczenia własne. 

Rys. 11. Udział prezentów 
w poszczególnych grupach 

Źródło: obliczenia własne. 

Rys. 12. Znormalizowany 
rozkład sprzedaży w za-
leżności od płci  

Źródło: obliczenia własne. 
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 Na rysunku 12 przedstawiono znormalizowany rozkład liczby transakcji 
w zależności od płci, który wskazuje, że skłonność do zakupów w obu grupach  
w badanej społeczności jest porównywalna. Przedstawiona analiza wskazuje, że 
skłonność do zakupów wirtualnych obiektów, podobnie jak w przypadku innych 
usług płatnych, przejawia tylko pewien odsetek użytkowników. Taka sytuacja ma 
jednak miejsce w przypadku każdej usługi płatnej udostępnianej w serwisie interne-
towym, w przypadku których odsetek użytkowników skłonnych do uiszczania opłat 
zazwyczaj układa się na poziomie 1%−5% w stosunku do całkowitej audiencji. Jak 
pokazało omawiane wdrożenie platformy sprzedaży, jest to na pewno dobry sposób 
na zwiększenie atrakcyjności serwisu i generowanie większej sprzedaży w grupie 
użytkowników skłonnych do wnoszenia opłat i najbardziej zaangażowanych. Zaletą 
takiego systemu sprzedaży jest możliwość szybkiej reakcji na potrzeby i preferencje 
i wprowadzanie nowych produktów, a jednocześnie eliminacja produktów nieatrak-
cyjnych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Rynek wirtualnych przedmiotów jest jednym z intensywnie rozwijających się 
sektorów gospodarki elektronicznej. Wdrażanie platform sprzedaży wirtualnych 
obiektów może stanowić uzupełnienie dotychczas stosowanych modeli bizneso-
wych. Wymaga integracji wielu złożonych technologii i doboru parametrów dla 
systemów płatności, wirtualnych walut i treści elektronicznych. Niezależnie ele-
menty te działają bez problemu, jednak ich powiązanie w spójny system technicz-
no-ekonomiczny sprawia wiele trudności. Analiza przykładowych danych wskazu-
je, że zachowania konsumentów w takim środowisku znajdują odzwierciedlenie  
w działaniach obserwowanych na rynkach tradycyjnych. Występują określone pre-
ferencje zakupowe, prawa popytu, podaży, a kształtowanie polityki cenowej i roz-
poznanie potrzeb konsumentów odgrywa kluczową rolę dla sukcesu przedsięwzię-
cia. Integracja nowych możliwości z aplikacjami internetowymi może przynieść 
wiele korzyści pośrednich i bezpośrednich oraz przekłada się na wzmacnianie więzi 
społecznych w obrębie serwisu internetowego. Nowe technologie stwarzają możli-
wość realizacji alternatywnych strategii i poszukiwania modeli biznesowych, któ-
rych potencjał nie został jeszcze całkowicie odkryty. 
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DEVELOPMENT OF MICROTRANSACTIONS SECTOR  
IN VIRTUAL WORLDS AND SOCIAL NETWORKING SITES 

 
 

Summary 
 
 In recent years there has been development of the sector of virtual goods. Despite 
the lack of real physical representations virtual goods often exceeds the value of real 
products. Currently this segment of e-business is developing in conjunction with social 
networking, instant messaging and other online applications. This article aims to present 
the main determinants and development of this growing segment of e-business in global 
markets and analysis based on virtual world experimental platform. 
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MODEL SYSTEMU PERSONALIZACJI PRODUKCJI W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój technologii informatycznych powoduje powstawanie nowych obsza-
rów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wpływa to na zmiany w strukturach podmio-
tów gospodarczych i przyczynia się do przekształcania przedsiębiorstw w nową 
formę organizacji, jaką jest organizacja wirtualna. Nowoczesne technologie infor-
macyjne coraz częściej stają się narzędziem scalającym rozproszone firmy wokół 
realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a koncepcja organizacji wirtualnej odzwier-
ciedla zmiany społeczno-technologiczne i procesy globalizacji działalności gospo-
darczej. Produkty wytwarzane przez organizację wirtualną podlegają ciągłym trans-
formacjom i posiadają zindywidualizowaną formę. Spersonalizowane wyroby naj-
częściej powstają we współpracy z klientami, co ułatwia zaspokojenie ich potrzeb. 
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych form wirtualizacji oraz modelu 
przykładowej organizacji wirtualnej zorientowanej na produkcję jednostkową. 
 
 
1. Wirtualizacja procesów produkcyjnych  
 
 Uwarunkowania ekonomiczne, wzrost konkurencji i potrzeby konsumentów 
powodują, że przedsiębiorstwa muszą reagować szybko na zmieniającą się sytuację 
na rynku. W dużym stopniu dotyczy to firm produkcyjnych, z którymi wiążą się 
wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa takie jak planowanie, prognozowanie, 
zaopatrzenie, dystrybucja, marketing, sterowanie procesami wytwarzania wyrobów, 
sprzedaż, a w efekcie zaspokojenie potrzeb klientów. Powiązania między wymie-
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nionymi sferami rozpatruje się często w ujęciu systemowym. System produkcyjny 
stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny  
i informacyjny, eksploatowany przez człowieka i służący wytwarzaniu określonych 
produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb konsu-
mentów1. Składowe systemu produkcyjnego kształtowane są m.in. przez kondycję 
ekonomiczną kraju, poziom inflacji, stabilność pieniądza. Coraz częściej produkcja 
przyjmuje jednostkowy typ organizacji i jest ściśle adresowana i wykonywana na 
zamówienie konkretnego odbiorcy. Najczęściej jest niepowtarzalna lub powtarzalna 
w nieregularnych i bliżej nieokreślonych odcinkach czasu. Wybór właściwej tech-
nologii zależy od rozważenia szeregu czynników, w tym od charakterystyki otocze-
nia systemu produkcyjnego2. Wykorzystuje się do tego celu postęp technik teleko-
munikacyjnych i informatycznych, który wywiera coraz większy wpływ na rozwój 
gospodarczy i funkcjonowanie organizacji produkcyjnych3. W odniesieniu do 
przedsiębiorstwa zjawiska te nabierają szerszego znaczenia i powodują zerwanie  
z klasycznymi koncepcjami zarządzania firmą, by w ich miejsce stosować nowo-
czesne reguły organizacyjne pozwalające sprostać wyzwaniom współczesnego 
rynku, m.in. wirtualizację działań. Organizacja wirtualna (OW) ukazuje w nowym 
świetle przywództwo, hierarchię, strukturę, a także samo pojęcie organizacji. Sta-
nowi nowe podejście do tworzenia schematu organizacji, która nie ma w ogóle 
formalnej struktury lub ma ją w niewielkim stopniu, a z punktu widzenia zewnętrz-
nego obserwatora spełnia funkcję organizacji tradycyjnej4. Zmiany rynkowe i tech-
nologiczne, a przy tym dalszy rozwój wirtualnego produktu, przyczyniły się do 
zmiany celów i sposobów organizacji5. Główne czynniki wpływające na kształt 
współczesnych organizacji produkcyjnych przedstawiono na schemacie funkcjono-
wania systemu produkcyjnego na rysunku 1. 
 

                                                 
1  I. Durlik, Inżynieria zarządzania cz. 1. Strategia i projektowanie systemów 

produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995. 
2  A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie: produkcja i usługi, PWN, 

Warszawa 2001, s. 257. 
3  J. Matuszek, D. Plinta, Tendencje rozwoju systemów pozyskiwania i obsługi klientów we 

współczesnych przedsiębiorstwach, „Inżynieria Maszyn”, r. 7, z. 4 (2002), s. 13. 
4  A. Baruk, Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku, czyli marketing wirtualny, Zarzą-

dzanie Produkcją Nr 1-2 (1999), s. 4. 
5  M. Brzozowski (2006), Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji 

wirtualnej, http://www.sgh.waw.pl. 
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Rys. 1. Funkcjonowanie systemu produkcyjnego  

Źródło: opracowanie na podstawie J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

 
 Zazwyczaj model OW oparty jest na łańcuchu wartości lub zasobów. Każdy 
członek organizacji dodaje wartość do efektów pracy wytworzonych przez podmiot 
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poprzedzający go w wirtualnym łańcuchu6. Klient składa zamówienie w organiza-
cji, która znajduje się na początku łańcucha, natomiast ostatnie ogniwo odpowie-
dzialne jest za dostarczenie produktu czy usługi. Punktem wyjścia do stworzenia 
łańcucha wartości jest identyfikacja kluczowego procesu, który wymaga sprawnego 
przepływu informacji. Na podstawie opracowanego procesu kształtowana jest struk-
tura organizacji oraz kolejność i sposób rozmieszczenia poszczególnych ogniw  
w łańcuchu. Ponieważ produkcja w OW często charakteryzuje się personalizacją 
wyrobów, istotne jest zastosowanie odpowiedniego modelu funkcjonowania oraz 
systemu personalizacji produkcji w trybie interaktywnym.  
 
 
2. Przykładowe systemy personalizacji produkcji  
 
 Technologie interaktywne przyczyniły się do indywidualizacji oferowanej 
kompozycji wartości do preferencji klienta lub użytkownika, co pozwala na dosto-
sowanie produktu, ale także elementów marketingu, ceny i sposobu komunikacji do 
oczekiwań klienta. Istnieje wiele pojęć dotyczących indywidualizacji, które często 
bywają używane zamiennie. Personalizacja (ang. personalization) jest automatycz-
nym dostosowaniem, do którego dochodzi bez aktywnego i bezpośredniego udziału 
klienta lub użytkownika. Proces ten zachodzi dzięki zebranym lub posiadanym już 
wcześniej informacjom o kliencie. W przypadku spersonalizowania witryn interne-
towych wyświetlają się one we właściwym języku, zgodnym z danymi pobranymi 
od przeglądarki użytkownika7. Kastomizacja (ang. customization) oznacza aktywne 
dostosowanie produktu przez użytkownika8. Coraz częściej klienci angażują się  
w procesy zarówno definiowania, jak i tworzenia wartości. Współtworzenie warto-
ści (ang. co-creating value) opiera się na czynnym udziale klienta z większym za-
angażowaniem niż w przypadku kastomizacji9. Masowa produkcja oraz sprzedaż 
dóbr i usług coraz rzadziej zaspokajają potrzeby klientów, dlatego też ukształtowała 
się nowa kompleksowa strategia produkcji − masowa kastomizacja (ang. mass cu-
stomization). System dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb lub 
życzeń klientów można wdrożyć niemalże w każdej branży, co obrazują poniższe 
przykłady. Najważniejsze jest, by każda firma znalazła własny sposób na dotarcie 
do klienta i pozyskanie jego lojalności. Przykładowo projekt Nike iD umożliwia np. 
indywidualizację obuwia, zegarków, koszulek i toreb10. Producenci samochodów, 
                                                 

6  P. Marshall, J. McKay, J. Burn (2001), The Three S’ of Virtual Organisations: Structure, 
Strategy and Success Factors, https://www.vengroup.com. 

7  Digital Dictionary: Personalization, http://www.cesa8.k12.wi.us. 
8  J. Nielsen (1998), Personalization is Over-Rated, http://www.useit.com.  
9  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy (2004), Co-creating Value With Your Customers, 

http://www.informationweek.com.  
10  Nike iD, http://nikeid.nike.com. 
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podążając za zmianami, umożliwiają klientom dokonanie wyboru wartości po-
szczególnych parametrów samochodów. Taką politykę przyjął m.in. włoski koncern 
Fiat, który pozwala dostosowywać dostępne modele do własnych wymagań. Pod-
czas kolejnych etapów modyfikacji pojazdu na bieżąco śledzi się jego cenę, kontro-
lując koszty poszczególnych elementów11. Audi udostępnia aplikację, z poziomu 
której posiadacz dowolnego modelu może wybrać zestaw felg najlepiej pasujących 
do danego modelu i wymienić w jednym z salonów12. Personalizacja w połączeniu 
z zaawansowaną technologią świadczy o nowoczesności firmy i jej dbałości  
o klienta. Ponadto zmienne otoczenie, coraz większe wymagania klientów oraz 
rosnąca konkurencja skłaniają przedsiębiorstwa do jak najbardziej efektywnego 
wykorzystywania kluczowych kompetencji członków OW. Uwarunkowania te po-
wodują, że dobór partnerów do wirtualnego konsorcjum jest bardzo ważnym proce-
sem decyzyjnym, wymagającym wsparcia13. Bogactwo informacji i dostępność 
narzędzi analitycznych pozwalają coraz trafniej dotrzeć do klienta, a to wspomaga 
podejmowanie przez niego decyzji zakupowych korzystnych dla przedsiębiorstwa.  
 
 
3. Model organizacji wirtualnej zorientowanej na produkcję jednostkową 
 
 Zarządzający przedsiębiorstwami coraz częściej dokonują transformacji orga-
nizacji na formę wirtualną, aby stała się bardziej elastyczna, miała zdolność dopa-
sowania do ciągle zmieniającego się stylu życia oraz dla zaspokojenia preferencji 
konsumentów. Poniżej zaproponowano model organizacji wirtualnej, której głów-
nym przedmiotem działalności jest wytwarzanie zindywidualizowanych produktów 
z branży reklamowej. Ponadto w profilu działalności znajduje się sprzedaż wyro-
bów gotowych różnych producentów oraz sprzedaż powierzchni reklamowej na 
stronie internetowej. Na rysunku 2. przedstawiono model organizacji wirtualnej 
definiujący sposób połączenia z kooperantami. Rdzeń organizacji wirtualnej zakła-
da współpracę na czas realizacji zleceń z firmami oferującymi najkorzystniejsze 
warunki spośród kooperantów z grup A, B, C, D, E. Umożliwia to wytwarzanie 
produktów zaprojektowanych przez użytkowników serwisu zgodnie z ich preferen-
cjami. W rezultacie dochodzi do wspólnego projektowania i wytwarzania nowych 
produktów.  

                                                 
11  Fiat 500, http://www.fiat500.pl, 2009. 
12  Audi Polska, http://www.audi.pl, 2009. 
13  A. Gontarz, Orientacja na klienta, http://www.informationstandard.pl, 2009. 
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Rys. 2. Model organizacji produkcyjnej na rynku wirtualnym  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Organizacja dokonuje także wyboru najlepszych dostawców materiałów,  
a następnie nawiązuje z nimi bliższą współpracę. Przyczynia się to do zwiększenia 
poziomu zaangażowania kapitału i rozdzielenia zadań. Głównym profilem działal-
ności organizacji wirtualnej jest produkcja spersonalizowanych wyrobów reklamo-
wych na zamówienie klienta. Ze względu na szeroki zakres świadczonych usług 
organizacja nie dysponuje własnymi zasobami produkcyjnymi i technologią, która 
umożliwia realizację wszystkich zleceń. W układzie dynamicznym do każdego 
zlecenia dobierany jest zespół partnerów i wykonawców. Organizacja główna X 
zajmuje się planowaniem produkcji i doborem kooperantów, z którymi współpraca 
przy danym zleceniu jest najkorzystniejsza. Na rysunku 3. przedstawiono część 
organizacji wirtualnej odpowiedzialnej za realizację zlecenia na produkcję wyrobu 
zgodnego z wymaganiami klienta. Model ten opiera się na łańcuchu wartości,  
w którym organizacje A, B i C dodają wartość do efektów pracy wytworzonych 
przez podmiot poprzedzający je w łańcuchu wirtualnym. Klient składa zamówienie 
w pierwszej w łańcuchu organizacji (X) za pośrednictwem serwisu internetowego, 
natomiast ostatnia organizacja (C) odpowiedzialna jest za dostarczenie produktu do 
klienta. Tak ustalona realizacja zleceń wymaga sprawnych przepływów informa-
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cyjnych. Pomiędzy ogniwami łańcucha przepływają jedynie komunikaty dotyczące 
postępów w pracy, a kontakt z klientem mają tylko organizacje X i C. Kooperanci  
z grup A, B i C są prawnie niezależnymi podmiotami, które realizują zlecone zada-
nia, opierając się na własnych indywidualnych kompetencjach. Przed zleceniem 
wykonania zadań kooperantom organizacja X, za pomocą metod wielokryterialnego 
podejmowania decyzji, dokonuje wyboru odpowiednich partnerów odpowiedzial-
nych za dostawę materiałów i produkcję zindywidualizowanych produktów.  
 

 
 
Rys. 3. Model organizacji produkcji wyrobu na zlecenie klienta w strukturze OW 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
 
Rys. 4. Model sprzedaży produktów gotowych w strukturze OW  
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W przypadku doboru firmy transportowej odpowiedzialnej za dostarczenie 
gotowego produktu do klienta organizacja wirtualna rozpatruje wybór spomiędzy 
usługodawców z magazynami przeładunkowo-buforowymi. Dobór partnerów biz-
nesowych ściśle wiąże się z konkretnym zleceniem, dlatego każde przedsięwzięcie 
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determinuje potrzebę utworzenia nowych łańcuchów logistycznych. Kolejnym pro-
filem działalności organizacji wirtualnej jest sprzedaż wyrobów gotowych różnych 
producentów. Na rysunku 4 przedstawiono część organizacji wirtualnej tworzącą 
rynek elektroniczny. Główna organizacja (X) zajmuje się działaniami marketingo-
wymi oraz kontaktami z klientami. Organizacje D1, D2...Dn są producentami artyku-
łów reklamowych, którzy dostarczają produkty na sprzedaż i płacą prowizję za 
wykorzystanie rynku, jakim jest serwis internetowy organizacji X. Gdy producenci 
chcą dołączyć do organizacji wirtualnej, zobowiązani są zaakceptować ustalone 
reguły rynku. Jedynie organizacja X, będąca liderem, jest niezmiennym elementem 
modelu, natomiast pozostali członkowie mogą się zmieniać. Producenci dzięki 
obecności w aliansie rynkowym zyskują m.in. dostęp do nowych rynków, obniżenie 
kosztów fizycznej lokalizacji i dystrybucji, redukcję kosztów związanych z projek-
towaniem nowych produktów. Organizacja X również czerpie korzyści z aliansu − 
szybki dostęp do szerokiej oferty gotowych produktów przyciąga klientów i zwięk-
sza liczbę użytkowników serwisu internetowego. Przedstawiony model uwzględnia 
dynamiczny charakter więzi międzyorganizacyjnych i ilustruje sposób funkcjono-
wania kooperantów zorientowanych na ścisłą specjalizację, a jednocześnie biorą-
cych udział w projektach, których realizacja nie jest możliwa bez udziału partnerów 
zewnętrznych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W ostatnich latach zauważalny jest coraz większy wpływ nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych i Internetu na rozwój przedsiębiorstw. Przedstawione mode-
le i obszary zastosowań struktur organizacji wirtualnej w systemach produkcyjnych 
wskazują na szerokie możliwości wykorzystania tych koncepcji w firmach zorien-
towanych na produkcję jednostkową. Organizacja funkcjonująca w formie wirtual-
nej jest strukturą elastyczną i przygotowaną na zmiany społeczno-technologiczne 
oraz procesy globalizacji. Koncentruje się jedynie na kluczowych kompetencjach, 
dzięki czemu sprawniej reaguje na zmiany rynkowe niż tradycyjne przedsiębior-
stwo, a jej praca jest bardziej efektywna. Szczególnie dotyczy to firm o szerokim 
profilu działalności, których rozwój bez zaangażowania zewnętrznych kooperantów 
jest utrudniony. Formalizacja struktur organizacji w postaci wirtualnej przynosi 
szereg korzyści, ale wymaga odpowiednich uwarunkowań prawnych oraz powiąza-
nia aspektów funkcjonalnych, technologicznych i organizacyjnych, co nie zawsze 
jest zadaniem prostym. 
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MODEL OF PRODUCTION PERSONALIZATION  
IN VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 
 Today’s organizations increasingly adopt the model focused on key competencies 
and selection of subcontractors in the areas beyond the basic profile. This often mani-
fests itself in virtualization and satisfaction of specific customer needs in a flexible 
manner. The article presents selected areas of application of these concepts, and an 
exemplary model of a virtual organization oriented to the production unit. 
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WIRTUALNE ZESPOŁY JAKO NOWOCZESNA FORMA ORGANIZACJI PRACY  
W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
  
 Wirtualne zespoły to grupy ludzi pracujących nad niezależnymi zadaniami, 
oddalonych od siebie geograficznie, porozumiewających się głównie przy użyciu 
nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych i współodpowie-
dzialnych za wyniki uzyskiwane przez grupę. Z punktu widzenia przedziału czaso-
wego, wirtualne zespoły można formować w momencie pojawienia się zadania  
i potem rozwiązać po jego wykonaniu, lub można powoływać je jako stałe jednostki 
danej organizacji. Wirtualne zespoły mogą składać się z osób działających w ra-
mach tej samej organizacji, lub w innych organizacjach będących częścią tego sa-
mego łańcucha dodanej wartości (kategoria funkcjonalności). Pod względem roz-
proszenia geograficznego można wyróżnić zespoły lokalne, regionalne, krajowe lub 
globalne. Zespoły mogą mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu, lub mogą 
koncentrować się na projektowaniu i rozwijaniu nowych usług bądź systemów. 
Przyjmuje się, że wirtualne zespoły mogą pracować pomimo odległości, różnic 
czasowych i ograniczeń organizacyjnych.1 
 W warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego i wymagań klientów, 
łatwość dostosowania się wirtualnego zespołu poprzez dodawanie wedle potrzeb 
nowych członków i umiejętności powoduje wzrost zainteresowania przedsiębiorstw 

                                                 
1  P. Curseu, R. Schalk, I. Wessel, How do virtual teams process information? A literature 

review and implications for management, Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 6, 2008, 
s. 630, dostępne na www.emeraldinsight.com/0268-3946.htm 
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tym rozwiązaniem. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne takie jak Internet czy 
e-mail zwiększyły szybkość interakcji pomiędzy organizacjami, przepływ informa-
cji oraz wprowadziły nowe formy współpracy zawodowej.  
 Wirtualne zespoły oferują elastyczność, szybsze reagowanie na zmiany, niższe 
koszty oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Należy również zwrócić uwagę na ry-
zyko związane z dynamiką grupy, takie jak tworzenie i podtrzymywanie działania 
zespołu, zaangażowanie w działanie organizacji czy problemy związane z relacjami 
w zespole – zaufanie, różnorodność kulturowa członków zespołu, potencjalne kon-
flikty oraz problemy interpretacyjne mogące pojawić się podczas procesu podej-
mowania decyzji, wynikające głównie z jego złożoności.  
 
 
1. Czynniki sukcesu wirtualnych zespołów 
 
 Wiele z elementów składających się na sukces tradycyjnych zespołów jest 
koniecznych dla skutecznego działania wirtualnych zespołów. Są to m.in.:2 

− wysoki poziom zaufania, 
− przejrzystość komunikacji, 
− silne przywództwo, 
− odpowiednia technologia. 

 Należy również brać pod uwagę problemy mogące utrudnić działalność wirtu-
alnych zespołów, np.: 

− różne strefy czasowe, 
− język, 
− różnice kulturowe, 
− różne sposoby rozwiązywania konfliktów. 

 Zaufanie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na tworzenie się wza-
jemnych relacji. W przypadku wirtualnego zespołu relacje powinny być budowane 
ze szczególną ostrożnością i dbałością. Wzajemne zaufanie poszczególnych człon-
ków zespołu bardzo często wynika z tego, że współpracownicy wiedzą, iż wszyscy 
członkowie zespołu są odpowiedzialni i można na nich polegać w kwestii powie-
rzonych zadań. W przypadku wirtualnych zespołów zaufanie pomiędzy współpra-
cownikami jest tym bardziej ważne ze względu na ograniczone możliwości bezpo-
średniego kontaktu między członkami zespołu.3  

                                                 
2  B. Bergiel, E. Bergiel, P. Balsmeier, Nature of virtual teams: a summary of their advan-

tages and disadvantages, Management Research News, Vol. 31 No. 2, 2008, s. 100, dostępne na 
www.emeraldinsight.com/0140-9174.htm 

3  L. Lee-Kelley, A. Crossman, A. Cannings, A social interaction approach to managing 
the “invisibles” of virtual teams, Industrial Management & Data Systems, Vol. 104 No. 8, 2004, 
s. 652, dostępne na  www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm 
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 Zarówno w przypadku tradycyjnych jak i wirtualnych zespołów bardzo waż-
nym aspektem jest komunikacja wewnątrz zespołu. Różnice występujące w komu-
nikacji między tradycyjnymi i wirtualnymi zespołami przedstawiono w tabeli nr 1, 
na przykładzie e-maila. Sukces zespołu w dużej mierze jest zależny od umiejętności 
przekazywania sobie nawzajem informacji przez członków zespołu bez względu na 
wyzwania stawiane przez czas i odległość. Liderzy w wirtualnych zespołach muszą 
ściśle współpracować z członkami swoich zespołów w celu ustalenia pewnych za-
sad odnośnie tego co, kiedy i w jaki sposób powinno być komunikowane. Codzien-
na komunikacja pomiędzy liderem zespołu a poszczególnymi członkami jest spo-
iwem utrzymującym wirtualny zespół a wzajemne zaufanie jest czynnikiem wpły-
wającym na lepszą jakość komunikacji.4 
 

Tabela 1 
 

Różnice w komunikacji w tradycyjnych i wirtualnych zespołach np. e-maila 
 

Element modelu 
komunikacji 

Tradycyjna komunikacja Wirtualna komunikacja 

Sygnał Przekaz werbalny i pozawerbalny Język pisany  

Odległość Niewielka Duża 

Zakłócenia 
Możliwe do kontrolowania przez uczestni-
ków 

Brak możliwości oceny potencjal-
nych zakłóceń (np. problemy  
z transferem) 

Wiadomość zwrotna 
Brak opóźnień, możliwość oceny skutku 
przekazu 

Możliwość znaczących opóźnień, 
brak możliwości oceny skutku 
przekazu 

 
Źródło: E. Junemann, B. Lloyd, Consulting for virtual excellence: virtual teamwork as 
a task for consultants, Team Performance Management: An International Journal, Vol. 
9, No. 7/8, 2003, s. 184, dostępne na http://www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm 
 
 Innym czynnikiem wpływającym na sukces tradycyjnych i wirtualnych zespo-
łów są umiejętności przywódcze. Zwłaszcza rozwiązywanie konfliktów w zespole 
wymaga od lidera dużego doświadczenia. Skuteczni liderzy muszą być w stanie 
równocześnie spełniać różne role przywódcze. W tym sensie powinni pamiętać, by 
doceniać wkład poszczególnych członków zespołu (niekoniecznie w postaci pod-
wyżki czy awansu) oraz upewnić się, że tego typu wyróżnienie stanie się po-
wszechnie wiadome w zespole. Do zadań przywódcy należy również okresowe 

                                                 
4  V. Badrinarayanan, D. Arnett, Effective virtual new product development teams: an inte-

grated framework, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23 No. 4, 2008, s. 246, 
dostępne na www.emeraldinsight.com/0885-8624.htm 
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monitorowanie funkcjonowania grupy, wczesne wykrywanie i rozwiązywanie po-
tencjalnych problemów.  
 Jasno określone cele są ważne dla wszystkich zespołów, a szczególnie ważne 
dla tych, których członkowie nie mają okazji zbyt często się spotykać. W przypad-
ku braku możliwości osobistego kontaktu, zespołowe cele mogą spełniać rolę siły 
łączącej strategię organizacji oraz cele i potrzeby poszczególnych członków zespo-
łu.5 Ważne jest, by wszyscy członkowie zespołu mogli brać udział w fazie plano-
wania celów danego projektu oraz by panowała jasność na wszystkich poziomach  
w zespole odnośnie sposobów oceny rezultatów oraz wymagań względem poszcze-
gólnych członków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Liderzy po-
winni często przypominać swojemu zespołowi o planowanych celach i zachęcać do 
pracy nad ich osiągnięciem. 
 Ostatnim czynnikiem sukcesu w przypadku wirtualnych zespołów jest wybór 
odpowiedniej technologii komunikacyjnej. Nawet najbardziej zaawansowana tech-
nologia może przyczynić się do porażki zespołu, jeżeli jej wprowadzenie nie zosta-
nie rozpatrzone z punktu widzenia użytkowników. Lider zespołu musi mieć pew-
ność, iż wszyscy członkowie zespołu posiadają odpowiednie umiejętności, sprzęt, 
oprogramowanie i wiedzę konieczne do aktywnego uczestnictwa w działalności 
zespołu. Niektóre z dostępnych narzędzi są synchroniczne i wymagają, by poszcze-
gólni członkowie zespołu byli dostępni w tym samym czasie (np. telekonferencje, 
wideokonferencje, czaty).6 Powstają specjalne aplikacje komputerowe wspomaga-
jące działalność wirtualnych  zespołów (ang. groupware), tworzące scentralizowaną 
platformę dla okołozespołowej komunikacji mające na celu zminimalizowanie strat 
wiadomości i czasu. Ponadto ułatwieniem w pracy wirtualnego zespołu może być 
wykorzystanie dedykowanej strony internetowej, umożliwiającej magazynowanie  
i dystrybuowanie planów, materiałów referencyjnych, wykresów i innych przydat-
nych w pracy zespołu pomocy graficznych.7 
 
 
2. Bariery 
 
 W przypadku wirtualnych zespołów odległość uniemożliwia bezpośredni 
nadzór, a nieskuteczność tradycyjnych biurokratycznych form kontroli utrudnia 

                                                 
5  P. Hunsaker, J. Hunsaker, Virtual teams: a leader’s guide, Team Performance Manage-

ment, Vol. 14 No. 1/2, 2008, s. 95, dostępne na www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm 
6  S. Morris, Virtual team working: making it happen, Industrial and Commercial Training, 

Vol. 40 No. 3, 2008, s. 132, dostępne na www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm 
7  S. Stough, S. Eom, J. Buckenmyer, Virtual teaming: a strategy for moving your organi-

zation into the new millennium, Industrial Management & Data Systems, Vol. 100 No. 8, 2000,  
s. 373, dostępne na www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm 
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ustalanie zasad i reguł postępowania. Żeby sprostać pojawiającym się problemom 
organizacje powinny podjąć działania w celu:8 

− wyboru odpowiedniej technologii ułatwiającej komunikację, 
− uważnej selekcji członków zespołu, 
− budowania zaufania i efektywności wśród członków zespołu, 
− uzyskania zdolności do rozwiązywania konfliktów wewnątrz zespołu oraz 

pomiędzy zespołem i zarządem.  
 Organizacja musi sobie zdać sprawę, iż dzielenie się wiedzą i umiejętnościa-
mi, jasno określone cele i wizja oraz relacje rozwijające współpracę są czynnikami 
istotnie wpływającymi na efektywność wirtualnych zespołów. 
 W trakcie formowania się wirtualnego zespołu może pojawić się problem 
zewnętrznego dopasowania zespołu do struktur organizacji. Jest to o tyle trudne, iż 
systemy i struktury danej organizacji mogą mieć zarówno pozytywny, jak i nega-
tywny wpływ na działanie zespołu. Menedżer zajmujący się tradycyjnym zespołem 
zlokalizowanym w jednym miejscu może polegać na sprawdzonych i przetestowa-
nych sposobach zarządzania, może obserwować działanie zespołu, bezpośrednio je 
nadzorować i spotykać się bezpośrednio z członkami zespołu. Menedżerowie wir-
tualnych zespołów również muszą oceniać cele zespołu, sposoby działania i stoso-
wane standardy, z tą różnicą, iż będą działać na podstawie niekompletnego obrazu.  
 Bezpośrednio współpracujące zespoły osiągają lepsze wyniki w warunkach 
ograniczeń czasowych i współzależności zadań od grup komunikujących się zdal-
nie. W przypadku wirtualnych zespołów większość komunikacji przebiega za po-
mocą e-maili, elektronicznych konferencji albo poczty głosowej – kanałów oferują-
cych ograniczony przepływ informacji oraz niewielką interaktywność. Duża część 
pracy odbywa się bez możliwości szybkiego wyjaśnienia problemów czy uzyskania 
informacji zwrotnej od innych członków zespołu. Często brak bezpośredniej komu-
nikacji może prowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego do podjęcia decyzji  
i utrudnić osiągnięcie zgodności w określonym czasie. Również brak społecznego 
kontekstu w komunikacji przebiegającej za pomocą komputera może spowodować 
wzrost nieporozumień i agresywnych zachowań. Jeżeli członkowie zespołu wywo-
dzą się z różnych stref czasowych, dostępny przedział czasowy na potencjalny kon-
takt dodatkowo ulega zmniejszeniu, co może prowadzić do frustracji spowodowa-
nej okresem oczekiwania na odpowiedź i niemożnością kontynuowania w tym cza-
sie prac nad projektem.9 

                                                 
8  F. Horwitz, D. Bravington, U. Silvis, The promise of virtual teams: identifying key fac-

tors in effectiveness and failure, Journal of European Industrial Training, Vol. 30 No. 6, 2006,  
s. 478, dostępne na www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm 

9  A. Powel, J. Galvin, G. Piccoli, Antecedents to team member commitment from near and 
far: A comparison between collocated and virtual teams, Information Technology & People,  
Vol. 19 No. 4, 2006, s. 302, dostępne na www.emeraldinsight.com/0959-3845.htm 
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 W momencie wykonywania zadań przez zespół znajdujący się w tej samej 
lokalizacji, wspólny język oraz uwarunkowania kulturowe ułatwiają komunikację  
i interakcje pomiędzy współpracownikami. W przypadku wirtualnego zespołu zna-
jomość wspólnego języka przez poszczególnych członków zespołu może być nie-
wystarczająca do uzyskania porozumienia ze względu na odmienne tradycje i wzor-
ce kulturowe.10 Dodatkowo trzeba brać pod uwagę fakt, iż z powodu braku intona-
cji i innych dodatkowych odnośników komunikat pisany może być o wiele gorzej 
odbierany niż ta sama wiadomość przekazana werbalnie – szczególnie formułowa-
nie krytycznych wiadomości wymaga ostrożności w doborze słów. Liderzy wraz  
z członkami danego zespołu powinni dbać o zachowanie kultury wypowiedzi  
w komunikacji wewnątrzzespołowej. Konieczność wykorzystywania jednego języ-
ka w działalności zespołu może powodować problem – nawet jeżeli będzie to język 
znany wszystkim członkom zespołu, porozumiewanie się podczas „spotkania” ze-
społu może nie być łatwe dla osób, dla których nie jest on językiem ojczystym –  
w związku z tym może pozbawić zespół (a co za tym idzie, i organizację) ich po-
tencjalnego wkładu. 
 Dużym problemem dla wirtualnych zespołów są kwestie związane z rozwią-
zywaniem potencjalnych konfliktów. Kiedy personalne relacje pomiędzy członkami 
zespołu zaczynają się psuć, często odbywa się to „elektronicznie” i poza wiedzą 
lidera zespołu. Trudności z bezpośrednim i osobistym kontaktem często wymuszają 
konieczność zmiany w stylu zarządzania lidera, w celu dopasowania go do potrzeb  
i wymagań wirtualnego zespołu. Może się to okazać problematyczne zwłaszcza dla 
bardziej tradycyjnych kierowników, którzy pewniej czują się w spotkaniach twarzą 
w twarz oraz przyzwyczajeni są do prowadzenia bezpośredniej kontroli nad działa-
niami i efektywnością członków zespołu. Silna i elastyczna kultura organizacyjna, 
podkreślająca otwartość na nowe pomysły oraz akceptację różnic może mieć pozy-
tywny wpływ na zmniejszenie liczby potencjalnych konfliktów w zespole.11  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności wirtualne zespoły są 
w stanie lepiej adaptować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz budować 
przewagę konkurencyjną korzystając z umiejętności i kompetencji pracowników  
z różnych krajów. Koncepcja kreowania zespołów wirtualnych powstała jako wynik 
pojawienia się technicznych możliwości usprawniających komunikację i wymianę 
informacji.  

                                                 
10  P. Johnson, V. Heimann, K. O’Neill, The “wonderland” of virtual teams, Journal of 

Workplace Learning, Vol. 13 No. 1, 2001, s. 26, dostępne na www.emerald-library.com/ft 
11  P. Hunsaker, J. Hunsaker, Virtual teams… op.cit, s. 91-92. 
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 Gwałtowny rozwój Internetu wraz z nowoczesnymi technologiami komunika-
cyjnymi umożliwił przedsiębiorstwom tworzenie zespołów działających ponad 
barierami czasu, odległości, narodowej kultury i organizacji. Pomimo istnienia 
barier wynikających między innymi z tradycji i zróżnicowania kulturowego po-
szczególnych członków zespołów, wirtualne zespoły działające w ramach przedsię-
biorstw globalnych stają się coraz istotniejszym narzędziem zwiększania efektyw-
ność i konkurencyjności na rynku.  
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Summary 
 
 Rapid development of the Internet and interconnected communication technolo-
gies allowed companies to implement teams working across time, distance, cultural 
context and organizational boundaries. Virtual teams as a solution are not suitable for 
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competitiveness in changing global market. The aim of this paper is to shortly discuss 
elements needed for success of virtual teams and potential barriers in their way. 
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ZNACZENIE INNOWACJI W ROZWOJU ORGANIZACJI WIRTUALNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Struktura organizacyjna jest koniecznym elementem organizacji, określającym 
jej zdolność do sprawnego działania. Przeciwdziała chaosowi i zabezpiecza organi-
zację przed rozpadem. Pierwsze koncepcje organizacji w czasach współczesnych 
opierały się na pracach H. Fayola i M. Webera. Głównym wyzwaniem, przed któ-
rym stały organizacje na początku rewolucji przemysłowej było sprawne wytwa-
rzanie dóbr i usług na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa. 1  
 Stan ten uległ istotnej zmianie na przełomie XX i XXI wieku. W okresie tym 
nastąpiły błyskawiczne zmiany w organizacjach powodowane masowym wręcz 
wprowadzaniem nowych technologii informacyjnych, otwieraniem się rynków, 
nadawaniem coraz większego znaczenia wiedzy. W takich warunkach często poten-
cjał do realizacji zadań w pojedynczej organizacji okazuje się niewystarczający.  
Zasygnalizowane zmiany społeczne i gospodarcze spowodowały, że przedsiębior-
stwa poszukiwać zaczęły rozwiązań pozwalających im na lepsze przystosowanie się 
do nowych warunków. 
 
 

                                                 
1  W. Bennis, Rozwój organizacji i losy biurokracji, w: Zachowanie człowieka w organiza-

cji, PWN, Warszawa 1983, s. 443. 
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1. Struktura wirtualna jako wymiar autonomii i elastyczności zewnętrznej 
 
 Formą, jaka pozwala sprostać takim warunkom, jest m.in. forma organizacji 
wirtualnej. W sytuacji wysokiej ograniczoności zasobów i potencjału własnego 
oczywistym zachowaniem staje się poszukiwanie partnerów, którzy dysponując 
kolejnymi cząstkowymi zasobami oraz umiejętnościami pozwolą na stworzenie 
organizacji uzyskującej potrzebny potencjał do realizacji złożonych zleceń. Powsta-
je więc organizacja tworzona w oparciu o powiązania sieciowe. Sieć ta formowana 
jest przez specyficzne kryteria współpracy i funkcjonowania. Podmioty sieci funk-
cjonują ze sobą na zasadach umownych lub nawet poprzez sam fakt uczestnictwa.  
 Fundamentem rozwoju tego typu organizacji stała się pierwotnie informatyka, 
która rozpoczęła rozwijanie idei budowy systemów opierających się o strukturę 
wirtualną, pozwalających na tworzenie układów znacznie bardziej pojemnych oraz 
czytelnych, a przede wszystkim przenoszących swoją niematerialność danych  
w symulowany wymiar rzeczywistości (zapis danych w wirtualnej strukturze biblio-
teki). Koncepcja ta, jak się później okazało, znalazła również swoje zastosowanie  
w praktyce organizacji i zarządzania. 
 Ch. Scholz, analizując cechy wirtualnej organizacji, podzielił je na cztery 
podstawowe grupy, którymi są: cechy konstytuujące, atrybuty fizyczne, dodatkowe 
cechy swoiste oraz korzyści. W obszarze cech konstytuujących organizacje wirtual-
ne istotne są dwie podstawowe i są nimi: 

− jednoczesne działanie sieci podmiotów na rzecz realizacji szczegółowych 
potrzeb klienta, 

− wspólne dążenie do optymalizacji funkcjonowania całego łańcucha warto-
ści wytworzenia. 

 W obszarze atrybutów fizycznych stwierdzić można, że tego typu organizacja 
nie charakteryzuje się posiadaniem żadnego wspólnego centrum administracyjnego 
spełniającego rolę koordynacyjną. Powiązania natomiast pomiędzy podmiotami 
mają charakter jedynie prawny. Swoistymi cechami dodatkowymi dla organizacji 
wirtualnych są więc: 

− brak centrum administracyjnego, 
− charakter połączeń tylko i wyłącznie prawny. 

 Bezsprzecznymi atrybutami charakterystycznymi dla tego typu organizacji, 
które pozwalają im na osiąganie wysokiego poziomu elastyczności funkcjonowania 
oraz reagowania na zmiany, są: 

− posiadanie i wykorzystywanie najnowszej technologii informatycznej, 
− występowanie absolutnego zaufania, 
− posiadanie najwyższych kompetencji kluczowych, 
− brak rywalizacji (sytuacji konkurencyjnych). 
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 Powstanie organizacji o formie budowy wirtualnej pozwala zatem na osią-
gnięcie konkretnych i potrzebnych we współczesnych warunkach funkcjonowania 
korzyści:2 

− elastyczność i zdolność adaptacyjności do dynamicznych sytuacji, 
− zdolność szybkiej rekonfiguracji i zmiany, 
− tworzenie znacznego potencjału synergicznego. 

 Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia organizacji wirtualnej można powie-
dzieć za K. Zimniewiczem, że wirtualna organizacja jest tworem sztucznym, który 
powstaje jako impuls na czas ściśle określony realizacją konkretnego zadania. Twór 
ten bazuje na indywidualnych kompetencjach kluczowych organizacji skupionych 
w sieci. Organizacja ta integruje niezależne przedsiębiorstwa wzdłuż wspólnego, 
swoistego dla realizowanego projektu łańcucha wartości.3 Patrząc na jej charakter  
i budowę możemy powiedzieć, że jest to określona ilość niezależnych podmiotów 
zintegrowanych elektroniczną siecią komputerową. Cechą jej jest dostępność dla 
klientów zewnętrznych m.in. poprzez możliwość nabywania jej dóbr drogą elektro-
niczną. Struktura zaś wewnętrzna organizacji wirtualnej definiowana jest przez 
rodzaj realizowanego przedsięwzięcia.4 Mówiąc zatem o organizacji wirtualnej 
widzimy, jak nieostre jest to zjawisko. Nie jest to może bardzo zaskakujące, ponie-
waż sama istota organizacji wirtualnej w swojej idei zastosowania służy do pozby-
cia się sztywnej hierarchii i biurokracji. Skupiając się zatem na najważniejszych 
cechach organizacji wirtualnej można przytoczyć tutaj:5 

− brak materialnej struktury – udział komponentu materialnego jest wyraźnie 
mniejszy niż w tradycyjnych organizacjach;  

− opieranie się na technologiach komunikacyjnych – technologia w organiza-
cji wirtualnej staje się podstawą do budowania nowych dynamicznych po-
wiązań między ludźmi, aktywami i ideami;  

− praca zdalna – w wymiarze organizacji wirtualnej miejsce wykonywania 
pracy zostało zepchnięte na plan dalszy (przykład pracy międzynarodo-
wych wydawnictw);  

                                                 
2  Ch. Scholz, Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, Zeitschrift Führung und 

Organisation, nr 4, 1996, s. 207, za: K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządza-
nia, PWE, Warszawa 1999, s. 125.  

3  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999,  
s. 125.  

4  P. Buła, J. Fudaliński, K. Machaczka, Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtuali-
zacji działalności przedsiębiorstw, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red.  
Z. Pierścionek, K. Poznańska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie, Warszawa 2000, s. 242. 

5  M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2005, s. 14-16.   
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− formy hybrydowe – organizacje wirtualne określa się jako formy hybrydo-
we lub agencje kooperatywne, których zadaniem jest integrowanie kluczo-
wych kompetencji, zasobów oraz rynków;  

− nieostrość granic – organizacja wirtualna nie ma wyraźnych granic w sto-
sunku do otoczenia, w którym funkcjonuje (e-banki pokazują np. że ele-
mentem organizacji wirtualnej bez większych ograniczeń może być klient); 

− elastyczność – założeniem organizacji wirtualnej jest powstawanie jej do-
raźnie z różnych odrębnych elementów występujących w otoczeniu, ela-
styczność organizacji wirtualnych związana jest z niskim poziomem kosz-
tów transakcyjnych występujących w jej wnętrzu. Skupione w organizacji 
wirtualnej kompetencje i umiejętności pozwalają na wytwarzanie specy-
ficznych produktów mogących zaspokajać wysublimowane potrzeby klien-
tów. Pojawiająca się w układzie organizacji wirtualnej synergia daje moż-
liwość oszczędności głównie niewyobrażalnej ilości czasu potrzebnego do 
realizacji zadań o wysokiej złożoności. Należy jednak pamiętać, że tak jak i 
w każdym rozwiązaniu, tak i w tym występują określone wady lub raczej 
zagrożenia (tabela 1).  

 
Tabela 1  

 
Zalety i wady wirtualnej organizacji 

 
Zalety Wady 

− optymalizacja łańcucha wartości 
wytworzenia dobra, 

− integracja i kumulacja indywi-
dualnych kompetencji kluczo-
wych, 

− istotny wzrost produktywności, 
− zwiększenie elastyczności  

i płynności, 
− skumulowanie potencjału syner-

gicznego podmiotów w sieci. 

− konieczność regulacji zysków i pro-
blemy z jego podziałem, 

− zagrożenie nadużywania władzy i wy-
wołania samowoli partnerów, 

− możliwość utraty tożsamości przez 
współpracowników, 

− możliwość przyjęcia tendencji do za-
wierania krótkotrwałych umów tylko 
pomiędzy partnerami posiadającymi 
atrakcyjne kluczowe umiejętności.   

 
Źródło: Ch. Scholz, Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, Zeitschrift 
Führung und Organisation, nr 4, 1996, s. 207, za: K. Zimniewicz, Współczesne koncepc-
je i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s. 125. 
 
 Organizacje wirtualne są organizacjami intensywnie wykorzystującymi sieć 
informatyczno-komunikacyjną. Często ujmuje się je jednak szerzej jako organizacje 
projektowe. Tworzą ją organizacje o równym statusie formalnoprawnym na okres 
realizacji konkretnego projektu. Mogą to więc być nawet konkurenci, na przykład 
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Siemens współpracuje z Toshibą w zakresie techniki kolejowej. Stymulantem po-
woływania organizacji wirtualnych jest więc niedostatek wiedzy i kompetencji 
poszczególnych organizacji. 
 
 
2. Wpływ innowacji na potrzebę kreowania struktur wirtualnych 
 
 Rozwój i zmiana warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 
w aspekcie warunków rynkowych i procesów globalizacyjnych spowodowały sytu-
ację, gdzie dostosowywanie się w tradycyjnym układzie organizacyjnym do wyżej 
nakreślonych wyzwań często jest niemożliwe lub trudne. Należy jednak pamiętać, 
że dylemat ten, który towarzyszy bezwzględnie każdej organizacji, nie może pro-
wadzić do bezkrytycznej i jednoznacznej odpowiedzi, że zastosowanie form orga-
nizacyjnych opierających się na tworzeniu struktur zewnętrznych pozwalających 
uzupełnić chwilowy niedostatek w potencjale strategicznym organizacji jest zawsze 
uzasadniony. Ogromne znaczenie zyskuje tutaj zdolność organizacji do identyfika-
cji brakujących kompetencji wraz z ewentualnymi źródłami ich uzyskania oraz 
identyfikacji rodzaju i charakteru potrzebnych innowacji. 
 Problem wpływu rodzaju innowacji na organizację przedsięwzięć został  
w interesujący sposób przedstawiony przez H.W. Chesbrough’a i D.J. Teece’a. 
Traktując innowację jako „działanie twórcze, po którym następuje przedsiębiorcze 
działanie kierownicze”, badacze stwierdzili, że współczesne koncepcje w zakresie 
zarządzania innowacjami preferują rozwiązania bardzo elastyczne. 
 Powstające układy nie zawsze muszą jednak przyczyniać się do ostatecznego 
powodzenia planowanych przedsięwzięć zorientowanych na wdrażanie nowych 
rozwiązań.6 Niebezpieczne może okazać się tak rozbudowywanie własnych zdolno-
ści produkcyjnych, jak i opieranie swego rozwoju na zdolnościach kooperantów czy 
konkurentów. Według badaczy potencjał innowacyjny można budować w oparciu  
o jedną z następujących form organizacyjnych: 

− zintegrowana organizacja funkcjonalna, 
− organizacja dywizjonalna, 
− joint venture, 
− przymierze (alians), 
− organizacja wirtualna. 

 Możliwe do wykorzystania formy organizacyjne w zarządzaniu innowacjami 
charakteryzują się zróżnicowanym stopniem centralizacji, co z jednej strony wpły-
wa na zmniejszenie (zwiększenie) ich skłonności do podejmowania ryzyka działań 

                                                 
6    Organizacje wirtualne polegają na tworzeniu sieci współdziałających w skali światowej 

firm, zintegrowanych transakcjami rynkowymi realizowanymi przy pomocy połączeń informa-
tycznych. 
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innowacyjnych, z drugiej zaś na zwiększenie (zmniejszenie) ich zdolności do roz-
wiązywania konfliktów i koordynacji7. Problem ten ilustruje rysunek 1. 
 
wysoka 
 
 niska              
 
 
                      
                     Firma          Alians               Joint                 Struktura                  Struktura 
                     wirtualna                            venture             dywizjonalna          funkcjonalna 
 wysoka       
 
  
niska 
  
 
                    Firma         Alians               Joint                 Struktura                     Struktura 
                    wirtualna                            venture           dywizjonalna            funkcjonalna 
  
                   decentralizacja                                                                             centralizacja 
 

Rys. 1. Formy organizacyjne zarządzania innowacjami 

Źródło: H.W. Chesbrough, D.J. Teece, Organizing for Innovation, Harvard Business 
Review, January-February 1996, s. 66. 

 
 Propagowane w wielu publikacjach alianse czy organizacje wirtualne nie zaw-
sze są dobrym rozwiązaniem, gdyż zbyt często, jak wykazuje praktyka, uczestnicy 
skłonni są raczej dbać o swoje własne interesy lub interesy ich wykazują znaczną 
rozbieżność. Powstaje więc problem: kiedy zarządzanie innowacjami powinno 
zmierzać do wykorzystania form organizacyjnych bardziej zdecentralizowanych 
(czy nawet wirtualnych), a kiedy bardziej scentralizowanych, wykorzystujących 
głównie wewnętrzne, bądź w ograniczonym zakresie zewnętrzne sposoby (drogi) 
rozwoju. 
 Decydującą rolę odgrywa tutaj określenie rodzaju innowacji oraz ustalenie, 
czy zdolności niezbędne do jej realizacji posiadają już inne firmy, czy też muszą 
być one dopiero wykreowane. Wspomniani wyżej autorzy uważają, że należy od-
różniać dwa podstawowe rodzaje innowacji: 

− innowacje autonomiczne (niepowiązane), 

                                                 
7  J. Machaczka, K. Machaczka, Organizacja przedsiębiorcza – optymalna konfiguracja 

rozwojowa, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Wyd. 
Uniw. M. Kopernika, Toruń 1999, s. 351 i dalsze. 

   
  skłonność i zdolność 
  do podejmowania ryzyka 

 
                                                                
                                                             zdolność do rozwiązywania 
                                                                             konfliktów i koordynacji 
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− innowacje systemowe (powiązane). 
 Pierwsze mają charakter niezależny. Na przykład wprowadzenie w samocho-
dzie nowoczesnego systemu napędowego może odbywać się niezależnie od zmian 
w systemie hamowania czy całej reszcie samochodu. Innowacje systemowe charak-
teryzują się natomiast tym, że wymagają innowacji komplementarnych. Na przy-
kład nowe technologie w zakresie produkcji filmów wymagają przeprowadzenia 
również zmian w produkcji kamer czy systemów ich odtwarzania. Przydatność 
różnych form organizacyjnych ze względu na rodzaj innowacji oraz umiejętności 
niezbędne do ich realizacji ilustruje rysunek 2. 
 
                                                                           Rodzaj  innowacji 
                                                     Systemowe                            Autonomiczne 
Potrzebne umiejętności: 
      posiadają inne 
            firmy 
 
 
        muszą być 
        wykreowane 
 
 
 

Rys. 2. Rodzaje innowacji a szczególne formy organizacyjne ich wdrażania 

Źródło: H.W. Chesbrough, D.J. Teece, Organizing for Innovation, Harvard Business 
Review, January-February 1996, s. 73. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Jak więc widzimy, problem zarządzania innowacjami może być rozwiązywa-
ny w różny sposób. Rodzaj innowacji ma ogromny wpływ na dobór formy organi-
zacyjnej. Jeśli innowacje mają charakter systemowy i jednocześnie umiejętności do 
ich realizacji muszą być dopiero wykreowane, to raczej należy w oparciu o własne 
prace badawczo-rozwojowe starać się rozbudowywać niezbędne zasoby i zrealizo-
wać innowacje we własnym zakresie. Przydatne mogą się tutaj okazać struktury 
macierzowe, zadaniowe lub powierzenie realizacji innowacji specjalnie w tym celu 
utworzonej jednostce organizacyjnej. 
  W przypadku innowacji autonomicznych i potrzeby wykreowania dopiero 
niezbędnych do ich realizacji umiejętności należy wziąć pod uwagę możliwość 
nawiązania kontaktów z innymi firmami i szukać rozwiązań w sprzymierzaniu się. 

 
              Alianse                               Organizacje 

                                              wirtualne 
  
 
       Wewnętrzne formy         Alianse lub wewnętrzne  
             integracyjne                  formy integracyjne 
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Sytuacja taka wystąpi również wtedy, gdy innowacja ma charakter systemowy,  
a inne firmy opanowały już umiejętności niezbędne do ich realizacji. 
 Innowacje autonomiczne w powiązaniu z istniejącymi poza firmą zdolnościa-
mi i umiejętnościami stwarzają warunki do budowy organizacji wirtualnej. Nie są 
to, co należy podkreślić, organizacje o charakterze egalitarnym. Występuje kontrola 
i koordynacja, ale nie opiera się ona na więziach hierarchicznych czy zależnościach 
administracyjnych. Wiele działających z sukcesem firm o organizacji wirtualnej 
ulokowanych jest w centrach sieci, skupiając niezbędne i krytyczne umiejętności. 
Całość  funkcjonuje jednak wysoce elastycznie i reaktywnie w stosunku do otocze-
nia (rynku i konkurencji). 
 J. Wissema i L. Euser po przebadaniu 12 skutecznie działających aliansów 
przedsiębiorstw stwierdzili, że najczęstsze powody tworzenia takich struktur były 
następujące8: podział kosztów innowacji i postępu naukowo-technicznego, dziele-
nie i rozpraszanie ryzyka, zdobywanie potrzebnej wiedzy, uzupełnianie know-how 
każdej z firm, usprawnianie obsługi rynku, wspólne rozwijanie standardów przemy-
słowych.  
 
 
Literatura 
 
1. Aniszewska G., Elastyczność nowych form organizacyjnych, Przegląd Organiza-

cji, nr 5/2003. 
2. Chesbrough H.W., Teece D.J., Organizing for Innovation, Harvard Business Re-

view, January - February 1996. 
3. Mowshowitz A.: Virtual organization. Communications of the ACM, September, 

vol. 40, No. 9/1997. 
4. Perechuda K.: Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-

cław, 1997. 
5. Roy M., Audet M., La transformation vers de nouvelles formes d’organisation 

plus flexibles: un cadre de reference, Revue Internationale de Gestion, Hiver 
2003.  

6. Scholz Ch., Virtuelle Organisation: Konzeption und realisation, Zeitschrift Füh-
rung und Organisation, nr 4, 1996. 

7. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznań-
ska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie, Warszawa 2000. 

8. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomicz-
na, Kraków 2005. 

                                                 
8  J. Wissema, L. Euser, Successful Innovation Through Inter-Company Networks, Long 

Range Planning, Vol. 24, No. 6, 1991, s. 35. 



Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji… 335

9. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy  
i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Perechudy, 
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000. 

10. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 
1999. 

11. Zwicker H.R., Die virtuelle Firma – ein zukunftsweisende Model für Kleinunter-
nehmen, IO Management, nr 6, 1996. 

 
 

MEANING OF INNOVATION IN DEVELOPMENT  
OF VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 
 Organizational structure is indispensable element of organization, it ability for 
proficient operation defining. Among others, to cope with such conditions be form that 
form of virtual organization allow. Due to such organization, individual firms are make 
product in state or favor, which is made for concrete client specially and which is char-
acterized high degree of innovative.   
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ZMIENNOŚĆ I WIRTUALNOŚĆ A PROCES KREOWANIA WARTOŚCI  
W OTOCZENIU CHAOTYCZNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Kreowanie wartości determinuje byt i rozwój współczesnego przedsiębiorstwa 
oraz wymaga od kadry menedżerskiej koncentrowania uwagi na dynamicznych 
procesach zachodzących wewnątrz i na zewnątrz organizacji, których natura, jak  
i przyczyny, nie zostały dotychczas wystarczająco rozpoznane. Przełomowe techno-
logie i innowacje oraz towarzyszący im postęp techniczny i rewolucja informacyjna 
wzmagają złożoność zjawisk i zachowań, wyzwalają turbulencje i zawirowania 
nadające otoczeniu charakter chaotyczny.  
 
 
1. Zmienność jako przyczyna zachowań chaotycznych w organizacji 
 
 Otoczenie, jego charakter i dynamika oddziałują w sposób bezpośredni na 
procesy decyzyjne i w konsekwencji zachowania organizacji. „Każda organizacja 
musi współdziałać ze swoim otoczeniem dostarczając mu takich wartości, jakich 
oczekują konsumenci, właściciele, społeczeństwo”.1 Jeśli otoczenie cechuje duża 
niestabilność i niska przewidywalność, organizacje powinny znajdować się w stałej 
gotowości do reagowania na zmiany. Akceptacja zmienności, zgoda na zmienność 
status quo, wiąże się z przyjęciem postawy proaktywnej, której najważniejszą 

                                                 
1  J. Rokita: Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 79. 
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współcześnie właściwością jest permanentna proinnowacyjność. Postawa proinno-
wacyjna organizacji, oparta na skutecznych systemach monitorowania, dostarczają-
cych wiedzy na temat roli i możliwości współpracy organizacji z otoczeniem oraz 
wspomagających procesy decyzyjne, powinna uwzględniać wymiar wirtualności 
wraz ze zjawiskiem powstawania spontanicznych form organizacyjnych i sieci 
personalnych, którym sprzyja rozwój społeczeństwa informacyjnego.  
 Ludzie zatrudnieni w organizacji wpływają na rodzaj wspólnoty tworzonej 
dzięki różnego rodzaju relacjom, którym towarzyszy proces wymiany informacji, 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Ma to decydujący wpływ na kształtowanie 
przekonań i opinii na temat tego, co jest wartościowe w organizacji i jej otoczeniu, 
jakie stosować normy oceny działań, jakie wprowadzać nowe inicjatywy i aktywno-
ści kreowania wartości dodanej. Postrzeganie tego problemu z punktu widzenia 
dużej dynamiki zmienności oraz procesów wirtualizacji, które także systematycznie 
przybierają na sile oraz nabierają znaczenia wraz z rozwojem technologii informa-
cyjnych i usieciowieniem gospodarki.  
 Zmienność i wirtualność wpływają na zwiększanie złożoności, gdyż ta jest 
wypadkową ilości zmiennych oraz relacji między nimi, rodzaju więzi między 
zmiennymi oraz szybkości reakcji na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Złożoność  
i zmienność, w systemowym podejściu, jest konsekwencją charakteru i dynamiki 
sprzężeń występujących w interakcjach, ich liniowego bądź nieliniowego charakte-
ru. Przenosząc na grunt organizacji ustalenia w zakresie dynamiki systemów można 
stwierdzić, iż:  

1. Rozwój organizacji następuje wskutek sprzężeń zwrotnych o charakterze 
nieliniowym. 

2. Nieliniowość w interakcjach utrudnia a nawet uniemożliwia identyfikację 
związków przyczynowo-skutkowych zachowań będących ich skutkiem. 

3. Opóźnienia czasowe pojawiania się ww. skutków utrudniają wskazanie ich 
przyczyn. 

4. Jeśli skutki (zachowania) pojawiają się w sposób niezamierzony, wówczas 
są nieprzewidywalne a posteriori.  

 Jeśli organizację potraktujemy jako sieć nieliniowych sprzężeń zwrotnych, 
wówczas sprzężenia o charakterze ujemnym wpływają na jej stabilność, zaś sprzę-
żenia dodatnie powodują, że organizacja staje się niestabilna. Dlatego innowacyjne 
organizacje, otwarte i akceptujące zmienność i wirtualność, traktujące zjawiska te 
jako ważne, istotne, nieuniknione oraz przybierające na sile i znaczeniu, powinny 
wykorzystywać obydwa rodzaje sprzężeń i opierać swoje strategie na interakcjach 
międzyludzkich.  
 Wielorakie sprzężenia zwrotne, o trudnych do zidentyfikowania przyczynach  
i braku możliwości przewidzenia ich skutków, wskazują na chaotyczny charakter 
zachowań i zjawisk będących obiektem zarządzania. Zmienność i wirtualność jest 
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źródłem złożoności, a ta stanowi podstawę zjawiska chaosu, z jakim mamy do czy-
nienia w codziennym życiu współczesnych organizacji. 
 
 
2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w otoczeniu chaotycznym 
 
 Permanentny i intensywny charakter zmienności, wyzwolony i spotęgowany 
wirtualnością, określany często mianem turbulencji, przekształca w sposób nieod-
wracalny środowisko, w jakim funkcjonują organizacje, a to wymusza zmianę stra-
tegii organizacji i zastosowanie innowacyjnych modeli działania. Przykładowe 
kontrasty uwarunkowań funkcjonowania organizacji w otoczeniu dotychczasowym 
oraz otoczeniu współczesnym, turbulentnym, przedstawia zestawienie ujęte  
w tabeli 1. 
 

Tabela 1  
 

Normalność kontra nowa normalność w gospodarce 
 

Element Norma dotychczasowa Nowa normalność 
Cykle gospodarcze 
Wzrosty i zwyżki 
Spadki i recesje 
 
Potencjalny wpływ na 
wyniki przedsiębiorstwa 
Ogólna charakterystyka 
sposobu inwestowania 
Tolerancja ryzyka rynko-
wego 
Postawa konsumencka 
Preferencje konsumenckie 

Przewidywalne 
Określone (średnio co 7 lat) 
Określone (średnio co 10 
miesięcy 
Niski 
 
Ekspansywne, wielokierun-
kowe 
Akceptowanie 
 
Pewność siebie 
Stabilne, ewoluujące 

Brak 
Nieregularne, nieprzewidywalne 
Nieregularne, nieprzewidywalne 
 
Wysoki 
 
Ostrożne, ukierunkowane 
 
Unikanie 
 
Niepewność 
Pełne lęku i walki o bezpieczeń-
stwo 

 
Źródło: Ph. Kotler, J.A. Caslione: Chaos. Zarządzanie I marketing w erze turbulencji, 
MT Biznes, Warszawa 2009, s. 31. 
 
 Otoczenie normalne to otoczenie zbadane, znane, opanowane i w tym sensie 
przewidywalne. Otoczenie turbulentne kształtuje „nową normalność”, to otoczenie 
niezbadane, nieznane, zapowiadające duże fluktuacje i zawirowania oraz wywołu-
jące stany zagrożenia, niepewności i lęku. Podstawą funkcjonowania organizacji  
w otoczeniu dotychczasowym była racjonalność, zaś zachowania charakterystyczne 
dla organizacji funkcjonujących w obszarze intensywnej zmienności i nieprzewi-
dywalności opierają się na reakcjach emocjonalnych. Można traktować ten stan 
jako przejściowy, wynikający z braku wiedzy i doświadczenia, który ulegnie zmia-
nie dzięki poznaniu mechanizmów i sposobów radzenia sobie w otoczeniu cha-
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otycznym. Lecz może także dokonać rewolucji w świecie organizacji, logiki po-
wstawania i działania organizacji a także modeli funkcjonowania organizacji  
w otoczeniu chaotycznym. 
 Współczesny świat został zdominowany przez relacje i zależności, sieciowość 
i wirtualność, zmienność i nieprzewidywalność oraz towarzyszące im nieodłącznie, 
wciąż przybierające na sile i znaczeniu, ryzyko. Organizacje, nie mogąc przeciw-
stawić się zmianom, muszą je zaakceptować, lecz nie poddawać się im biernie, ale 
rozpoznawać i opracowywać strategie działania w otoczeniu chaotycznym. Inwe-
stycje w kapitał ludzki, rozwój technologiczny, otwarcie się na zmiany i akceptacja 
ryzyka, ograniczanie hierarchii na rzecz swobodnej współpracy, innowacyjność 
stanowią kanwę strategii organizacji w otoczeniu chaotycznym. Strategii zakotwi-
czonych w wartości i ukierunkowanych na wartość, traktowanej jako cel ogólny  
i szczegółowy, jako miara oceny i instrument zarządzania współczesnych organiza-
cji, będących na różnych etapach procesu wirtualizacji i funkcjonujących w otocze-
niu chaotycznym. 
 
 
3. Wirtualność a kreowanie wartości 
 
 Wirtualność określa się poprzez charakterystykę własności i połączenia in-
formatyczne, a nie istniejące cechy fizyczne. K. Perechuda2 określa organizację 
wirtualną jako optymalizującą grę na zasobach niematerialnych (know-how, kapitał 
intelektualny i in.). Podejście informatyczne wskazuje na organizację wirtualną jako 
przedsiębiorstwo realizujące transakcje poprzez sieć Internetu. Organizacja wirtual-
na to sztuczny twór bazujący na indywidualnych kompetencjach kluczowych, inte-
grujący niezależne firmy wzdłuż wspólnego łańcucha wartości dodanej. To „cza-
sowa sieć niezależnych przedsiębiorstw - dostawców, klientów a nawet wcześniej-
szych konkurentów - połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umie-
jętności i kosztów dostępu do nowych rynków”3. Jest to zbiór jednostek organiza-
cyjnych, rozproszonych przestrzennie, realizujących wspólne przedsięwzięcia go-
spodarcze.4 
 Współczesne przedsiębiorstwa muszą się przestawić na kreowanie wartości  
w układach sieciowych rozumianych jako sieci podmiotów zaangażowanych, włą-
czając się w globalny łańcuch wartości dodanej. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, 
że indywidualne łańcuchy wartości realizowane przez pojedyncze przedsiębiorstwa 
tworzą produkty wymagające uzupełnienia w kooperacji sieciowej dla osiągnięcia 

                                                 
2  K. Perechuda, Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997. 
3  W. Davidow, M. Malone: The Virtual Corporation; Harper Business, New York 1999. 
4  M.W. Grudzewski, I.K. Hajduk: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin Warszawa 2002,  

s. 45. 
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efektu synergicznego i zrealizowania wartości dodanej. W erze przemysłowej war-
tość dodana była kreowana przez działy produkcyjne przedsiębiorstwa, którym były 
podporządkowane pozostałe komórki funkcjonalne o znaczeniu wspierającym pro-
ces produkcyjny. W erze postindustrialnej arena kreowania rozprzestrzenia się na 
cały obszar przedsiębiorstwa a także jego otoczenie, włączając w to także podmioty 
konkurencyjne, zaś układ kreowania wartości nabiera charakteru rozproszonego, 
którego najbardziej aktualną postacią są zespoły wirtualne wykorzystujące wszel-
kiego rodzaju sieci i interakcje informatyczne. Jednocześnie wyraźnie zarysowuje 
się tendencja odchodzenia od powiązań podmiotowych do układów przedmioto-
wych i tworzenia sieci ukierunkowanych na realizację procesów. Zaś miernikiem 
efektywności tworzących się spontanicznie procesowych układów sieciowych jest 
szeroko rozumiana satysfakcja klientów poszukujących aktywnie produktów coraz 
lepiej dostosowanych do ich lawinowo wzrastających wymagań.  
 K. Perechuda5 wymienia szereg modeli cząstkowych przydatnych w global-
nym modelowaniu układów sieciowych przedsiębiorstw: 

− model „zapominania” przestarzałych struktur i organizacyjnych systemów 
zarządzania, 

− konfigurowanie kooperacyjnych struktur tworzenia wartości, 
− model transferu informacji w sieci, 
− model finansowy firmy wirtualnej, 
− model relacji i kreowania wartości dodanej z klientami i kooperantami sie-

ciowymi, 
− model relacji i kreowania wartości z konkurentami, 
− model kreowania wartości poprzez produkty i usługi, 
− model transferu wartości w sieci poprzez produkty i usługi. 

 Istotą kreowania wartości w układach sieciowych jest, zdaniem autora6, stały 
wzrost wiedzy oraz jej pączkowanie wraz z przepływem informacji pomiędzy 
uczestnikami sieci i zaangażowaniem kapitału intelektualnego organizacji rzeczy-
wistych i wirtualnych, biorących udział w realizacji wybranego procesu tworzenia 
wartości dodanej dla klienta w wyniku nawiązywania relacji wirtualnych. 
 
 
4. Kreowanie wartości w warunkach chaosu 
 
 Kreowanie wartości w otoczeniu chaotycznym nabiera szczególnego znacze-
nia, gdyż nie tylko jest postrzegane przez pryzmat oceny efektywności i skuteczno-
ści organizacji, lecz staje się jedynym elementem stabilnym w nieprzewidywalnym, 
                                                 

5  K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozy-
cja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, 
s. 108. 

6  Ibidem, s. 109. 
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turbulentnym i ryzykownym środowisku. W tych warunkach zachodzi potrzeba 
redefinicji strategii w sposób, który umożliwi menedżerom szybkie opracowywanie 
taktycznych ofensyw i defensyw dla najbardziej prawdopodobnych scenariuszy 
zdarzeń.  
 Wartość jest kategorią rozpoznawalną w szerokim zakresie dziedzin nauko-
wych, aczkolwiek zawsze niejednoznaczną. Częstotliwość podnoszenia problemu 
wartości wskazuje na wagę i znaczenie pojęcia wartości w różnych aspektach ludz-
kiego poznania i jednocześnie wpływa dodatnio na potęgowanie jej wieloznaczno-
ści, zwłaszcza w obszarze nauk społecznych, w tym także ekonomii i zarządzania. 
Wypracowane przez człowieka metody i procedury obiektywizowania wartości 
podkreślają fakt subiektywnej natury wartości. Dlatego tak ważną rzeczą w zarzą-
dzaniu przez wartość jest jednoznaczne wskazanie i precyzyjne określenia kategorii 
wartości w funkcji celu generalnego zarządzania przedsiębiorstwem. Owa wartość 
podlega dekompozycji na wartości szczegółowe, komponenty wartości ogólnej, 
nośniki jej wzrostu. Nie sposób jednak doprecyzować i domknąć obszaru genero-
wania wartości przedsiębiorstwa, gdyż współcześnie nie ma on granic.  
 Kreowanie wartości daje możliwość, również w otoczeniu chaotycznym, two-
rzenia organizacji prężnej, aktywnej, wzrostowej i dochodowej, generującej korzy-
ści dla wszystkich interesariuszy. Daje możliwość przetrwania w chaosie, dzięki 
osiągnięciu trwałej działalności gospodarczej.7 Charakterystyki strategii umożliwia-
jącej zachowanie kontinuum zarządzania w otoczeniu chaotycznym zostały graficz-
nie zaprezentowane na rysunku 1.  
 W otoczeniu chaotycznym następuje kumulacja czynników wywołujących 
intensywną zmienność określaną mianem turbulencji. Są to: postęp technologiczny, 
postępująca rewolucja informacyjna, przełomowe technologie i innowacje, coraz 
silniejszy i niestabilny wpływ rynków wschodzących, kontynuacja procesów globa-
lizacyjnych, hiperkonkurencja, nowo uświadomiona siła interesariuszy, którzy prze-
jawiają postawy i zachowania agresywne w oczekiwaniu na wygenerowaną war-
tość, w której konsumowaniu chcą uczestniczyć. 
 Kreowanie wartości dodanej można uznać za narzędzie maksymalizowania 
wartości rynkowej, która posiada znaczenie nadrzędne z punktu widzenia bogactwa 
właścicieli i jako kryterium transferu kapitału przez rynki finansowe dla inwesto-
rów. Przy złożeniu hipotezy o efektywności rynku inwestorzy oceniają wartość 
akcji na podstawie ich wartości oczekiwanej (czyli oczekiwanej stopy zwrotu), 
która jest średnią możliwych stóp zwrotu ważoną prawdopodobieństwem. Ponadto 
zakłada się, że inwestorzy ustalają swoje subiektywne oceny prawdopodobieństw  
w sposób racjonalny i nieobciążony. Rynek jest martyngałem, czyli „grą uczciwą”. 
 

                                                 
7  Ph. Kotler, J.A. Caslione, op.cit., s. 87. 
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Rys. 1. Kontinuum zarządzania w chaosie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, J.A. Caslione, op.cit., s. 84. 

 
 
 Zmienność i wirtualność to zarówno przyczyny, jak i konsekwencje funkcjo-
nowania organizacji w nieprzewidywalnym i ryzykownym otoczeniu chaotycznym, 
zaś kreowanie wartości należy uznać za przejaw stabilizowania sytuacji organizacji 
w nowej, turbulentnej rzeczywistości przypominający swoim znaczeniem busolę na 
statku płynącym przez wzburzony, nieobliczalny ocean. 
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VARIABILITY AND VIRTUALNESS AS WELL AS THE PROCESS  
OF CREATING VALUE IN A CHAOTIC ENVIRONMENT 

 
 

Summary 
 
 The permanent and intensive nature of variability, liberated and intensified virtu-
alness often defined by the term turbulence, transforms the environment in which an 
organization operates irreversibly, which in turn forces changes in the strategies of the 
organization in question and the application of innovative models of action. Variability 
and virtualness are both reasons, as well as consequences of the functioning of an or-
ganization in an unpredictable, risky and chaotic environment. The orientation of an 
organization towards the creation of values is treated in this paper as both a strategic 
and operational instrument in stabilizing the situation of the organization in question in 
a new and turbulent reality. 
 

Translated by Bogusława Ziółkowska 
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ROLA E-ADMINISTRACJI W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Budowa społeczeństwa informacyjnego jest obecnie warunkiem, który stymu-
luje wzrost konkurencyjności gospodarki, sprawną integrację Polski ze strukturami 
UE, realizację spójnej polityki regionalnej, zagospodarowanie rosnącej niewyko-
rzystanej siły roboczej oraz rozwój wielu innych dziedzin życia społecznego. Już 
teraz wielu problemów społecznych i gospodarczych nie uda się rozwiązać bez 
szerokiego wykorzystania technik informacyjnych.1 Należy jednak pamiętać, że 
sama rewolucja technologiczna nie wystarczy, aby w epoce globalizacji nastąpił 
postęp społeczno-gospodarczy. Niezbędna jest jeszcze ścisła współpraca międzyna-
rodowa i regulacje prawne sprzyjające swobodnej wymianie towarów i usług. Po-
trzebne jest przede wszystkim zaangażowanie pracowników administracji publicz-
nej do wprowadzania zmian. 
 Usługi elektroniczne w administracji odgrywają bardzo istotną rolę ze wzglę-
du na rewolucję cyfrową, która ma miejsce obecnie, a także szybki rozwój techno-
logii, dlatego też informatyzacja administracji jest elementem niezwykle istotnym 
dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 
 Rewolucja cyfrowa oraz rosnąca europejska i światowa konkurencja powodu-
je, że usługi administracji elektronicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą 
rolę, zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa. Informatyzacja administracji pu-
blicznej jest konieczna chociażby ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej  

                                                 
1  Por. A.M. Wilk: II Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa in-

formacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9. 
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i nałożone na poszczególnych członków zobowiązania. Jednym z celów informaty-
zacji administracji jest włączenie się w budowę społeczeństwa informacyjnego. 
 Wynika to również ze zmian zachodzących w społeczeństwie. Wraz z upo-
wszechnieniem edukacji społeczeństwo staje się coraz bardziej wykształcone oraz 
świadome swoich racji i widząc nieporadność państwa, domaga się poprawy jakości 
świadczonych usług publicznych oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struk-
tur. Ze względu na stały wzrost wydatków publicznych, nierozerwalnie związanych 
z daninami publicznymi płaconymi przez obywateli, wzrasta zainteresowanie ich 
efektywniejszym wykorzystywaniem. Funkcjonujące organizacje międzynarodowe, 
takie jak Unia Europejska, Bank Światowy, również wywołują oraz wzmacniają 
tendencje do przemian w administracji.2 
 Program udostępniania części usług i informacji administracji publicznej  
w Internecie UE oficjalnie sprecyzowała w 2000 roku w programie eEurope. UE 
zalecała, żeby do 2005 roku można było tą drogą np. rozliczać się z podatków do-
chodowych, rejestrować firmy, wypełniać formularze do otrzymania prawa jazdy  
i dowodu osobistego, zapisywać się na wizyty lekarskie, szukać pracy. Obecnie jest 
rok 2010, a nie wszystkie z tych zaleceń zostały spełnione. 
 Wprowadzenie możliwości dostępu do urzędów administracji publicznej po-
przez Internet przynosi znaczące korzyści, wśród których można wymienić: uła-
twienie obywatelom dostępu do urzędów, zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
administracji publicznej i ograniczenie korupcji. 
 Dlatego też dla jednostek administracji konieczne jest zapewnienie infrastruk-
tury teleinformatycznej oraz rozwiązań programowych i prawnych, które zagwaran-
towałyby spełnienie postulatów „Strategii kierunkowej rozwoju informatyzacji 
Polski do roku 2013” oraz realizacji „Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-
2010”. Dobrze rozwinięty system administracji publicznej powinien pozwolić na 
integrację systemów informatycznych poszczególnych administracji, a następnie 
powiązanie tegoż systemu z systemami administracji publicznej innych krajów  
w ramach programu IDA – Interchange of Date between Administrations.  
 E-administracja to pojęcie często pojawiające się w mediach. Warto zastano-
wić się, co ono oznacza, gdyż z uwagi na fakt, że żyjemy na granicy dwóch cywili-
zacji - „papierowej” i „elektronicznej” - mamy trudności ze zrozumieniem istoty 
pojęć, które – poprzez dodanie przedrostka „e-” zupełnie zmieniają swoje pierwotne 
znaczenie.  
 Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej,  
w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejęt-
ności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia 
zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki 

                                                 
2  B. Kożuch: Zarządzanie publiczne. Warszawa 2004, s. 16. 
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państwa. W unijnych planach e-administracja jest elementem szerszej koncepcji – 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wpisującej 
się w postulaty Strategii Lizbońskiej.  
 
 
Stan rozwoju e-administracji  
 
 Do podstaw prawnych e-administracji w Polsce należą: 

− Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:  
− wprowadzono obowiązek wydawania, w formie publikatora teleinfor-

matycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, 
− przepisy wprowadzające ideę elektronicznej administracji do polskiego 

porządku prawnego, 
− Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym: 

− podstawy prawne do stosowania na szerszą skalę komunikacji elektro-
nicznej w załatwianiu spraw urzędowych,  

− Ramy dla funkcjonowania e-government,  
− Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-

zujących zadania publiczne:  
− zasady ustalania minimalnych, gwarantujących otwartość standardów 

informatycznych,  
− wymagania dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych,  
− wymiana informacji w formie elektronicznej z podmiotami publiczny-

mi.  
 Najbardziej istotne projekty informatyczne podejmowane były w 2006 roku na 
poziomie władz samorządowych. W roku tym sprawdzano, ile założonych w 2000 
roku celów zostało spełnionych. Nie zastąpią one jednak niezbędnych przedsię-
wzięć administracji centralnej.3 Oprócz niskich wydatków na e-administrację ol-
brzymi wpływ ma również świadomość społeczeństwa. 
 Mianowicie „nie do końca wierzymy w to, że dokument złożony elektronicz-
nie trafi, gdzie trzeba, i zostanie przyjęty... Jak wynika z Diagnozy Społecznej 2007 
– wielu ludzi woli pójść do urzędu „lepiej urzędnikowi patrzeć na ręce...”.4 
 W krajach o wysokiej pozycji w rankingu dostępu indywidualnych osób do 
ICT czasami zauważalna jest wstrzemięźliwość w korzystaniu z oferowanych usług 
e-administracji.  

                                                 
3  Z. Zwierzchowski: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z 28 lu-

tego 2007 r. 
4  Klient, nasz Pan!, Computerworld z 28  października 2008 r. 
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 W Danii zauważono, że przyczyną wstrzemięźliwości jest brak powszechnego 
zrozumienia, jakie osobiste korzyści może uzyskać obywatel korzystający z usług 
e-administracji.  
 Ponad 50% badanych osób deklaruje chęć posiadania możliwości uzyskania 
informacji o usługach publicznych za pośrednictwem Internetu, w gospodarstwach 
mających dostęp do Internetu chęć taką deklaruje 75%. Przynajmniej jedną ze 
spraw urzędowych chciałoby móc od początku do końca załatwić przez sieć 39%, w 
przypadku gospodarstw z dostępem do sieci Internet – ponad 60%. Zdecydowana 
większość badanych zainteresowana jest nie więcej niż kilkoma usługami.5  
 O ile prywatna aktywność sieciowa Polaków daje nam nie takie najgorsze, ale 
jednak 46 miejsce w rankingu, o tyle w biznesie spadamy już na miejsce 69,  
a w administracji na katastrofalne 127. 
 W administracji gorzej od Polski radzą sobie jedynie Ekwador, Bośnia i Her-
cegowina, Czad, Bangladesz, Nepal, Zimbabwe i Republika Surinamu. Albania, 
pod względem stopnia wykorzystania sieci w administracji przewyższa Polskę aż  
o 21 oczek rankingu.6 
 Do głównych barier dla rozwoju e-administracji należą: 

− brak sprzężeń relacji wielu projektów teleinformatycznych o charakterze 
sektorowym i ponadsektorowym, np. ePUAP, PESEL 2, e-Deklaracje,  
e-Podatki. 

− brak wystarczającej infrastruktury umożliwiającej urzędom łączność  
z obywatelami, firmami i innymi urzędami (wyposażenie w sprzęt, opro-
gramowanie oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu), szczególnie na 
terenach słabiej zurbanizowanych, 

− utrudniona synchronizacja prac nad informatyzacją kraju (brak sprawnej 
współpracy miedzy resortami), 

− zbyt niska wiedza o e-administracji, 
− obawa urzędników przed utratą pracy, 
− niechęć pracowników do wprowadzania zmian, 
− mniejsze zaufanie ludzi z powodu błędów systemowych po pierwszym 

etapie wprowadzania e-administracji. 
 Polska będąc członkiem UE może ubiegać się o środki: 

− pomoc zostanie skierowana do administracji państwowej mającej na celu 
udoskonalenie obsługi sektora usługowego przez Internet, 

− do końca 2015 roku na stworzenie e-usług w administracji Polska może 
wykorzystać  ok. 3 mld (z czego 2,25 mld zł pochodzi z dotacji unijnych),  

− jeśli w najbliższych dwóch latach uda się wykorzystać prawie 50% tej 
kwoty, będzie można mówić o sukcesie. 

                                                 
5  Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, s. 294. 
6  Dziury w sieci, Newsweek z  21 września 2009 r. 
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 Polska odstaje od krajów Unii Europejskiej pod względem udostępniania 
usług administracji publicznej w Internecie, czyli e-administracji, a przecież rozwój 
e-administracji to wielka szansa dla rozwoju gospodarczego kraju. W niektórych 
krajach widać olbrzymi rozwój w e-usługach, np.: 

− W Estonii wszyscy obywatele mają w dowodach osobistych klucz  
e-podpisu i mogą głosować dzięki temu poprzez sieć, muszą tylko zalo-
gować się na specjalnej stronie. Estończycy mogą też zarejestrować onli-
ne firmę, procedura zajmuje średnio dwie godziny. 

− Słowacy, Czesi, Łotysze i Litwini mogą złożyć w sieci wniosek o odpis 
aktu urodzenia lub zgonu, zmienić meldunek i zapisać dzieci do szkoły. 

− Na Węgrzech i w Słowenii działa e-system zdalnej rejestracji samocho-
dów. Na stronie składa się wniosek, ale tablice trzeba odebrać osobiście  
i przy okazji przedstawić do weryfikacji dane auta, które wpisało się we 
wniosku. 

− Węgrzy mogą też zgłosić przez sieć zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.7 

− We Francji ponad 900 procedur administracyjnych jest możliwych do zre-
alizowania przez Internet. W 2007 roku przez Internet wysłano tam 7,4 
mln rozliczeń podatkowych, a e-książeczki zdrowia ma ponad 1 mln pa-
cjentów. Niedoścignionym pod tym względem wzorem jest Estonia, gdzie 
w 2007 roku 5 proc. wyborców głosowało przez Internet, a konsultacje 
społeczne projektów ustaw odbywają się on-line. W Internecie można ob-
serwować obrady rządu, rządowe sprawozdania z wydatków dostępne są 
w sieci, a w tym roku 91 proc. deklaracji podatkowych przesłano Interne-
tem8. 

− Estonia - zorganizowano pierwsze na świecie wybory przez Internet.  
W październiku 2005 roku w e-wyborach wzięło udział ponad 9000 Es-
tończyków. 

− Finlandia - po zmianie miejsca zamieszkania nie trzeba odwiedzać urzędu 
osobiście, tylko wchodząc na stronę WWW, gdzie wprowadza się nowe 
dane. Dla potwierdzenia autentyczności używany jest certyfikat wpisany 
w kartę SIM w telefonie komórkowym. 

− Szwecja, Estonia - obywatele otrzymują od urzędów skarbowych wyli-
czoną wartość podatku rocznego, zaś potwierdzenia odsyłają SMS-em, te-
lefonicznie (przez automat IVR) lub przez Internet. 

− Dania - wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej 
przynosi podatnikom oszczędności ok. 150 mln euro. Szacuje się, że 

                                                 
7  Dziury…, op. cit. 
8  E-państwo zwiększa zainteresowanie Internetem, Gazeta Prawna z 18 czerwca 2009 r. 
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wprowadzenie tego rozwiązania we wszystkich państwach UE mogłoby 
przynieść zmniejszenie kosztów o ponad 50 mld euro rocznie. 

− Holandia, USA - duże przedsiębiorstwa mają obowiązek składania  
e-deklaracji podatkowych. 

− Francja - wnioski o granty naukowe są przyjmowane wyłącznie w postaci 
elektronicznej.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Konieczne dla rozwoju e-administracji: 

− stworzenie portalu internetowego, za pomocą którego będą świadczone 
usługi, 

− przeprojektowanie wewnętrznych procesów administracyjnych,  
− przebudowa zaplecza wspomagającego wykonanie zadań. 

 Wyzwania, jakie stoją przed nowoczesną administracją do roku 2020, można 
określić w następujących kategoriach: 

− praktyczne urzeczywistnienie wizji wspólnej przestrzeni życia społeczne-
go, 

− radykalne zmiany demograficzne, w tym dalsze migracje społeczeństw, 
− świadczenie usług przez administrację zgodnie z najwyższymi standarda-

mi zarządzania informacją (przejrzyste procedury - przejrzysty urząd), 
− rosnąca mobilność społeczeństw i w konsekwencji administracja świad-

cząca usługi w aspekcie transgranicznym i paneuropejskim. 
 E-zarządzanie administracją publiczną ma przełożyć się na:  

− zmniejszenie kosztów, czyli oszczędność pieniędzy podatników,  
− zwiększenie przejrzystości procedur administracyjnych,  
− zwiększenie dostępu do usług administracji dla obywateli i biznesu,  
− zwiększenie zakresu informacji, jakie bez kontaktu osobistego może po-

datnik uzyskać o swojej sprawie będącej w toku.   
 Do plusów e-administracji należą: 

− czynne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – to dla osób fizycz-
nych i prawnych większa różnorodność sposobów dostarczania informacji 
oraz ich lepsza jakość, 

− korzyści dla administracji publicznej, wykorzystanie technologii informa-
cyjno-telekomunikacyjnych w urzędach pozwoliło na oszczędność czasu 
oraz zmniejszenie nakładów finansowych i obciążeń urzędników, 

− możliwość przetwarzania informacji, dzięki czemu spada czas oczekiwa-
nia na rozwiązanie danej sprawy przy zachowaniu jawności i przejrzysto-
ści, 
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− oszczędność czasu, duża elastyczność w wyborze miejsca, jak i pory dnia 
na załatwianie spraw urzędowych, 

− prostota, szybkość, przejrzystość procedur, 
− wyeliminowanie monotonnej pracy ludzkiej, odciążenie urzędników  

z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangażowanie ich  
w realizację zadań o charakterze merytorycznym. 

 Trendy rozwoju e-administracji na świecie: 
− e-administracja ma za zadanie w twórczy sposób wykorzystywać techno-

logię, która pozwoli świadczyć lepsze usługi dla obywateli i przedsię-
biorstw, tym samym dając im większy wybór (np. sposobów komunikacji 
z urzędem) i opcje personalizacji usług, przy jednoczesnym ograniczaniu 
kosztów;  

− e-administracja musi ponadto zmieniać sposób organizacji własnej pracy  
i porozumiewania się między urzędami i organami administracji publicz-
nej, przejmując od obywateli i przedsiębiorców ciężar zarządzania infor-
macją; 

− e-administracja powinna nadawać kierunki rozwoju e-gospodarce poprzez 
tworzenie strategii, przepisów i systemu bodźców. 

 Posiadanie i użytkowanie danych w wersji elektronicznej umożliwia osiągnię-
cie oszczędności związanych z dostępem do każdej informacji, jaka została zapisa-
na bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Kolejny plus to możliwość przetwarza-
nia informacji, dzięki czemu spada czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy 
przy zachowaniu jawności i przejrzystości. Dalej wprowadzenie systemu automaty-
zacji pozwala na wyeliminowanie monotonnej pracy ludzkiej, odciążenie urzędni-
ków z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangażowanie ich w reali-
zację zadań o charakterze merytorycznym. I na koniec, poprzez możliwość dowol-
nej archiwizacji, zostawia się miejsce na procedury nadzoru i kontroli.   
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THE ROLE OF THE E-ADMINISTRATION IN INFORMATION SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 This article presented development of e-government services in Poland.  It’s pre-
sented a role of  e-government for society’s  and economy’s  development.  In the arti-
cle analyzed, if citizen’s accessible to public administration services by Internet is de-
veloped and isn’t differ from EU standards. 
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E-ADMINISTRACJA W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii telein-
formatycznych w dziedzinie świadczenia usług administracji publicznej pozwala na 
usprawnienie działania samej administracji oraz ułatwia korzystanie z usług klien-
tom. E-government jest priorytetem w zakresie kształtowania społeczeństwa infor-
macyjnego w Unii Europejskiej. 
 
 
1. Istota e-administracji 
 
 Elektroniczna administracja (e-government) wykorzystuje technologie infor-
macyjne i komunikacyjne w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdo-
bywaniem nowych umiejętności w celu usprawnienia zarządzania instytucjami 
administracji publicznej oraz poprawy świadczenia usług publicznych a także  
w celu zaangażowania w procesy demokratyczne i wsparcie realizacji strategii pań-
stwowej.1 
 Według  Komisji Europejskiej e-government to „wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej, w ścisłym 
połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami służb 
publicznych w tym celu, aby poprawić jakość świadczonych przez administrację 

                                                 
1  Elektroniczna administracja (e-government), Krajowa Izba Gospodarcza, www.kig.pl 
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usług oraz uczynić bardziej efektywnym proces demokratycznej legitymizacji 
sprawowania polityki”.2 
 Komisja Europejska w ramach badania rozwoju e-government w krajach unij-
nych wyróżniła 20 podstawowych usług publicznych.3 Dwanaście z nich skierowa-
nych jest do obywateli, a osiem do przedsiębiorców. 
Rodzaje usług e-Government przeznaczonych dla klientów biznesowych to:  

− zamówienia publiczne, 
− zezwolenia i certyfikaty, 
− deklaracje celne, 
− wysyłanie danych statystycznych, 
− rejestracja działalności gospodarczej, 
− VAT, 
− podatek od osób prawnych, 
− obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. 

 Usługi e-administracji dla osób indywidualnych, jakie powinny być możliwe 
do zrealizowania drogą elektroniczną, to: 

− usługi zdrowotne, 
− zameldowanie, informacje o zmianie zameldowania, 
− rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie, 
− akty urodzenia, akty zgonu, zawarcia związku małżeńskiego, 
− katalogi bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, 
− przyjmowanie zgłoszeń na policję, 
− uzyskanie pozwolenia na budowę, 
− rejestracja pojazdów, 
− dowody tożsamości, 
− świadczenia społeczne, 
− pośrednictwo pracy, 
− podatek od osób fizycznych. 

 Usługi administracji publicznej on-line nabierają coraz większego znaczenia 
między innymi ze względu na rosnącą mobilność społeczeństw, zmiany demogra-
ficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, rosnące oczekiwania obywateli 
wobec usług publicznych oraz nadzieję na obniżenie kosztów funkcjonowania ad-
ministracji.  
 Niezwykle ważne wydaje się również uświadomienie społeczeństwa oraz 
jednostek administracyjnych, w tym szczególnie jednostek samorządowych, o uży-
teczności rozwiązań elektronicznych. 
 
                                                 

2  Na podstawie definicji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu 
3  Online Availability Of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey 

On Electronic Public Services Report Of The Fifth Measurement, October 2004, Capgemini For: 
European Commission Directorate General for Information Society and Media 
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2. Kierunki rozwoju e-administracji w Polsce według strategii rozwoju  
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 

 
 Podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w odniesieniu do 
koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym również e-administracji, 
jest „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013”. Dokument 
ten został przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2008 roku. Strategia koncen-
truje się na trzech podstawowych aspektach: człowiek, gospodarka oraz państwo. 
 W obszarze „państwo” sformułowano następujące priorytety rozwoju e-admi-
nistracji: 

− udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świad-
czonych drogą elektroniczną, 

− zwiększenie efektywności administracji publicznej, poprzez wprowadze-
nie standaryzacji i interoperacyjności rozwiązań informatycznych, 

− udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów 
referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich 
wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług, 

− wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego 
uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych.4 

 Realizacja przedstawionych założeń wymaga wdrożenia wielu szczegółowych 
projektów oraz zmian w zakresie przepisów prawnych. Listę wdrażanych projektów 
uszeregowaną według stopnia zaawansowania ich realizacji przedstawia tabela 1. 
 Jedną z najważniejszych wymaganych zmian jest nowelizacja ustawy o infor-
matyzacji. Ma ona dotyczyć między innymi uregulowania podstaw prawnych dla 
sprawnego działania ePUAP oraz ułatwienia kontaktów A2A, A2B, A2C. Ustawa 
ma usunąć bariery prawne, które dotąd skutecznie hamowały budowę e-administra-
cji. Dzięki tym zmianom możliwe będzie wprowadzenie narzędzia „profilu zaufa-
nia” do komunikacji z podmiotami publicznymi. Każdy obywatel, który zarejestruje 
się poprzez Internet na platformie ePUAP, a następnie uda się do wybranego urzędu 
(tylko raz) w celu potwierdzenia tożsamości, będzie mógł załatwić zdalnie sprawy 
urzędowe z pomocą loginu i hasła. Obecnie można również załatwić kilkadziesiąt 
spraw urzędowych na platformie ePUAP, ale aby tego dokonać, należy posłużyć się 
tzw. kwalifikowanym i płatnym podpisem elektronicznym.5 
 

                                                 
4  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/ 
5  W. Drożdż, Właśnie budujemy nowoczesną e-Polskę, Gazeta Wyborcza, 18.01.2010, 

http://wyborcza.biz 
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Tabela 1 
 

Projekty teleinformatyczne według stopnia ich wdrożenia 
 

Lp. Nazwa projektu 
Instytucja odpowie-
dzialna za realizację 

projektu 

1  Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) UKE 

2  Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych MS 

3  pl.ID - polska ID karta 

4  ePUAP 2 (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 

5  Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 

MSWiA/CPI 

6  System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) GUS 

7  Geoportal 2 GUGiK 

8  Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS ZUS 

9  Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego MPiPS 

10  e-Deklaracje 2 

11  e-Rejestracja 

12  e-Podatki 

13  Program e-Cło 

14  Konsolidacja i centralizacja systemów centralnych i podatkowych 

MF 

15  Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych 

16  Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych 

MZ/CSIOZ 

17  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej MG 

18  Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym 
uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych na portalu dostępowo – informa-
cyjnym (dostęp elektroniczny do wydziałów ksiąg wieczystych, które prowadzą księgi wie-
czyste w formie elektronicznej, KRK, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego) 

MS 

 
Źródło: Projekty Rządowe w Polsce, Projekty z listy podstawowej w ramach 7. osi prio-
rytetowej PO IG - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  http://www.mswia.gov.pl/ 
 
 Jednym z największych projektów jest pl.ID - polska ID karta. Jego celem jest 
wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelniania w sys-
temach IT jednostek sektora publicznego. Projekt ten jest zgodny z unijnymi kon-
cepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego – eID. Elektroniczny dowód 
osobisty będzie zawierał bezpłatny podpis elektroniczny i jednocześnie umożliwi 
dostęp do danych dotyczących obywatela. Jest to ważne z tego względu, że można 
uzyskać dostęp do dokumentów znajdujących się w innych urzędach.6  
                                                 

6  Pl.ID, Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, http://www.cpi.mswia.gov.pl/ 
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 Korzyści z funkcjonowania pl.ID to np.: 
− oszczędność czasu,  
− ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów, 
− możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego, 
− kontrola nad danymi osobowymi zgromadzonymi w państwowych reje-

strach (np. możliwość zdalnej zmiany adresu), 
− wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych osobowych, 
− uzyskanie możliwości wykorzystania mikroprocesora w dowodzie do 

umieszczania dodatkowych danych, np. biometrycznych. 
 Planuje się wydawanie dowodów z mikroprocesorem już od 2011 roku.  
 Największym wyzwaniem dla usług e-administracji w Polsce jest jednak za-
stosowanie nowoczesnych e-usług w służbie zdrowia. Celem jest powstanie narzę-
dzi, które umożliwią weryfikację danych, takich jak liczba pacjentów, rodzaj wyko-
nywanych usług medycznych lub przepisywanych i wydawanych leków. Istnieje 
już zaplanowany projekt resortu zdrowia, który uzyskał wstępną akceptację Komisji 
Europejskiej. Około 85% tej inwestycji ma zostać pokryta ze środków unijnych.7 
 
 
Podsumowanie 
 
 Sukcesywnie można spodziewać się udostępniania kolejnych usług admini-
stracji publicznej on-line. Jednak wymaga to uproszczenia wielu przepisów, proce-
dur a także prowadzenia analiz procesów administracyjnych. Niestety istnieje jedna 
z podstawowych wad, mianowicie niezależność samorządów sprawiła, że rząd nie 
może zmusić gmin do świadczenia e-usług, muszą to zrobić sami obywatele. 
 Według ósmego raportu „Smarter, Faster, Better, e-Government” przygoto-
wanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez konsorcjum prestiżowych instytu-
tów badawczych Polska ma najwyższy (obok Łotwy) wzrost wskaźnika dostępności 
20 podstawowych usług administracji publicznej on-line. Wynosi on 53%, czyli  
o 27% więcej niż w 2007 r. Aż 71% usług publicznych w krajach należących do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest w pełni świadczonych drogą elektro-
niczną, gdy w 2007 r. wskaźnik ten dla UE-27 wyniósł 59%. Pod względem do-
stępności usług e-government liderami są: Austria, Malta, Portugalia, Wielka Bry-
tania, Szwecja i Słowenia.8 
 Wskaźnik dostępności elektronicznych zamówień publicznych dla Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego wynosi 56%. Dla Polski - 61%, co plasuje nasz kraj 
na 12 miejscu. 
                                                 

7  W.Drożdż. Właśnie budujemy…op.cit., 
8  European Commission Directorate General for Information Society and Media, Smarter, 

Faster, Better, eGovernment, 8th eGovernment Benchmark Measurement, listopad 2009 
http://ec.europa.eu 
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ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ GMIN  
WARUNKUJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI LOKALNEJ – STUDIUM PRZYPADKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gminy, podobnie jak przedsiębiorstwa, podlegają obecnie zasadom gry kon-
kurencyjnej, w której walczą o przyciągnięcie na swój teren przedsiębiorstw lub 
zachęcając przedsiębiorców lokalnych do dalszego inwestowania na ich terenie1.  
W swej działalności stosują rozmaite instrumenty prowadzące do osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej, tym samym sterując rozwojem lokalnym w obszarze gospo-
darczym oraz wpływając na podmioty gospodarcze prowadzące działalność na 
danym obszarze w celu poprawy warunków ich działania i zapewnienia maksymal-
nej aktywności gospodarczej tych podmiotów2. Fakt ten ma duże znaczenie dla 
rozwoju lokalnego, ponieważ wskazuje na rolę gminy w stymulowaniu rozwoju 
między innymi poprzez wspieranie przedsiębiorczości lokalnej3. Wybór polityki  
w zakresie wspierania przedsiębiorczości może zatem skutkować różnym pozio-
mem i tempem rozwoju lokalnego, będąc z jednej strony szansą na szybki rozwój  
w przypadku trafnej polityki gminy i zagrożeniem z drugiej, wtedy gdy gmina po-
dejmie niewłaściwe decyzje związane z wykorzystaniem dostępnych zasobów  
i zastosowaniem określonych instrumentów. Może to na długi okres zatrzymać 

                                                 
1  R. Brol, Rozwój miasta, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 192. 
2  R. Brol, op.cit., s. 196. 
3  A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, 

red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 22. 
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rozwój gminy i spowodować daleko idące zmiany w strukturze zasobów gminy. 
Także pozycja konkurencyjna gminy może ulec pogorszeniu, co w przyszłości 
skutkować może koniecznością ponoszenia daleko większych kosztów na poprawę 
sytuacji.4 
 Celem niniejszego referatu jest odpowiedź na następujące pytania: jakie in-
strumenty służące do budowy przewagi konkurencyjnej stosowane są przez gminy, 
które osiągnęły sukces w stymulowaniu rozwoju gospodarki lokalnej, oraz jak in-
strumenty te oceniane są przez lokalnych przedsiębiorców, prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie tych gmin. Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, 
autor niniejszego referatu przeprowadził szczegółowe badania w postaci wywiadu 
ustrukturalizowanego w dwóch gminach: Tarnowo Podgórne oraz Śrem, oraz  
w dwudziestu przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnych branż prowadzących 
swoją działalność na terenie tych gmin. Gminy Tarnowo Podgórne i Śrem zostały 
wybrane do badania jako wysoko rozwinięte gospodarczo na podstawie takich 
mierników jak: stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, liczba działających pod-
miotów gospodarczych oraz dochody własne gminy w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca5.  
 Badania te pozwoliły na wskazanie instrumentów, które są najbardziej sku-
teczne dla budowy przewagi konkurencyjnej współczesnych gmin, ponieważ sto-
sowane są z powodzeniem przez wysoko rozwinięte gminy, a także zostały wysoko 
ocenione przez przedsiębiorców lokalnych. Dodatkowo badania pozwoliły na 
wskazanie instrumentów mniej skutecznych, co pozwoliło na sformułowanie zale-
ceń dotyczących tego, na jakie działania gminy powinny kłaść nacisk w pierwszej 
kolejności. Wiedza ta może przyczynić się do wzrostu efektywności działań gmin w 
prowadzonej walce konkurencyjnej. 
 
 
1. Instrumenty finansowe stosowane do budowy przewagi konkurencyjnej  

w badanych gminach 
 
1.1. Instrumenty dochodowe  
 
 Gmina Tarnowo Podgórne stosuje stawki podatków niższe od maksymalnych 
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz 
podatku rolnego6. Dodatkowo, gmina stosuje ulgi i zwolnienia podatkowe na zasa-
dzie uznaniowości, co oznacza, że przedsiębiorcy zwracają się do gminy z indywi-
dualnymi prośbami o zastosowanie ulg w zakresie podatku od nieruchomości  

                                                 
4  A. Zalewski, op. cit., s. 32. 
5  Dane pochodzą z baz internetowych oraz bezpośrednio z badanych gmin. 
6  Uchwała nr XXIV/139/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
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i podatku od środków transportowych. W uzasadnionych przypadkach ulgi takie są 
stosowane. Zazwyczaj dotyczy to przedsiębiorstw nowych, tworzących nowe miej-
sca pracy na terenie gminy lub przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej.  
 Podobnie sytuacja przedstawia się w gminie Śrem, która stosuje stawki podat-
ków niższe od maksymalnych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych. Gmina Śrem szeroko stosuje zwolnienia od podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy z tytułu utworzenia no-
wych miejsc pracy.7 Uchwała zwalnia od podatku od nieruchomości budynki  
i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub 
leśna przez podatnika tworzącego nowe miejsca pracy. Ponadto od podatku od nie-
ruchomości zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
w obrębie Śremskiego Parku Inwestycyjnego.8 Gmina podjęła też uchwałę w spra-
wie zwolnienia od podatku od środków transportowych z tytułu utworzenia nowych 
miejsc pracy w wysokości odpowiadającej zwolnieniom w podatku od nieruchomo-
ści z tego samego tytułu.9  
 
1.2. Instrumenty wydatkowe  
 
 Do podstawowych inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat 
gmina Tarnowo Podgórne zalicza ukończoną budowę kanalizacji sanitarnej, 
oczyszczalnie ścieków oraz budowę dróg gminnych. Do inwestycji bieżących, które 
zdaniem gminy wpłynęły na poprawę warunków prowadzenia działalności gospo-
darczej, zaliczyć należy budowę kanalizacji deszczowej. 
 Do podstawowych inwestycji wpływających na rozwój przedsiębiorczości 
gmina Śrem zaliczyła budowę dróg na terenach inwestycyjnych, budowę linii ener-
getycznych oraz uzbrojenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego, który jest inwesty-
cją wykonywaną również obecnie. Do inwestycji bieżących poprawiających warun-
ki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Śrem, oprócz parku 
inwestycyjnego zalicza się budowę kanalizacji terenów wiejskich oraz inwestycje 
drogowe. Wskaźnik osób korzystających z kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Śrem wynosi 97%.  
 Należy zaznaczyć, że gmina Tarnowo Podgórne dokonała większości kluczo-
wych inwestycji w latach poprzedzających okres badawczy, stąd takie instrumenty 
jak uzbrojenie parku inwestycyjnego nie zostały w ankiecie odnotowane. W okresie 
ostatnich pięciu lat gmina Tarnowo Podgórne koncentrowała się jedynie na popra-
wie jakości nawierzchni drogowych oraz dokonała inwestycji kluczowej w postaci 

                                                 
7  Uchwała nr 24/III/02 Rady Miejskiej w Śremie. 
8  Uchwała nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Śremie. 
9  Uchwała nr 101/XIII/03 Rady Miejskiej w Śremie. 
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budowy oczyszczalni ścieków. Inaczej przedstawia się sytuacja w gminie Śrem. 
Szybki rozwój tej gminy w ostatnim okresie pod względem gospodarczym spowo-
dowany został między innymi aktywnym stosowaniem takich instrumentów inwe-
stycyjnych wspierania przedsiębiorczości jak budowa dróg gminnych, linii energe-
tycznych oraz przede wszystkim uzbrojenie parku inwestycyjnego, co sprzyjało 
nowym inwestycjom na terenie gminy. 
 
 
2. Instrumenty niefinansowe stosowane do budowy przewagi konkurencyjnej 

w badanych gminach 
 
2.1. Promocja gminy i regionu 
 
 Gmina Tarnowo Podgórne w badanym okresie prowadziła szeroko zakrojone 
działania promocyjne. Do podstawowych gmina zaliczyła wydawanie opracowań 
tematycznych dotyczących sytuacji gospodarczej na terenie gminy i możliwości 
inwestowania, folderów oraz ulotek. Gmina zlecała wykonanie upominków oraz 
prezentacji multimedialnych dla przedsiębiorców, którzy odwiedzali gminę. Prezen-
tacje multimedialne miały za zadanie przedstawienie gminy i jej walorów inwesty-
cyjnych. W badanym okresie gmina zamieszczała w prasie lokalnej i ogólnokrajo-
wej szereg artykułów i wkładek promocyjnych. Prowadzona jest również promocja 
internetowa gminy.  
 W swoich działaniach promocyjnych gmina korzystała z usług firm zewnętrz-
nych w zakresie druku i przygotowania technicznego materiałów promocyjnych. 
Nie korzystano z usług firm doradczych w zakresie formy promocji. Głównymi 
adresatami promocji gminy Tarnowo Podgórne są potencjalni inwestorzy krajowi  
i zagraniczni, a w Urzędzie Gminy zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za pro-
mocję przedsiębiorczości i udzielanie wszelkich informacji związanych z tym tema-
tem. Gmina nie posiada programu wspierania promocji produktów lokalnych. 
 Gmina Śrem, podobnie jak gmina Tarnowo Podgórne, aktywnie wykorzystuje 
promocję gminy jako instrument wspierania przedsiębiorczości. Do głównych dzia-
łań promocyjnych zaliczyć można przygotowanie i druk wydawnictw regionalnych 
o charakterze informacyjnym i inwestycyjnym, mapy stref i terenów pod inwesty-
cje, foldery, udział w targach inwestycyjnych w kraju i za granicą, udział w mię-
dzynarodowym forum gospodarczym, organizację spotkań informacyjnych z inwe-
storami. Należy zaznaczyć, że w ostatnich dwóch latach badanego okresu gmina 
Śrem zintensyfikowała swoje działania promocyjne w kierunku przyciągnięcia 
inwestorów zagranicznych i jak wynika z rozmów z władzami gminy, pierwsze 
inwestycje pojawiły się już na terenie gminy. Działania te pociągnęły za sobą jed-
nak znaczny wzrost wydatków na promocję w tym okresie.  
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 Gmina Śrem korzysta w swoich działaniach promocyjnych z usług firm ze-
wnętrznych w zakresie przygotowania technicznego i druku materiałów promocyj-
nych. Nie korzysta jednak z doradztwa firm konsultingowych w zakresie kreowania 
kampanii promocyjnych. Główni adresaci działań promocyjnych gminy to przede 
wszystkim inwestorzy zewnętrzni krajowi i zagraniczni, nie prowadzący do tej pory 
działalności na terenie gminy. Gmina jednak kieruje swe działania również do 
przedsiębiorstw lokalnych, organizując wspólnie działania promocyjne. Dotyczy to 
przede wszystkim ścisłej współpracy gminy Śrem z Siecią Konsularną RP, gdzie 
zamieszczana jest dokładna oferta inwestycyjna gminy, jako tzw. Narodowa Oferta 
Inwestycyjna. Gmina przygotowała także materiały niezbędne do zamieszczenia 
informacji i oferty gminy w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, co ma ułatwić kontakt z gminą inwestorom zewnętrznym, poszukującym 
lokalizacji dla swoich inwestycji na terenie Polski. Gmina Śrem posiada opracowa-
ny program wspierania promocji lokalnych produktów. Gmina posiada również 
wyodrębnioną jednostkę do spraw wspierania przedsiębiorczości w urzędzie gminy, 
w której zatrudnienie znalazło pięć osób. 

 
2.2. Relacje między działalnością gospodarczą badanych gmin a działalnością 

przedsiębiorstw sektora prywatnego 
 
 Gmina Tarnowo Podgórne posiada na swoim terenie dwie spółki z dominują-
cym udziałem gminy. Pierwsza z nich to „Transport Publiczny BUS” sp. z o.o., 
powstała w 1999 roku i zatrudniająca 54 osoby. Spółka jest w 100% własnością 
gminy i do jej zadań należy organizacja lokalnego transportu autobusowego umoż-
liwiającego sprawne połączenia na terenie gminy oraz pomiędzy gminą i miastem 
Poznań. Druga spółka, która jest w 100% własnością gminy to powstałe w 2001 
roku przedsiębiorstwo komunalne zatrudniające 48 osób. Spółka jest zakładem 
komunalnym odpowiedzialnym za wywóz śmieci, sprzątanie ulic i utrzymanie zie-
leni. 
 W okresie badawczym gmina Tarnowo Podgórne kupowała od firm lokalnych 
jedynie usługi budowlane, przy czym działalność ta miała zdecydowanie tendencję 
spadkową. W okresie badawczym na terenie gminy nie sprywatyzowano żadnych 
przedsiębiorstw komunalnych. Ceny usług komunalnych ustalane są na poziomie 
zapewniającym samofinansowanie rozwoju poprzez zastosowanie odrębnej kalku-
lacji kosztów jednostkowych dla różnych grup odbiorców. 
 Na terenie gminy Śrem działają trzy przedsiębiorstwa, które są w całości wła-
snością gminy. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, które powstało w 1997 
roku i które działa w formie sp. z o.o., zatrudnia 88 osób. Drugą spółką będącą 
własnością gminy jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS sp. z o.o., 
które powstało w 1994 roku i zatrudnia 23 osoby. Gmina Śrem posiada także 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, powstałe w 1996 roku, 
działające w formie spółki z o.o. i zatrudniające 66 osób.  
 W badanym okresie gmina Śrem kupowała od firm lokalnych szereg usług. 
Do najważniejszych z nich zaliczyć należy komunikację miejską, gdzie wydatki 
gminy wykazywały zdecydowaną tendencję wzrostową. Gmina zleca również 
przedsiębiorcom lokalnym usługi w zakresie przewozów szkolnych. Dodatkowo 
gmina kupuje od przedsiębiorców lokalnych usługi budowlane, poligraficzne oraz 
doradcze, szczególnie przy tworzeniu strategii gminy i innych dokumentów o cha-
rakterze strategicznym.10 Od 1990 roku na terenie gminy sprywatyzowano dwa 
przedsiębiorstwa komunalne: Kombinat Budownictwa Ogólnego przekształcony  
w spółkę pracowniczą w 1993 roku oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy, którego 
części majątku sprzedane zostały pracownikom i firmom zewnętrznym. Gmina 
Śrem ustala ceny usług komunalnych na poziomie zapewniającym samofinansowa-
nie rozwoju. 

 
2.3. Wpływ gospodarowania mieniem na działalność przedsiębiorstw prywatnych 

w badanych gminach 
 
 Gmina Tarnowo Podgórne w badanym okresie w sposób aktywny dokonywała 
sprzedaży części swego majątku przedsiębiorcom. Sprzedaż ta dotyczyła gruntów 
pod aktywizację gospodarczą. Gmina ta regularnie nabywa grunty w celu ich scala-
nia, zbrojenia i podziału zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w ten 
sposób przygotowując tereny pod rozwój gospodarczy. Gmina oddaje również tere-
ny w użytkowanie wieczyste. Gmina posiada szczegółową strategię zarządzania 
mieniem gminy; wyodrębnione są elementy majątku, które mogą być sprzedane 
przedsiębiorcom i sprzedaż ta jest prowadzona na bieżąco. Gmina nie posiada jed-
nak polityki czynszowej najmu, dzierżawy oraz użyczenia. 
 W badanym okresie gmina Tarnowo Podgórne wnosiła mienie do spółek ko-
munalnych, które są jej własnością. Dotyczy to przekazania autobusów firmie 
przewozowej oraz oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz wodociągo-
wych przedsiębiorstwu komunalnemu. Plan zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne stworzony został w 1998 roku ze szczególnym 
uwzględnieniem wspierania przedsiębiorczości. Gmina posiada bazy danych doty-
czących nieruchomości na terenie gminy, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy 
zainteresowani podjęciem działalności. Ponadto istnieją szczegółowo określone 
zasady zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości określone 
uchwałą rady gminy w 1998 roku, co sprzyja unikaniu podejmowania decyzji na 
zasadzie uznaniowości. 

                                                 
10  Np. studium wykonalności w przypadku składania wniosków o przyznanie środków 

strukturalnych Unii Europejskiej. 
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 Również gmina Śrem w badanym okresie aktywnie sprzedawała swój mają-
tek, głównie lokale komunalne oraz nieruchomości pod mieszkalnictwo i działal-
ność gospodarczą. Gmina w badanym okresie dokonywała nabywania gruntów 
celem ich scalenia, zbrojenia i podziału zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego, a następnie sprzedawała przedsiębiorcom. Gmina Śrem posiada strate-
gię zarządzania mieniem w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego gminy. Spora-
dycznie na terenie gminy grunty oddawane są w użytkowanie wieczyste, dominuje 
bowiem ich sprzedaż. 
 Gmina Śrem ma opracowaną politykę czynszową najmu, dzierżawy oraz uży-
czenia od roku 1998. W badanym okresie gmina przekazywała do spółek mienie  
w postaci gruntów. Dotyczyło to spółki komunalnej TBS, która grunty te wykorzy-
stała pod budownictwo mieszkaniowe. Gmina przekazała też sieć kanalizacyjną 
spółce w 100% należącej do gminy. Na terenie gminy dominowała prywatyzacja 
likwidacyjna, przeprowadzana na rzecz pracowników upadłej firmy oraz inwesto-
rów zewnętrznych, jednak jak wspomniano w poprzednim punkcie, prywatyzacja 
dotyczyła jedynie dwóch firm państwowych z terenu gminy od roku 1990. 
 Gmina Śrem opracowała plan zagospodarowania przestrzennego z uwzględ-
nieniem wspierania przedsiębiorczości w 1992 roku. Plan ten jest zmieniany  
w zależności od potrzeb. Gmina posiada również bazy danych dotyczące nierucho-
mości, w skład których wchodzi pełny rejestr nieruchomości wraz z mapami i pre-
zentacjami multimedialnymi. Na terenie gminy obowiązują szczegółowo określone 
zasady zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości, które uchwalo-
ne zostały w 1998 roku decyzją rady gminy. 

 
2.4. Lokalne strategie rozwoju gospodarczego 
 
 Gmina Tarnowo Podgórne posiada opracowaną strategię rozwoju gminy, 
określającą podstawowe kierunki rozwoju i działania. Ponadto gmina posiada od-
rębną strategię rozwoju gospodarczego, w której skoncentrowano się nad niezbęd-
nymi działaniami koniecznymi do wsparcia rozwoju na terenie gminy. Obie strate-
gie uzupełniają się wzajemnie, tworząc spójny obraz bieżącego i przyszłego rozwo-
ju gminy. Na podstawie tych strategii gmina opracowała wieloletni plan inwesty-
cyjny, który jest poniekąd praktyczną realizacją zapisów strategii rozwoju gminy  
i strategii rozwoju gospodarczego. 
 Opracowane strategie w gminie Tarnowo Podgórne są traktowane w sposób 
elastyczny, co oznacza dokonywanie bieżącej analizy i dopasowania strategii do 
zmieniających się potrzeb. Gmina organizuje cykliczne spotkania z przedsiębior-
cami w celu poznania ich oczekiwań, stąd ma możliwość dostosowania działań 
gminy do wymagań przedsiębiorców. Strategie gminy Tarnowo Podgórne tworzone 
były z udziałem liderów lokalnych, co nie tylko umożliwiło gminie sprostanie wy-
mogom przedsiębiorców, ale spowodowało ich aktywne zaangażowanie w proces 
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tworzenia strategii. Podejście takie sprzyja identyfikacji przedsiębiorców z daną 
gminą i w związku z tym zwiększa prawdopodobieństwo satysfakcji przedsiębior-
ców z prowadzenia działalności na terenie danej gminy. Ponadto gmina tworzyła 
swą strategię we współpracy z gminami ościennymi oraz Agencją Rozwoju Regio-
nalnego, co pozwoliło na wpisanie celów gminy w szerszy kontekst życia gospo-
darczego regionu. W wyniku takich działań powstał spójny plan działań gminy, 
pozostający w zgodzie z celami rozwojowymi gmin sąsiadujących. 
 Gmina Śrem nie posiadała w badanym okresie strategii rozwoju. Gmina jest 
obecnie na etapie jej tworzenia. W okresie badawczym gmina Śrem posiadała jed-
nak strategię rozwoju gospodarczego oraz wieloletni plan inwestycyjny. Gmina 
dokonuje na bieżąco analizy i udoskonalania strategii rozwoju gospodarczego, na 
podstawie cyklicznie organizowanych spotkań z przedsiębiorcami lokalnymi, któ-
rzy zgłaszają swoje potrzeby względem działań gminy w tym zakresie. Raz do roku 
strategia ta jest analizowana fundamentalnie i w razie potrzeb udoskonalana. Strate-
gia rozwoju gospodarczego tworzona była z udziałem przedsiębiorców lokalnych 
oraz we współpracy z gminami ościennymi w ramach Porozumienia Komunalnego 
gmin zrzeszonych w Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. 

 
2.5. Tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości oraz specyficzne formy 

wspierania przedsiębiorczości 
 
 Gmina Tarnowo Podgórne prowadzi spotkania i dyskusje okresowe z przed-
siębiorcami na temat kierunków rozwoju gminy i efektywności realizacji strategii 
rozwoju gospodarczego od 1997 roku. Na terenie gminy nie stworzono szybkich 
ścieżek dla projektów inwestycyjnych ani innych specjalnych udogodnień admini-
stracyjnych. Urzędnicy gminy szkolą się w sposób ustawiczny przy wykorzystaniu 
zakresu szkoleń oferowanych przez firmy zewnętrzne. Polityka ośrodka pomocy 
społecznej jest liberalna, a polityka czynszowa i podatkowa gminy określona zosta-
ła w ankiecie jako stabilna. Przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do infrastruktury 
technicznej znajdującej się na terenie gminy. Gmina nie współpracuje z innymi 
instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość.  
 Gmina Tarnowo Podgórne dysponuje informacjami, na jakiego rodzaju kwali-
fikacje występuje największe zapotrzebowanie ze strony lokalnych przedsiębior-
ców, jednak gmina nie organizuje szkoleń podnoszących kwalifikacje i ułatwiają-
cych prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina nie finansuje także ośrodków 
doradczych dla firm i na jej terenie nie znajdują się żadne placówki badawcze. 
Gmina nie zorganizowała także inkubatora, parku technologicznego, ośrodka do-
radczo-szkoleniowego ani agencji rozwoju lokalnego. 
 Gmina Śrem prowadzi spotkania i dyskusje okresowe z przedsiębiorcami na 
temat kierunków rozwoju gminy i efektywności realizacji strategii rozwoju gospo-
darczego od 1993 roku, a przedsiębiorcy w spotkaniach tych uczestniczą chętnie. 
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Spotkania te zdaniem gminy nie są łatwe, ponieważ często dominują sprzeczne 
interesy, ale pozwalają na określenie obrazu całości i pożądanych kierunków roz-
woju. W gminie funkcjonują szybkie ścieżki dla projektów inwestycyjnych i inne 
udogodnienia inwestycyjne, polegające na całkowitym zaangażowaniu pracowni-
ków gminy w pomoc w realizacji projektu i osobistych interwencjach burmistrza  
w urzędach itp. Ponadto gmina blisko współpracuje z urzędem skarbowym, który 
jako przyjazny dla przedsiębiorców znacząco wpływa na poprawę klimatu inwesty-
cyjnego w gminie. Urzędnicy gminy Śrem kształcą się w sposób ustawiczny  
w szerokim zakresie tematycznym, korzystając z firm zewnętrznych oferujących 
usługi w tym zakresie. 
 Polityka czynszowa oraz podatkowa gminy jest stabilna, natomiast gmina 
oceniła politykę ośrodka pomocy społecznej jako liberalną. Przedsiębiorcy na tere-
nie gminy mają ułatwiony dostęp do infrastruktury technicznej. Gmina współpracu-
je z innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość. Współ-
praca ta polega m.in. na wspólnym udziale w targach polskich i zagranicznych. 
 Gmina Śrem dysponuje informacjami na temat rodzaju kwalifikacji, na które 
występuje największe zapotrzebowanie ze strony lokalnych przedsiębiorców i or-
ganizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców i ułatwiające prowadze-
nie działalności gospodarczej. Gmina finansuje też ośrodki doradcze dla firm,  
w postaci Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Na terenie 
gminy znajdują się placówki badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, z którymi gmina ściśle współpracuje i które w części są finansowane 
przez gminę. Funkcjonujące na terenie gminy Laboratorium Półprzewodników 
Organicznych oraz Materiałów i Fizykochemii umożliwiły gminie nawiązanie kon-
taktów z firmami zagranicznymi współpracującymi z laboratoriami, które poczyniły 
inwestycje na jej terenie. Gmina organizuje wspólne wyjazdy na targi, konferencje 
naukowe oraz spotkania z inwestorami. W gminie Śrem działa Śremski Park Inwe-
stycyjny, na którego terenie obowiązuje pięcioletni okres zwolnienia z opłat podat-
kowych. W gminie funkcjonuje też agencja rozwoju lokalnego w postaci Unii Go-
spodarczej Miast Regionu Śremskiego, której celem jest promowanie rozwoju gmin 
wchodzących w skład Unii. 

 
 

3. Ocena źródeł budowy przewagi konkurencyjnej gminy przez  
przedsiębiorców lokalnych 

 
 Ważnym celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, jak 
działania służące budowaniu przewagi konkurencyjnej w gminach są oceniane 
przez samych przedsiębiorców, czyli przez podmioty, do których są one skierowa-
ne. Ocena taka pozwala na wyłonienie działań najbardziej efektywnych oraz tych, 
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które mają dla przedsiębiorców mniejsze znaczenie11. Wyniki badań w tym zakresie 
przedstawiają tabele 1 i 2. 

Tabela 1 
 
Ocena finansowych instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez przedsiębiorstwa 

z terenu gminy Tarnowo Podgórne 
 
Lp. Nazwa instrumentu Średnia 

ocen Tar-
nowo Podg.

Średnia 
ocen Śrem 

Średnia ocen 
Tarnowo+Śrem 

1 Ulgi i zwolnienia w podatkach od nieru-
chomości 

4 5 4,5 

2 Uzbrojenie terenu pod działalność gospo-
darczą 

3,6 5,3 4,4 

3 Stawki podatków od nieruchomości niższe 
od maksymalnych 

3,3 4,6 3,9 

4 Inwestycje drogowe 3,6 4,0 3,8 
5 Współpraca gospodarcza gminy z podmio-

tami lokalnymi przy realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych 

4 3,6 3,8 

6 Ulgi i zwolnienia w podatkach od środków 
transportowych 

2,3 4,3 3,3 

7 Stawki podatków od środków transporto-
wych niższe od maksymalnych 

2,3 4,3 3,3 

8 Budowa oczyszczalni ścieków 2,3 4 3,1 
9 Budowa kanalizacji 2,6 3,6 3,1 
10 Inwestycje oświatowe 2 2,6 2,3 
11 Ulgi i zwolnienia w podatku leśnym 1 2,3 1,6 
12 Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym 1 2,3 1,6 
13 Stawki podatku leśnego niższe od maksy-

malnych 
1 2,3 1,6 

14 Stawki podatku rolnego niższe od maksy-
malnych 

1 2,3 1,6 

 
Źródło: badania własne. 
 

                                                 
11  Przedsiębiorstwa oceniały instrumenty w skali od 1 (najmniej skuteczny) do 6 (najbar-

dziej skuteczny). 
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Tabela 2 
 
Ocena niefinansowych instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez przedsię-

biorstwa z terenu badanych gmin 
 
Lp. Nazwa instrumentu Średnia ocen 

Tarnowo 
Średnia ocen 

Śrem 
Średnia ocen 
Tarn.+Śrem 

1 Otwartość gminy na nowe projekty inwestycyjne 5 3,6 4,3 
2 Stabilność polityki podatkowej gminy 4,3 4,3 4,3 
3 Stworzenie w gminie szybkich ścieżek dla projektów inwesty-

cyjnych 
4,6 3,6 4,1 

4 Ułatwiony dostęp do infrastruktury technicznej 3,6 3,6 3,6 
5 Możliwość udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu 

kierunków rozwoju gminy 
3,3 4 3,6 

6 Stabilna polityka czynszowa gminy 3 4,3 3,6 
7 Opracowana strategia rozwoju i strategia rozwoju gospo-

darczego gminy 
3 4 3,5 

8 Program wspierania promocji lokalnych produktów 2 5 3,5 
9 Nabywanie przez gminę gruntów w celu ich scalania, zbroje-

nia i podziału 
3,3 3,6 3,4 

10 Opracowany wieloletni plan inwestycyjny 3,3 3,6 3,4 
11 Promocja gminy 2,6 4,3 3,4 
12 Sprzedaż majątku gminnego w postaci gruntów 2,3 4,6 3,4 
13 Sprawny system gminny gromadzenia i zarządzania informa-

cjami pomocnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
3 3,6 3,3 

14 Opracowany przez gminę program pomocy dla małych firm 2,3 4,3 3,3 
15 Gminne bazy danych dotyczące nieruchomości 3,6 2,6 3,1 
16 Wyodrębniona jednostka ds. obsługi inwestorów zewnętrz-

nych 
2,6 3,6 3,1 

17 Ceny usług komunalnych na poziomie zapewniającym samo-
finansowanie rozwoju 

2,6 3,6 3,1 

18 Zakup przez gminę usług od lokalnych firm 3 3 3 
19 Wyodrębniona jednostka ds. promocji przedsiębiorczości 2 3,6 2,8 
20 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych 2 3,6 2,8 
21 Oddawanie przez gminę gruntów w użytkowanie wieczyste 2 3,6 2,8 
22 Istnienie na terenie gminy parków technologicznych 2,3 3 2,6 
23 Opracowana strategia zarządzania mieniem gminy 2 3 2,5 
24 Istnienie na terenie gminy inkubatorów przedsiębiorczości 2 3 2,5 
25 Zaangażowanie gminy w przedsięwzięcia typu venture-capital 2 3 2,5 
26 Istnienie na terenie gminy agencji rozwoju lokalnego 2,3 2,6 2,4 
27 Sprzedaż majątku gminnego w postaci budynków 2 2,6 2,3 
28 Aktywny udział gminy w szkoleniach dla przedsiębiorców 

oraz bezrobotnych 
2 2,6 2,3 

29 Istnienie na terenie gminy ośrodków doradczo-szkoleniowych 2 2,6 2,3 
30 Gminny fundusz gwarancyjny 2 2,6 2,3 
31 Organizowanie przez gminę konkursów na najlepszy produkt, 

firmę i przedsiębiorstwo 
2 2,6 2,3 

32 Wnoszenie przez gminę mienia do spółek 2 2,3 2,1 
33 Organizowanie przez gminę wycieczek zagranicznych dla 

przedsiębiorców lokalnych 
2 1,3 1,6 

 
Źródło: badania własne 
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 Jak pokazują wyniki zawarte w tabelach 1 i 2 sposoby budowy przewagi kon-
kurencyjnej przez gminy są oceniane na zróżnicowanym poziomie. Do najskutecz-
niejszych działań zaliczamy ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości, 
uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, otwartość gminy na nowe projekty 
inwestycyjne, stabilność polityki podatkowej gminy oraz stworzenie w gminie 
szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych. Wymienione instrumenty otrzyma-
ły oceny średnie powyżej 4 pkt. Do instrumentów najmniej efektywnych zaliczyć 
należy ulgi i obniżanie stawek w podatku leśnym oraz rolnym oraz organizowanie 
przez gminę wycieczek zagranicznych dla przedsiębiorców lokalnych. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Współcześnie gminy mają do dyspozycji wiele instrumentów, którymi mogą 
budować swoją przewagę konkurencyjną. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone 
zasoby, stoją one przed koniecznością wyboru tych działań, które w najbardziej 
efektywny sposób przyczynią się do zbudowania przewagi nad rywalami i w efek-
cie doprowadzą do dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz społecznego danego 
regionu.  
 Badania pokazały, że istnieją instrumenty, które zastosowane zostały z powo-
dzeniem przez gminy wysoko rozwinięte. Należą do nich np. stawki podatków 
niższe od maksymalnych w zakresie podatku od nieruchomości, zastosowanie ulg  
w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, bu-
dowa dróg na terenach inwestycyjnych, rozbudowa parku inwestycyjnego oraz 
szereg instrumentów niefinansowych, np. odpowiednia promocja gminy, outsour-
cing usług, sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą, opracowana strategia 
rozwoju gminy oraz spotkania i dyskusje okresowe z przedsiębiorcami na temat 
kierunków rozwoju gminy i efektywności realizacji strategii rozwoju gospodarcze-
go.  
 Znaczenie tych instrumentów potwierdzają badania oceny ich skuteczności 
wśród przedsiębiorców lokalnych. Można zatem stwierdzić, że spośród wielu moż-
liwych działań, które gmina ma do dyspozycji, można z powodzeniem wyodrębnić 
grupę tych, które są szczególnie zalecane w procesie budowy przewagi konkuren-
cyjnej współczesnych gmin. Wiedza o nich jest dla gmin niezbędna do zastosowa-
nia odpowiedniej strategii działań, która skutkować będzie przyspieszeniem rozwo-
ju gospodarczego. Ewentualne zaniedbania i nietrafne wybory w tym zakresie mogą 
prowadzić do utraty wielu cennych inwestycji na terenie gminy i doprowadzić do 
jej zacofania rozwojowego.  
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THE SOURCES OF GMINA COMPETITIVE ADVANTAGE INFLUENCING 
THE DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMY – FIELD RESEARCH 

 
 

Summary 
 
 Currently gminas are in the middle of competitive fight with one another to attract 
new companies on their area or to encourage existing firms to invest and develop them-
selves locally. In this process of bringing companies in gminas may use a range of in-
struments. To use these instruments successfuly, the knowledge as for their effective-
ness is necessary. The article examines two well developed gminas and answers the 
question what instruments they have implemented to be successful. Moreover, the com-
panies operating in these gminas have been asked to evaluate the instruments as for 
their influence on their business decisions. Thus, the set of most efficient instruments 
has been indicated, eg. tax preferences, infrastructure investments and gminas promo-
tion.  
 

Translated by Michał Flieger 
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Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, jaki nastąpił w drugiej po-
łowie XX wieku, spowodował, że możliwa stała się globalizacja  procesów i syste-
mów informacyjnych. Pojawiły się nowe pojęcia, społeczeństwo informacyjne, 
gospodarka elektroniczna, gospodarka informacyjna, które wskazują na jakościowo 
nową rolę informacji w gospodarce. Upowszechnienie środków masowej komuni-
kacji umożliwiło oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę poprzez informację. 
Z drugiej strony pojawiło się zapotrzebowanie na informacje dostarczane przez 
wyspecjalizowane instytucje informacyjne. Kolejno wykształcił się i dalej rozwija 
oddzielny sektor informacyjny. 
 Z szybkim rozwojem technologii nierozerwalnie wiąże się deprecjacja wiedzy, 
stąd potrzeba posiadania umiejętności dostosowywania się do zmian i konieczność 
dokształcania się. Zmieniło się podejście do procesu uczenia. Idea ciągłego kształ-
cenia, jako całożyciowy proces uczenia, jest wszechstronną koncepcją przyjmującą 
różne formy, które obejmują formalne i nieformalne uczenie się. Opracowana  
w 2000 r. przez rząd polski długookresowa strategia rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego zakładała, że społeczeństwo polskie będzie przekształcać się w społe-
czeństwo wiedzy i posiadać umiejętność korzystania z narastających zasobów in-
formacji, a także szybko zmieniających się technicznych środków gromadzenia, 
przetwarzania i przesyłania informacji. Kolejna dekada przyniosła przygotowane 
przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowe dokumenty określające cele strategiczne 
państwa, w tym opracowaną Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
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w Polsce do roku 2013, w której przyjęta została misja: „Umożliwienie społeczeń-
stwu powszechnego i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji do harmonij-
nego rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym”1. Opracowu-
jąc strategię uwzględniono priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeń-
stwa informacyjnego wynikające z założeń Strategii Lizbońskiej oraz inicjatyw 
eEurope a także i2010.  
 Wszystkie te działania mają sprzyjać wzrostowi liczby użytkowników techno-
logii informacyjnej, a tym samym przyczynić się do szybkiego i zrównoważonego 
rozwoju społecznego i poprawy warunków życia obywateli. Opanowanie zakresu 
podstawowych umiejętności informatycznych jest obecnie wymagane przy zatrud-
nieniu  na większości stanowisk, jest więc szansą na zwiększenie konkurencyjności 
na rynku pracy. 
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników dotyczących badania 
oceny uczestnictwa w projekcie Z komputerem na Ty – Pokaż dziecku, że potrafisz 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII 
Działanie 8.1. 
 
 
1. Rozwój technologii informacyjnej a wykluczenie cyfrowe  
 
 Znajomością technologii informacyjnych, umiejętnością korzystania z baz 
wiedzy, analizy dostępnych informacji legitymuje się coraz więcej obywateli. Jed-
nak jeszcze znaczna grupa osób zagrożona jest tzw. wykluczeniem cyfrowym. Po-
jęcie e-obywatel wiąże się z jednostką w e-społeczeństwie. Obywatel korzystając ze 
swoich praw i wypełniając swoje obowiązki musi uczestniczyć w życiu publicz-
nym, a tym samym umieć korzystać z coraz bogatszej oferty elektronicznych usług. 
Aby taka forma komunikacji stała się udogodnieniem i przyzwyczajeniem, należy 
pokonać możliwe przyczyny wykluczenia cyfrowego, występujące jako bariery 
społeczne, ale też wynikające z warunków ekonomicznych czy braku możliwości 
technicznych. Takimi barierami mogą być również wiek, status społeczny obywate-
li, niepełnosprawność, bariery mentalne, niedostatki w wykształceniu. Wszystkie te 
czynniki powodują występowanie rozwarstwienia społecznego.  
 Opublikowane dane statystyczne dotyczące pierwszego roku diagnozy stanu i 
stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w pierwszym roku obowiązywania 
Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, wskazują 
na niewielkie zmniejszenie odsetka osób nie korzystających z Internetu w okresie 

                                                 
1  http://www.mswia.gov.pl/strategia - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, grudzień 
2008.  
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od 2005 do kwietnia 2008 roku. Z analizy danych wynika, że 38% mieszkańców 
Polski nigdy nie korzystało z komputera, a 44% z sieci Internet. Odsetek gospo-
darstw domowych z dostępem szerokopasmowym do Internetu w pierwszym kwar-
tale 2008 r. w Polsce wynosił 38% wobec 49% w 27 krajach UE. Najwyższy notuje 
się w Holandii i Danii – 74%. W populacji osób w wieku 45-54 lat 53% nigdy  nie 
korzystała z Internetu, 72% w grupie wiekowej 55-64 lat i najwięcej, bo aż 92%, 
wśród osób z przedziału 65-74 lat2.  
 Z badań GUS w 2007 r. wynika, że tylko 8% użytkowników komputera lub 
Internetu uczestniczyło w kursach dla dorosłych z inicjatywy własnej, a 13% -  
z inicjatywy pracodawcy. Przeszkodą w procesie uczenia się może być lęk, wywo-
łujący obniżoną zdolność spostrzegania, przetwarzania informacji, a także niska 
samoocena. Z drugiej jednak strony siłą napędową rozwoju człowieka jest dążenie 
do samorealizacji. Motywacja do nauki występuje jako wewnętrzna i zewnętrzna3. 
Motywacja zewnętrzna odwołuje się do systemu nagród i kar, sprowadza uczenie 
do warunkowania sprawczego, mniej skupia się na przydatności nauczanych treści. 
To motywacja wewnętrzna powoduje, że czerpiemy przyjemność z nauki, głębiej 
przetwarzamy informacje, osiągając lepsze wyniki w nauce, podejmujemy nowe 
zadania ze względu na zainteresowanie, osiągając długofalowe cele. 
 
 
2. Rola certyfikatu e-Obywatel (e-Citizen) w dokształcaniu dorosłych 
 
  Nowe, ciągle uaktualniane, ale i coraz bardziej złożone zasoby informacji 
wymagają sprawnej umiejętności ich poszukiwania i elektronicznego przetwarza-
nia. W przygotowaniu obywateli do życia w społeczeństwie informacyjnym, towa-
rzystwa informatyczne większości krajów Europy wdrożyły ideę Certyfikatu Umie-
jętności Komputerowych. Także  w Polsce od 1997 roku prowadzone są certyfiko-
wane szkolenia dla osób dorosłych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania  
z szerokiego zakresu źródeł sieci Internet. Słuchacze po pozytywnym zdaniu prze-
widzianych programem egzaminów otrzymują Europejskie Certyfikaty Umiejętno-
ści Komputerowych (European Computer Driving Licence), potwierdzające posia-
danie kompetencji w dziedzinie obsługi i użytkowania komputerów. W zależności 
od stopnia zaawansowania słuchacze mogą uczestniczyć w kilku modułach, pod-
stawowym, zaawansowanym czy ECDL Expert. Jednak nawet średnio zaawanso-
wany poziom standardu jest za wysoki dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfro-
wym. Zdobycie mniej zaawansowanych umiejętności wprowadzono wraz z pro-
gramem certyfikat ECDL e-Citizen (e-Obywatel).  

                                                 
2  V. Szymanek, Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji, Warszawa 2009. 
3   B. Niemirko, Diagnostyka edukacyjna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
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 W programie zadania szkoleniowe ujęto w trzy bloki tematyczne:  
− pierwszy dotyczy umiejętności podstawowych w zakresie podstaw obsłu-

gi komputera, pracy w systemie operacyjnym, zarządzania plikami i fol-
derami, a także wykorzystania prostych programów, przeglądarki interne-
towej i poczty elektronicznej;  

− w kolejnym bloku słuchacze poznają sposoby wyszukiwania informacji, 
zasady  korzystania z wyszukiwarek sieciowych, pozyskiwania danych  
z zasobów Internetu, a także świadomość zagrożeń występujących w sie-
ci; 

− e-uczestnictwo – doskonalące umiejętność wykorzystania serwisów on-
line w różnych obszarach4.  

 Szkolenia związane ze standardem ECDL e-Citizen poprzez wzrost umiejęt-
ności i kompetencji mają na celu umożliwienie beneficjentom efektywne uczestnic-
two we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.  
 
 
3. Realizacja projektu, wyniki badań 
 
 W okresie od 21 kwietnia 2008 roku do 19 listopada 2009 roku realizowane 
były w województwie warmińsko-mazurskim szkolenia przygotowujące do uzyska-
nia certyfikatu e-Citizen. Szkolenia podjęte zostały przez olsztyńską firmę szkole-
niową Techpal w ramach projektu Z komputerem na Ty - Pokaż dziecku, że potra-
fisz!, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Celem ogólnym projektu był rozwój społeczeństwa informacyj-
nego na Warmii i Mazurach. Projekt skierowany był do osób, które ukończyły 45 
lat, o wykształceniu co najwyżej średnim, i realizowany był w kilku ośrodkach 
województwa: Olsztynie, Bartoszycach, Kętrzynie, Giżycku i Ostródzie. Szkolenie 
w każdej z dwunastoosobowych grup trwało około 2,5 miesiąca i obejmowało 8 
godzin zajęć interpersonalnych oraz 60 godzin zajęć z zakresu podstawowej obsługi 
środowiska Windows, edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz przeglą-
darki internetowej i programu do obsługi poczty. Ze 193 uczestników szkoleń 187 
zdało egzamin i tym samym uzyskało certyfikat e-Citizen. 
 W ramach procesu ewaluacji przeprowadzone zostało badanie, którym objęto 
wszystkich uczestników szkoleń (193 osoby, w tym 145 kobiet). Zgodnie ze sto-
sownymi zapisami Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1260/99 z 21 czerw-
ca 1999 roku oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, ewaluacja podobnie jak moni-
toring stanowią integralne części procesu zarządzania programami pomocowymi 
Unii Europejskiej. Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 

                                                 
4   B. Chodacka, M. Miłosz, E-obywatel - przezwyciężanie barier, E-Mentor, 2008, nr 2 

(24), SGH. 
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2007-13 definiują ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej 
dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywno-
ści, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów5. Uwzględniając zalecone 
kryteria ewaluacyjne, przeprowadzono badanie za pomocą kwestionariusza ankie-
towego, którego celem było zbadanie efektywności zrealizowanych szkoleń w za-
kresie następujących aspektów: wiedza, zachowania uczestników, oczekiwania, 
cele, reakcje oraz efekty.  
 Pierwszym etapem ewaluacji było zbadanie utrudnień w obsłudze podstawo-
wego oprogramowania oraz Internetu, z jakimi spotkali się uczestnicy szkoleń. 
Większość uczestników (73%) zadeklarowała, iż przed rozpoczęciem udziału  
w projekcie mieli utrudnienia w obsłudze komputera oraz korzystaniu z Internetu. 
W tej grupie respondentów najczęściej wskazywano brak konkretnych, formalnych 
umiejętności (86% badanych). Jednak prawie 38% uczestników wskazało za przy-
czynę utrudnień brak wiary we własne możliwości, a jedynie 8,4% badanych za 
przeszkodę uznało wiek (badani mogli wskazać więcej niż jedno utrudnienie).  
Wskazane utrudnienia zdeterminowały oczekiwania uczestników co do udziału  
w projekcie. Najliczniej badani wskazali, iż oczekują zdobycia nowej wiedzy oraz 
umiejętności (94% respondentów), jednakże poprawy samooceny i wzrostu pewno-
ści siebie oczekiwało 52% uczestników (rysunek 1). 
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Rys. 1. Oczekiwania uczestników szkoleń co do udziału w projekcie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Kolejnym celem ewaluacji było zbadanie opinii uczestników na temat osią-
gniętych rezultatów. Udział w projekcie pomógł rozwinąć umiejętności posługiwa-

                                                 
5  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013. 
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nia się Internetem zdaniem 90,5% badanych, natomiast 89,5% uczestników pomógł 
uwierzyć we własne możliwości. W opinii 83,5% respondentów zdobyta na szkole-
niu wiedza będzie przydatna w ich pracy zawodowej, natomiast w życiu pozazawo-
dowym przydatność zdobytej wiedzy deklaruje nieco więcej badanych (88,5%).  
 W kwestionariuszu ankietowym wykorzystanym w ewaluacji końcowej 
uwzględniono wybrane cechy uczestników, między innymi wiek oraz płeć. Zbada-
no, czy istnieją istotne statystycznie różnice w opinii uczestników w uwzględnieniu 
podgrup wyodrębnionych ze względu na płeć i wiek (w podziale uczestników ze 
względu na płeć uwzględniono przedziały wieku o długości pięciu lat).  Przyjmując 
poziom istotności 0,05, można stwierdzić, że istnieje jedynie statystyczna zależność 
pomiędzy opinią uczestników na temat przydatności zdobytej na szkoleniu wiedzy 
w pracy zawodowej a płcią uczestników (tabela 1). Znacząco większa frakcja ko-
biet (54,7%) niż mężczyzn (32,6%) dostrzega przydatność zdobytej wiedzy w pracy 
zawodowej.  
 

Tabela 1 
 
Badanie zależności pomiędzy wybranymi aspektami badania a płcią i wiekiem uczest-

ników szkoleń 
 

Płeć Wiek Pytanie 
χ2 Pearsona p χ2 Pearsona  p 

Czy udział w projekcie pomógł rozwinąć umie-
jętności posługiwania się Internetem? 0,8601 0,930 6,288 0,901 

Czy przed rozpoczęciem udziału w projekcie miał 
Pan (Pani) utrudnienia w obsłudze komputera 
i korzystaniu z Internetu? 

0,2677 0,605 4,337 0,227 

Czy udział w projekcie pomógł Panu (Pani) 
bardziej uwierzyć we własne możliwości? 3,009 0,390 9,482 0,394 

Czy zdobyta na szkoleniu wiedza będzie przydat-
na w Pańskiej pracy zawodowej? 8,4936 0,037 5,154 0,821 

Czy zdobyta na szkoleniu wiedza będzie przydat-
na w życiu pozazawodowym? 1,967 0,580 8,126 0,521 

Wartość p w tabeli oznacza prawdopodobieństwo przekroczenia statystyki χ2. 
 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 W pozostałych przypadkach nie istnieje na poziomie istotności 0,05 staty-
styczna zależność pomiędzy opinią respondentów a ich płcią czy wiekiem. 
 Jednym z celów badania było rozpoznanie rezultatów i osiągnięć, jakie zda-
niem uczestników osiągnęli poprzez udział w szkoleniach. Najliczniej badani wska-
zywali jako uzyskany rezultat nabycie wiedzy przydatnej w obsłudze komputera 
(81%) oraz zdobycie nowych umiejętności (61%). Poprawę samooceny po zakoń-
czeniu  udziału w projekcie i uzyskaniu certyfikatu e-Citizen deklaruje 41% bada-
nych (rysunek 2). 
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Rys. 2. Rezultaty osiągnięte dzięki udziałowi w projekcie w opinii uczestników szkoleń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Proces zdobywania wiedzy przez osoby dorosłe charakteryzuje instrumental-
ność uczenia się, nastawienie na osiągnięcie konkretnych efektów edukacyjnych, 
zastosowanie zdobytych umiejętności oraz wiedzy. Człowiek uczy się jednak naj-
bardziej efektywnie, kiedy proces ten zgodny jest z jego programem wewnętrznym, 
czyli potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego też w dokształcaniu, w szkoleniach, 
potrzebne jest cykliczne prowadzenie ewaluacji przebiegu i efektów szkolenia na 
każdym jego poziomie6. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Budowa społeczeństwa informacyjnego wymaga permanentnego doskonalenia 
się zgodnie z panującymi trendami. W Polsce istnieje duża grupa osób zagrożonych 
e-wykluczeniem. Dalsza edukacja, wprowadzanie nowych standardów stanowią 
drogę do eliminowania wykluczenia cyfrowego, włączanie nowych obywateli do  
e-społeczeństwa i likwidacji barier cyfrowych.  
 Badania wykazały, że zadowolenie ze zdobytych umiejętności w zakresie 
komunikowania się i znajdowania informacji, poprawa samooceny i wzrost pewno-
ści  będą służyć  rozwojowi osobistych predyspozycji e-obywateli, wskazują rów-
nież na możliwość rozwoju zastosowań omawianego standardu ECDL e-Obywatel. 
Wyniki badań potwierdzają, że dla uczestników szkoleń istotne były nie tylko zdo-

                                                 
6  E. Węgrowska, D. Glaza, Rozwój cywilizacji informacyjnej a kształcenie ustawiczne do-

rosłych, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, Elbląg 2009. 
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byte umiejętności praktyczne związane z pracą przy komputerze, uzyskanie nowych 
kwalifikacji i certyfikatu, ale również rozwój osobistych predyspozycji, poprawa 
samooceny i wzrost pewności siebie. 
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Summary 
 
 The paper deals with the issue of stratification and digital exclusion while it also 
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net resources consisted with the e-Citizen certificate. It presents the results of polls 
encompassing the participants of training program implemented within the frameworks 
of the  „Friends with the computer – Show your child that you can” project co-financed 
from the European Social Fund within the frameworks of the Human Capital Opera-
tional Program, Priority VIII, Measure 8.1. 
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E-RZĄD JAKO USŁUGA WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI 
PAŃSTWOWYCH NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA SZWEDZKIEGO 

 
 
 
 W 1997 roku rząd szwedzki kierowany przez Görana Perssona przyjął ustawę 
o roli administracji publicznej w służbie obywatelskiej (Regeringens proposition, 
Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, 1997/98:136), a dwa lata później ustawę 
o społeczeństwie informacyjnym (Regeringens proposition, Ett informa-
tionssamhälle för Alla, 1999/2000:86). Przyjęcie obu ustaw miało kardynalny 
wpływ na tworzenie elektronicznej obsługi obywatelskiej przez instytucje pań-
stwowe. 
 Britta Lejon - minister ds. demokracji oraz administracji publicznej - ujęła 
kwestię elektronicznej obsługi obywateli w następujący sposób1: 
 „Współczesne technologie informatyczne umożliwiają nam kształtowanie 
społeczeństwa poprzez oferowanie całodobowego dostępu do administracji pu-
blicznej. Możemy osiągnąć kilka celów wykorzystując technologie informacyjne  
w pełnym ich zakresie. Powodują one, że administracja publiczna jest bardziej zo-
rientowana na obywateli. Obywatele mogą korzystać z administracji w dowolnej 
chwili, niekoniecznie w godzinach urzędowania. Wdrażając narzędzia informatycz-
ne do administracji publicznej wzmacniamy jej infrastrukturę, przyczyniamy się do 
rozwoju technologicznego a także zwiększamy konkurencyjność i postrzeganie 
Szwecji jako wysoce zinformatyzowanego kraju”. 
 Rząd szwedzki powołał 9 grudnia 1999 roku Szwedzką Agencję ds. Rozwoju 
Administracyjnego Statskontoret w celu implementacji założeń przyjętych w wy-

                                                 
1  H. Nyberg, M. Oja, Utvecklingen av en 24-timmarsmyndigheter. En studie vid Luleå 

Kommun, 2005:034, s. 7. 
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mienionych wcześniej ustawach. Głównym jej celem miała być realizacja założenia 
całodobowej dostępności instytucji państwowych dla obywateli oraz poprawienie 
jakości tej obsługi. Kluczowy dokument implementacyjny nosił nazwę „24-
godzinna obsługa – proponowane kryteria elektronicznej obsługi obywatelskiej” 
(24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning  
i medborgarnas tjänst, Statskontoret, Stockhom 2000). Dokument ten został prze-
słany do ponad stu urzędów i instytucji państwowych w celu przeprowadzenia kon-
sultacji zawartych w nim założeń oraz ewentualnej możliwości wdrożenia zinfor-
matyzowanej obsługi obywatela. 
 Statskontoret przeprowadził badanie wśród obywateli szwedzkich, aby zdia-
gnozować rodzaj poszukiwanej przez nich informacji (rysunek 1). Z badania wyni-
kło, że ponad połowa obywateli poszukuje na stronach administracji i agencji rzą-
dowych użytecznych informacji dotyczących np. sposobu wyliczania należnego 
podatku, czy prognozy pogody. Powyżej 40% badanych obywateli szuka na stro-
nach państwowych materiałów informacyjnych (np. raportów) lub danych kontak-
towych. Niewiele ponad jedna trzecia obywateli wykorzystuje strony do załatwiania 
określonych spraw, jak prośby, zgłoszenia itp. Tylko 6% obywateli wyraża opinię 
na określony temat. 
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Rys. 1. Rodzaj informacji poszukiwanej przez obywateli w ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy. 

Źródło: Samverkande 24-timmarsmyndigheter - Sammanhållen elektronisk förvaltning, 
Statskontoret, Stockholm 2003. 
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 Znajomość potrzeb obywateli w zakresie informacji publicznej pozwoliła 
przyjąć określony plan działania. Ustalono, że należy wyznaczyć cztery kluczowe 
etapy, które administracja oraz agencje rządowe powinny zrealizować, aby zaspo-
koić wyrażane przez obywateli oraz przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na konkret-
ne informacje. 
 Każda instytucja lub agencja rządowa powinna najpierw zdiagnozować się  
i skategoryzować do jednego z poniższych etapów2: 

1. Stworzenie zwartej strony internetowej informującej o agencji i jej 
usługach. 

2. Stworzenie interaktywnej strony internetowej informującej o agencji i jej 
usługach. 

3. Stworzenie strony internetowej umożliwiającej komunikację z 
obywatelami i pozyskiwanie przez nich informacji. 

4. Stworzenie strony internetowej z usługami sieciowymi umożliwiającymi 
agregowanie informacji z różnych agencji oraz instytucji państwowych. 

 Docelowo każda z instytucji państwowych powinna dążyć do rozwoju swojej 
oferty internetowej zgodnie z założeniami ustalonymi na etapie czwartym. 
Wymienione powyżej etapy elektronicznej obsługi obywateli posłużyły z kolei do 
opracowania planów działania poszczególnych instytucji i agencji rządowych. 
Powoływano w tych instytucjach grupy robocze, które koordynowały etapy 
realizacji zadań. Do najważniejszych zaliczyć można następujące grupy3: 

− CSN (Centrala Studiestödsnämnden - Centrum Wspierania Studentów): 
Obsługa 24-godzinna: stan obecny oraz możliwość rozwoju. 

− Lst (Länsstyrelsen – Urząd Wojewódzki): Utworzenie portalu dedykowa-
nego dla sektora MSP przez Urząd Wojewódzki w Jönköping. 

− RFV (Riksfösäkringsverket): Samoobsługa, Transakcje Elektroniczne i Re-
gulacje Prawne. 

− RPS (Rikspolisstyrelsen): Centrum Informacji o Drobnych Przestępstwach. 
− SJV (Statens Jordbruksverks - Krajowa Rada Rolnictwa): Dostęp on-line 

do Krajowej Rady Rolnictwa. 
− SPV (Statens pensionsverk – Krajowy Fundusz Emerytalny Pracowników 

Administracji Publicznej): CRM z perspektywy całodobowej obsługi elek-
tronicznej. 

− Stkt (Statskontoret - Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Administracyjnego): 
Całodobowe wsparcie dla sektora publicznego w sprawie zakupu oprogra-
mowania informatycznego i tworzenia stron internetowych. 

                                                 
2  24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning  

i medborgarnas tjänst, op.cit. s.7-8. 
3  Ibidem, s. 19. 
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 CSN to akronim od Centrum Wspierania Studentów (Centrala Studiestödsn-
ämnden4), instytucji rządowej, której celem jest wspieranie finansowe studentów. 
Rocznie ponad dwa miliony studentów odwiedza strony CSN, z czego ponad milion 
otrzymuje wsparcie w postaci grantu bądź pożyczki. Na stronie student może m.in. 
sprawdzić swoje aktualne zadłużenie wobec CSN. 
 Urząd Wojewódzki w Jönköping utworzył stronę internetową dedykowaną dla 
sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.smelink.se/myndigheter), do 
której wbudowana została baza danych zawierająca informacje i odnośniki do insty-
tucji państwowych zajmujących się wsparciem dla sektora MSP. Zainteresowani 
poznają jej funkcjonalność przy wsparciu tzw. przewodnika „Bruno”. Zbudowanie 
tej strony internetowej wynikło z potrzeby zgłaszanej przez małe i średnie przedsię-
biorstwa i było jednocześnie realizacją założeń Unii Europejskiej o tworzeniu jed-
nostanowiskowej obsługi firm. Mimo dużego zainteresowania tą stroną internetową 
agencja dokłada starań, aby wszelkie informacje były dostępne na stronie, a czas 
oczekiwania na zadane pytania był jak najkrótszy. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości informacji strona Smelink przeszła procedurę certyfikacji ISO 9001. 
 Grupa RFV została powołana do realizacji zadań polegających na zaprojekto-
waniu samoobsługi informatycznej, realizacji transakcji elektronicznych i regulacji 
prawnych w Państwowej Izbie Ubezpieczeń. Realizacja tego zadania była nie lada 
wyzwaniem, gdyż z raportu Państwowej Izby Ubezpieczeń wynikało, że legislacja 
w ramach ubezpieczenia społecznego regulowana jest przez ponad czterdzieści 
ustaw, które to utrudniają ich informatyzację5. Planowano m.in. o wprowadzić 
usprawnienia w realizacji elektronicznej obsługi regulowanej przez Ustawę  
o Ubezpieczeniach Społecznych, Ustawę o Rejestrze Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Rozporządzenie o Ubezpieczeniach Społecznych, aby możliwe było wprowa-
dzenie formularza elektronicznego ubezpieczenia społecznego oraz dostępu dla 
obywateli do indywidualnego konta informującego o stanie ubezpieczenia społecz-
nego. 
 Powołanie Centrum Informacji o Drobnych Przestępstwach (RPS) było wyni-
kiem częstych kradzieży i drobnych przestępstw dokonywanych na jednej z wysp 
archipelagu Sztokholmu – Sandön, która jest mekką żeglarzy. Centrum działa od 
jesieni 1999 roku, a zdarzenia można zgłaszać poprzez specjalną linię telefoniczną. 
Przyjmowane i następnie przetwarzane elektronicznie są zgłoszenia drobne, tzn. 
takie, które nie wymagają prowadzenia czynności dochodzeniowych. Planowane 
jest rozszerzenie działalności na inne wyspy oraz stworzenie zintegrowanego inter-
netowego centrum powiadomień. 
 Grupa robocza Krajowej Rady Rolnictwa (Statens Jordbruksverks - SJV) ma 
za zadanie zinformatyzować proces dopłat do rolnictwa z UE, które administrowane 

                                                 
4  Zob. www.csn.se 
5  RFV, ref. 10066/1999. 
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są w Szwecji z poziomu województwa (län). Planowane jest m.in. wdrożenie sys-
temu internetowego rejestrującego aktualny stan inwentarza żywego, a także skła-
danie wniosków o dopłaty. SJV obsługuje również weterynarzy, których informacje 
wykorzystywane są do dalszych analiz, a także informuje o środkach ochrony ro-
ślin. 
 Grupa robocza SPV ma za zadanie zinformatyzowanie obsługi elektronicznej 
pracowników administracji publicznej w obszarze świadczeń emerytalnych oraz 
ubezpieczeń na życie w związku z pracą w administracji publicznej. Jest to duże 
wyzwanie dla grupy, gdyż pracowników administracji publicznej ubezpiecza wiele 
towarzystw ubezpieczeniowych. Obsługa elektroniczna dokonywana jest z trzech 
poziomów: (1) pracowników, (2) pracodawców oraz (3) emerytów. Strona interne-
towa dedykowana dla tych grup zawiera m.in. informacje nt. aktualnej wysokości 
emerytury pracownika, opcji wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, a także 
kalkulatory hipotetycznych emerytur. Interesujące jest, że w ramach realizacji tego 
zadania możliwa jest obsługa ubezpieczonych przez Szwedzkie Towarzystwo Ko-
ścielne (Svenska Kyrkans Försäkringsförening), gdyż ubezpiecza się w nim duży 
odsetek obywateli szwedzkich. Dla emerytów stworzono obsługę teleinformacyjną, 
gdyż z badania wynikło, że taki sposób komunikowania się z tą grupą jest najbar-
dziej odpowiedni. 
 Grupa o nazwie Stkt, tj. Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Administracyjnego 
została powołana do całodobowej obsługi i wsparcia dla sektora publicznego. Jej 
celem jest informowanie w sprawie zakupu oprogramowania informatycznego  
i tworzenia stron internetowych. Również istotnym celem przyświecającym powo-
łaniu tej grupy było odciążanie administratorów sieci pracujących w instytucjach  
i agencjach rządowych. Do szczegółowych zadań Grupy Stkt należało stworzenie 
strony internetowej umożliwiającej6: 

− wyszukiwanie umów ramowych, dostawców i dealerów oprogramowania, 
− uzyskiwanie informacji nt. bieżących i planowanych zamówień, 
− subskrypcję newslettera informującego o aktualnościach, 
− zamawianie formularzy dokumentów, 
− znajdowanie dostawców i dealerów oprogramowania w najbliższej okolicy, 
− sprawdzanie, czy urząd gminy może realizować określone zamówienie  

w ramach umowy, 
− wysłanie zapytań ofertowych do dostawców oprogramowania za pomocą 

poczty elektronicznej, 
− wysyłanie zamówień na oprogramowanie za pomocą poczty elektronicznej. 

 W celu identyfikacji etapu rozwoju instytucji i agencji rządowych, które 
wdrażały program elektronicznej obsługi obywateli przeprowadzono ankietę.  

                                                 
6  24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning  

i medborgarnas tjänst, op. cit. s. 29. 
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W badaniu wzięło udział łącznie 21 podmiotów. Z analizy ankiet wynikło, że jedna 
agencja zdiagnozowała swój stan rozwoju na etapie pierwszym, dwie agencje ska-
tegoryzowały się na etapie czwartym, pozostałe zaś pomiędzy 2 i 3 oraz 3 i 47. 
Istotnym przesłaniem wynikającym z tego badania jest również fakt, że z chwilą 
wdrożenia elektronicznej obsługi obywateli instytucje zaczęły notować spadek 
liczby osób fizycznie odwiedzających urzędy, a zatem spadło zapotrzebowanie na 
powierzchnie biurowe. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Urzędy oraz agencje administracji rządowej są świadome istnienia oraz waż-
ności koncepcji elektronicznej obsługi obywateli. Sprzężone jest to z postrzeganiem 
Szwecji jako jednego z najlepiej zinformatyzowanych krajów na świecie. 
 Statskontoret uważa, że monitorowanie postępu wdrażania przez administrację 
i agencje rządowe koncepcji elektronicznej obsługi obywatelskiej powinno odby-
wać się w następujący sposób8: 

− Systematyczny rozwój administracyjny (np. poprzez deklarowanie usług 
oraz ankietyzowanie obywateli). 

− Prowadzenie dialogu na poziomie rządu (np. rząd specyfikuje cele elektro-
nicznej obsługi obywatelskiej w dokumentach rządowych, delegując jed-
nocześnie uprawnienia do ich realizacji odpowiednim instytucjom). 

− Ciągłe monitorowanie (poprzez roczne sprawozdania instytucji oraz zbior-
czo wszystkich instytucji rządowych). 

− Procesowe podejście do zmian w administracji publicznej (np. poprzez or-
ganizowanie konferencji poświęconych teorii i praktyce elektronicznej ob-
sługi obywatelskiej). 

 W następstwie zaproponowano, aby wprowadzić trzy kwalifikatory w celu 
precyzyjniejszego skategoryzowania agencji rządowych oraz zdynamizowania ich 
rozwoju9: 

− Ilość oraz jakość dostarczanej informacji o sprawach urzędu (ile i jaka in-
formacja powinna znaleźć się na stronie internetowej). 

− Ilość oraz jakość dostarczanej informacji ogólnej (ile i jaka informacja  
o instytucji i jej pracy powinna się znaleźć na stronie WWW). 

− Ilość oraz jakość prezentowania informacji (jak prezentować informacje na 
stronie WWW). 

                                                 
7  Ibidem, s. 32. 
8  24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning  

i medborgarnas tjänst, op. cit. s. 8. 
9  Ibidem, s. 8. 
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 Przedstawiona koncepcja e-rządu pokazuje sposób, w jaki państwo szwedzkie 
wykorzystuje rozwój technologii informacyjnych w celu ułatwienia obywatelom 
załatwiania różnych spraw, a także pozyskiwania niezbędnych informacji. Prace 
rozpoczęte w 1997 roku przez rząd Görana Perssona są kontynuowane, a rząd 
szwedzki pokazuje, że jego działania przyczyniają się nie tylko do tworzenia przy-
jaznego państwa, ale również kraju postrzeganego jako jednego z najlepiej zinfor-
matyzowanych na świecie. 
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E-GOVERNMENT AS THE SUPPORTING SERVICE FOR PUBLIC 
AGENCIES ON THE EXAMPLE OF SWEDISH SOLUTIONS 

 
 

Summary 
 
 The paper describes the concept of e-government that has been implemented in 
Sweden. It has started in 1997 by the Swedish government chaired by Göran Persson. 
Two bills were important for the development of the e-government concept: Central 
Government Administration in the Citizens’ Service and An Information Society for 
All. A special agency – Statskontoret (Swedish Agency for Administrative Develop-
ment) - has been enacted to monitor the progress of e-government development in Swe-
den. The agency has created and implemented many tools to gauge the e-government 
practices in Sweden. 
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PROJEKTY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednostki budżetowe administracji samorządowej realizują wiele przedsię-
wzięć informatycznych, przy czym - w odróżnieniu od organizacji komercyjnych - 
celem urzędów nie jest maksymalizacja zysków, ale realizacja zadań wynikających 
z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.   
 W artykule przedstawione zostały wyniki badań, na podstawie których ziden-
tyfikowane zostały najważniejsze czynniki mające wpływ na sukces projektów 
informatycznych w administracji samorządowej. Badania te obejmowały zarówno 
analizę materiałów bibliograficznych (m.in. raporty Najwyższej Izby Kontroli, 
sprawozdań budżetowych oraz dokumentów MSWiA), jak i badanie ankietowe 
dotyczące przedsięwzięć informatycznych realizowanych przez wybrane urzędy 
miejskie i urzędy marszałkowskie w latach 2006-2008 oraz pogłębione wywiady  
z dyrektorami wydziałów/biur informatyki w tychże urzędach.  
 
 
1. Informatyzacja administracji publicznej 
 
 W roku 2002 weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 4 września 1997 r.  
o działach administracji rządowej1, która wprowadziła nowy dział administracji - 

                                                 
1  Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 z późn. zm. 
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informatyzację2. Od roku 2005 informatyzacją zarządza Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Efektem wprowadzenia nowego działu były prace nad ustawą 
z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne3.  
 
Projekty informatyczne w administracji rządowej 
 Danych o przedsięwzięciach informatycznych realizowanych przez poszcze-
gólne ministerstwa dostarcza Raport z przeglądu publicznych systemów teleinfor-
matycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej sporządzony  
w roku 2004, przygotowany przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Informatyzacji4. 
Zestawienia projektów rządowych zawierają również Plany Informatyzacji Państwa 
(na lata 2006 oraz 2007-2010)5. Istotne informacje o planowanych działaniach  
w zakresie ICT prezentują również strategie informatyzacji poszczególnych jedno-
stek administracji rządowej i samorządowej6. 
 
Problemy realizacji rządowych projektów informatycznych 
 W celu zidentyfikowania problemów występujących w projektach przeanali-
zowane zostały raporty NIK dotyczące wprowadzania i funkcjonowania systemów 
informatycznych w administracji rządowej7.  
 W zakresie prawnym najczęstsze problemy to: realizowanie projektów 
w sytuacji, gdy nie ma ustanowionych podstaw prawnych, częste zmiany przepi-
sów, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Kolejna grupa problemów to złe 
planowanie środków finansowych, niedbałe ich wydatkowanie oraz nieprawidłowe 
prowadzenie księgowości projektu. Zwraca uwagę nieprzestrzeganie elementarnych 
zasad zarządzania projektami: wykonywanie projektów niezgodnie z planem, cał-
kowite zmiany koncepcji projektów w trakcie ich realizacji, pojawiające się usterki 
i wady w systemach, brak zarządzania ryzykiem i zmianą. Ostatnią grupę stanowią 

                                                 
2  M. Ganczar: Informatyzacja administracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla 

obywateli i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 59. 
3  Dz.U. Nr 64, poz. 565. 
4  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Raport z przeglądu publicznych systemów telein-

formatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej, Warszawa, 2004. 
5  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyza-

cji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz. 415) oraz Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 147 poz. 1063 i 1064). 

6  Wyniki tych zestawień zostały zaprezentowane w artykule: D. Lisiak, M. Szmit: Kluczo-
we problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej, w: Systemy 
wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Monografia, Zabrze 2008, s. 157-163. 

7  D. Lisiak, I. Politowska, M. Szmit:  Źródła i czynniki wykonalności prawnej wybranych 
projektów informatycznych w administracji rządowej, w: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem 
organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008 s. 265-274. 
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problemy powstałe przez czynnik ludzki, m.in.: brak zaangażowania pracowników 
w realizację projektu, niewykwalifikowana kadra, nieodpowiedni podział kompe-
tencji, brak koordynacji działań, niewypełnienie obowiązków. 
 
Polska e-administracja w rankingach 
 Pomimo podejmowanych licznych działań w zakresie informatyzacji admini-
stracji, otrzymuje ona niskie oceny w rankingach światowych. Np. w rankingu 
World Economic Forum8 w 2005 r. polska administracja zajęła 92 miejsce wśród 
104 państw biorących udział w rankingu, poza wszystkimi państwami członkow-
skimi UE. W roku 2008 w rankingu Networked Readinsess Index (wskaźników 
wykorzystywanych do zmierzenia stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego) 
Polska zajęła 62 miejsce (na 127 państw), natomiast w 2009 uplasowała się na po-
zycji 69 (na 134 państwa). Nadal zajmuje w rankingu ostatnie miejsce pośród kra-
jów UE-25. Analizując wskaźnik „Importance of ICT to government vision of the 
future” Polska zajmuje 126 pozycję za takimi krajami jak Nepal, Namibia, Nikara-
gua, Czad.  
 Polska w ciągu dwóch lat spadła o 12 pozycji w rankingu ONZ9 na temat 
rozwoju e-government na świecie i obecnie w 2010 r. zajmuje 45 miejsce. Na 
pierwszym miejscu w zestawieniu ONZ jest Korea Południowa, na drugim USA, 
potem: Kanada, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Dania, Australia.  
 
 
2. Badanie realizacji przedsięwzięć informatycznych w jednostkach samorządu 

terytorialnego 
 
 W ramach badania ankietowego zebrano informacje o podstawowych wskaź-
nikach dotyczących przedsięwzięć informatycznych. Do udziału w badaniu wybra-
ne zostały, ze względu na wielkość, jednostki samorządu terytorialnego – miasta 
wojewódzkie i województwa, a w ich ramach wszystkie urzędy miejskie i urzędy 
marszałkowskie. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do kwiet-
nia 2009 i dotyczyło projektów zrealizowanych przez urzędy w latach 2006-2008. 
Wysłano 34 ankiety, w tym 18 do urzędów miejskich i 16 do urzędów marszałkow-
skich. Z 34 jednostek uzyskano 27 odpowiedzi, w tym 21 pozytywnych 
i umożliwiających analizę przesłanych wyników. Wyniki dotyczące liczby realizo-
wanych projektów przedstawia rysunek 1. 

                                                 
8  M. Cieciura: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Wydawnictwo Vizja 

Press & IT, Warszawa, 2009 r., s. 72. Szczegóły o rankingach NRI (ang. Networked Readiness 
Index) w: Z. Pastuszak: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego 
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007, s. 81-96. 

9  http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx oraz komentarze na stronie 
http://prawo.vagla.pl/node/8940 [2010-02-19]. 
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Rys. 1. Liczby projektów informatycznych zrealizowanych przez poszczególne urzędy 
w latach 2006-2008 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analiza terminowości, budżetu oraz realizacji zakresu, czyli wszystkich trzech 
ograniczeń „żelaznego trójkąta projektów”10 wykazała, że: 

− 75% badanych projektów zostało zrealizowanych w terminie, 18% było 
opóźnionych w stosunku do planowanego terminu, a 7% zakończyło się 
wcześniej niż było to zakładane; 

− dla 72% projektów budżety nie osiągnęły zakładanych środków finanso-
wych, tylko 10% miało budżet wyższy od zaplanowanego, wykonanie bu-
dżetu dla 18% projektów pokryło się z ich planem; 

− cele 96% projektów zostały w pełni zrealizowane. 
 Kolejna analiza dotyczyła sprawdzenia stosunku wielkości budżetów projek-
tów informatycznych do całości budżetów poszczególnych urzędów. W przypadku 
urzędów miejskich wydatki na przedsięwzięcia informatyczne nie przekraczały 
0,6%, w przypadku urzędów marszałkowskich – 3,36%11. 
 

                                                 
10  J. Philips: Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 269. 
11  D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samo-

rządowych przedsięwzięć informatycznych realizowanych w latach 2006-2008, w: „Ekonomika  
i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5 (712) 2009, ORGMASZ, Warszawa 2009, s. 79, D. Lisiak-
Felicka, M. Szmit, Kilka wyimków o informatyzacji, w: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-
stwa”, nr 5 (712) 2009, ORGMASZ, Warszawa 2009, s. 80. 
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3. Krytyczne czynniki sukcesu projektów informatycznych w ocenie  
urzędników 

 
 W ramach badania przeprowadzonego techniką wywiadów swobodnych 
ustrukturalizowanych zebrane zostały informacje o sposobach zarządzania projek-
tami informatycznymi w wybranych urzędach miejskich i marszałkowskich. Bada-
nie zostało przeprowadzone w okresie od października 2009 do lutego 2010 r.  
i dotyczyło jednostek, które w ankietach wykazały, że prowadziły co najmniej 3 
projekty w badanym okresie. Pytania dotyczyły takich zagadnień jak: zarządzanie 
projektami informatycznymi, czynniki sukcesu projektu, outsourcing obsługi in-
formatycznej, szkolenia, audyty i kontrole, analiza budżetu, wymiana doświadczeń 
w ramach spotkań, konferencji12. 
 W tabeli 1 przedstawiona została ocena krytycznych czynników sukcesu, do-
konana przez urzędników. 
 

Tabela 1 
 

Ocena krytycznych czynników sukcesu projektów dokonana przez urzędników 
 

Lp. Krytyczny czynnik sukcesu 
Sumaryczna 
ocena 

1. doświadczony kierownik projektu 31 
2. wysoko wykwalifikowany i właściwie dobrany zespół projektowy 29 
3. zaangażowanie przyszłego użytkownika 28 
4. sprawny proces ustalania wymagań (potrzeb, oczekiwań) 28 

5. 
wiarygodne oszacowanie parametrów projektu (czasu, budżetu, za-
kresu) 28 

6. wsparcie zarządu (kierownictwa, sponsora) 27 
7. jasne cele biznesowe 27 
8. zastosowanie standardów infrastruktury sprzętowej, programowej 22 

9. 
minimalizacja zakresu (skrócenie etapu planowania, podział na pod-
projekty) 21 

10. praca zgodnie z formalną metodyką (zarządzania lub/i realizacyjną) 18 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
12  Z uwagi na ograniczenie liczby stron artykułu przedstawione zostały niektóre zagadnie-

nia dotyczące zarządzania projektami informatycznymi oraz czynnikami sukcesu, pozostałe 
aspekty zostały omówione w artykule D. Lisiak-Felicka: Zarządzanie projektami w wybranych 
urzędach miejskich i marszałkowskich w ocenie urzędników (zgłoszony na konferencję: Letnia 
Szkoła Zarządzania 2010). 
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 Najwyższą ocenę uzyskały czynniki: doświadczony kierownik projektu oraz 
wysoko wykwalifikowany i właściwie dobrany zespół projektowy, najniższą - praca 
zgodnie z formalną metodyką (zarządzania lub/i realizacyjną). 
 Urzędnicy oprócz wymienionych wyżej czynników wskazują również inne:  

− wprowadzenie standardów procesów teleinformatycznych, standardów 
wymiany danych pomiędzy administracją rządową i samorządową,  

− wielkość zespołu - im mniejszy zespół, tym łatwiej realizować cele, 
− sprawna komunikacja pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 

w projekcie, 
− motywacja zespołu wewnętrznego, 
− urealnienie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
− czytelne źródło finansowania i konstrukcja budżetowa. 

 Wśród najczęściej wymienianych problemów urzędnicy wskazują m.in. na: 
− brak precyzyjnych oczekiwań  stawianych systemom teleinformatycznym 

przez ich przyszłych użytkowników, 
− niewłaściwy dobór zespołu projektowego, przypadkowy dobór ludzi 

o małych kompetencjach,  
− przedłużający się proces zakupów (protesty, przewlekła procedura zamó-

wień publicznych),  
− ograniczenia budżetowe, jednoroczne budżety, brak możliwości planowa-

nia w perspektywie, 
− brak możliwości szkoleń w takim zakresie, w jakim chciałoby się je prze-

prowadzić, 
− brak zarządzania zmianą i kontroli zmiany, 
− „silosowa” struktura organizacyjna urzędów i brak przygotowania admi-

nistracji do zarządzania macierzowego, 
− brak jasności, stabilności i czytelności prawa. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Polska administracja przygotowuje wiele dokumentów strategicznych doty-
czących informatyzacji (strategie, plany informatyzacji). W opracowywaniu tych 
dokumentów ma duże doświadczenie, ale realizacja tych planów nie przynosi ad-
ministracji dużych sukcesów. Przeciwnie, projekty te są często opóźnione, a w do-
kumentach pokontrolnych można zauważyć, że administracja popełnia rażące błędy 
w realizacji przedsięwzięć informatycznych zarówno na szczeblu rządowym, jak  
i samorządowym. Mimo że zestawienia otrzymane w wyniku przeprowadzonych 
ankiet są wysoce optymistyczne, to urzędnicy w wywiadach bezpośrednich przy-
znają, że istnieją problemy w realizacji tych przedsięwzięć. Ponadto działania ad-
ministracji są poddawane badaniom w rankingach światowych, w których otrzymu-
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je ona niskie noty. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak prowadzenia analiz 
dotyczących zasadności realizacji planowanych przedsięwzięć, bądź niestaranne 
sporządzanie takich analiz. Na niską ocenę e-administracji wpływa również brak 
odpowiednich regulacji prawnych i ich uporządkowania, czego konsekwencją jest 
tzw. „informatyzacja bałaganu” w administracji.  
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IT PROJECTS IN LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION 
 
 

Summary 
 

 The budgetary units of the local government administration implement many IT 
projects. This article presents the results of the researches on the basis of which the 
authors tried to identify the most important factors that have influence on the success of 
IT projects in local government administration. These researches include analysis of the 
available bibliographic materials, results of questionnaires conducted in City Offices 
and Marshall’s Offices and results of interviews with the heads of IT departments/units 
of these offices.  
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INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE POSZUKIWANIE PRACY  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Fenomen Internetu sprawia, że korzystanie z niego obejmuje coraz szersze 
obszary i zmienia styl życia. Dotyczy to także wykonywania pracy i załatwiania 
spraw związanych z pracą. W ramach tego drugiego zakresu na pierwszy plan wy-
suwa się poszukiwanie pracy. Internet z jego możliwościami zdaje się być idealną 
platformą do takich działań zarówno dla zatrudniających, jak i zatrudnianych. Pra-
codawcy w zauważalny sposób coraz częściej poszukują pracowników w Internecie 
poprzez przeglądanie danych ogłaszających się w serwisach lub też sami dają ogło-
szenia zawierające wymagania na dane stanowisko i oczekują na napływ ofert. 
Trend ten ma swoje uzasadnienie w rosnącym zainteresowaniu internautów poszu-
kiwaniem pracy przez Internet, co w dużym stopniu skorelowane jest z rosnącą 
liczbą użytkowników Internetu w wieku produkcyjnym i ich już wyrobionymi 
przyzwyczajeniami korzystania z „dobrodziejstw” sieci. W używaniu Internetu do 
szukania pracy postrzegają oni wiele zalet, lecz przede wszystkim oszczędność 
czasu i dużą wygodę, co pokazuje rysunek 1.  
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Rys. 1. Zalety Internetu w poszukiwaniu pracy 

Źródło: badanie „Rola Internetu w poszukiwaniu pracy”, Gemius, 2009. 

 
 
1. E-usługi na potrzeby rekrutacji w Internecie 
 
 Na potrzeby wsparcia rekrutacji w Internecie powstało wiele portali świadczą-
cych wysoce specjalizowane usługi e-praca. Usługi te obejmują wszelkie działania 
wykorzystujące technologię Internetu i współpracujących z nią multimediów  
w celu: 

− z jednej strony poinformowania potencjalnych kandydatów o firmie, wa-
runkach zatrudnienia, oczekiwaniach i wymaganiach stawianych kandyda-
tom oraz kształtowaniu pozytywnych postaw i motywacji do zatrudnienia, 

− z drugiej strony publikację ofert osób i firm poszukujących odpłatnej lub 
nieodpłatnej formy zatrudnienia. 

 Do zakresu e-pracy zaliczają się (między innymi) wielobranżowe i branżowe 
e-oferty pracy. 
 
Wielobranżowe e-oferty 
 Jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma e-usług związanych z rekruta-
cją. Tego typu usługi prowadzą wszystkie działające na rynku agencje pośrednictwa 
pracy oraz większość ogólnopolskich i lokalnych serwisów informacyjnych. 
 Podstawowym celem usługi jest umożliwienie dotarcia jak największej liczbie 
internautów poszukujących pracy do wielobranżowej oferty stanowisk oraz wspar-
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cie instytucji w procesach rekrutacji zewnętrznej pracowników z poziomu portalu. 
Najpopularniejsze z nich, pod względem zarejestrowanych użytkowników wg stanu 
na październik 2009 r., wyszczególnia tabela 1. 

Tabela 1 
 

Ranking witryn e-rekrutacji wg zasięgu miesięcznego, stan na 09.2009 r. 
 

Nazwa Liczba użytkowników Liczba odsłon 
Grupa Gazeta.pl - Praca 2 028 164 48 762 653 
Grupa Pracuj - Praca 1 573 854 47 819 548 
Grupa Wirtualna Polska - Praca 1 226 463 10 409 049 
infopraca.pl 1 088 464 34 319 707 
jobrapido.pl  904 814 12 491 010 
Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl 822 092 16 000 795 
praca.pl 763 356 10 433 796 
gowork.pl 677 032 7 918 319 
Grupa Polskapresse - Praca 650 764 13 020 585 
Grupa Allegro – Praca 641 291 8 453 297 

 
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2009. 
 
 Tego typu portale posiadają oferty usług przeznaczone dla obu stron rynku 
pracy i (najczęściej) zakres tych usług obejmuje: 

− umieszczanie ofert stanowisk oraz gromadzenie dokumentów rekrutacyj-
nych osób poszukujących pracy,  

− przeszukiwanie ofert pracy oraz dokumentów aplikacyjnych według zało-
żonych przez użytkownika kryteriów, 

− powiadomienia o ofertach za pomocą: alertów i kanałów RSS1,  
− moduły reagowania na oferty, 
− dostęp do serwisów mobilnych, 
− dostęp do specjalistycznych porad, wskazówek i testów odnośnie tworzenia 

dokumentów aplikacyjnych oraz planowania ścieżek kariery czy rozwoju 
osobistego, 

− emitowanie informatorów oraz prowadzenie działań badawczych.  
 Firmy współpracujące z portalem, oprócz zamieszczania ofert, mają możli-
wość kształtowania swojego wizerunku jako pracodawcy. 
 W przypadku, gdy portal prowadzony jest przez specjalistyczne firmy zajmu-
jące się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR, ang. Human Recources), oferta 

                                                 
1  Umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i no-

wości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. 
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usług zawiera także proces selekcji kandydatów oraz prowadzenie zintegrowanej 
polityki kadrowej firmy. 
 Analitycy internetowego rynku widzą dalszy rozwój portali działających  
w modelu wielobranżowej e-oferty we wprowadzaniu usług e-rekrutacji, ukierun-
kowanych na osoby niepełnosprawne. 
 
Branżowe e-oferty 
 Usługodawcy branżowych e-ofert są alternatywą dla portali wielobranżowych. 
Posiadają podobne funkcjonalności, natomiast podstawową różnicą między tymi 
usługami (i jednocześnie ich główną zaletą) jest ukierunkowany na wybraną branżę 
model usług. Usługi te związane są z rekrutacją pracowników posiadających specja-
listyczne kompetencje i predyspozycje dla wybranych segmentów rynku. Zaletą 
tego jest: 

− większa liczba dedykowanych ofert zgromadzonych w jednym miejscu, 
− eliminacja zbędnego natłoku informacji, 
− (zwykle) rozszerzony moduł wyszukiwania. 

 Pozwala to także firmom poszukującym pracowników o ściśle określonych 
kwalifikacjach zaoszczędzić czas oraz środki potrzebne na analizę „przypadko-
wych” aplikacji.  
 Dostępność portali branżowych e-ofert pracy jest raczej średnia. Dodatkowo 
analitycy wskazują na brak powszechnej świadomości istnienia takich banków 
ofert. Najczęściej rekrutację w modelu branży wykorzystują firmy sektora IT, 
sprzedaży oraz bankowości. Często funkcjonalność takich portali rekrutacyjnych 
przejmują informacyjne serwisy branżowe. Przykładowe adresy, gdzie można  
znaleźć branżowe e-oferty pracy, to: www.architekci.pl, www.e-logistyka.pl, 
www.iprodukcja.pl, www.pracawsprzedazy.pl.  
 W związku z rosnącym popytem na pracowników o ściśle określonych kom-
petencjach i doświadczeniu, przewidywać można, że pozycja portali branżowych  
e-ofert pracy będzie się w najbliższym czasie umacniać.  
 
 
2. Potencjał rekrutacyjny polskiego Internetu 
 
 Jak wynika z monitoringu przeprowadzonego przez serwis GazetaPraca.pl,  
w 2008 roku ukazało się ponad 1304 tysięcy ogłoszeń rekrutacyjnych, o około 100 
tysięcy ofert mniej niż w 2007 roku. Można założyć, biorąc pod uwagę kryzys, że ta 
tendencja spadkowa utrzymywała się do 2009 roku. W bieżącym roku prawdopo-
dobnie odnotowany zostanie znaczący wzrost liczby ofert, o czym świadczyć mogą 
pokazane na rysunku 2 statystyki portalu pracuj.pl. 
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Rys. 2. Całkowita liczba ofert w serwisie pracuj.pl dla lat 2008, 2009 i 2010 

Źródło: pracuj.pl  

 
 W 2008 roku w porównaniu do 2007 roku, mimo ogólnego spadku liczby 
ofert, odnotowano wzrost liczby pracodawców zamieszczających swoje oferty na 
portalach rekrutacyjnych (o około 3%), co świadczy o rosnącym zainteresowaniu 
firm werbowaniem pracowników z wykorzystaniem Internetu. Rysunek 3 pokazuje, 
że w tym zakresie występuje jednak wyraźnie zróżnicowanie geograficzne - naj-
większą liczbę zarejestrowanych na portalach pracodawców odnotowano dla  wo-
jewództwa mazowieckiego.  
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Rys. 3. Aktywność pracodawców w podziale na województwa, stan na koniec 2008 r. 

Źródło: Monitoring GazetaPraca.pl na podstawie danych Gemius SA. 
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 Województwo mazowieckie, wraz z regionem wielkopolskim, śląskim oraz 
dolnośląskim, wyróżnia się również aktywnością  pod kątem liczby dodanych  
w 2008 roku ogłoszeń (łącznie dodały one 58% wszystkich ogłoszeń).  
 Zaobserwowano pewną specjalizację regionów związaną z zawodami, np., 
programiści najczęściej poszukiwani są w województwach mazowieckim i dolno-
śląskim, księgowi w województwach mazowieckim i małopolskim. 
 Podsumowując, można powiedzieć, że w polskim rynku e-rekrutacji tkwi duży 
potencjał, chociaż istnieją różnice w zależności od województw, które wynikają  
z ich zróżnicowania gospodarczego. Lecz jeśli tylko poszukujący pracy jest gotowy 
zmienić miejsce zamieszkania, to w zasadzie jest to bez znaczenia – dostęp do ofert 
w Internecie jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od aktualnego adresu.  
 
 
3. Internauci i poszukiwanie pracy w Internecie 
 
 Portal pracy Jobexpress.pl w 2009 roku przygotował raport na temat internau-
tów poszukujących pracy2. Pokazał on, że w związku ze wzrostem zainteresowania 
poszukiwaniem zatrudnienia za pośrednictwem Internetu (co wiąże się m.in. z po-
szerzeniem grupy osób posiadających dostęp do sieci), portale publikujące ogłosze-
nia o pracę notują zwiększony napływ użytkowników.  
 Odpowiedzi respondentów o sposoby szukania pracy (możliwość kilku odpo-
wiedzi) uwidoczniły, że największą popularnością cieczy się Internet (97%). Ogól-
nie na podstawie ich wskazań, poszukiwanie pracy na własną rękę jest częstsze niż 
korzystanie z pomocy pośredników. 
 Porównując przedstawione na rysunku 4 najpopularniejsze sposoby, dzięki 
którym pytani znaleźli zatrudnienie, z deklarowanymi sposobami jej szukania, wi-
dać, iż pomimo tego, że Internet (i prasa) określane są jako bardziej skuteczne spo-
soby, to drogą do faktycznego znalezienia pracy pozostaje wciąż polecenie znajo-
mych i rodziny.  
 Część respondentów w szukaniu pracy przez Internet widzi pewne niedogod-
ności. Najbardziej dla nich jest uciążliwe, co pokazuje rysunek 5, występowanie 
nieaktualnych, a także pojawianie się fałszywych ofert.  
 

                                                 
2  Dostępny na stronie www.egospodarka.pl  
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Rys. 5. Najbardziej uciążliwe wady poszukiwania pracy w Internecie  
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 Ogólnie, pomimo tych krytycznych głosów, internauci w poszukiwaniu pracy 
przez Internet widzą korzyści. Większość uczestników badania potwierdziła wy-
szczególnione na rysunku 1 zalety Internetu jako miejsca poszukiwania pracy. Za 
największy atut uznali oni wygodę (81%) oraz dużą liczbę ofert (78%). 
 
 
Podsumowanie  
 
 W 2009 roku ukazała się II część sprawozdania Komisji Europejskiej w spra-
wie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych za rok 20083, 
obejmująca wszystkie profile państw członkowskich. Statystyki zawarte w tym 
dokumencie pokazują miejsce Polski w cyfrowej Europie i świadczą o istniejących 
jeszcze różnicach w zakresie świadczenia e-usług, chociaż uwidoczniają również 
pozytywne zmiany. W świetle tego dokumentu szukanie pracy i wysyłanie aplikacji 
przez Internet w Polsce nieznacznie wzrosło – w 2007 roku z usługi e-praca korzy-
stało 7%, a rok później 8%. Jednak osiągnięty w 2008 roku wskaźnik e-pracy dla 
Polski daleko odbiega od europejskich standardów (średnia w UE wynosi 13% 
populacji) i wyznacza jej obecną pozycję wśród 27 krajów UE na odległym 19 
miejscu. 
 Analitycy krajowego Internetu są dobrej myśli i przewidują, że usługa e-praca 
będzie jedną z tych, które w perspektywie 5 najbliższych lat rozwijać się będą naj-
szybciej. Taką prognozę postawili zewnętrzni eksperci Narodowego Programu 
Foresight „Polska 2020” (obszar badawczy ICT)4, którzy w internetowym poszu-
kiwaniu pracy, obok elektronicznych usług bankowości i handlu, dostrzegają 
ogromny potencjał.  
 Dla wsparcia tych prognoz konieczna jest jednak poprawa jakości świadczenia 
publicznych e-usług w zakresie pracy tak, by cały proces szukania pracy w zaso-
bach urzędów pracy (od przeglądania ofert do złożenia aplikacji) był także możliwy 
do wykonania, w sposób pełni interaktywny, przez Internet. 
 
 
Literatura 
 
1. www.money.pl 
2. www.egospodarka.pl  
3. http://pl.wikipedia.org  
4. www.gemius.pl  

                                                 
3  Patrz: http://ecentrumeuropejskie.uw.edu.pl 
4  Raport Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój e-usług świadczonych 

elektronicznie przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, 2009. 
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THE INTERNET AS A TOOL FOR JOB SEARCH SUPPORT 
 
 

Summary 
 
 This article presents some of the problems associated with service e-work. Lists:  
a cross-industry and industry-specific model of jobs e-offers, the potential of the Polish 
market over the Internet recruitment and job search by Internet users. Also presents 
some statistics related to these topic.  
 

Translated by Hanna Pawlak, Roman Nierebiński 
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E-OBYWATEL W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM – BLIŻEJ DEMOKRACJI? 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 E-government to użycie technik informacyjnych do wspomagania działalności 
rządu wobec obywateli (w tym świadczenia usług przez władze centralne i samo-
rządowe w zakresie praw i obowiązków obywateli danego państwa). Oznacza to 
„udostępnianie elektronicznych kanałów komunikacji w relacji obywatel-urząd  
i urząd-obywatel (…)”.1 Pojęcie e-government bywa często utożsamiane z e-admi-
nistracją, choć teoretycznie jest pojęciem szerszym, obejmującym także wszelkie 
możliwości wpływu obywateli na sprawowanie rządów właściwe dla systemu de-
mokratycznego oraz udziału w legitymizacji władzy obieralnej w wyniku wyborów 
demokratycznych.2 Globalna sieć Internet „(…) spełnia niezwykle doniosłą rolę  
w rozwoju instytucji demokratycznych, a także jest inspirującym przykładem do-
skonale funkcjonującego systemu bez formalnie ustanowionej władzy dysponującej 
aparatem przymusu”.3 Obywatel jako użytkownik możliwości oferowanych przez 
e-government powinien mieć prawo wyboru: czy chce z tej oferty skorzystać, czy 
też nie. Sprawne i ergonomiczne rozwiązania techniczne mogą stanowić jedynie 
pozytywną motywację, a nie narzędzie przymusu wobec obywateli, którzy z róż-
nych powodów nie korzystają z elektronicznych kanałów komunikacji z instytu-
cjami władzy różnych szczebli. 
 

                                                 
1  A. Jezierska, System informatyczny w urzędzie, „Gazeta Prawna” 82/2006. 
2  Por. rys. 1. 
3  A. Kaczmarczyk, Perspektywy cyberdemokracji, „Informatyka” nr 7/8 1998, s. 51. 
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Rys. 1. Obywatel w relacji z e-government 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Elektronische Bürgerbeteiligung in deut-
schen Großstädten 2004 – Website-Ranking der Initiative eParticipation. 

 
 Tak rozumiany e-government jest z jednej strony elektroniczną wersją kanału 
komunikacji z urzędami administracji państwowej lub samorządowej, z którymi 
obywatel kontaktuje się w różnych sprawach na co dzień, a z drugiej strony może 
stanowić nową platformę rozwoju demokracji poprzez umożliwienie partycypacji 
politycznej obywatelom wykorzystującym sieć Internet i dając im realny wpływ na 
podejmowanie decyzji politycznych. 
 
 
1. E-administracja  
 
 E-administracja według definicji Komisji Europejskiej to, najkrócej rzecz 
ujmując, stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej.4 Po-
wszechnie uważa się, że istnieją cztery poziomy dojrzałości e-administracji5:  

− poziom informacyjny - obywatel może zapoznać się z informacjami opu-
blikowanymi na stronie internetowej urzędu; 

− poziom interakcyjny - użytkownik może komunikować się jednostronnie 
drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami; 

− poziom transakcyjny - użytkownik może komunikować się drogą elektro-
niczną z pojedynczymi urzędami, a aplikacje urzędów elektronicznie mu 
odpowiadają (możliwa jest komunikacja zwrotna); 

                                                 
4  Na podstawie definicji ze strony internetowej Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/index_en.htm  
5  Por. A. Kaczorowska, Elektroniczna administracja, w: J. Papińska-Kacperek (red), Spo-

łeczeństwo informacyjne, WN PWN, Warszawa 2008, s. 527. 
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− poziom integracyjny - portale przeznaczone do udostępniania informacji 
pochodzące z różnych urzędów umożliwiają także realizację transakcji; 
sprawy urzędowe mogą być załatwione całkowicie elektronicznie. 

 Ocenia się, że w Polsce zależnie od szczebla urzędu i regionu kraju najczęściej 
spotykany jest poziom interakcyjny lub transakcyjny. Nie należy jednak łączyć tego 
stanu rzeczy ze słabszym w niektórych regionach kraju dostępem do Internetu. 
Problem nie leży po stronie odbiorcy usług publicznych, a po stronie niedostatecz-
nego przygotowania administracji państwowej i samorządowej do świadczenia 
usług drogą elektroniczną. Ilustracją może tu być proste porównanie dwóch krajów: 
Polski i Portugalii, które posiadały w 2007 roku porównywalny poziom penetracji 
gospodarstw domowych dostępem do Internetu (niewiele powyżej 40%). W tym 
samym czasie wskaźnik dostępności usług administracji publicznej w Internecie 
osiągnął w Portugali poziom 90%, a w Polsce tylko 25%6. Przytoczony przykład 
wskazuje, jak duże zapóźnienia w budowie potencjalnych możliwości korzystania  
z usług e-administracji miała i niestety ma nadal polska administracja publiczna. 
Trwające kolejny rok prace nad rządowym programem ePUAP7 miały zmierzać  
w kierunku stworzenia elektronicznego kanału świadczenia usług publicznych nie 
tylko obywatelom, ale także innym podmiotom instytucjonalnym. Kluczowy w tym 
projekcie wydaje się postulat interoperacyjnego dostępu do infrastruktury informa-
cyjnej całej administracji rządowej, tak by wszelkie informacje będące w posiada-
niu konkretnych urzędów mogły być wykorzystywane przez całą administrację 
publiczną. Nadal dziedzinowy, a więc rozłączny charakter zasobów informacyjnych 
polskiej administracji rządowej nie ułatwia realizacji tego założenia. 
 
 
2. Wizja lepszej demokracji z klawiaturą i myszką8 
 
 Martin Hagen zaproponował podział na trzy podstawowe typy demokracji 
elektronicznej: teledemokrację, cyberdemokrację i elektroniczną demokratyzację. 
Teledemokracja wykorzystując nowe technologie komunikacji (głównie TV kablo-
wą) zmierza w kierunku nowych form demokracji bezpośredniej. Podobnie cyber-
demokracja ukształtowana została pod wpływem rozwoju sieci komputerowych. 
Cyberdemokracja poza bezpośrednimi formami sprawowania władzy, kładzie na-
cisk także na pozostałe aspekty udziału w życiu politycznym, takie jak: dyskusja  
i aktywność polityczna obywatela. Elektroniczna demokratyzacja w odróżnieniu od 
dwóch pierwszych pojęć dąży do udoskonalenia istniejących form demokracji 
                                                 

6  Dane z Eurostat Yearbook 2008. 
7  ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej; szerzej na ten temat 

http://epuap.gov.pl  
8  Tytuł nawiązuje do stwierdzenia z opracowania: Elektronische Bürgerbeteiligung in 

deutschen Großstädten 2005. Zweites Website-Ranking der Initiative eParticipation. 
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przedstawicielskiej, stanowi rodzaj usprawnienia demokracji, polegający na wyko-
rzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu zwiększenia 
wpływu tych obywateli, których rola w kluczowych procesach politycznych jest 
zwykle marginalna9. 
 
 
3. E-wybory 
 
 Internet wydaję się medium, które może hipotetycznie doprowadzić do ewolu-
cji demokracji przedstawicielskiej w demokrację bezpośrednią10. 
 Przykład ostatnich wyborów prezydenckich w USA pokazał, że możliwy jest 
zdecydowany krok ku e-wyborom. Były to tylko terminale usprawniające oblicza-
nie głosów w określonych punktach, do których jednak należało stawić się osobi-
ście. I choć nadal pozostawiono możliwość głosowania za pomocą wydrukowanego 
formularza papierowego, to był to istotny postęp w kierunku wyborów panelowych 
zbliżających akt wyborczy do idei wyborów bezpośrednich. 
 Zastosowano łatwy interfejs dla użytkownika: maszyna do głosowania została 
wyposażona jedynie w pokrętło do wyboru opcji, klawisz enter do zatwierdzania 
wyboru, klawisze do swobodnego poruszania się po formularzu do głosowania (tj. 
beck, next, help, next select) oraz port do skanowania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość wyborcy w celu jej uwierzytelnienia. 
 Przy zastosowaniu urządzeń do głosowania konieczne jest zapewnienie moż-
liwości sprawdzenia poprawności funkcjonowania takich maszyn, chodzi o weryfi-
kowalność procesu wyborczego.11 Maszyna nie powinna znać efektu wyboru, ja-
kiego dokonał wyborca, wówczas spełniony zostanie warunek tajności wyborów. 
Dokonany wybór nie może być w niewidoczny sposób zmieniony (np. unieważnio-
ny). David Chaum jako pierwszy przedstawił w 2004 r. schemat weryfikowania 
elektronicznych wyborów.12 Jego schemat zakłada (podobnie jak u wielu jego na-
stępców), że wyborca po dokonaniu aktu wyborczego otrzymuje potwierdzenie,  
w którym możliwe jest sprawdzenie, że głos został poprawnie policzony, a jedno-
cześnie nie zdradza innym osobom, na kogo został oddany.  
 Schemat, choć mało praktyczny we wdrożeniu (zakładał drukowanie półprze-
zroczystych potwierdzeń na specjalnych foliach plastikowych), stanowił punkt 
zwrotny, ponieważ wskazał, w jaki sposób należy tworzyć systemy wyborów elek-

                                                 
9  M. Hagen: A Typology of Electronic Democracy.  
10  D. Minder: Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydaw-

niczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 326. 
11  M. Kutyłowski, F. Zagórski: E-voting, czyli elektroniczne wybory. Kiedy będą bezpiec-

zne?, w: Webhosting.pl, Archepublishing, Szczecin 2009. 
12  D. Chaum, Secret-Ballot Receipts: True Voter-Verifiable Elections, “IEEE Security and 

Privacy Magazine” January-February 2004, s. 38-47. 
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tronicznych, w których maszyna nie może oszukiwać wyborców, bo odpowiednio 
przygotowane potwierdzenia uniemożliwiają modyfikację woli wyborców.13  
 Grupa ekspertów pod przewodnictwem Davida Wagnera odkryła „dziury”  
w kodzie źródłowym umożliwiające modyfikację wyników wyborów podczas ba-
dania maszyn do głosowania zastosowanych w prawyborach na jesieni 2008 roku 
(Sequoia i Diebolda)14. Wskazali także na niską jakość zastosowanych zabezpie-
czeń maszyn, które były przecież podłączone do sieci, a przez to bardziej narażone 
na ingerencję z zewnątrz. Wydaje się, że te mankamenty zostały usunięte w maszy-
nach zastosowanych we właściwych wyborach prezydenckich lub też nikt nie śmiał 
jeszcze o nich napisać. 
 W naszym kraju obawa przed wyimaginowanym błędem maszyny nie sprzyja 
rozwojowi prac w tym kierunku. A przecież to ludzie bardziej lub mniej świadomie 
mogą łatwiej wpłynąć na zmianę wyniku wyborów, choćby poprzez uznanie odda-
nego głosu za nieważny, niż dobrze zaprogramowane i przetestowane maszyny. 
 
 
4. E-wykluczenie zamiast partycypacji 
 
 Jedna trzecia ludności Unii Europejskiej15 w wieku 16-74 lat nie korzysta  
z Internetu16. Średni udział e-wykluczonych w Polsce to wg aktualnie dostępnych 
danych ok. 43% populacji w wieku 16-74 lat17. Powody e-wykluczenia są różne  
i w dużej mierze zależą od wieku obywateli. Brak dostępu do Internetu, niski po-
ziom wiedzy i kompetencji komputerowych, brak znajomości języka angielskiego 
to główne przyczyny e-wykluczenia. Wiek obywateli jest podstawową zmienną 
różnicującą populację, ponieważ w dużej mierze pośrednio zawiera w sobie także 
pozostałe wymienione czynniki.18 Nawet wtedy, gdy większość barier finansowych, 
technicznych i związanych z umiejętnościami korzystania z Internetu zniknie, zaw-
sze pozostanie pewien odsetek obywateli o nastawieniu konserwatywnym, niezain-
teresowanych zmianami, choćby obiektywnie wydawały się lepsze. Istotne, by elek-
troniczne kontakty na linii urząd-obywatel i obywatel-urząd były ułatwieniem, a nie 
przymusem pogłębiającym e-wykluczenie części społeczeństwa. Zanim pozostanie 

                                                 
13  Ibidem, s. 39. 
14  Por. B. Lis: Princeton: hackowanie maszyn do głosowania, oraz D. Cieślak, USA: błąd 

programistyczny w prawyborach. 
15  Średnia dla 27 krajów. 
16  Eurostat regional yearbook 2009, European Commission, Luxembourg 2009, s. 96. 
17  Ibidem, s. 97. 
18  Por. K. Polańska: Demokracja w sieci, w: S. Partycki, (red.), E-gospodarka,  

e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 261. 
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już tylko pokolenie cyfrowe19, a więc takie, któremu otoczenie społeczno-
gospodarcze bez dostępu do Internetu, bez telefonii komórkowej i bez łączności 
bezprzewodowej nie jest znane, tak drastyczne posunięcia polegające na wyelimi-
nowaniu bezpośredniego kontaktu obywatela z urzędnikiem, choć mogą przynieść 
spore oszczędności w administracji państwowej, nie powinny być rozważane. Czy 
jednak istnieje realne zagrożenie, że nastąpi całkowite zarzucenie dotychczasowych 
możliwości kontaktów obywatela z urzędem przy wprowadzaniu innowacji w za-
kresie usług publicznych? Banki wymusiły na klientach użytkowanie kart debeto-
wych zamiast wypłat w okienku oddziału bankowego. Nadal jednak istnieje możli-
wość (choć bywa, że odpłatna) dokonywania wypłat w oddziale banku. Telefonia 
komórkowa nie unicestwiła na rynku tradycyjnej telefonii, choć w znacznym stop-
niu ją zmarginalizowała. 
 Poza możliwościami i umiejętnościami barierą dla dziś e-wykluczonych mogą 
być także podejrzenia wobec nieodpowiednich zabezpieczeń i ochrony przesyła-
nych danych oraz zachowania tajności w przypadku wyborów drogą elektroniczną. 
E-wykluczeni mogą obawiać się udziału w wyborach elektronicznych z powodu 
podejrzeń, że ich preferencje, poglądy polityczne zostaną łatwo spersonalizowane. 
 E-wykluczenie oznacza także brak dostępu do informacji, co jest sprzeczne  
z konstytucyjnym prawem obywatela do informacji. 
 Mogą też zaistnieć przesłanki do elektronicznego samowykluczenia; są nimi: 
nadmiar informacji prowadzący do dezinformacji, nieaktualność lub sprzeczność 
informacji pochodzących z różnych źródeł oraz obawa przed cenzurą w Internecie. 
Ta ostatnia wydaje się problemem, który w wielu krajach, niestety także z pozoru 
demokratycznych, nie będzie łatwy do rozwiązania. „W końcu nadzór nad przepły-
wem informacji przez stulecia był fundamentem każdej władzy (…)”.20 
 
 
Podsumowanie 
 
 Stowarzyszenie „Reporterzy bez granic” opublikowało nowy raport pt. Wro-
gowie Internetu, w którym podaje, że nadal 12 krajów na świecie (Arabia Saudyj-
ska, Birma, Chiny, Kuba, Egipt, Iran, Korea Północna, Syria, Tunezja, Turkmenia, 
Uzbekistan i Wietnam) stosuje polityczną cenzurę Internetu, a kolejnych 11 krajów 
(Australia, Bahrajn, Białoruś, Erytrea, Malezja, Korea Południowa, Sri Lanka, Taj-
landia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen i Zimbabwe) określono jako „demo-
krację pod nadzorem”.21 Z drugiej strony pojawiają się próby podziału globalnej 
                                                 

19  L.H. Haber: Od społeczeństwa analogowego do digitalnego – w kierunku samoidentyfi-
kacji, w: L.H. Haber i M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne  
i dysfunkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 125.  

20  M. Castells: Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 192. 
21  Internet Enemies, Reporters Without Borders, Paris 12 march 2009.  
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sieci Internet na podsieci, do których dostęp może być ograniczony, a więc zaha-
mowany zostanie swobodny przepływ informacji pomiędzy zasobami informacyj-
nymi tych sieci. Przyczyn upatruje się w uwarunkowaniach kulturowych (np. różne 
alfabety, hermetyczność językowa) i politycznych (chęć izolacji przed napływem 
idei groźnych dla dalszego sprawowania władzy najczęściej o charakterze dyktator-
sko-totalitarnym). A stąd już tylko krok do „społeczeństwa nadzoru”, w którym 
kontrola obywatela sprawowana przy pomocy nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych unicestwi ideę lepszej, pełniejszej „demokracji z klawiaturą  
i myszką”. Paradoksalnie więc rozwój technologii może być czynnikiem, który 
oddala od demokracji społeczeństwa coraz bardziej kontrolowane przy jego pomo-
cy. 
 Wydaje się, że w naszym kraju pojedynczy obywatel już niedługo będzie miał 
szanse czerpać korzyści z elektronicznych możliwości, jakie stworzy mu rozwój  
e-administracji. Powstanie nowych form demokracji w ramach elektronicznej de-
mokratyzacji będzie dopiero krokiem następnym urzeczywistniania idei demokra-
cji, ale nadal tylko dla „usieciowionej” części społeczeństwa. 
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E-CITIZEN IN THE INFORMATION SOCIETY – NEARER DEMOCRACY? 
 
 

Summary 
 
 The e-Government development is slowly getting into government – citizen inter-
action phase. There are still, however, few problems to be solved. Their solution is still 
a future issue in Poland. A citizen in a modern society is aware of his or her rights and 
obligations thanks to access to information media. Thus, it is expected that a citizen will 
not only have the Internet and wireless communication facilities at disposal, but also 
those which would help him or her to perform their obligations. 
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E-USŁUGI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SAMORZĄDOWEJ 

ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACYJNEJ W GDAŃSKU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój cywilizacyjny współczesnego świata dostarcza wielu nowoczesnych 
instrumentów usprawniających funkcjonowanie sektora państwowego. Beneficjen-
tami postępu technologicznego zostają kolejne jednostki samorządu terytorialnego  
i organa administracji publicznej. Ewolucja polskiej e-gospodarki implikuje imple-
mentację e-usług również w municypalnych systemach obsługi mieszkańców. Inte-
resujący przykład, predestynowany do prowadzenia wieloaspektowych analiz, sta-
nowi Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna aglomeracji gdańskiej  
i niedawne wdrożenie e-usługi rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gdańsku. 
 
 
1. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna w aglomeracji  

gdańskiej 
 
 Sprawowanie władzy w rozrastających się metropoliach wymaga szybkiego 
dostępu włodarzy do różnej struktury danych. Efektywność procesów zarządzania 
w istotnym stopniu zdeterminowana jest przez zagwarantowanie płynnego i bez-
piecznego dostarczania wiedzy zarówno o mieszkańcach, jak i pracy podległych 
instytucji. Ewolucja e-gospodarki w sektorze państwowym ostatnimi czasy przebie-
ga pod znakiem różnego rodzaju działań, mających na celu integrację, funkcjonują-
cych w obrębie jednostek administracyjnych, systemów obsługujących poszczegól-
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ne instytucje samorządu terytorialnego1. Wzrost kompetencji instytucji trójszcze-
blowej struktury samorządu terytorialnego implikuje konieczność korzystania nie 
tylko z własnych baz danych, ale również z zewnętrznych systemów informacji 
odpowiedników działających na poziomie gminy, powiatu i województwa. Wyda-
wanie decyzji w coraz bardziej złożonych kwestiach wymaga niezwłocznej analizy 
rozproszonych i coraz bardziej kompleksowych danych. Koniecznością staje się 
dodatkowo wymiana informacji pomiędzy wieloma dedykowanymi systemami 
dziedzinowymi różnego rodzaju jednostek, jak np. urzędy miast i gmin, instytucje 
rynku pracy czy ośrodki pomocy społecznej2. 
 Co więcej, wzrastające wymagania i ewoluujące preferencje konsumentów 
wymuszają nieustanne podwyższanie poziomu komfortu obsługi i jakości świad-
czonych usług oraz zwiększanie dostępności do instytucji sektora publicznego. 
Nowoczesna administracja publiczna, aby spełnić oczekiwania obywateli, peten-
tów, interesantów, czy też stosując podejście marketingowe – klientów, musi ofe-
rować im możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza osiągnięć postępu cywili-
zacyjnego. Systemem mającym wysokie szanse sprostać oczekiwaniom zarówno 
urzędników, jak i mieszkańców jest Samorządowa Elektroniczna Platforma Infor-
macyjna (SEPI). 
 Do jednostek wykorzystujących dane w ramach Samorządowej Elektronicznej 
Platformy Informacyjnej w Gdańsku należy szereg różnego rodzaju komórek orga-
nizacyjnych, działających w strukturach organów m.in.: Prezydenta Miasta, Powia-
towego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki systemowi 
pracownicy prezydenta miasta są w stanie pozyskać informacje o obywatelu, przy-
kładowo: potwierdzenie tożsamości z ewidencji ludności, posiadane nieruchomości 
i zarejestrowane pojazdy, rejestracja jako bezrobotny, opinie z wywiadów środowi-
skowych, pobierane zasiłki lub świadczenia. Z kolei urzędnicy przyznający zasiłki 
w Referacie Świadczeń Rodzinnych mają dostęp do danych na temat osób ubiega-
jących się o świadczenia, np. dotyczących dzieci na utrzymaniu, dochodu w rodzi-
nie, prowadzonej działalności gospodarczej, pobieranych zasiłkach, ukończonych 
szkoleniach, propozycjach i odmowach przyjęcia oferty pracy bądź szkolenia. 
MOPS może wykorzystywać informacje o ubiegającym się o świadczenie lub inną 
pomoc z obszarów dziedzinowych urzędu pracy, odnośnie pobieranych świadczeń  
i zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, prowadzonej działalności go-
spodarczej. PUP w Gdańsku poprzez platformę uzyskuje informację wspomagającą 

                                                 
1  L. Jodkowska, Nowoczesna administracja publiczna – stopień realizacji e-government  

w Polsce na tle innych państw, w: G. Rosa i A. Smalec (red.): Nowoczesna administracja pu-
bliczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 45, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 256-257. 

2  Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przy-
spieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią 
dla wszystkich. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, s. 3-9. 
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o gotowości i zdolności do podjęcia pracy osób bezrobotnych i poszukujących za-
trudnienia, miejscach noclegowych osób bezdomnych, dochodach rodziny oraz 
wieku i liczbie dzieci3.  
 Platforma SEPI zbudowana jest w oparciu o architekturę otwartą, co dzięki 
odpowiednim technologiom w dziedzinie komunikacji i formatów wymiany danych 
umożliwia rozszerzenie struktury przesyłanych informacji, jak i przyłączenie do 
układu kolejnych jednostek. W obecnym stadium SEPI jest przygotowana do ko-
munikacji z zewnętrznymi systemami PESEL i NIP w przypadku osób, REGON  
w przypadku firm, czy systemem wykrywania nadużyć rynku pracy - aplikacji cen-
tralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  SEPI wykorzystuje współpracują-
ce ze sobą podsystemy: Centrum Prezentacji Informacji Samorządowej i Magistralę 
Wymiany Informacji. 
 Działające całą dobę centrum obejmuje serwer aplikacyjny udostępniający 
dane z całego powiatu. Na serwerze przechowywana jest baza danych o użytkowni-
kach umożliwiająca ich autoryzację. Automatyzacja wymiany danych zapewnia 
możliwość udostępniania zawsze aktualnych danych, bez względu na bieżącą do-
stępność dedykowanych systemów dziedzinowych podległych jednostek. Systemy 
dziedzinowe poszczególnych jednostek zasilają serwery komunikacyjne zlokalizo-
wane w każdej z instytucji, wyposażone w mechanizm zautomatyzowanego wysy-
łania określonej struktury danych do centrum. Magistrala wymiany informacji 
umożliwia pracownikom jednego urzędu wgląd w wybrany zakres danych zgroma-
dzonych w innych instytucjach4. 
 O potencjale rozwojowym systemu świadczy możliwość implementacji  
w przyszłości funkcji udostępniania informacji: zagregowanych, w formie różnego 
rodzaju raportów, ułatwiających wykrywanie nadużyć przy pobieraniu świadczeń  
i zasiłków; analitycznych, umożliwiających wnioskowanie odnośnie bieżącej sytu-
acji społeczno-ekonomicznej regionu, ocenę skuteczności stosowanych instrumen-
tów; prognostycznych, pozwalających ekstrapolować trendy na rynku pracy, wdra-
żać rozwiązania zaradcze i estymować niezbędne środki; w ujęciu czasowym i 
przestrzennym, pozwalając na określenie dynamiki i lokalizacji skupisk ubóstwa w 
aglomeracji. 
 Warto również wspomnieć o jeszcze jednym, jakże pozytywnym aspekcie 
systemu. Eliminując częściowo papierowy obieg dokumentów i ograniczając koszty 
z tym związane, elektroniczna platforma informacyjna stanowi inicjatywę proeko-
logiczną, przyczyniając się do poszanowania walorów naturalnych środowiska. 
Przedsięwzięcia tego typu nie pozostają bez znaczenia w czasach wdrażania idei 
zrównoważonego rozwoju. Jednak znaczącego i szerzej odczuwalnego postępu w 
                                                 

3  E-Gdańsk – europejska metropolia on-line. Materiały źródłowe Referatu Multimedialne-
go Kancelarii Prezydenta. Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 9. 

4  Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, Materiały źródłowe Computerland 
SA i Grupy Sygnity. Warszawa 2009, s. 2-6. 
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tej dziedzinie spodziewać się można dopiero wraz z oczekiwanym wzrostem funk-
cjonalności podpisu elektronicznego.  
 
 
2. E-usługa rejestracji przez Internet jako przykład wykorzystania możliwości 

SEPI i systemu zarządzania relacjami z klientem w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gdańsku 

 
 Coraz bardziej pożądanymi i coraz głośniej postulowanymi rozwiązaniami  
w administracji publicznej stają się e-usługi, których przykładem jest wdrożona  
w październiku 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku rejestracja 
przez Internet. Jak dotąd jest to jedyna w pełni funkcjonalna implementacja tego 
typu systemu w Polsce. E-usługa oferowana jest w ramach przyjętego systemu za-
rządzania relacjami z klientem, wykorzystującego możliwości Samorządowej Elek-
tronicznej Platformy Informacyjnej. 
 Rejestracja przez Internet stanowi egzemplifikację kolejnej cennej inicjatywy 
podjętej w PUP w Gdańsku w celu optymalizacji obsługi i wyjścia naprzeciw ewo-
luującym oczekiwaniom klientów. W 2003 roku, w jako pierwszym urzędzie pracy 
w Polsce, wdrożono w Gdańsku system zarządzania jakością ISO 9001, rok później 
przyjęto program „Polityka jakości” – swoiste zobowiązanie instytucji do ciągłego 
samodoskonalenia. W 2004 roku zainicjowano wielopłaszczyznowy i wieloetapowy 
program „Nowe oblicze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego”, z takimi 
inicjatywami jak m.in.: utworzenie klubów pracy, centrum pracy, kącika prasowe-
go, sali informacji zawodowej, sali giełd pracy, uruchomienie stanowisk kompute-
rowych, infokiosków, portiernię zastąpiono recepcją, a petent stał się klientem. 
Kolejną istotną innowacją, podnoszącą jakość świadczonych przez urząd usług jest 
Elektroniczny System Kolejkowy Qmatic. W 2008 roku uruchomiono usługę SMS-
owe pośrednictwo pracy5. 
 Za sprawą portalu CRM i rejestracji przez Internet uzyskano: usprawnienie 
zarządzania czasem poprzez lepszą organizację pracy, skrócenie kolejek do reje-
stracji, zoptymalizowanie czasu obsługi klienta, odciążenie pracownika od koniecz-
ności wprowadzania danych klientów, możliwość wcześniejszego przygotowania 
się na przyjęcie konkretnych klientów, możliwość kontaktu z klientem jeszcze 
przed pierwszą wizytą6. 

                                                 
5  R. Budnik: Nowe oblicze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Gdańsku,  

w: Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe 
urzędy pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 9-25. 

6  Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych ułatwiających obsługę osób bez-
robotnych na przykładzie rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, 
Materiały pokonferencyjne. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, 28.09.2009. 
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 Funkcjonujący w PUP w Gdańsku system obsługujący rejestrację przez Inter-
net jest kompatybilny zarówno z obecnie stosowanym programem PULS, jak  
i w predestynowanym do implementacji w przyszłości programem SYRIUSZ. Za-
prezentowane rozwiązanie, za sprawą szeregu oferowanych korzyści, zdecydowanie 
znalazło uznanie urzędników, usprawniając znacznie ich pracę i wpisując się ideal-
nie w obraną przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku strategię dynamicznego 
rozwoju. 
 
 
3. Analiza wyników badania użytkowników e-usługi rejestracji przez Internet 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku 
 
 Kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania administracji publicz-
nej stanowi usatysfakcjonowanie obywateli – w tym wypadku osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. W celu poznania opinii klientów Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Gdańsku odnośnie e-usługi rejestracji przez Internet, wraz z wdrożeniem sys-
temu zostały zapoczątkowane badania ankietowe. Po dwumiesięcznym okresie 
ewaluacji, pierwsze uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie interesujących 
wniosków. 
 W przeprowadzonym w okresie 1.10 – 30.11.2009 badaniu wzięło udział 560 
osób – korzystających z systemu rejestracji przez Internet. Wśród respondentów 
51% stanowili mężczyźni. Większość ankietowanych (51%) była w wieku 18-27 
lat, 38% w wieku 28-45, a najmniejszą grupę (11%) stanowiły osoby powyżej 45 
roku życia. Największa rzesza badanych legitymowała się wykształceniem wyż-
szym (40%), 17% - średnim zawodowym,  15% - średnim ogólnokształcącym, 11% 
- podstawowym/gimnazjalnym, 10% - zasadniczym zawodowym, a 7% - policeal-
nym/pomaturalnym. Strukturę wiekową, jak i poziomu wykształcenia korzystają-
cych z e-usługi rejestracji przez Internet tłumaczyć należy zróżnicowaną świado-
mością możliwości oferowanych przez technologie informatyczne, popularnością 
kanałów elektronicznych oraz łatwością posługiwania się komputerem i poruszania 
się po Internecie. 
 Ogromna większość (98%) ankietowanych wyraziła swoje zadowolenie  
z wprowadzenia rejestracji przez Internet (rysunek 1).  
 

98%

2%

zadowolenie

niezadowolenie

 
Rys. 1. Zadowolenie ankietowanych z e-usługi rejestracji przez Internet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ankietowego dotyczącego 
rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Gdańsk 2010. 
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 Prawie wszyscy (99%) ankietowani zadeklarowali ponowne skorzystanie  
z rejestracji przez Internet (rysunek 2). 
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Rys. 2. Deklaracja ponownego skorzystania z rejestracji przez Internet przy kolejnej 
rejestracji w urzędzie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ankietowego dotyczącego 
rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Gdańsk 2010. 

 
 Problemy z uzupełnianiem kolejnych rubryk internetowego formularza reje-
stracyjnego zasygnalizowało 11% respondentów (rysunek 3).  
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Rys. 3. Wystąpienie problemów z uzupełnianiem kolejnych rubryk formularza rejestra-
cyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ankietowego dotyczącego 
rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Gdańsk 2010. 

 
 Według 14% ankietowanych podczas procesu rejestracji wystąpiły problemy 
techniczne (rysunek 4). 
 Poddając analizie typologię problemów technicznych napotkanych przez re-
spondentów, 51% korzystających z rejestracji przez Internet doświadczyło trudno-
ści z połączeniem ze stroną systemu rejestracji. Prawie co piąty ankietowany wska-
zał na brak niektórych nazw w słowniku i brak możliwości ich ręcznego wpisania. 
Podczas próby rejestracji 17% respondentów wystąpił błąd w trakcie rejestracji, 
przez co nie doszła ona do skutku. Trudności z wpisywaniem danych zasygnalizo-
wało 9% badanych. Dwu na stu klientów, pojawiając się później w punkcie obsługi 
w urzędzie, zastało brak uprzednio wypełnionego przez Internet formularza. Rów-
nież 2% badanych miało problem z dodaniem kolejnych rubryk, jak np. posiadane 
umiejętności. 
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Rys. 4. Wystąpienie problemów technicznych podczas rejestracji przez Internet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ankietowego dotyczącego 
rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Gdańsk 2010. 

 

 
 

Rys. 5. Ogólna ocena e-usługi rejestracji przez Internet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ankietowego dotyczącego 
rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Gdańsk 2010. 

 
 W ogólnej ocenie 87% respondentów rejestracja przez Internet została okre-
ślona jako bardzo dobry pomysł, wg 13% jako dobry pomysł (rysunek 5). Dla nie-
spełna całości próby badawczej (99%) e-usługa okazała się łatwa bądź bardzo łatwa 
w obsłudze. W opinii 88% badanych czas obsługi klienta uległ skróceniu, a wg 12% 
pozostał bez zmian. Na uwagę zasługuje fakt, iż prawie wszyscy (99%) ankietowani 
bardzo dobrze lub dobrze ocenili organizację pracy urzędnika obsługującego reje-
strujących się przez Internet7. 
 Najważniejsze spodziewane w wyniku implementacji e-usługi korzyści dla 
klientów to m.in.: możliwość umówienia się na wizytę w konkretnym terminie, 
znaczna oszczędność czasu, brak konieczności oczekiwania w kolejce, łatwiejszy, 
wygodniejszy i szybszy dostęp do rejestracji. 
 Uzyskane w toku badania ankietowego wyniki, za sprawą przypisywanych 
przez klientów bardzo pozytywnych ocen, pozwalają uznać e-usługę rejestracji 
przez Internet za zdecydowanie cieszącą się wysokim uznaniem ofertę administracji 
publicznej. Równocześnie zasygnalizowane ułomności e-usługi na bieżącym jej 
stadium rozwoju dają szansę wyciągnąć wnioski odnośnie możliwych i oczekiwa-
nych udoskonaleń systemu. 

                                                 
7  Raport z badania ankietowego dotyczącego rejestracji przez Internet w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Gdańsku. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 1-9. 
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Podsumowanie 
 
 Nowoczesne technologie w administracji publicznej mają szansę w widoczny 
sposób usprawnić funkcjonowanie wielu instytucji państwowych, dostarczając 
urzędnikom wartościowych instrumentów ewidentnie ułatwiających ich pracę. 
Ewoluująca Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna i system zarzą-
dzania relacjami z klientem stanowią przykład rozwiązań przyczyniających się do 
optymalizacji obsługi ludności. Wdrożona przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdań-
sku e-usługa rejestracji przez Internet stanowi inicjatywę zyskującą bardzo duże 
uznanie wśród użytkowników, co predestynuje to rozwiązanie do dalszych ewalu-
acji i kolejnych implementacji. 
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E-SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION BASED ON THE EXAMPLE 
OF LOCAL GOVERNMENT ELECTRONIC PLATFORM IN GDAŃSK 

 
 

Summary 
 
 Local Government Electronic Platform and Customer Relationship Management 
System in Gdańsk are exemplifying current development in the field of e-services in 
public administration being undertaken to meet rising expectations and increasing needs 
of citizens. Implementation of internet registration service by The District Labour Of-
fice in Gdańsk seems to be entirely appreciated by users and is undoubtedly predesti-
nated to find more followers in the nearest future. 
 

Translated by Tomasz Taraszkiewicz 
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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH  
W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE  

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Postępująca informatyzacja społeczeństw obejmująca zarówno życie społecz-
ne jak i publiczne wymusza we współczesnych gospodarkach podejmowanie dzia-
łań, które mają na celu wykorzystanie narzędzi elektronicznych dla usprawnienia 
funkcjonowania aparatu publicznego we wszystkich jego obszarach. Jednym  
z ważniejszych obszarów, w których występuje coraz szersze wykorzystanie elek-
tronicznych środków przekazu informacji, są zamówienia publiczne. Należy pod-
kreślić, że system elektronicznego zarządzania zamówieniami publicznymi bardzo 
dobrze wpisuje się w całokształt koncepcji e-rządu, którego założeniem jest nie 
tylko usprawnienie komunikacji na linii obywatel-państwo, ale także wprowadzenie 
do relacji między tymi podmiotami elementów quasi-komercyjnych i odejście od 
prostego władztwa państwa nad jednostką na rzecz umożliwienia większej współ-
pracy między nimi.1 Co więcej elektroniczne formy zarządzania mieniem publicz-
nym mogą zagwarantować oprócz znacznych bezpośrednich oszczędności w toku 
postępowania przetargowego także większą przejrzystość jego przebiegu, co ma 
bardzo istotny wpływ na zapewnienie rzetelnego i uczciwego gospodarowania oraz 
ułatwienie kontroli. 

                                                 
1  D. Adamski, Rząd elektroniczny we Wspólnocie Europejskiej, e-Biuletyn 2/2004. 
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 Z punktu widzenia ustawy Prawo zamówień publicznych2 najczęściej wyko-
rzystywanymi procedurami, w których pojawiają się narzędzia elektroniczne, są 
licytacja i aukcja elektroniczna. Poza tym, obowiązujące przepisy dopuszczają wy-
korzystanie przez zamawiających tzw. dynamicznego systemu zakupów a także 
nakładają na nich obowiązek publikowania na stronie internetowej ogłoszenia  
o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprawdzie jedną  
z podstawowych zasad postępowania przetargowego jest zasada pisemności, nie-
mniej jednak ustawa dopuszcza możliwość porozumiewania się pomiędzy uczestni-
kami drogą elektroniczną. 
 W związku z tym, w artykule zaprezentowano najpopularniejsze narzędzia 
elektroniczne wykorzystywane w zamówieniach publicznych, wskazując na ich 
zalety wynikające z zastosowania. Przedstawiono również wyniki badań własnych 
przeprowadzonych wśród zamawiających i oferentów, które określają stopień zna-
jomości i zastosowania narzędzi elektronicznych w procedurach przetargowych 
przez te podmioty. W artykule zaprezentowano również rozwiązania i dobre prak-
tyki krajów wykorzystujących w większym zakresie niż Polska procedury elektro-
niczne. 
 Badania dotyczące wykorzystania narzędzi elektronicznych w zamówieniach 
publicznych przeprowadzono na 105 podmiotach. Zastosowana metoda kwotowa 
zapewnia wystarczająco duży udział obiektów w próbie, aby późniejsze analizy 
porównawcze i wnioski były istotne statystycznie. W celu weryfikacji wyników 
badań i określenia zależności zastosowano test niezależności chi-kwadrat. 
 
 
1. Narzędzia elektroniczne w systemie zamówień publicznych 
 
 Technologie informatyczne znaleźć można praktycznie na każdym etapie 
prowadzonego postępowania przetargowego. Jak już wspomniano, do najczęściej 
wykorzystywanych narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych należą 
licytacja oraz aukcja elektroniczna. Oprócz tego zamawiający zobligowany jest 
przepisami ustawy publikować treść ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej 
a także umieścić na niej specyfikację istotnych warunków zamówienia. Za zgodą 
zamawiającego i po zamieszczeniu odpowiedniego zapisu w specyfikacji oferenci 
mogą porozumiewać się z zamawiającym poza formą pisemną również drogą elek-
troniczną lub z wykorzystaniem faksu. Z praktyki wynika, że są to bardzo często 
wykorzystywane metody komunikacji, które nie tylko przyspieszają proces kontak-
towania się, ale są też znacznie wygodniejsze dla obydwu stron postępowania. Za-

                                                 
2  Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 

227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 
1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778. 
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mawiający zgodnie z przepisami ustawy jest zobowiązany do publikowania ogło-
szeń o przetargach w wersji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Można więc postawić tezę, że narzędzia elektroniczne mogą skutecznie wspierać 
zamówienia publiczne na każdym etapie postępowania. Nadmienić należy, że za-
mawiający może również skorzystać z dynamicznego systemu zakupów. 
 Ustawa Prawo zamówień publicznych oprócz podstawowych trybów udziela-
nia zamówienia (jakimi są przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, a dla 
zamawiających sektorowych również negocjacje z ogłoszeniem) przewiduje także 
licytację elektroniczną. Licytacja taka jest odrębnym trybem udzielania zamówie-
nia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoż-
liwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia 
z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) podle-
gające automatycznej klasyfikacji. Wykorzystanie tego trybu jest nieskomplikowa-
ne, gdyż oferty, które się w nim składa, nie wymagają podpisu elektronicznego.  
 W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej aukcja elektroniczna nie jest 
odrębnym trybem udzielania zamówienia publicznego. Aukcja jest swego rodzaju 
tzw. dogrywką, którą zamawiający może przeprowadzić po spełnieniu określonych 
przesłanek. Zasadniczo zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną 
jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetar-
gu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przeprowadzenie takiej aukcji 
przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający przeprowadza aukcję po 
dokonaniu czynności oceny ofert. Warunkiem przeprowadzenia aukcji jest złożenie 
co najmniej trzech ofert niepodlegających odrzuceniu. W przeciwieństwie do licy-
tacji elektronicznej, w przypadku aukcji oferenci muszą jednak dysponować podpi-
sem elektronicznym. 
 
 
2. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w świetle badań empirycznych 
 
 Zgodnie z danymi publikowanymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
pomimo zalet, jakie daje wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowa-
niach przetargowych, ich wykorzystanie jest bardzo małe. Wskazuje na to niski 
odsetek postępowań prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej (0,16% 
wszystkich postępowań) oraz tylko 14 ogłoszeń dotyczących ustanowienia dyna-
micznego systemu zakupów.3  
 W związku z tym przeprowadzono badania empiryczne wśród zamawiających 
i oferentów, które stanowiły próbę wyjaśnienia braku chęci tych interesariuszy 
systemu zamówień publicznych do stosowania narzędzi elektronicznych w proce-
durach przetargowych. Badaniem objęto 105 podmiotów, z których zdecydowaną 

                                                 
3  Dane na dzień 31.12.2009 r. 
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większość (89%) - jako podmiot mający możliwość zastosowania procedur elektro-
nicznych - stanowili zamawiający. 
 Wśród rodzajów wykonywanej działalności po stronie zamawiającego w ba-
daniu najczęściej występowały jednostki samorządu terytorialnego (55%). W pozo-
stałych przypadkach były to jednostki zarządzania nieruchomościami, jednostki 
wojskowe, uczelnie wyższe, jednostki służby zdrowia, przedsiębiorstwa transportu 
miejskiego i jednostki ubezpieczeń społecznych. Po stronie oferentów najczęściej 
występowały przedsiębiorstwa budowlane oraz usługowe. 
 Na pytanie dotyczące kontaktu z procedurami elektronicznymi w zamówie-
niach publicznych tylko 34% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Co cie-
kawe odsetek pozytywnych odpowiedzi był wyższy u oferentów (50%) niż u za-
mawiających (32%). Wynikać to może z faktu, iż oferenci są bardziej otwarci na 
konkurencyjne i eliminujące korupcję rozwiązania legislacyjne. Jak bowiem wyka-
zują badania, średnio aż 83% oferentów uważa, że w polskim systemie zamówień 
publicznych mamy do czynienia z praktykami korupcyjnymi.4 Według wskazań 
tych samych ankietowanych zastosowanie narzędzi elektronicznych eliminuje te 
praktyki z postępowań przetargowych. Taki wynik może też świadczyć o niechęci 
wśród zamawiających do wprowadzania nowych rozwiązań w procedurach zamó-
wieniowych co niejednokrotnie potwierdzają oni w rozmowach bezpośrednich. 
 Tylko jeden badany podmiot, i to po stronie oferentów, odpowiedział, że sto-
pień wykorzystania procedur elektronicznych w jego działalności wynosi 20-30%. 
Pozostałe podmioty korzystające z narzędzi elektronicznych deklarowały 0-10% ich 
udziału w całokształcie swojej działalności. Taki odsetek odpowiedzi uzasadnia 
prezentowaną statystykę Urzędu Zamówień Publicznych. O ile wśród zamawiają-
cych otrzymany wynik potwierdza ogólną niechęć do wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań, o tyle nie powinien on dziwić, jeśli chodzi o oferentów. Informatyzacja 
społeczeństwa wymusza bowiem w większym stopniu wśród firm sektora prywat-
nego orientację we wszelkiego typu nowinkach technicznych i częściej w związku  
z tym upatrują one swojej szansy na rynku dzięki ich wdrożeniu i zastosowaniu  
w bieżącej działalności.  
 Bardzo interesujących odpowiedzi dostarczyło pytanie dotyczące przyjaznych 
przepisów prawnych sprzyjających zastosowaniu narzędzi elektronicznych w usta-
wie Prawo zamówień publicznych. Aż 57% badanych respondentów wypowiedzia-
ło się w tej kwestii pozytywnie. Potwierdza to ogólne przekonanie, że polskie prze-
pisy prawne dają dużą szansę na wykorzystanie procedur elektronicznych w zamó-
wieniach publicznych. Warto podkreślić, że nastroje pozytywne w tym przypadku 
częściej towarzyszyły wypowiedziom zamawiających. Pozytywny odsetek odpo-
                                                 

4  A. Borowiec, Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych  
w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym – współczesne koncepcje przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 45, Szczecin 2009, s. 66. 
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wiedzi na pytanie, czy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych sprzyjają 
wykorzystaniu narzędzi elektronicznych w procedurach przetargowych, w przypad-
ku tej grupy ankietowanych wyniósł 61%. Świadczyć to może o znacznie lepszej 
znajomości prawa, do którego stosowania zamawiający są zobowiązani w codzien-
nej pracy, a z drugiej strony uzyskany wynik potwierdza istniejącą zwłaszcza wśród 
małych i średnich przedsiębiorców barierę prawną przejawiającą się w niezrozu-
mieniu i niestosowaniu przepisów. 
 Z zagadnieniem przyjaznych przepisów związane było kolejne pytanie zadane 
zamawiającym i oferentom: o korzyści wynikające w związku z wykorzystaniem 
narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych. W tym przypadku 51% 
badanych stwierdziło, że ich wykorzystanie jest korzystne. Znacznie częściej jednak 
odpowiedź pozytywną wskazywali zamawiający (55%) niż oferenci (25%). Wynika 
to prawdopodobnie z przyspieszenia procedur i w związku z tym oszczędności 
czasu, który wiąże się z ich zastosowaniem. Fakt ten dostrzegli przede wszystkim ci 
zamawiający, którzy wykorzystują w swoich procedurach narzędzia elektroniczne. 
Wśród oferentów odpowiedzi były bardzo podobne. Największe korzyści z zasto-
sowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych widzą ci oferenci, 
którzy najczęściej korzystali z tej formy dostępu do systemu. 
 Wśród najczęściej pojawiających się korzyści wskazywanych przez zamawia-
jących pojawia się usprawnienie procedur, przejrzystość postępowania oraz wy-
mierne korzyści ekonomiczne, jakie uzyskuje się dzięki elektronicznym przetar-
gom. Zwłaszcza korzyści ekonomiczne są w tym miejscu bardzo istotne, gdyż nale-
ży pamiętać, że pieniądze, które wydaje się z budżetu państwa, zawsze wzbudzają 
szczególne zainteresowanie opinii publicznej. Na potwierdzenie tej tezy można 
przywołać najbardziej spektakularne wyniki związane z udzielaniem zamówień 
publicznych w trybie licytacji elektronicznej do końca października 2009 roku. 
Największe oszczędności uzyskano podczas licytacji L-98-2009 dotyczącej budowy 
masztów oświetlenia na stadionie. Przy cenie wywoławczej 3 088 000 zł oszczęd-
ności wyniosły aż 1 408 000 zł. W przypadku zaś licytacji L-120-2009 dotyczącej 
remontu dróg i chodników przy cenie wywoławczej 1 659 000 zł oszczędności 
wyniosły 819 169,05 zł. Średnio dzięki zastosowaniu samego trybu licytacji elek-
tronicznej uzyskano 22,63% oszczędności5. Klasyfikację najczęściej wskazywa-
nych korzyści przez zamawiających, które są związane z zastosowaniem narzędzi 
elektronicznych w postępowaniach przetargowych przedstawiono na rysunku 1. 
 W opinii oferentów największymi korzyściami związanymi z wykorzystaniem 
narzędzi elektronicznych w przetargach były: przeciwdziałanie korupcji, większa 
przejrzystość postępowań oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji przez 
zamawiających. 

                                                 
5  Urząd Zamówień Publicznych, Elektroniczne platformy Urzędu Zamówień Publicznych 

– aukcje i licytacje elektroniczne, materiały konferencyjne. 
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Rys. 1. Najczęściej powtarzające się korzyści wśród zamawiających związane ze stoso-
waniem narzędzi i procedur elektronicznych w zamówieniach publicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Wśród problemów z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych najczęściej 
wskazywanymi przez ankietowanych były: brak zainteresowania nowoczesnymi 
rozwiązaniami ze strony zamawiających, problemy związane z podpisem elektro-
nicznym, zawieszanie się systemu klasyfikującego oferty i słaby serwer obsługują-
cy przetargi elektroniczne, brak wiedzy oferentów i zamawiających, brak zachęty 
ze strony ustawodawcy do stosowania rozwiązań opartych na narzędziach elektro-
nicznych, brak szkoleń w tym zakresie oraz skomplikowana procedura na platfor-
mie aukcyjnej. Analizując przedstawiony problem należy także podkreślić zgod-
ność odpowiedzi oferentów i zamawiających. 
 Klasyfikacja odpowiedzi na pytanie, co należałoby poprawić w procedurach 
zamówieniowych, aby zwiększyć wykorzystanie narzędzi elektronicznych w za-
mówieniach publicznych, przedstawiona została na rysunku 2. 
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Rys. 2. Rozwiązania służące zwiększeniu dostępu do narzędzi elektronicznych w postę-
powaniach przetargowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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 Klasyfikacja ta wydaje się odzwierciedlać w szerokim zakresie stan wiedzy 
zamawiających i oferentów, który zadeklarowali w badaniu ankietowym. Z badania 
wynika, że tylko 6% ankietowanych ocenia swoją wiedzę jako bardzo dobrą, 86% 
jako dobrą, a 8% jako dostateczną. Żaden ankietowany nie ocenił natomiast swojej 
wiedzy na ocenę niedostateczną. Sytuacja ta wyjaśnia z jednej strony brak wiedzy 
wśród ankietowanych, która dotyczy szczegółów związanych z przetargami elek-
tronicznymi, a z drugiej wskazuje na świadomość dalszego ich kształcenia. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Nowe techniki dokonywania zakupów za pomocą elektronicznych środków 
komunikacji i wymiany informacji mogą zwiększyć efektywność procesu udziela-
nia zamówienia publicznego przez obniżenie kosztów transakcji, oszczędność pie-
niędzy i czasu zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Wrześniowa noweliza-
cja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzająca m.in. radykalne zmiany 
zasad stosowania licytacji elektronicznej a także uruchomienie przez Urząd Zamó-
wień Publicznych bezpłatnej platformy przetargowej z równoczesnym rozpoczę-
ciem szkoleń przez urząd w tym zakresie, mogą się przyczynić do zrewolucjonizo-
wania polskich przetargów. 
 Na tym tle warto przyjrzeć się doświadczeniom krajów zachodnich w zakresie 
wykorzystania w procedurach zamówieniowych narzędzi elektronicznych. W Wiel-
kiej Brytanii oszczędności z tym związane sięgają około 500 mln funtów rocznie. 
System wykorzystuje katalogi elektroniczne, w których znajdują sie produkty  
o określonym standardzie i cenie. Oszczędności uzyskiwane przy zakupach towa-
rów i usług wynoszą średnio 8%, a obniżka kosztów obsługi zakupów 70%. Duński 
Portal Zamówień Publicznych (DO-IP) jako pierwszy w Europie osiągnął pełną 
funkcjonalność jeszcze na początku 2002 r. Obniżka kosztów zarówno zamawiają-
cych jak i dostawców jest możliwa dzięki całkowitej lub częściowej automatyzacji 
przepływu informacji pomiędzy systemem e-zamówień, systemem realizacji za-
mówień u dostawcy oraz systemem płatności. Elektroniczne zamówienia publiczne 
w Niemczech są realizowane przez portale administracji rządowej, aukcje elektro-
niczne i elektroniczne rynki. Przejście na elektroniczny system zamówień publicz-
nych daje oszczędności rzędu średnio 10%. Fiński system elektronicznych zamó-
wień publicznych Sentteri jest zorganizowany przez państwową fińską izbę han-
dlową. Sentteri odpowiada za cały proces e-zamówień publicznych, poczynając od 
ogłoszenia przetargu, poprzez zebranie ofert, ich ocenę, złożenie zamówienia, 
optymalizację dostaw oraz dokonywanie elektronicznych płatności. Według sza-
cunków izby używanie systemu Sentteri może dać oszczędności rzędu 1,5 mld euro 
rocznie (około 8% wartości zamówień). 
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 Jak więc widać, Polska powinna korzystać z dobrych praktyk i rozwijając 
infrastrukturę komunikacyjną w coraz większym stopniu stosować elektroniczne 
narzędzia komunikacji w zamówieniach publicznych. Potrzebna jest tylko dobra 
wola interesariuszy postępowania przetargowego oraz wsparcie organów państwa 
celem powszechności stosowania tych narzędzi. 
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Summary 
 
 The article presents the most popular tools used in electronic procurement, point-
ing to their advantages resulting from the application. Also presented their research 
results conducted among contracting authorities and bidders, which indicate the degree 
of knowledge and use of electronic tools for procurement by these entities. The article 
also includes solutions and good practices using the countries to a greater extent than 
Poland electronic procedures. Studies on the use of electronic tools in the procurement 
was conducted on 105 subjects. 
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ROZWÓJ RYNKU USŁUG INFORMATYCZNYCH A MODELE BIZNESOWE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ewoluujące w coraz szybszym tempie otoczenie stawia coraz trudniejsze wy-
zwania dla przedsiębiorstw i organizacji. Rozwój nowoczesnych technologii infor-
macyjnych w zakresie komunikowania i przetwarzania informacji przyczynia się do 
zmian w sposobach i modelach zarządzania. Skuteczne funkcjonowanie wymaga 
poszukiwania nowych rozwiązań systemowych umożliwiających zwiększenie efek-
tywności zarządzania.  
 Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do osiągania do-
brych wyników działalności staje się zdolność do podejmowania decyzji prowadzą-
cych do zmian sposobów zarządzania. Im szybciej firma wprowadza nowe modele 
biznesowe, tym lepsza jest jej pozycja względem konkurencji. W takich warunkach 
szczególnego znaczenia nabierają rozwijające się w teorii przedmiotu współczesne 
modele biznesowe oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne, które podlegają 
bezwzględnej weryfikacji przez praktykę gospodarczą1.  
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związku zachodzącego między 
rozwojem rynku usług informatycznych oraz dostępnymi rozwiązaniami technolo-
gicznymi a współczesnymi modelami biznesowymi i stosowanymi rozwiązaniami 
organizacyjnymi w podmiotach gospodarczych.  
 
 

                                                 
1  K. Perechuda: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. 

Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 7-8. 
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1. Współczesne projekcje organizacji i stosowanych modeli biznesowych 
 
 Skuteczność działania podmiotów gospodarczych uzależniona jest od zdolno-
ści przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia.  
 W teorii organizacji i zarządzania wymienia się szereg czynników wpływają-
cych na przyjęte w podmiocie gospodarczym rozwiązania organizacyjne oraz sto-
sowane w związku z tym modele biznesowe.  
 Jako główne determinanty wymienia się zwykle: 

− specyfikę otoczenia, 
− strategię organizacji, 
− wykorzystywane technologie, w tym informacyjne, 
− kulturę organizacyjną i zasoby ludzkie2. 

 Przytaczając za P. Grajewskim3, do podstawowych determinant warunkują-
cych przyjęte rozwiązania organizacyjne można zaliczyć: 

− otoczenie organizacji, 
− zaimplementowaną strategię działania, 
− wykorzystywaną technologię. 

 Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania przyjmująca paradygmat, że 
całość organizacji to więcej niż suma jej części, implikuje konieczność badania 
poszczególnych elementów, ale również zachodzących relacji i związków między 
nimi, ponieważ mają znaczący wpływ na przyjęte rozwiązania organizacyjne.  
W najczęściej stosowanym podejściu sytuacyjnym zakłada się, że najważniejszym 
czynnikiem ze względu na zakres wpływu na organizację jest otoczenie4. Brak 
reakcji przedsiębiorstwa na czynniki zewnętrzne może skutkować jego upadkiem.  
M. Bielski5 stwierdza, że zmiennymi niezależnymi od przedsiębiorstw są otoczenie 
i funkcja genotypowa, natomiast wykorzystywana technologia i kształtowanie się 
zasobów ludzkich są czynnikami, które tylko w sposób częściowy determinują 
przyjęte rozwiązania organizacyjne. Jednakże współczesne organizacje – otwarte na 
nowoczesne technologie informacyjne, które stwarzają nowe kanały dystrybucji 
poprzez wykorzystanie Internetu w działalności handlowej – dokonują zmian orga-
nizacyjnych wynikających z konieczności implementowania rozwiązań technolo-
gicznych. W erze informacji, kiedy to technologia informacyjna umożliwia nowe 

                                                 
2  A. Bednarski: Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998, s. 169;  

M. Bielski: Organizacja. Istota. Struktury. Procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1998, s. 131; 
B.R. Kuc: Zarządzanie doskonałe, Oskar–Master o/Biznes, Warszawa 1999, s. 127; J. Skalik: 
Projektowanie Systemów Zarządzania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 60; H. Stein-
mann, G. Schreyögg: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, 
przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 237. 

3  P. Grajewski: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007, s. 11-23. 
4  G. Morgan: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2005, s. 50-55. 
5  M. Bielski: Organizacja…op.cit., s. 131-135. 
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sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw, uważa się, że podstawową determinantą 
tych zmian jest właśnie rozwój technologii informacyjnej.  
 Rozwój rynku technologii informacyjnych (IT), spadek cen produktów oraz 
usług informatycznych, możliwości oraz zakresu ich wykorzystania otwiera przed 
organizacjami całkowicie nowe możliwości prowadzenia działalności oraz stoso-
wanych modeli biznesowych, które mają umożliwić lepsze zaistnienie w otoczeniu 
rynkowym.  
 Dlatego też kolejny punkt artykułu poświęcony został krótkiej charakterystyce 
modeli biznesowych stosowanych we współczesnych organizacjach z zaakcento-
waniem roli technologii w tychże modelach. 
  
 
2. Podstawowe modele biznesowe stosowane we współczesnych organizacjach 
 
 Jednym z podstawowych problemów przyjmowanych rozwiązań organizacyj-
nych jest dążenie do osiągnięcia zadowalającej rentowności. Nowoczesne organiza-
cje mają wiele możliwości zwiększania swojej wartości, jak również podnoszenia 
wielkości uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Przyjęte rozwiązania organiza-
cyjne implikują stosowanie odpowiednich modeli biznesowych. Do podstawowych 
charakterystyk współczesnych modeli należą: 

− innowacyjność, 
− rewolucyjność, 
− odpowiednio długi horyzont czasowy, 
− łatwość wychodzenia z obranego modelu, 
− umożliwianie uczenia się organizacji, otoczenia, klientów6. 

  Modele biznesowe wdrażane w organizacjach mają na celu usprawnianie me-
chanizmów tworzenia zysku oraz wzrostu roli organizacji na rynku. W poszczegól-
nych modelach biznesowych uwypukla się rolę aspektów istotnych dla współcze-
snego zarządzania przedsiębiorstwami. Dlatego też modele biznesowe można po-
grupować na modele wspomagające: 

− Konfigurację łańcucha wartości – szczególna uwaga poświęcana jest kon-
figuracji oraz znaczeniu poszczególnych elementów łańcucha wartości.  
W tej grupie modeli biznesowych szczególną rolę odgrywa wykorzystanie 
technologii informacyjnych pozwalających na integrowanie przetwarzania  
i przesyłania informacji między poszczególnymi elementami łańcucha oraz 
usług z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych. 

                                                 
6  A.K. Koźmiński: Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa, 2004,  

s. 136; G. Hamel: Strategy as Revolution, „Harvard Business Review” July-August 1996, s. 70; 
R. Foster, S. Kaplan: Twórcza destrukcja, Wyd. Galaktyka, Łódź, 2009, s. 71; L. Bossidy,  
R. Charan: Business Supermodels; What should you change and what should you keep in your 
organization? „CIO”, Nov. 15, 2004 Vol. 18 Iss. 4, s. 11. 
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− Wykorzystanie strategicznych zasobów i wiedzy organizacji – modele biz-
nesowe z tej grupy intensyfikują wykorzystanie takich zasobów jak marka, 
prawa autorskie, wiedza pracowników. Rozwój Internetu i nowoczesnych 
rozwiązań komunikacyjnych przyczynia się do większego znaczenia tych 
modeli biznesowych, które opierają się z jednej strony na poszerzaniu gro-
na odbiorców informacji o przewadze konkurencyjnej stworzonej poprzez 
wygenerowanie rozpoznawalnej marki, a z drugiej strony na wykorzystaniu 
technologii inteligentnych w celu systematyzowania i wykorzystywania 
wiedzy organizacji. 

− Innowacyjność stosowanych rozwiązań technologicznych oraz szybkość 
reorganizacji i dostosowania się do potrzeb rynkowych – modele bizneso-
we z tej grupy stosowane są w przedsiębiorstwach charakteryzujących się 
krótkimi cyklami życia produktów. Technologie informatyczne wspomaga-
jące realizację modeli biznesowych z tej grupy wykorzystują rozwiązania 
typu BI oraz systemów ekspertowych pozwalających na symulowanie pro-
cesów biznesowych oraz szybkie wnioskowanie. Natomiast w zakresie 
usług informatycznych szczególnego znaczenia nabierają usługi outsour-
cingu oraz doradcze, które umożliwiają wydzielenie z organizacji obszarów 
problemowych – np. obsługi i zarządzania hurtowniami danych i oddanie 
ich firmom specjalistycznym.  

− Tworzenie przewagi konkurencyjnej – w tym obszarze modele biznesowe 
uwydatniają wszystkie aspekty organizacji, które przyczyniają się do zdo-
bycia i ugruntowania przewagi konkurencyjnej7. Modele biznesowe tej 
grupy związane są w sposób wielowątkowy z nowoczesnymi rozwiązania-
mi informatycznymi. W zakresie stosowania technologii wielkie możliwo-
ści dają wszystkie zintegrowane systemy informatyczne. Natomiast w ob-
szarze wykorzystania usług oferowanych w ramach rynku IT szczególnego 
znaczenia nabierają usługi pozwalające na ocenę aktualnego stanu realiza-
cji procesów biznesowych, reorganizacji i optymalizacji oraz wdrażania 
odpowiednich systemów informatycznych.  

 Przedstawione powyżej grupy modeli biznesowych stosowanych w rozwiąza-
niach organizacyjnych podlegają ciągłej modyfikacji i reinżynierii na skutek zaim-
plementowanych technologii informacyjnych bądź wykorzystywanych usług infor-
matycznych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informacyjnych w wybranych 
modelach biznesowych jest bezdyskusyjne. Skuteczne dążenie do zwielokrotnienia 
zysku bądź zdobywania przewagi konkurencyjnej i zwiększania udziału w rynku 
jest niemożliwe bez stosowania w przedsiębiorstwach zintegrowanych systemów 

                                                 
7  J. Niemczyk, J. Drzewiecki: Modele biznesowe – próba klasyfikacji i doświadczenia pol-

skich przedsiębiorstw, w: Management forum 2020: Nowoczesne konwencje i metody zarządzania 
strategicznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007. 
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informatycznych czy rozwiązań komunikacyjnych opartych na Internecie. Niewiele 
natomiast miejsca poświęca się ocenie możliwości, jakie daje rozwój rynku usług  
w zakresie IT. Ponadto nie bez znaczenia jest rozwój podmiotów gospodarczych, 
których podstawową działalnością lub jednym z obszarów dziedzinowych jest 
świadczenie usług informatycznych8. 
 Toteż w dalszej części artykułu omówione zostaną rodzaje usług związanych 
bezpośrednio z rynkiem IT oraz modele biznesowe, w których mogą być wykorzy-
stywane, oraz możliwości organizacyjne, jakie usługi te stwarzają dla podmiotów 
gospodarczych.  
 
 
3. Zakres usług informatycznych wykorzystywanych w modelach biznesowych  
 
 Pojęcie rynku IT jest bardzo szerokie9. Przyjmując najczęściej stosowany 
podział, definiuje się trzy podstawowe obszary rynku IT (raporty Computerworld 
TOP 20010): 

− usług, 
− sprzętu, 
− oprogramowania. 

 Przez rynek usług IT rozumie się zakres usług firm informatycznych i teleko-
munikacyjnych, które zaspokajają potrzeby związane z obsługą procesów dotyczą-
cych wytwarzania, sprzedaży i serwisy produktów informatycznych z zakresu 
sprzętu i oprogramowania. Dobrze usystematyzowany podział usług z zakresu IT 
przedstawiony został w raportach Computerworlda w latach 2006–2007. Toteż  
w obszarze usług IT można wyróżnić następujące grupy:  

− Outsourcing – polegający na zleceniu wykonania usług np. w obszarze ad-
ministrowania systemem informatycznym, przetwarzania bądź archiwizo-
wania danych poza podmiot gospodarczy. Tego typu usługi mają na celu 
obniżenie kosztów działalności operacyjnej i funkcjonalnej przedsiębior-
stwa poprzez zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników11. Ta grupa 
usług ma szczególne znaczenie w modelach biznesowych związanych z in-
nowacyjnością działania organizacji.  

                                                 
8  I. Chomiak-Orsa, Rozwój rynku usług informatycznych a współczesne rozwiązania orga-

nizacyjne, w: Informatyka Ekonomiczna nr 14, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 82, red.  
A. Nowicki, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009. 

9  A. Nowicki, Rynek technologii informacyjnych – aspekt pojęciowo-znaczeniowy, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. 

10  Raport Computerworld TOP 200 – 2007, Warszawa, IDG Poland, maj 2007, s. 22-46; 
Raport Computerworld TOP 200 – 2008, Warszawa, IDG Poland, czerwiec 2008. 

11  J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008. 
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− Usługi projektowania i budowy sieci – są typowymi usługami współistnie-
jącymi z procesem wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. Wyko-
rzystywane są we wszystkich modelach biznesowych, ale mają najistotniej-
sze znaczenie w grupie związanej z konfiguracją łańcucha logistycznego.  

− Usługi doradcze – są realizowane nie tylko w zakresie wdrażania nowocze-
snych technologii informatycznych, ale pozwalają na reinżynierię proce-
sów informacyjnych i biznesowych, tak aby organizacja mogła skutecznie 
realizować modele dążące do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.  

− Usługi dostarczania oraz instalacji sprzętu – są kolejną grupą usług zwią-
zanych bezpośrednio z procesem wdrażania nowych rozwiązań informa-
tycznych w organizacji. Wszystkie z omówionych grup modeli bizneso-
wych związane są z wykorzystywaniem zintegrowanych systemów klasy 
ERP czy Business Intelligence, umożliwiających optymalizację procesów 
informacyjnych i decyzyjnych.  

− Wdrożenia oprogramowania – rozwój rynku IT spowodował, że proces 
wdrażania oprogramowania stanowi odrębną grupę usług. Analiza potrzeb 
użytkowników, ocena aktualnych rozwiązań organizacyjnych przyczynia 
się do podejmowania kroków modernizacyjnych12. One z kolei ułatwiają 
przechodzenie między stosowanymi modelami biznesowymi.  

− Usługi serwisowe – dotyczą nadzorowania stanu stworzonych sieci kompu-
terowych, monitorowania wdrożonych SI oraz infrastruktury sprzętu. Ten 
zakres usług wykorzystywany jest we wszystkich modelach biznesowych, 
ponieważ utrzymanie technologii informacyjnych na poziomie umożliwia-
jącym efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest podstawowym 
problemem zarządczym.  

− Usługi szkoleniowe – podnoszące kwalifikacje w zakresie rozwiązań IT są 
zazwyczaj realizowane w dwóch perspektywach. Pierwsza dotyczy szkole-
nia przyszłych użytkowników wdrażanego systemu. Druga perspektywa 
dotyczy usług szkoleniowych realizowanych na kursach ogólnych i specja-
listycznych. Ta grupa usług ma szczególne znaczenie w modelach bizne-
sowych związanych z wykorzystaniem strategicznych zasobów i wiedzy 
organizacji. Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników w zakresie wyko-
rzystywanych technologii przyczynia się do wzrostu efektywności ich dzia-
łań.  

 Rozwój podmiotów gospodarczych świadczących wymienione grupy usług w 
zakresie rynku IT przyczynił się do zmian w koncepcjach zarządzania podmiotami 
organizacyjnymi korzystającymi z powyżej wymienionych usług. Rozwój rynku 
usług IT ma bezpośredni związek z możliwościami stosowania odpowiednich mo-

                                                 
12  Chomiak-Orsa I.: Rozwój rynku usług…op.cit. 
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deli biznesowych oraz – co jest niezwykle istotne dla elastyczności organizacji – 
zmianami modeli biznesowych stosowanymi w konkretnych przedsiębiorstwach.  
  
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w artykule grupy modeli biznesowych i nowoczesne rozwiąza-
nia organizacyjne stanowią tylko przykładowe charakterystyki wskazujące na zna-
czenie rynku IT a w tym usług informatycznych, na kształtowanie modeli bizneso-
wych realizowanych przez organizacje.  
 Reasumując dokonaną specyfikację grup modeli biznesowych oraz kierunków 
rozwoju rynku usług informatycznych można śmiało postawić tezę, że rozwój tech-
nologii informatycznych jak również towarzyszących im usług zdeterminował po-
wstanie nowych paradygmatów zarządzania, które zmieniają całkowicie pogląd na 
sposób zarządzania organizacją – z zarządzania zasobami materialnymi na zarzą-
dzanie zasobami niematerialnymi takimi jak informacja czy wiedza organizacji. 
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DEVELOPMENT OF IT SERVICES MARKET AND BUSINESS MODELS 
 
 

Summary 
 
  Contemporary organizations operating in a dynamically changing environment are 
looking for new solutions that help improve management efficiency. The traditional 
management paradigms are no longer sufficient to optimize the solutions implemented 
by organizations. Developed in the theory, modern business models of management and 
organizational solutions are nowadays particularly important. Today’s organizations 
face challenges arising from globalization of economic processes and dynamic develop-
ing information technologies that create more possibilities for organizations. Therefore, 
the purpose of this article is an indication of the close relationship between the devel-
opment of IT services and modern management models and organizational solutions. 
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BADANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ INFORMATYCZNYCH PROJEKTÓW 

E-BIZNESOWYCH. ZAŁOŻENIA METODYCZNE I STUDIA PRZYPADKÓW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zagadnieniem, któremu w planowaniu biznesowej strony przedsięwzięć in-
formatycznych nadaje się coraz większą wagę, jest określenie ich efektywności.  
W literaturze przedmiotu1 precyzyjnie sformułowano zasady takiej oceny. Po 
pierwsze, badanie powinno mieć charakter pełnozakresowy, czyli dotyczyć obu 
stron rachunku efektywności, a więc nakładów (kosztów) i efektów (wyników, 
korzyści). Po drugie, pomiar musi opierać się na jednoznacznych kryteriach i ade-
kwatnych, możliwych do zastosowania w środowisku danego projektu metodach  
i miarach. Po trzecie, aby zapewnić porównywalność ocen, należy normalizować 
obiekty pomiaru, co najlepiej osiągamy wyrażając je w jednostkach pieniężnych. Po 
czwarte, perspektywą badawczą powinno być ujęcie zintegrowane (systemowe), 
obejmujące efektywność procesową, związaną z przedsięwzięciem IT, oraz efek-
tywność produktową, której istotę stanowią korzyści z użytkowania jego produk-
tów. 

                                                 
1  Por. m.in. prace J. Cypryjański: Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji in-

formatycznych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007; H. Dudycz, M. Dycz-
kowski: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady 
zastosowań, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006 i 2007; P. Lech: Metodyka ekonomicznej 
oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Uniwersytet 
Gdański, Gdańsk 2007. 
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 Wymienione zasady spełniają opisane w literaturze ekonomicznej2, spraw-
dzone w praktyce rachunku inwestycyjnego i stosowane coraz częściej także w 
obszarze IT metody analityczne oparte na algorytmach typu CBA (cost-benefits 
analysis). O ich użyteczności świadczy m.in. rekomendacja stosowania w projek-
tach współfinansowanych ze środków unijnych.  
 Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne omówienie podstaw meto-
dycznych badania efektywności IT ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć 
e-biznesowych wraz z ich praktyczną weryfikacją na przykładzie dwóch projektów: 
platformy integrującej procesy zaopatrzeniowe wewnątrz dużego holdingu oraz 
systemu obsługi zamówień elektronicznych składanych przez sieci handlowe, 
wdrożonego u jednego z dużych dostawców. 
 
 
1. Podstawowe metody badania efektywności rekomendowane w projektach 

europejskich 
 
 W piśmiennictwie oraz w opracowaniach firmowych można znaleźć opisy 
wielu metod oceny efektywności inwestycji informatycznych. W praktyce przed-
sięwzięć IT najczęściej są one ograniczane do prostych ocen bezwzględnej opłacal-
ności, uzyskiwanych poprzez finansowe miary statyczne (m.in. okres zwrotu – PB) 
oraz dynamiczne (m.in. zaktualizowaną wartość netto – NPV i wewnętrzną stopę 
zwrotu – IRR). Spośród podejść dedykowanych – opracowanych specjalnie z myślą 
o badaniu przedsięwzięć informatycznych i/lub innowacyjnych – najszerszy udział 
mają z kolei metody: pełnych kosztów posiadania informatyki (TCO), całkowitego 
wpływu ekonomicznego (TEI), ekonomiki informacji (IE) oraz Applied Information 
Economics (AIE)3. 
 Niezależnie od wielości opracowanych metodyk i miar szczegółowych nadal 
jednak trudno jest wskazać jedną z nich jako obiektywnie najlepszą. W niniejszym 
opracowaniu jako kryterium wyboru adekwatnych metod przyjęto ich stosowalność 
w systemach oceny efektywności wdrożonych w projektach europejskich. Takie 
pragmatyczne podejście wynika z przeświadczenia autora, że należy propagować 
oraz pokazywać możliwości zastosowania takich metod, które pozwolą jak najszer-
szemu kręgowi polskich beneficjentów korzystać z oferty funduszy europejskich 
przeznaczonych na wsparcie inwestycji IT, zwłaszcza że znacząca ich część jest 
ukierunkowana na przedsięwzięcia realizowane w obszarach gospodarki oraz spo-
łeczeństwa opartego na informacji i wiedzy, w których mieszczą się stanowiące 
przedmiot artykułu informatyczne projekty e-biznesowe. Stąd właśnie wybór metod 
                                                 

2  Zob. W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Kraków 2008, rozdz. 2 i powoływane tam prace innych autorów. 

3  Szerokie opisy wymienionych metod oraz analizy ich stosowalności w przedsięwzięciach 
IT zawiera m.in. praca H. Dudycz, M. Dyczkowski: Efektywność... op. cit., rozdz. 4 i 5. 
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analitycznych opartych na algorytmach typu CBA, których miejsce w systemie 
oceny projektów europejskich przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Filary systemu oceny efektywności projektów europejskich 
 

Filozofia Analiza kosztów i korzyści (CBA) 

Zasady 
Przyrostowość, uniwersalność, porównywalność, kompleksowość, jedno-
znaczność, obiektywność, spójność 

Metody oceny 
efektywności 
(opłacalności) 

Zaktualizowana wartość netto (NPV) w ujęciu komercyjnym/finansowym 
(FNPV) i w ujęciu społecznym (ENPV) 
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) w ujęciu komercyjnym/finansowym (FRR 
w wariantach dla projektu i dla kapitału własnego) i w ujęciu społecznym 
(ERR) 

Algorytm  
analityczny 
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n

t
t

t
n

t
t

t
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PVC
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gdzie: PVC – nakłady/koszty projektu, PVB – korzyści projektu, t – hory-
zont czasowy projektu (np. założony cykl życia projektu IT), k – stopa dys-
konta 

Kryterium 
decyzyjne 

Bezwzględne kryterium opłacalności: 
Jeżeli CBA = PVB – PVC, to projekt jest opłacalny, gdy CBA > 0, 
co oznacza, że NPV ≥ 0 oraz że IRR ≥ kgr 
gdzie: PVC – nakłady/koszty projektu, PVB – korzyści projektu, kgr – gra-
niczna (akceptowalna) stopa zwrotu 

Metody analizy 
ryzyka 

Analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza symulacyjna 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy W. Rogowski: Rachunek efektywności 
projektów europejskich, w: M. Trocki, B. Grucza (red.): Zarządzanie projektem euro-
pejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 191-222. 
 
 W następnym punkcie są zaprezentowane przykłady użycia analizy CBA  
w ocenie efektywności ekonomicznej dwóch przedsięwzięć e-biznesowych: 

1. Projektu wewnętrznego, którego celem było wdrożenie platformy integra-
cyjnej typu B2B/inB obsługującej procesy logistyczne w dużym holdingu 
wydobywczo-przetwórczym skupiającym 7 zakładów produkcyjnych i cen-
tralny zakład zaopatrzeniowo-zakupowy, 

2. Projektu zewnętrznego, którego istota polegała na wdrożeniu u dużego 
producenta i dostawcy artykułów spożywczych do wielkich sieci handlo-
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wych systemu obsługi zamówień elektronicznych składanych przez klien-
tów sieciowych poprzez aplikacje typu EDI/EWD. 

 Oba projekty, aby mogły zostać uruchomione – mimo iż ich realizacja nie była 
bezpośrednio wspierana z funduszy europejskich – wymagały wykonania takiej 
analizy i wykazania, że spełniają bezwzględne kryterium opłacalności, tj. NPV ≥ 0 
oraz IRR ≥ kgr. 
 
 
2. Przykład zastosowania analizy CBA w ocenie efektywności projektu  

platformy integracyjnej typu B2B/inB 
 
 Celem projektu było wdrożenie platformy integracyjnej typu B2B/inB auto-
matyzującej obieg i rozliczanie dokumentów logistycznych (zakupowo-
zaopatrzeniowych i magazynowych) w wielozakładowym, rozproszonym prze-
strzennie przedsiębiorstwie o strukturze holdingu. W pierwszym okresie działania 
platforma miała objąć swym zasięgiem 7 spółek produkcyjnych i wydzieloną spół-
kę obsługującą w trybie scentralizowanym procesy zaopatrzeniowe. Implemento-
wana platforma miała scalać dwa różne systemy zintegrowane klasy ERP (SAP we 
wszystkich spółkach produkcyjnych i Axapta w spółce zaopatrzeniowej), wykorzy-
stując technologie przepływów pracy i dokumentów (workflow) oparte na XML4. 
Analiza implementowanego rozwiązania pozwoliła zidentyfikować najważniejsze 
korzyści oczekiwane po wdrożeniu platformy. Dotyczą one dwóch grup efektów: 
(1) automatyzacji, związanej z elektroniczną obsługą transakcji logistycznych  
i eliminacją obiegu dokumentów papierowych (według statystyk systemów ERP  
w 2005 roku miały one objętość ponad 830 tys. kartek formatu A4), co powoduje 
redukcję kosztów obsługi oraz (2) informacyjno-decyzyjnych, wynikających z peł-
nego dostępu w czasie rzeczywistym do aktualnych informacji o przebiegu proce-
sów logistycznych. Przedmiotem dalszej analizy są wyłącznie efekty pierwszej 
grupy. 
 Zgodnie z zasadami analizy przyrostowej uwzględniono tylko te pozycje na-
kładów, kosztów i efektów, które zmieniają się na skutek przyjęcia projektu do 
realizacji. Założono 4-letni okres życia platformy, po którym zostanie przeprowa-
dzona analiza opłacalności dalszej eksploatacji rozwiązania. Sumaryczne nakłady 
inwestycyjne na przedsięwzięcie integracyjne, określone na podstawie dokumenta-
cji technicznej, wyniosły 513 700 zł i zostały w całości poniesione w ciągu pierw-
szego roku. Stopę graniczną dyskonta kgr przyjęto na poziomie WACC (średniego 
ważonego kosztu kapitału), tj. w wysokości 14%. 

                                                 
4  Szerszy opis projektu oraz ocena jego efektywności ekonomicznej są zawarte w pracy 

H. Dudycz, M. Dyczkowski: Efektywność... op.cit., s. 129-134 i 174-187. 
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 Identyfikując i kwantyfikując efekty wdrożenia platformy ustalono, że będą 
one równoważne pełnym kosztom dotychczasowej obsługi procesów logistycznych 
w zakresie, w którym są one automatyzowane (są to tzw. koszty alternatywne). 
Szczegółowa analiza procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych oraz 
procedur ich obsługi przed i po wdrożeniu rozwiązania5 wykazała, że uruchomienie 
platformy integracyjnej powinno spowodować obniżkę następujących pozycji kosz-
towych: kosztów pracy w działach zaopatrzenia i księgowości (o 324 000 zł, przy 
czym w kolejnych latach założono ich 5% wzrost), kosztów materiałów eksploata-
cyjnych (papier – 13 919 zł, toner – 62 518 zł), niższej amortyzacji (15 678 zł) oraz 
kosztów obiegu dokumentów (tzw. kosztów pocztowych – 6 786 zł). 
 

Tabela 2 
 

Zestawienie przepływów pieniężnych w zł – kalkulacja pomocnicza dla NPV i IRR 
 

Lata eksploatacji implementowa-
nego systemu 

rok bazowy 
rok bazowy 

+ 1 
rok bazowy 

+ 2 
rok bazowy 

+ 3 
Nakłady inwestycyjne −513 700 0 0 0 
Efekty (redukcja kosztów) 0 422 901 439 101 456 111 
Przepływy pieniężne netto (NCF) −513 700 422 901 439 101 456 111 
Współczynnik dyskontowy (CO) 1,000 0,8772 0,7695 0,6750 
Zdyskontowane przepływy pie-
niężne (NCF x CO) 

−513 700 370 966 337 874 307 862 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W tabeli 2 zestawiono przepływy pieniężne związane z analizowanym projek-
tem. Na ich bazie obliczono wskaźniki stanowiące podstawę bezwzględnej oceny 
opłacalności tej inwestycji informatycznej, a więc wartości NPV i IRR. Wynoszą 
one odpowiednio: NPV = 503 001,68 zł, IRR = 66,02%. Są to więc wartości, przy 
których należy przyjąć, że projekt spełnia bezwzględne kryterium opłacalności,  
a więc jest efektywny w ujęciu ekonomicznym. 
 
 
3. Przykład zastosowania analizy CBA w ocenie efektywności projektu obsługi 

zamówień elektronicznych typu EDI/EWD 
 
 Celem przedsięwzięcia było wdrożenie u dużego producenta i dostawcy arty-
kułów spożywczych systemu obsługi zamówień elektronicznych składanych przez 

                                                 
5  Por. H. Dudycz, M. Dyczkowski: Efektywność... op.cit., załącznik F. 
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tzw. klientów sieciowych (sieci hipermarketów) przez aplikacje EDI. Przedmiotem 
projektu było zastąpienie dotychczasowych kanałów komunikacyjnych (faks, tele-
fon i e-mail) systemem elektronicznej wymiany dokumentów, takich jak: zamówie-
nie zakupu – Purchase Order (ORDERS), potwierdzenie przyjęcia zamówienia – 
Purchase Order Response (ORDRSP), awizo wysyłki – Shipping Notices 
(DESADV), potwierdzenie otrzymania towaru – Receiving Advice (RECADV)  
i faktura – Invoice (INVOIC). W tym celu niezbędne było uaktywnienie funkcjo-
nalności modułu dystrybucyjnego eksploatowanego systemu (JDEdwards, obecnie 
Oracle – EnterpriseOne) wspomagającej mechanizmy EDI i jej integracja z plat-
formą sieciową ECOD firmy Comarch6. Analiza implementowanego rozwiązania 
pozwoliła zidentyfikować korzyści oczekiwane po wdrożeniu aplikacji. Dotyczą 
one efektów automatyzacji, wynikających z elektronicznej obsługi transakcji, czego 
skutkiem jest skrócenie procesu i wyeliminowanie błędów typowych dla operacji 
„ręcznych” oraz zmniejszenie ilości wystawianych dokumentów papierowych  
(o prawie 200 tys. stron formatu A4), powodujące redukcję kosztów obsługi czyn-
ności dystrybucyjnych. Ponadto wprowadzenie elektronicznego obrotu dokumen-
tami (dotyczy to zwłaszcza dokumentu RECADV – potwierdzenia otrzymania to-
waru przez klienta) pozwala na przyspieszenie momentu wystawienia faktury za 
dostarczony towar o 2 dni robocze.  
 Podobnie jak w poprzednim przykładzie użyto analizy przyrostowej oraz zało-
żono 4-letni okres życia systemu. Nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie wyno-
szą 118 000 zł (licencja na aplikację – 12 300 zł, usługi wdrożeniowe – 105 700 zł), 
a roczne pełne koszty użytkowania to 11 712 zł. Stopę graniczną dyskonta kgr przy-
jęto na poziomie WACC, w tym przypadku w wysokości 7%. 
 Identyfikując i kwantyfikując efekty wdrożenia systemu elektronicznej obsłu-
gi zamówień przyjęto, że będą one równoważne pełnym kosztom dotychczasowej 
obsługi procesów dystrybucyjnych w zakresie, w którym są one automatyzowane. 
Analiza przeprowadzona na podstawie szczegółowej oceny pracochłonności obsługi 
transakcji przyjęcia zamówienia klienta i jego rejestracji w systemie, wprowadzania 
potwierdzenia odbioru towaru oraz wystawiania i wysyłki faktury wykazała, że 
proces ulega skróceniu średnio o 16 minut, co przy ponad 35 tys. transakcji rocznie 
daje oszczędność ponad 9333 godzin, a więc jest równoważne 5 etatom. Do dal-
szych szacunków przyjęto redukcję o 3 stanowiska, co daje oszczędności kosztów 
pracy w dziale handlowym o 108 000 zł (w kolejnych latach założono ich 5% 
                                                 

6  Por. opis projektu zawarty w pracach: M. Dyczkowski: Ocena efektywności w informa-
tycznych projektach e-biznesowych – metody i przykłady zastosowań, w: W. Chmielarz, T. Parys 
(red.): Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, Wyższa Szkoła Ekono-
miczno-Informatyczna, Warszawa 2008, s. 25-40 oraz M. Dyczkowski: Economic effectiveness 
evaluation in a project of information technology change on the example of order processing 
system, w: J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds), Advanced Information Technologies for 
Management AITM’2008, Wroclaw University of Economics Research Papers no 35, Wroclaw 
2008, s. 67-78. Zob. też ECOD, http://ecod-portal.comarch.pl/ 
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wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Zmniejszenie kosztów materiałów eks-
ploatacyjnych (papier, toner) oszacowano na 15 680 zł. Do oszacowania dodatko-
wego dochodu związanego z szybszym fakturowaniem za dostarczony towar  
i w konsekwencji spływem należności użyto rozwiązania opartego na automatycz-
nym zleceniu zakładania lokat overnight. Estymacje wykazały, że generują one 
dodatkowy przychód z odsetek bankowych wynoszący 19 793 zł rocznie. 
 W tabeli 3 zestawiono przepływy pieniężne związane z analizowanym projek-
tem. Na ich bazie obliczono wskaźniki stanowiące podstawę bezwzględnej oceny 
opłacalności tej inwestycji informatycznej, a więc wartości NPV i IRR. Wynoszą 
one odpowiednio: NPV = 229 823,49 zł, IRR = 76,26%. Są to więc wartości, dla 
których należy przyjąć, że projekt spełnia bezwzględne kryterium opłacalności,  
a więc jest efektywny w ujęciu ekonomicznym. 
 

Tabela 3 
 

Zestawienie przepływów pieniężnych w zł – kalkulacja pomocnicza dla NPV i IRR 
 

Lata eksploatacji implementowa-
nego systemu 

rok bazowy 
rok bazowy 

+ 1 
rok bazowy 

+ 2 
rok bazowy 

+ 3 
Nakłady inwestycyjne i koszty −129 712 −11 712 −11 712 −11 712 
Oszczędności (redukcja kosztów) 0 143 473 148 873 154 543 
Przepływy pieniężne netto (NCF) −129 712 131 761 137 761 142 831 
Współczynnik dyskontowy (CO) 1,000 0,9346 0,8734 0,8163 
Zdyskontowane przepływy pie-
niężne (NCF x CO) 

−129 712 123 141 119 802 116 593 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w opracowaniu metody analityczne, bazujące na przyjętym  
w projektach europejskich podejściu CBA z użyciem bezwzględnych kryteriów 
decyzyjnych opartych na estymowanych wartościach NPV i IRR, oraz przykłady 
ich zastosowania do zbadania opłacalności dwóch projektów e-biznesowych poka-
zują przydatność zaproponowanego podejścia do oceny efektywności ekonomicznej 
tego typu inwestycji. Mimo że opisane przykłady nie obejmują całego spektrum 
systemów gospodarki elektronicznej, to – zdaniem autora – dowodzą, że odpowied-
nie przemodelowanie procesów biznesowych i wsparcie ich adekwatną technologią 
informatyczną może przynosić wymierne i policzalne „w pieniądzu” efekty ekono-
miczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż w czasie fascynacji e-biznesem oraz real-
nego zapotrzebowania na systemy gospodarki elektronicznej konieczna jest rzetelna 
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ocena efektywności tego typu przedsięwzięć. Tylko ona bowiem zapewni alokację 
środków finansowych i rzeczowych wymaganą dla dynamicznego rozwoju techno-
logii sieciowych i bazujących na nich aplikacji, w tym stałe ich zasilanie w ramach 
projektów europejskich. Aby nasze firmy mogły korzystać z oferty europejskich 
funduszy wsparcia, muszą stosować metody rachunku efektywności wymaganego 
przez instytucje zarządzające tymi środkami. Autor ma nadzieję, że przedstawione 
w opracowaniu rozważania i zaprezentowane przykłady przyczynią się do upo-
wszechnienia wiedzy na ten tak istotny temat. 
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT FOR IT E-BUSINESS PROJECTS. 
METHODOLOGICAL ASPECTS AND THE CASE STUDIES 

 
 

Summary 
 
 The paper presents selected problems in assessing economic effectiveness of IT  
e-business projects. In most cases economic effectiveness of such projects is examined 
with discounted financial methods, using measures typical for Cost-Benefits Analysis 
(CBA), such as: net present value (NPV) or internal rate of return (IRR). In the initial 
part the author discussed briefly methodological grounds for CBA analysis which is 
consistent with requirements towards European projects. The main part of the paper 
includes case studies on economic effectiveness evaluation for two e-business projects. 
The first one concerned an implementation of B2B/inB platform for internal logistic 
chains. The project was carried out by one of the biggest Polish holding, and aimed at 
substituting existing „paper-based” document exchange between SAP and Axapta ERP 
systems for workflow solutions based on XML technology. The second one involved an 
improvement of an order processing system. The project was carried out by one of the 
main food articles suppliers for major retail chains, and aimed at substituting existing 
document exchange system for solutions based on EDI/ECOD platform. 
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INTEGRACJA PARTNERÓW W LOGISTYCZNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
  Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia zarówno fizyczny transfer 
towarów, jak i przepływ informacji dotyczących danego transferu. W trakcie prze-
pływu towaru w łańcuchu dostaw informacja jest bardzo często modyfikowana.  
Z tego względu systemy informatyczne poszczególnych partnerów biznesowych 
nadzorujące przepływ informacji i towarów w łańcuchu dostaw muszą gwaranto-
wać integralność wszystkich jego ogniw. W niniejszym artykule autor omówi sys-
temy wykorzystywane przez firmy będące partnerami w łańcuchach dostaw i na-
rzędzia e-gospodarki wykorzystywane w kontaktach między nimi. Omówione zo-
staną również standardy GS1 będące elementem zacieśniającym współpracę partne-
rów logistycznych łańcuchów dostaw. 
 Kierownictwo przedsiębiorstwa decydując się na zakup i wdrożenie systemu 
informatycznego planuje poprawić wizerunek firmy w oczach swoich klientów, 
jednocześnie ulepszając realizację procesów w obrębie przedsiębiorstwa. W zależ-
ności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanych środków na wdrożenie 
wybrany system informatyczny może mieć różną funkcjonalność.  
 W zależności od roli poszczególnych firm w funkcjonowaniu łańcucha dostaw 
można przyjąć, że każda z nich korzystać będzie z systemu informatycznego najle-
piej pasującego do realizowanych przez te firmy zadań. Korzystać one będą z sys-
temów informatycznych różnych klas: związanych z obsługą klienta, zarządzaniem 
magazynem, śledzeniem realizowanych dostaw i wielu innych. Najbardziej jednak 
rozpowszechnionym systemem jest system klasy ERP, dlatego w niniejszym arty-
kule autor w największej części skupi na nim uwagę. 
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 Dobrze wdrożony system tej klasy niesie ze sobą między innymi następujące 
korzyści: pozwala zmniejszyć poziom zapasów; precyzyjnie planować i wytwarzać, 
czego efektem jest skrócenie długości cyklu dostaw i zmniejszenie poziomu robót 
w toku; wpływa na redukcję kosztów materiałowych, co spowodowane jest łącze-
niem zamówień w grupy (EOQ); zapewnia płynny przepływ produkcji, dzięki 
sprawnemu planowaniu zmniejsza się liczba przestojów i braków; pozwala szybko 
reagować na zmiany w zamówieniach klientów i problemy z dostawami; nadzoro-
wać ściąganie należności; na bieżąco analizować i raportować. 
 Dobrze wdrożony system ERP daje przedsiębiorstwu stabilną podstawę dal-
szej działalności. System nadzoruje poszczególne etapy realizowanych procesów, 
przetwarza wprowadzone informacje, jest narzędziem dla kierownictwa do analizy 
w czasie rzeczywistym, umożliwiając raportowanie kluczowych dla firmy obszarów 
prowadzonej działalności.  
 Powyżej opisane procesy nadzorowane przez system informatyczny dotyczą 
jednego przedsiębiorstwa. Innymi słowy funkcjonalność systemu dopasowana jest 
do procesów przez nie realizowanych. Chcąc zatem zamówić materiały potrzebne 
do produkcji system wykorzysta informacje pochodzące z planu produkcji, który 
stworzony został na podstawie planu sprzedaży i wpływających do firmy zamówień 
klienta. Plan ten wynika z historii sprzedaży z lat poprzednich. Każdy z dostawców 
i odbiorców przedsiębiorstwa korzysta ze swojego systemu informatycznego. Zapo-
trzebowanie tworzyć będzie na podstawie swoich prognoz wynikających z historii 
sprzedaży w każdym z nich. W każdym z przedsiębiorstw będą one indywidualnie 
dopasowane do jego bieżących potrzeb. W takim układzie nie można mówić  
o szybkim i elastycznym reagowaniu na potrzeby zmieniającego się popytu na ryn-
ku. Każde z przedsiębiorstw skupione jest na realizacji swojego planu produkcji. 
Zależności między tymi przedsiębiorstwami ograniczają się jedynie do tego, kto, co 
i u kogo zamówił oraz komu sprzedał. Sytuacja zmienia się w momencie współpra-
cy pomiędzy dostawcami a odbiorcami – w momencie powstania łańcucha dostaw.  
 Łańcuch dostaw to sieć partnerów, którzy w ramach wspólnego działania 
przekształcają podstawowy surowiec w wyrób gotowy o określonej wartości dla 
końcowych nabywców i zagospodarowują zwroty na każdym etapie. Każdy partner 
w łańcuchu dostaw jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces, który podnosi 
wartość produktu1. Na rysunku 1 przedstawiony został łańcuch dostaw. 
 

                                                 
1  A. Harrison, R. van Hoek: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 34. 
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Rys. 1. Przykład logistycznego łańcucha dostaw 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Jednym z głównych zadań w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest monitorowa-
nie zapasów w całym łańcuchu i ograniczenie niepewności, która jest przyczyną 
tworzenia zapasów bezpieczeństwa lub realizacji takich nieoptymalnych działań  
w tym łańcuchu, jak zakupy i zapas2. 
 Kierownictwo firm zdaje sobie sprawę z faktu, że konkurowanie z firmami  
o podobnym profilu działalności wymaga wiele trudu. Aby utrzymać klienta, nie 
wystarcza już sprzedać produkt wysokiej jakości czy zadbać o dobry serwis. Klient 
coraz rzadziej przywiązuje się do dostawcy, stąd też powstaje duże ryzyko, że może 
odejść do konkurencji. Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany popytu są 
podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Nie jest to możliwe, jeśli 
choć jedna firma (niezależnie czy będzie to dostawca, czy odbiorca) będzie nieela-
styczna i na zmiany rynku nie zareaguje. Stąd też coraz częściej powstają łańcuchy 
dostaw składające się z partnerów będących dla siebie odbiorcami bądź dostawcami 
i mającymi wspólny cel – dostarczyć na rynek to, czego oczekuje klient. Istotne 
więc jest mieć takie narzędzia informatyczne, które pozwolą kierownictwu każdego 
z partnerów reagować na wszelkie zmiany. 
 Informacje dotyczące zmian na rynku powinny w krótkim czasie trafić do 
wszystkich partnerów w łańcuchu. Jest zatem potrzebny taki system, który umożli-
wi lepszą współpracę między dostawcami a odbiorcami. Sam system ERP nie wy-
starczy. Będąc głównym systemem informatycznym firmy, zbierającym i przetwa-
rzającym dane, musi współpracować z systemami CRM i SCM, które umożliwiają 

                                                 
2  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, 

s. 31. 
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zbieranie i przetwarzanie większej ilości i bardziej szczegółowych danych, niż było 
to możliwe w systemie ERP (rysunek 2).  
 

 
 

Rys. 2. Współpraca systemu ERP z systemami CRM i SCM 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: I.J. Chen: Planning for ERP systems: 
analysis and future trend, Business Process Management Journal, Vol. 7 No. 5, 2001,  
s. 374-386. 

 
 Informacje dotyczące klienta zbierane są przez system CRM, a efekty pozy-
skanych informacji trafiają do systemu ERP (np. zamówienia wyrobów gotowych 
czy projekty nowych wyrobów pod wymagania klienta itp.). Podobnie jest z zarzą-
dzaniem łańcuchem dostaw. Informacje wynikające z SCM trafiają do ERP i na tej 
podstawie są realizowane, np. poszczególne zamówienia produkcyjne wynikające 
ze zmian zapotrzebowania rynku. Wymiana danych pomiędzy ogniwami logistycz-
nego łańcucha dostaw jest podstawowym zadaniem, za które odpowiedzialne są 
systemy SCM. SCM zajmuje się przepływem informacji, towarów i usług, integru-
jąc cały łańcuch dostaw. Podstawowym negatywnym czynnikiem z krótkotermino-
wego punktu widzenia jest wysoki koszt projektu i wdrożenia systemu w logistycz-
nym łańcuchu dostaw. Tak więc samo wdrożenie systemu SCM nie jest sposobem 
na generowanie oszczędności w krótkim okresie. Z długookresowego punktu wi-
dzenia ta wada przekształca się w zaletę, gdyż dobre wdrożenie systemu SCM oraz 
prawidłowe jego stosowanie przez odpowiednio wyszkolony personel pozwala 
zaoszczędzić pieniądze poprzez poprawę jakości, zmniejszenie problemów doty-
czących tworzenia i utrzymywania zapasów na odpowiednim poziomie, w poszcze-
gólnych ogniwach łańcucha dostaw. Kolejną korzyścią, jaką stwarza SCM, jest 
uproszczenie i usprawnienie skomplikowanych procesów logistycznego łańcucha 
dostaw, poprawa jakości obsługi klienta, a także zwiększenie efektywności wyko-
rzystania czasu pracy przez pracowników. Należy również dodać, że odpowiednio 
wykorzystywany system SCM nie dopuści do występowania takich sytuacji,  
w których przyjęto by zamówienie od klienta na produkt już niewytwarzany lub 
obecnie przeprojektowywany3. Systemy SCM są zaawansowane technologicznie. 

                                                 
3  D. Eaton: What are the benefits of SCM?, Configuration Management Tools FAQ, 

www.stason.org 

ERP DOSTAWCY KLIENCI 

SCM CRM 
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Dostarczają narzędzia do zarządzania całym łańcuchem – począwszy od projekto-
wania i ustalenia źródła zaopatrzenia w materiały, przez planowanie popytu i dys-
trybucję, na dostarczeniu klientowi wyrobu kończąc.  
 W dobie Internetu nie sposób ignorować jego możliwości. Coraz łatwiejszy 
dostęp do „globalnej sieci” spowodował rosnącą potrzebę ułatwienia dostępu jej 
użytkownikom do firm. Rozwijająca się e-gospodarka stała się podstawą do dalsze-
go rozwoju systemów informatycznych a łatwiejszy dostęp do Internetu przyczynił 
się do powstania narzędzi w relacjach B2B czy B2C. To z kolei wymusiło na pro-
ducentach systemów informatycznych poszerzanie ich funkcjonalności o narzędzia 
gospodarki elektronicznej.  
 Rysunek 3 przedstawia kierunki w rozwoju funkcjonalności systemów infor-
matycznych w relacjach między partnerami łańcucha dostaw. Podstawą funkcjono-
wania systemu jest jedna baza danych. Dzięki temu wyeliminowane zostaje praw-
dopodobieństwo zdublowania informacji. System jest bardziej wydajny i sprawny.  
 

 
 

Rys. 3. Nowoczesne systemy ERP wykorzystujące narzędzia e-gospodarki i systemy 
ułatwiające współpracę partnerów w łańcuchach dostaw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ch. Möller: ERP II: a conceptual framework 
for next-generation enterprises systems?, Journal of Enterprise Information Manage-
ment, Vol. 18 No. 4, 2005, s. 483-497. 

 
 W centralnym położeniu całego systemu znajduje się system ERP, dzięki 
któremu realizowane są poszczególne procesy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz 
zarządzanie procesami biznesowymi. Przetwarzane dane stanowią podstawę do 
tworzenia różnego rodzaju analiz i raportów, będących podstawą dla kierownictwa 
do rzeczywistej oceny stanu przedsiębiorstwa. Dzięki dodatkowym, bardziej za-
awansowanym niż ERP systemom można w sposób wyczerpujący zarządzać rela-
cjami z partnerami łańcucha dostaw (SCM). Szczegółowa analiza relacji z dostaw-
cami (SRM) i klientami (CRM) uzupełnia dane głównego systemu (jakim jest 
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ERP). Przetwarzanie danych może również dotyczyć produkowanych (dystrybu-
owanych) wyrobów – zarządzania cyklem życia wyrobu (PLM), zarządzania zaso-
bami ludzkimi (HRM), czy wykorzystania Business Intelligence do kontroli wydaj-
ności firmy (CPM).  
 Uwzględnienie w systemie możliwości, jakie daje Internet, przynosi przedsię-
biorstwu wymierne korzyści: budowanie relacji B2B między przedsiębiorcami, 
B2C pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami, B2E między przedsiębiorstwem  
a jego pracownikami.  
 Integracja międzysystemowa jest ostatnim obszarem przyszłościowych syste-
mów informatycznych. EAI (Enterprise Application Integration) pozwala na prze-
twarzanie informacji w czasie rzeczywistym, stymuluje procesy biznesowe,  
a przede wszystkim integruje informacje między różnymi systemami. 
 Nie sposób nie wspomnieć, omawiając zagadnienia związane z nadzorem nad 
informacją, o jej automatyzacji i standaryzacji. System SCM może stać się bardziej 
elastyczny, gdy łańcuch dostaw zostanie tak zorganizowany, aby informacje przesy-
łane równolegle z jednostkami logistycznymi mogły być pobierane i przetwarzane 
przez system informatyczny występujący w każdym ogniwie logistycznego łańcu-
cha dostaw. W tym celu należy wprowadzić taki standard, który umożliwia identy-
fikację tej samej informacji w systemach informatycznych wykorzystywanych 
przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw w ten sam sposób.  
 Rozwiązaniem może być etykieta logistyczna (SSCC), która ma na celu nad-
zorowanie przepływu towarów przez poszczególne ogniwa łańcucha dostaw, przy 
jednoczesnej gwarancji, że informacja będzie jednoznacznie interpretowana we 
wszystkich ogniwach logistycznego łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna systemu 
GS1 przedstawia informacje w dwóch formach: informacje w formie czytelnej dla 
człowieka oraz w formie czytelnej maszynowo, które są przeznaczone do automa-
tycznego wprowadzania danych do systemów informatycznych. Służą temu kody 
kreskowe, które są tanią i bezpieczną metodą przechowywania i przekazywania 
informacji4. Za pomocą etykiety logistycznej można identyfikować każdą jednostkę 
wysyłkową występującą w dowolnym ogniwie logistycznego łańcucha dostaw.  
 Przyjmowanie nośnika oznakowanego etykietą logistyczną sprowadza się do 
zeskanowania kodu. W konsekwencji informacja zawarta w kodzie kreskowym 
zostaje odczytana przez system. Rola pracownika sprowadza się do porównania 
informacji widocznej w oknie systemu informatycznego z rzeczywistym, przyjmo-
wanym towarem. Automatyzacja informacji eliminuje błędy powstające przy od-
czytywaniu i ręcznym wprowadzaniu zawartości, ilości, terminu przydatności itp. 
do systemu informatycznego. W efekcie przyjmowana paleta zaraz po zeskanowa-
niu i potwierdzeniu przyjęcia jest gotowa do przeniesienia do obszaru składowania. 

                                                 
4 J. Majewski: Standardy wymiany informacji w systemach zarządzania łańcuchem do-

staw, www.logistyka.net.pl 
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 Standaryzacja obejmująca działania organizacji GS1 dotyczy nie tylko stan-
dardów identyfikacji informacji. Przedmiotem działania organizacji jest również 
propagowanie narzędzi gospodarki elektronicznej takich jak katalogi elektroniczne 
(EANIC)5, czy wykorzystywanie standardowych komunikatów w elektronicznej 
wymianie danych (EDI).  
 Celem elektronicznej wymiany danych jest wyeliminowanie wielokrotnego 
wprowadzania informacji pochodzących z dokumentów oraz przyspieszenie  
i zwiększenie dokładności przepływu informacji. Użycie EDI pozwala poprawić 
czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także 
zmniejszyć pracochłonność procesu. Efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpo-
średniej komunikacji między systemami komputerowymi zarówno nabywców, jak  
i sprzedawców produktu. Nie wymaga od partnerów korzystania z tego samego 
systemu informatycznego. 
 Dzięki standardowym komunikatom, niezależnie od formatu dokumentu  
w systemach informatycznych dostawcy czy odbiorcy, informacja przesyłana za 
pośrednictwem EDI jest odczytywana jednoznacznie.  
 Do korzyści płynących z użytkowania EDI można zaliczyć: oszczędność cza-
su i pieniędzy; zminimalizowane ryzyko błędu; polepszoną gospodarkę towarami; 
powiększenie rynku odbiorców. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wdrożenie systemu ERP umożliwia nadzorowanie procesów wewnątrz firmy. 
Budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami, tworząc logistyczne łańcuchy do-
staw, umożliwia partnerom biznesowym przyciąganie większej liczby klientów  
i ich utrzymanie dzięki elastycznemu reagowaniu na bieżące zmiany popytu. 
Współpraca z partnerami w łańcuchu nie byłaby możliwa dzięki zaawansowanym 
systemom informatycznym jak i narzędziom e-gospodarki (choćby EDI). Standary-
zacja otwiera globalne horyzonty, dzięki czemu prowadzona działalność wykraczać 
może poza rynki regionalne. Inwestowanie w rozwój całych łańcuchów dostaw, 
wyposażanie ich w zaawansowane narzędzia informatyczne pozwoli uodpornić się 
na zmiany rynku i wynikające z tego koszty związane z zamrożeniem kapitału  
i błędami planistycznymi. Ten kierunek rozwoju jest nieunikniony i po raz kolejny 
otwiera przedsiębiorstwom nowe możliwości w budowaniu silnej organizacji  
o stabilnej pozycji ekonomicznej.  
 
 

                                                 
5  www.eanic.ean.pl 
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AN INTEGRATION OF SUPPLY CHAIN’S PARTNERS 
 
 

Summary 
 
 Supply chain management enables the physical transfer of goods and information. 
The transfer of information in the logistics supply chain so that information is modified. 
Therefore, information systems, which benefit the business partners must ensure the 
integration of the different elements of the logistics supply chain. This article presents 
why should companies implement IT systems, benefits of e-commerce in SCM, and 
benefits of using GS1 standards. 
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ZMIANY W MODELACH BIZNESOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW INTERNETOWYCH 
OFERUJĄCYCH TREŚCI I USŁUGI KLIENTOM INDYWIDUALNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Istotną część e-biznesu, rozumianego jako użycie działań elektronicznych  
w procesie normalnego funkcjonowania1, stanowią przedsiębiorstwa internetowe, 
które kierują swoją ofertę do nabywcy indywidualnego. Wśród nich można wyróż-
nić te, które oferują internautom treści (ang. content) oraz usługi do wykorzystania 
na komputerze. Definiując model biznesowy za A. Afuahem i Ch. Tuccim jako 
sposób, w jaki każda firma, która posługuje się w swojej działalności Internetem, 
chce zapewnić sobie zyski z działalności w sieci2, można wyróżnić kilka sposobów 
(modeli), za pomocą których podmioty te zachowują się na rynku.  
 Artykuł skupia się na zauważalnej zmianie w modelach biznesowych stoso-
wanych przez te przedsiębiorstwa. Zmiana ta polega na powolnym odchodzeniu od 
oferowania wyłącznie bezpłatnych treści na rzecz odpłatności za część lub (rza-
dziej) nawet całość contentu. 
 
 

                                                 
1  Por. m.in.: B. Bishop: Marketing globalny ery cyfrowej, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2001, s. 138; A. Hartman, J. Sifons, J. Kador, E-biznes, strategie sukcesu  
w gospodarce internetowej, Liber Warszawa 2001 s. XVIII; E. Frąckiewicz: Marketing interne-
towy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 63-64. 

2  A. Afuah, Ch.L. Tucci: Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków 2003, s. 2. 
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1. Główne modele biznesu w Internecie dla przedsiębiorstw kierujących swoją 
ofertę do nabywcy indywidualnego 

 
1.1. Ogólne modele biznesu w Internecie 
 
 Przeglądając literaturę przedmiotu można znaleźć wiele modelów biznesu 
internetowego (wg niektórych klasyfikacji nawet 383). Zdaniem autora do najpopu-
larniejszych modeli należą: model reklamowy, model abonamentowy, model 
taryfowy, model bazujący na dobrowolnych dotacjach, WEB 2.0 – wirtualne 
społeczności, model traktujący Internet jako kanał dystrybucji, model sprze-
dażowy, model brokerski, pośrednictwo informacji, dostawa treści, oferowanie 
outsourcingu, model sieci afiliowanej, modele hybrydowe, polegające na łącze-
niu kilku z powyżej wymienionych, oraz inne. 
 Wśród przedstawionych modeli biznesu dla przedsiębiorstw internetowych 
oferujących treści/usługi klientowi indywidualnemu dostępne są cztery modele 
wymienione jako pierwsze, a więc model reklamowy, model abonamentowy, model 
taryfowy oraz model bazujący na dobrowolnych dotacjach. 
 
1.2. Model reklamowy – przychody z reklam bazujące na odpowiedniej liczbie 

odpowiednich użytkowników 
 
 Ten model biznesu w Internecie jest określany w literaturze jako „model pro-
mocyjny”4, „model reklamowy”5. Istotą tego modelu jest oferowanie użytkowni-
kom darmowej treści (tzw. contentu) i/lub usług, z towarzyszeniem różnorodnych 
form reklamy pozyskiwanej od podmiotów trzecich.  
 Ten sposób działania można porównać do komercyjnej telewizji, dla której 
głównym źródłem przychodu są reklamy. Idea działania polega na zależności po-
między jakością oferowanych materiałów, która przekłada się na ilość/jakość użyt-
kowników, która z kolei przekłada się na przychody z reklam.  
 Model reklamowy jest charakterystyczny dla portali internetowych, ale rów-
nież dla innych serwisów skupiających wielu lub wąsko wyspecjalizowanych użyt-
kowników. Wśród charakterystycznych przedsięwzięć internetowych bazujących na 
tym modelu można również wyróżnić: niektóre serwisy społecznościowe, grupy 
dyskusyjne, listy tzw. ogłoszeń drobnych (ang. classified advertising), strony oferu-
jące konkretne treści dla wąskich grup użytkowników (tzw. portale wertykalne)  
i inne. 

                                                 
3  D. Nojszewski: Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), E-mentor, nr 2, 2007. 
4  H. Wawrzyniak: Modele biznesowe w Internecie, http://www.authorstream.com 
5  http://digitalenterprise.org/ 
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 Tradycyjnie w tego typu działalności przedsiębiorstwa internetowe skupiają 
się na dostarczaniu jak najlepszej treści i/lub usług w celu pozyskania jak najwięk-
szej liczby użytkowników. Częstym zjawiskiem jest również konieczność logowa-
nia się, wraz z podaniem podstawowych danych społeczno-demograficznych. Ma to 
na celu umożliwienie bardziej precyzyjnego, a więc bardziej atrakcyjnego dla po-
tencjalnych reklamodawców targetowania oferty. 
 Typowe formy reklamy stosowane w tym modelu to banery, reklama kontek-
stowa i behawioralna, reklamy pełnoekranowe i interaktywne, Google AdWords  
i inne. 
 Inne, rzadziej stosowane formy to adware lub oferowanie danego programu  
w wersji darmowej dla użytkownika indywidualnego, lecz płatnej dla wykorzysta-
nia profesjonalnego (dla firm i instytucji).  
 
1.3. Model abonamentowy 
 
 Model nazywany również w literaturze modelem abonenckim lub subskryp-
cyjnym. Jego istota polega na konieczności opłaty za część lub wszystkie z ofero-
wanych treści/usług. Nazwa pochodzi od abonamentu, który płacony jest w okre-
ślonych odstępach czasu (zwykle są to dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku lub 
rok). W opłaconych okresach użytkownik może korzystać z przypisanej do danej 
subskrypcji zawartości stron. 
 Model abonamentowy jest często stosowany przez czasopisma (np. „Rzeczpo-
spolita”6, „Gazeta Wyborcza”7 itp.) oraz przez inne witryny. 
 Częstym zjawiskiem w przypadku modeli abonamentowych jest oferowanie 
pewnej części treści za darmo dla każdego użytkownika, a pewnej części wyłącznie 
dla abonentów. 
 Dodatkowo abonamenty mogą różnić się miedzy sobą wielkością, oferując 
zróżnicowany dostęp do contentu oraz zróżnicowane usługi. Przykładowo, wyku-
pienie miesięcznej licencji na archiwum „Rzeczpospolitej” kosztuje 134,22 zł brut-
to, natomiast miesięczna licencja na pełny pakiet, zawierający wszystkie serwisy 
gazety, kosztuje 237,90 zł brutto8. 
 Formy płatności za korzystanie z serwisów tego typu obejmują zwykle płat-
ność poprzez SMS, przelewy bankowe, e-przelewy, płatność kartą kredytową oraz 
korzystanie z innych internetowych pośredników finansowych. 
 

                                                 
6  http://www.rp.pl/ 
7  http://wyborcza.pl/ 
8  http://www.rp.pl/temat/204584.html 
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1.4. Model taryfowy 
 
 Model taryfowy, podobnie jak model abonamentowy, opiera się na płatno-
ściach użytkownika za otrzymane treści/usługi. Różnica polega na pobieraniu opła-
ty. W modelu taryfowym opłata pobierana jest proporcjonalnie do stopnia użytko-
wania witryny (np. czasu użytkowania, ilości materiałów, transferu danych itp.)  
 Model taryfowy stosuje np. Telewizja Polska, oferując na stronie internetowej 
tvp.pl możliwość oglądania na komputerze filmów i seriali za opłatą liczoną za 
każdy odcinek. 
 Formy płatności są podobne jak w przypadku modeli abonamentowych, obej-
mują płatność poprzez SMS, przelewy bankowe, e-przelewy, płatność kartą kredy-
tową oraz korzystanie z innych internetowych pośredników finansowych. 
 
1.5. Model bazujący na dobrowolnych dotacjach 
 
 Sposobem na utrzymanie się niektórych stron internetowych jest stosowanie 
modelu bazującego na dobrowolnych dotacjach. Model ten polega na oferowaniu 
treści nieodpłatnie, przy jednoczesnym zachęceniu użytkowników do dobrowolne-
go wpłacania kwot, jeżeli sami uznają to za stosowne. Użyty jest tu przede wszyst-
kim mechanizm psychologiczny zwany regułą wzajemności9, która zobowiązuje 
ludzi do rewanżowania się za korzyści otrzymane od drugiej osoby.  
 Serwisem utrzymującym się w taki sposób jest np. popularna wikipedia. 
 Najpopularniejsze formy płatności w tym modelu, ze względu na zwykle wy-
stępujące małe kwoty, to korzystanie z innych internetowych pośredników finan-
sowych (np. paypal), SMS i inne. 
 
 
2. Trendy mające wpływ na zmiany w modelach biznesowych 
 
 Obserwując działalność biznesową podmiotów internetowych kierujących 
treść i usługi do klientów indywidualnych, można zauważyć powolne, choć coraz 
liczniejsze próby odchodzenia od modeli opartych na reklamach w kierunku 
modeli abonamentowo-taryfowych, lub modeli hybrydowych, łączących mode-
le reklamowe z modelami zawierającymi odpłatności. W szczególności to mode-
le hybrydowe wydają się być najbardziej popularne. Można wymienić kilka tren-
dów, które wpływają na to zjawisko, z których dwa, zdaniem autora najbardziej 
istotne, zostały przedstawione poniżej. 
 

                                                 
9  Por. R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnic-

two Psychologiczne, Gdańsk 1996, s. 33-62. 
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2.1. Malejąca popularność reklamy na stronach internetowych 
 
 Według raportu IAB oraz PricewaterhouseCoopers10 wartość rynku online  
w Polsce w 2008 r. wyniosła 1,17 mld zł. Daje to wzrost w porównaniu z 2007 
rokiem na poziomie 57 procent. W pierwszym półroczu 2009 roku (w momencie 
pisania artykułu całkowite dane za cały rok 2009 nie są jeszcze dostępne) wydatki 
na reklamę w polskiej sieci wyniosły 658 mln złotych, czyli o 127 mln więcej niż w 
pierwszym półroczu 2008 roku (co daje 14% wzrost). W Polsce wciąż najbardziej 
popularna jest reklama graficzna na stronach internetowych (stanowiąca podstawę 
przychodu podmiotów działających w modelu reklamowym), jednak daje się za-
uważyć spadek jej popularności. Najsilniej rozwija się SEM (z ang. Search Engine 
Marketing), czyli marketing w wyszukiwarkach11. Jej udział w rynku reklamy in-
ternetowej pierwszej połowie 2009 roku wyniósł 24,9%, co oznacza wzrost do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego o 14%. Zdaniem analityków trendy z rozwi-
niętych rynków - takich jak np. Wielka Brytania czy USA - pokazują, że w Polsce 
możemy spodziewać się wciąż znaczących wzrostów w obszarze działań reklamo-
wych w wyszukiwarkach.  
 Ponadto, związana ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce oraz recesją na 
świecie, powszechna tendencja redukcji wydatków reklamowych i zwiększone 
oczekiwania odnośnie ich efektywności powodują rosnące zainteresowanie działa-
niami reklamowymi w modelu efektywnościowym, a więc odchodzenie od reklamy 
graficznej. 
 Z punktu widzenia podmiotów internetowych działających w modelu rekla-
mowym oznacza to znaczne zmniejszenie potencjalnych przychodów. Uzasadnione 
jest więc twierdzenie o silnym wpływie tego trendu na zachowania rynkowe tego 
typu przedsiębiorstw. 
 
2.2. Zmiana w sposobie myślenia internautów 
 
 Analizując podejście internautów do kwestii odpłatności za treści i usługi  
w Internecie, należy pamiętać o powszechnym poglądzie (i przyzwyczajeniu), iż 
content internetowy otrzymuje się za darmo, ewentualnie przy towarzyszeniu re-
klam. Postawa ta jest bez wątpienia dominująca zarówno wśród użytkowników 
Internetu na świecie, jak i w Polsce. Wydaje się jednak, że pojawiły się pierwsze 
symptomy tworzenia się segmentu, który jest skłonny zapłacić za odpowiednio 
przygotowane treści. Wynika to z faktu, że treści płatne są zazwyczaj lepsze jako-
                                                 

10  Za: http://www.aidapolska.pl/rynek-reklamy-internetowej.php 
11  Por: L. Gracz, Użycie SEM (Search Engine Marketing) w zintegrowanej komunikacji 

marketingowej. Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, Marketing Przyszło-
ści: Trendy, Strategie, Instrumenty, W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wyd. 
Nauk. US, Szczecin 2007. 
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ściowo od treści bezpłatnych. Już w 1999 roku Stanisław Lem pisał12: olbrzymia 
ilość informacji, często niepotrzebnych lub niechcianych, doprowadziła już do po-
wstania określeń typu „śmieci informacyjne”. Internet jako bezduszne medium nie 
jest w stanie oddzielić „informacyjnego ziarna od informacyjnych plew”. Rozwią-
zaniem tego problemu może być właśnie zakup treści odpowiednio spreparowanej 
pod kątem użytkownika. 
 Z innej strony na większą akceptację płatności za treści w sieci może mieć 
wpływ rosnąca zamożność społeczeństwa, połączona ze wzrostem świadomości 
prawnej. Coraz częściej internauci rozumieją, że ściąganie treści będących przed-
miotem prawa autorskiego jest niezgodne z prawem. Wspierane jest to przez dzia-
łania samych dystrybutorów treści, którzy nie tylko angażują się w akcje prawne 
przeciwko nielegalnemu ściąganiu plików z sieci, ale również starają się dostoso-
wać swoją ofertę (w tym cenę) do potrzeb nabywców. 
 Należy jednak mieć na uwadze, że zmiana postaw wobec odpłatnych treści 
przebiega bardzo wolno, stąd jest to trend ewolucyjny, a nie rewolucyjny. 
 
 
3. Zmiana modeli biznesowych w kierunku abonamentowo-taryfowym –  

wybrane przykłady 
 
 Wydaje się, że proces zmiany modelu biznesowego od reklamowego do mo-
delu zawierającego częściową (rzadziej całkowitą) odpłatność już się rozpoczął. 
Można wskazać na pewną ilość przykładów tego zjawiska, m.in. New York Times, 
onet VoD, serwis chomikuj.pl. Poniżej zostaną przedstawione zmiany modeli biz-
nesowych w przypadku YouTube i Naszej Klasy. 
 
3.1. Zamiary YouTube 
 
 Od 2006 roku serwis YouTube należy do spółki Google, która zakupiła go za 
1,6 mld dolarów13. Tak duża kwota wynikała z przewidywanego potencjału  
YouTube – największego serwisu wideo na świecie, grupującego milionową grupę 
użytkowników. YouTube działa w modelu reklamowym – treści udostępniane są 
bezpłatnie, do użytkowników kierowane są jedynie nieliczne reklamy, stanowiące 
główne źródło przychodu firmy.  
 Pomimo wsparcia giganta Internetu, jakim jest Google, serwis YouTube  
z biznesowego punktu widzenia okazuje się być nieefektywny. Przez trzy lata  
YouTube przynosił straty. Okazało się, że przychody z modelu reklamowego nie są 
w stanie pokryć kosztów utrzymania serwisu. W roku 2009 przychody z reklam 

                                                 
12  S. Lem: Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 7-14. 
13  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3669568.html 
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emitowanych na serwisie były szacowane na 240 milionów dolarów, podczas gdy 
koszty na 700 milionów14. 
 Ta sytuacja doprowadziła do podjęcia przez Google decyzji o zmianie modelu 
biznesu: na początku roku 2010 YouTube ogłosiło zamiar zamieszczenia na swoich 
stronach pięciu płatnych filmów15 (cena około 5 dolarów za jeden) ze sponsorowa-
nego przez siebie festiwalu Sundance. 
 
3.2. Ewolucja Naszej Klasy 
 
 Największy polski portal społecznościowy „Nasza Klasa” początkowo bazo-
wał wyłącznie na modelu reklamowym. Nie ograniczał się jedynie do reklamy gra-
ficznej – był znacznie bardziej rozbudowany. Przykładowo oferował utworzenie 
profilu dla reklamodawcy – wokół tego profilu natomiast mogą gromadzić się inni 
użytkownicy. W ten sposób reklamowana była m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.  
 Model reklamowy okazał się jednak niewystarczający i menedżerowie Naszej 
Klasy podjęli decyzję o wprowadzeniu częściowej odpłatności za niektóre usługi 
serwisu. Są to16: wirtualne prezenty; usługa „Goście” (polegająca na możliwości 
obejrzenia trzydziestu ostatnich gości na swoim profilu, przy czym w opcji darmo-
wej ilość ta jest zredukowana do trzech); usługa „Super Zdjęcie” (umożliwiająca 
ocenianie zdjęć innych użytkowników); usługa zwiększania limitu transferu zdjęć 
(przy opcji bezpłatnej użytkownik może dodać do 1 MB zdjęć miesięcznie; przy 
opcji płatnej wielkość transferu zwiększa się do 10 MB); usługa „Super Minki” 
(rozszerzone znaki graficzne uatrakcyjniające sposób pisania wiadomości na porta-
lu). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w artykule trendy i przykłady wydają się dość jednoznacznie 
wskazywać, że model biznesu reklamowego, stosowany przez przedsiębiorstwa 
internetowe, które kierują swoją ofertę do nabywcy indywidualnego, okazuje się 
coraz trudniejszy do wykorzystania. Powoduje to przechodzenie podmiotów do 
modeli, które w artykule zostały nazwane hybrydowymi, polegającymi na oferowa-
niu części treści w modelu reklamowym, a części w modelu odpłatnym. Główną 
zaletą takiego rozwiązania jest z jednej strony przyciąganie dużej liczby użytkow-

                                                 
14  S. Wang, K. Senaraport: Deep Dive Into YouTube: Q1’09 Preview, Raport Credit Suisse, 

kwiecień 2009. 
15  www.youtube.com 
16  www.nasza-klasa.pl 
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ników poprzez bezpłatny content, z drugiej strony możliwość uzyskania przycho-
dów z contentu odpłatnego. Główną trudnością w takim modelu jest taki podział 
treści na bezpłatne i odpłatne, by wspomniane zalety mogły być realizowane. 
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CHANGES IN BUSINESS MODELS  
OF INTERNET CONTENT AND SERVICE PROVIDERS  

THAT TARGET INDIVIDUAL CONSUMERS 
 
 

Summary 
 
 The paper considers issues of changing business models by internet content and 
service providers that target individual consumers. What has become a visible trend for 
these entities is shifting from advertisements based models into partially or fully paid 
for content and services models. 
 

Translated by Leszek Gracz 
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WYBRANE PROBLEMY ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW  
DO WYMOGÓW E-GOSPODARKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesny świat biznesu coraz mocniej akcentuje i uzasadnia potrzebę 
przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na 
wiedzy, w której zasadnicze znaczenie mają zasoby informacji i technologie infor-
macyjno-komunikacyjne, określanej jako gospodarka elektroniczna, nowa gospo-
darka czy e-gospodarka. Uwarunkowania e-gospodarki można rozumieć jako nowe 
sposoby gospodarowania wykorzystujące technologie teleinformatyczne, a w 
szczególności Internet.  
 Sukces przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej jest wypadkową działań 
podejmowanych na wielu płaszczyznach, których celem jest adaptacja do zaistnia-
łych warunków.  
 W pracy zasygnalizowano, że źródłem problemów efektywnej adaptacji 
przedsiębiorstwa może być niedostrzeganie zmian w otoczeniu, lekceważenie 
zmian w systemie wartościowania zasobów materialnych i niematerialnych przed-
siębiorstwa oraz powielanie tradycyjnych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w sytuacji, gdy e-gospodarka oferuje nowe rozwiązania. 
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1. Wyzwania e-gospodarki 
  
 Przemiany gospodarki pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych  
i procesów globalizacji są szeroko dyskutowane w literaturze przedmiotu1. Gospo-
darka elektroniczna wymaga od przedsiębiorstw nowej strategii działania, elastycz-
nych struktur i przejrzystych procedur działania, aby potrafiły szybko i optymalnie 
wykorzystać swoje zasoby i zaspokajać potrzeby klientów, albo kreować nowe 
sektory rynku. W tabeli 1 przedstawiono pożądane reakcje przedsiębiorstwa na siły 
napędowe występujące w gospodarce elektronicznej.  
 

Tabela 1 
 

Pożądane reakcje przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej 
 

Siła napędowa Reakcja przedsiębiorstwa 
Globalne możliwości Poszukiwanie globalnych źródeł 

zysków 
Radykalna zmiana Elastyczność/procesy równoległe 
Konkurencyjność Szybkość reakcji 
Złożoność Praca zespołowa 
Indywidualny dostęp do informacji  
i technologii 

Zdecentralizowany proces decyzyjny 
i odpowiedzialność indywidualna 

Ciągłe zmiany Ciągła nauka 
Nieograniczona możliwość nieformal-
nych kontaktów zawodowych 

Partnerstwo/orientacja kolegialna 

 
Źródło: J. Nirenberg: Wprowadzenie internetowego sposobu myślenia w przedsiębior-
stwie, w: Biznes. Zarządzanie firmą, część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s.143. 
 
 Przedstawione siły napędowe e-gospodarki oddziałują na wielu płaszczy-
znach. Trzy z nich można uznać za najbardziej istotne2:  

− pierwsza to powszechna, globalna, wygodna i błyskawiczna wymiana in-
formacji,  

− druga to tworzenie relacji partnerskich z dostawcami i klientami, stwarza-
nie możliwości przewidywania nowych zagrożeń ze strony konkurencji 

                                                 
1  Szerzej w: D. Tapscott: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Sys-

temowej, Business Press, Warszawa 1998; A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador: E-biznes. Strategie 
sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo K.E. Liber, 2001. 

2  J. Nirenberg: Wprowadzenie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie,  
w: Biznes. Zarządzanie firmą, część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 143. 



Wybrane problemy adaptacji przedsiębiorstw… 475

oraz rozwoju nowych produktów i usług przeznaczonych na nowo tworzą-
ce się rynki, 

− trzecią płaszczyzną jest przekształcanie relacji międzyludzkich i tworzenie 
się nowej rzeczywistości, która wpływa znacząco na obniżenie kosztów 
transakcji handlowych. 

 Działalność przedsiębiorstwa skoncentrowana przede wszystkim na przetwa-
rzaniu w procesie transformacji zasileń materialnych na gotowe produkty zgodnie z 
ustalonym planem w warunkach konkurencyjnego rynku i coraz bardziej wymaga-
jących klientów nie jest skuteczną drogą do osiągnięcia sukcesu w gospodarce elek-
tronicznej. Nie wystarczą też drobne modyfikacje procesów zachodzących w trady-
cyjnym przedsiębiorstwie. M.E. Porter uważa, że przewagi konkurencyjnej należy 
upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, ciągłego podno-
szenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności3. 
 
 
2. Istota adaptacji 
 
 Proces przystosowania się przedsiębiorstwa do otaczających je warunków 
gospodarczych nazywamy adaptacją. Działania adaptacyjne mają odniesienie do 
aktualnie istniejących warunków, natomiast przystosowywanie się przedsiębiorstwa 
do przewidywanych warunków prowadzenia działalności gospodarczej określane 
jest jako antycypacja. W tym rozróżnieniu adaptacja do wymogów otoczenia nabie-
ra charakteru pasywnego z ograniczoną kreatywnością i swobodą działania. Nizard 
zaproponował, by adaptację przedsiębiorstwa do zmian i wymogów otoczenia roz-
patrywać na pięciu płaszczyznach4: 

− czuwanie – obserwacja zaburzeń i ujawnianie okazji do zmian, 
− reakcja – dostosowanie krótkoterminowe do znaczących odchyleń od rów-

nowagi; podjęcie nadarzających się korzystnych okazji, 
− wyprzedzenie – ustalenie prawdopodobnych przebiegów zdarzeń oraz iden-

tyfikacja pierwszych sygnałów zapowiadających je; przygotowanie riposty, 
− poszukiwanie – systematyczne badanie obszarów wysokiej szansy, 
− kreatywność – zdolność stawiania czoła wydarzeniom wyjątkowym i za-

skakującym; nowatorskie rozwiązania. 
 Adaptacja jest funkcją elastyczności przedsiębiorstwa, czyli zdolności mene-
dżerów i właściwości organizacji. Uelastycznienie przedsiębiorstwa ma na celu 
minimalizowanie negatywnych skutków zmian, a także antycypowanie zmian po-
tencjalnych.  

                                                 
3  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 192.  
4  G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organiza-

cji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 119. 
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3. Problemy adaptacji do wymogów otoczenia przedsiębiorstwa 
 
 Głębokie przeobrażenia w otoczeniu spowodowane wykorzystaniem Internetu, 
procesami globalizacji i postępem technologicznym oddziałują z ogromną siłą na 
procesy adaptacyjne przedsiębiorstw do zachodzących zmian. Internet spowodował 
znaczne rozszerzenie tradycyjnych przestrzeni informacji, komunikacji, transakcji  
i dystrybucji. Na rysunku 1 przedstawiono podmioty gospodarki elektronicznej: 
klientów, dostawców i partnerów biznesowych przedsiębiorstwa, ich wzajemne 
relacje i wskazano najważniejsze kierunki zmian spowodowane rozwojem gospo-
darki elektronicznej.  
 

 
 

Rys. 1. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wśród wielu możliwości rozwoju, jakie gospodarka elektroniczna oferuje 
przedsiębiorstwom, najważniejsze to: 

− rozszerzanie działalności na nowe istniejące już rynki oraz tworzenie no-
wych rynków, 

− lepsze i wydajniejsze procesy biznesowe dla kontaktów z klientami, do-
stawcami i partnerami, 
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− powstawanie nowych produktów i usług. 
 Gospodarka elektroniczna stworzyła nowe możliwości prezentowania oferty  
i zawierania transakcji z wykorzystaniem usług sieci Internet oraz możliwości pro-
wadzenia działalności gospodarczej na nowo powstałych rynkach elektronicznych.  
 
 
4. Problemy przewartościowania zasobów przedsiębiorstwa 
 
 Przedsiębiorstwo funkcjonujące zarówno w warunkach gospodarki tradycyj-
nej, jak i elektronicznej często jest określane jako uporządkowany system celowych 
działań wykorzystujących dostępne zasoby dla osiągnięcia założonych celów. Za-
sób to pewna ilość czegoś, co zostało zebrane, nagromadzone w celu wykorzystania 
w przyszłości. Jest to swego rodzaju rezerwa, zapas5. Podstawą oceny przedsiębior-
stwa mogą być zbiory zasobów, które posiada, lub którymi może dysponować. 
Zasoby przybierają postać dóbr materialnych – pieniędzy, środków technicznych, 
jak i dóbr niematerialnych – wiedza, kwalifikacje, zdolności, motywacje, koncesje, 
informacje, znaki i marki handlowe, reputacja firmy i jej produktów, kultura orga-
nizacyjna, lojalność klientów i wiele innych6. W literaturze przedmiotu występują 
także inne typologie zasobów przedsiębiorstwa np. podział zasobów materialnych 
na: zasoby kapitałowe obejmujące zasoby rzeczowe (środki pracy, przedmioty pra-
cy) i zasoby finansowe, zasoby pracy (ludzkie) oraz zasoby niematerialne. Na ry-
sunku 2 zaproponowano strukturę zasobów przedsiębiorstwa obejmującą: zasoby 
materiałowe (rzeczowe), finansowe, ludzkie i niematerialne oraz pokazano ich 
przewartościowanie w warunkach gospodarki tradycyjnej i elektronicznej. 
 W gospodarce elektronicznej i jej warunkach konkurowania spada znaczenie 
zasobów materialnych na rzecz niematerialnych. Spośród zasobów materialnych na 
znaczeniu nie traci technologia, ale wiadomo, że wiedza technologiczna jest zaso-
bem pochodnym od umiejętności ludzi. Pozostałe czynniki produkcji takie jak: 
ziemia, praca i kapitał stają się wtórne w stosunku do czynnika wiedzy. Zasoby są 
wykorzystywane w budowaniu kluczowych i wyróżniających się kompetencji. Za-
tem, należy podkreślić, że o wartości zasobów decyduje nie ich wielkość czy struk-
tura, ale zdolność do ich efektywnego wykorzystania. W procesie tworzenia pro-
duktów, czy usług rozwijane są kompetencje i generowana jest wiedza, stanowiąc 
podstawę budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
 

                                                 
5  B. Stefanowicz: Informacja, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, War-

szawa 2004, s. 78. 
6  J. Penc: Leksykon biznesu. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997. 
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Gospodarka tradycyjna Gospodarka elektroniczna 
 

 

Rys. 2. Przewartościowanie zasobów przedsiębiorstwa w tradycyjnej i elektronicznej 
gospodarce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Od przedsiębiorstw oczekuje się umiejętności uczenia się szybciej niż konku-
rencja, rozpoznawania potrzeby nowego działania, tworzenia nowych wzorów dzia-
łań oraz ich efektywnego wykorzystania w dostarczaniu odbiorcy unikalnej warto-
ści. 
 
 
5. Problemy adaptacji nowych modeli biznesowych 
 
 Zmianom ulegają także modele funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany 
organizacyjne i funkcjonalne w przedsiębiorstwach zmierzają w kierunku nowych 
modeli: e-przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw sieciowych, organizacji wirtualnych 
itp. 
 Uwzględnienie możliwych relacji pomiędzy partnerami uczestniczącymi  
w transakcjach pozwala wyróżnić cztery podstawowe modele e-biznesu:  

− przedsiębiorstwo – klient (B2C), np. handel elektroniczny, 
− przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (B2B), np. rynki elektroniczne, 
− klient – klient (C2C), np. aukcje, 
− klient – przedsiębiorstwo (C2B), np. serwisy składania ofert.  
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 Jeśli jako partner występuje organ administracji publicznej oznaczony literą 
(A), wyróżnimy modele relacji z przedsiębiorstwami (B2A), np. składanie ofert w 
przetargach rządowych czy elektroniczną komunikację z administracją oraz model 
(A2B), np. ogłoszenia o przetargach. 
 Partnerem w relacjach z biznesem, klientami czy urzędami administracji na 
wirtualnej arenie mogą być także instytucje finansowe (F). Tworzą one nowe mode-
le relacji z przedsiębiorstwami (F2B, B2F), z klientami indywidualnymi (F2C, 
C2F), z urzędami (F2A, A2F) oraz kooperują ze sobą (F2F).  
 Za partnera w relacjach z przedsiębiorstwem uważany jest także pracownik 
(ang. employee). Modele najważniejszych relacji to: 

− przedsiębiorstwo – pracownik (B2E), np. rekrutacja, szkolenie, 
− pracownik – przedsiębiorstwo (E2B), np. dostęp do baz danych,  
− pracownik – pracownik (E2E), np. praca nad wspólnym projektem. 

 Istota, rodzaje, problemy wdrażania przedstawionych modeli są szeroko dys-
kutowane w literaturze przedmiotu7. Na rysunku 3 przedstawiono możliwości wy-
korzystania nowych modeli współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami jego oto-
czenia. Dla każdego z modeli, które przedsiębiorstwo może wykorzystać, by 
usprawnić funkcjonowanie wewnętrznych struktur oraz doskonalić relacje z partne-
rami biznesowymi, wskazano obszary podlegające zmianom. Podstawowe korzyści 
dla przedsiębiorstwa to możliwość obniżania kosztów prowadzenia działalności, 
lepsza obsługa i zrozumienie potrzeb klientów oraz poprawa jakości realizowanych 
procesów biznesowych i informacyjnych.  
 Współczesne przedsiębiorstwa powinny być otwarte na zmiany zachodzące  
w szeroko rozumianej gospodarce elektronicznej i w nich upatrywać szans zwięk-
szenia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności.  
 

                                                 
7  C.M. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 42-44; W. Chmielarz: Systemy biznesu elektronicznego, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007; A. Nowicki (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu, 
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006, s. 248-252; J. Kisielnicki: Systemy informatyczne zarzą-
dzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 328-330. 
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Rys. 3. Wykorzystanie modeli e-biznesu w przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Przedsiębiorstwa zawsze dążą do usprawnienia swego działania i poszukują 
nowych sposobów konkurowania, ale w warunkach e-gospodarki działania te są 
nierozłącznie związane z dobrym zagospodarowaniem wiedzy oraz ciągłym ucze-
niem się organizacji. W procesie adaptacji do wymogów gospodarki elektronicznej 
podejmowane są analizy zmian w otoczeniu i dostosowaniu produktów i usług do 
potrzeb i wymagań nabywców indywidualnych, rozpoznawane są możliwości 
wdrożenia nowych modeli e-biznesu, a przede wszystkim poszukiwane są efektyw-
ne metody zarządzania nową strukturą zasobów przedsiębiorstwa. 
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CHOSEN PROBLEMS OF THE ADAPTATION OF ENTERPRISES  
TO REQUIREMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The success of the enterprise in the digital economy is the result of activities un-
dertaken on many planes whose an aim is the adaptation to requirements and changes 
which take place. In the paper there was signalled that the source of problems of the 
effective adaptation of the enterprise could be the interception of changes in the envi-
ronment, the slight of changes in the system of material and immaterial resources valu-
ing of the enterprise and copying traditional models of enterprise’s functioning in the 
situation, when the digital economy offers new solutions. 
 

Translated by Dorota Jelonek 
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ANALIZA WYROBU AGD W ASPEKCIE JEGO DEMONTAŻU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na urządzenia elektryczne i elek-
troniczne oraz idącą za tym większą produkcją tych urządzeń pojawia się problem z 
ich późniejszą utylizacją. Szybciej rozwijający się rynek tj. krótsze życie produktu, 
szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów dla zaspokajania potrzeb klien-
ta lub sprostanie konkurencji jest następstwem coraz szybszego wymieniania sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Nic zatem dziwnego, że na wysypiska śmieci 
trafia coraz więcej zużytych urządzeń, które stwarzają duże zagrożenie. Odpady te 
zawierają m.in. niebezpieczne pierwiastki i substancje (ołów, rtęć, chrom etc.). 
 Działania w zakresie ochrony środowiska, mają na celu zapobieganie zagro-
żeniom związanym z odpadami wytwarzanymi podczas produkcji, zastępowanie 
materiałów bardziej szkodliwych mniej szkodliwymi. Stosowanie odpowiednich 
technologii produkcyjnych, minimalizujących ilości odpadów, używanie mniej 
groźnych dla środowiska materiałów, wdrażanie technologii odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów.  
 Ogólne zasady skutecznego systemu gospodarowania odpadami zostały okre-
ślone w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej odpadów WEEE1 i w dyrektywie 
o odpadach niebezpiecznych RoHS2. 
                                                 

1  Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 lipca 2005 w spra-
wie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

2  Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003  
w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym (RoHS). 
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1. Cykl życia wyrobu 
 
 Cykl życia wyrobu definiuje się jako okres obejmujący czas od jego zaprojek-
towania poprzez jego wytworzenie i eksploatację aż do fizycznej likwidacji. 
 Analizując cykl życia wyrobu w aspekcie całkowitej odpowiedzialności pro-
ducenta za produkt, można mówić o cyklu otwartym i zamkniętym. Ten podział 
dotyczy nie tyle istnienia wyrobu na rynku, ile problemu, co z nim zrobić po zakoń-
czeniu jego funkcjonowania, kiedy klient nie chce lub nie może go dalej eksploato-
wać3. 
 W otwartym cyklu życia wyrób wycofany z eksploatacji staje się odpadem 
trafiającym na złom lub na składowisko odpadów komunalnych. W zamkniętym, 
czy raczej rozszerzonym cyklu życia wyrób zostaje usunięty z rynku i zagospoda-
rowany przez ponowne użycie, przez użycie jego części lub przez ponownie użycie 
pozyskanych z niego materiałów. 
 
 
2. Recykling 
 
 Aby ponownie wykorzystać zespoły, części lub materiały, wyrób poddaje się 
procesowi recyklingu. Proces recyklingu można podzielić na selektywną zbiórkę, 
demontaż i przetwarzanie, określane jako recykling I, II i III rodzaju4. Recykling  
I rodzaju pozwala na odzyskanie całego wyrobu po wcześniejszej ewentualnej na-
prawie lub modernizacji. Recykling II rodzaju polega na odzyskaniu materiałów  
i części składowych wyrobów, takich jak obudowy, elementy elektroniczne lub 
silniki. Recykling III rodzaju stosuje się wtedy, gdy nie można ponownie danej 
części zastosować ani odzyskać materiału, z którego jest wykonana. Materiał  
z wyrobu poddaje się obróbce chemicznej lub energetycznej w celu odzysku ener-
gii. Odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu oraz informację o tym, ile materia-
łów należy odzyskać i ponownie zastosować, określają dyrektywy europejskie. 
Dotyczą one między innymi samochodów wycofanych z eksploatacji, wyrobów 
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 

                                                 
3  E. Reay: Sustainment. PAWS, Multis Ltd, Galway 1995. 
4  P. Matkowski, K. Friedel, M. Kozłowski: Recykling zużytego sprzętu elektronicznego. 

Technologia i stopnie recyklingu. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia  
w elektronice”, Warszawa 2006, s. 141-146. 
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3. Demontaż na potrzeby recyklingu 
 
 W celu naprawy lub wymiany niesprawnej części wyrób musi zostać zdemon-
towany i po dokonaniu czynności naprawczych zmontowany ponownie. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku zaczęto mówić o demontażu w kontekście wyodręb-
nienia z wyrobu zespołów, części i materiałów celem ponownego ich zastosowania 
lub poddania materiałów recyklingowi. 
 Demontaż może być przeprowadzony w sposób nieniszczący, częściowo nisz-
czący lub niszczący. 
 Demontaż można również podzielić na manualny, mechaniczny oraz automa-
tyczny. 
 Manualny demontaż wyrobów jest procesem praco- i czasochłonnym. W za-
leżności od stopnia skomplikowania urządzenia oraz rodzaju użytych w nim mate-
riałów może trwać od kilku (małe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak 
suszarki do włosów, czajniki elektryczne, wagi) do nawet kilkunastu minut (duże 
urządzenia AGD, takie jak lodówki, pralki automatyczne, kuchenki). Demontowane 
podzespoły, zespoły i części segreguje się w celu naprawy bądź wyodrębnienia 
grup materiałowych. Wyszczególnia się następujące grupy materiałowe: metale, 
metale kolorowe, tworzywa sztuczne, szkło, elementy niebezpieczne, płytki druko-
wane PCB. Duże elementy tnie się na mniejsze części i dostarcza do punktów sku-
pu, na przykład metale kieruje się do punktów skupu złomu, skąd później trafiają do 
hut. Zaletami demontażu ręcznego są niskie nakłady kapitałowe oraz możliwość 
stosowania prostych narzędzi, natomiast jego główne wady to czasochłonność oraz 
ograniczona możliwość swobodnego manipulowania podczas rozbiórki ze względu 
na wagę niektórych urządzeń. 
 Demontaż mechaniczny stosowany jest przez przedsiębiorstwa specjalizujące 
się w przemysłowym recyklingu urządzeń elektronicznych. Obsługujący linię de-
montażu segregują i czyszczą urządzenia oraz umieszczają wyselekcjonowany ma-
teriał w odpowiednich pojemnikach5.  
 Demontaż automatyczny zwiększa wydajność i opłacalność recyklingu urzą-
dzeń poddawanych temu procesowi. Automatyzacja stanowisk demontażu eliminu-
je konieczność wykonywania ciężkich prac przez obsługę, zmniejsza możliwość 
wystąpienia urazów i skaleczeń oraz kontaktu z uwalniającymi się substancjami 
szkodliwymi. Linie demontażu automatycznego stosowane są między innymi po to, 
aby przyspieszyć przemieszczanie zdemontowanych części i materiałów. Demontaż 
automatyczny przeprowadzany jest za pomocą robotów, które w zaprogramowanej 
kolejności rozkładają urządzenie na podzespoły i elementy konstrukcyjne. Rozłą-

                                                 
5  Tyszkiewicz J.: Recykling złomowanych urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, 

I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia w elektronice”, Warszawa 2000, s 144-
155. 
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czone podzespoły są transportowane przenośnikiem taśmowym do urządzeń me-
chanicznej, suchej obróbki. Wadami demontażu mechanicznego i automatycznego 
są duże nakłady finansowe na specjalistyczne maszyny oraz powstawanie dodatko-
wych zanieczyszczeń w wyniku mycia lub separacji materiałów. 
 Ze względu na zakres wykonywanych prac demontaż można podzielić na 
wstępny, częściowy i pełny, czyli rozłączenie wszystkich możliwych i koniecznych 
połączeń. 
 Właściwe czynności demontażowe polegają na rozkładaniu, tj. na odwrotności 
składania (montażu) zespołów. W przypadku większych zespołów i całych wyro-
bów rozkładanie nie zawsze jest odwrotnością montażu. Demontaż niektórych po-
łączeń może być bardzo trudny z uwagi na zużycie wyrobu podczas użytkowania. 
Urządzenia gospodarstwa domowego używane są przez wiele lat, małe urządzenia 
AGD średnio od roku do trzech lat, duże urządzenia AGD średnio od pięciu do 
piętnastu lat. Urządzenia te, w zależności od przeznaczenia, pracują w różnych 
warunkach, często mają styczność z wilgocią oraz ze środkami chemicznymi (pral-
ki, kuchenki, lodówki, czajniki). Dlatego czynnikami utrudniającymi demontaż 
mogą być korozja, zanieczyszczenie, zużycie lub uszkodzenie geometrii podzespo-
łów.  
 Problemy związane z demontażem wynikają z różnorodności wyrobów  
w danej grupie przeznaczonej do demontażu, a także z nieuwzględnienia przyszłego 
demontażu w fazie projektowania. Różnorodność wyrobów sprawia, że ich demon-
taż nie jest powtarzalny. Wyroby różnych producentów mają różną konstrukcję  
i różnią się liczbą części, są składane z różnych materiałów i mają nietypowe łącze-
nia. Należy również pamiętać, że nie wszystkie połączenia można rozdzielić, np. 
połączenia nitowe lub klejone są nierozłączne. Połączenia wtłaczane z dużym wci-
skiem oraz połączenia skurczowe wymagają zastosowania przy demontażu bardzo 
dużej siły lub dodatkowych przyrządów, takich jak ściągacze, co wydłuża cały 
proces. 
 Innym problemem w demontażu wyrobów jest długi czas trwania tego proce-
su. Często jest to spowodowane zwiększeniem przez producentów liczby typów 
łączeń w celu zapobiegania rozkręcaniu wyrobu przez osoby do tego niepowołane 
(ochrona utrudniająca dostęp do wnętrza wyrobu). 
 Na czas demontażu wpływa również jego kierunek oraz umiejscowienie ele-
mentu łączącego. Umiejscowienie wkrętów lub zaczepów wzdłuż różnych (wszyst-
kich) osi x, y i z wydłuża czas demontażu, ponieważ wyrób musi być wielokrotnie 
obracany w celu dotarcia do każdej demontowanej części. Gdy śruby lub zaczepy są 
niewidoczne lub zasłonięte przez inne części, demontaż również jest wydłużony  
i utrudniony. Demontujący koncentruje się wówczas na odnalezieniu mocowania,  
a nie na samym procesie podziału wyrobu. 
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4. Analiza demontażu 
 
 Analizę demontażu dokonano na przykładzie żelazka6 oraz kuchenki mikrofa-
lowej7.  
 
Demontaż żelazka 
 Analiza żelazka polegała na jego demontażu, obliczeniu czasu demontażu, 
identyfikacji materiałów wchodzących w jego skład, porównaniu poziomu recy-
klingu z dyrektywą WEEE. Żelazko Vaporis należy do kategorii sprzętu 2 małoga-
barytowych urządzeń gospodarstwa domowego, wg załącznika dyrektywy 
2002/96/WE. 
 Żelazko składało się z siedmiu głównych części, rysunek 1. 
 

 
 
Rys. 1. Żelazko Vaporis, 1 - zbiornik na wodę, 2 - stopa, 3 - obudowa tylna,  
4, 5 - przednie elementy obudowy, 6, 7 - pozostałe części obudowy 

Źródło: M. Chruszcz: Analiza demontażu wybranego wyrobu AGD, Praca inżynierska, 
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25-
38. 

 
 Demontaż żelazka rozpoczęto od wykręcenia tylnej obudowy, rysunek 2 a. 
Kolejne kroki demontażu przedstawia rysunek 2 b do 2 h. 
 

                                                 
6  M. Chruszcz: Analiza demontażu wybranego wyrobu AGD, Praca inżynierska, Politech-

nika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25-38. 
7  F. Wnuk: Analiza wybranego wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Praca inżynier-

ska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25-46. 
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a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  
 

Rys. 2. Demontaż żelazka: a) demontaż tylnej obudowy, b) demontaż elementu mocują-
cego kabel zasilający, c) demontaż przycisków i pokrętła, d) demontaż środkowej części 
obudowy, e) demontaż pozostałych elementów przycisków, f) demontaż przedniej czę-
ści obudowy, g) demontaż zbiornika, h) demontaż stopy od obudowy. 

Źródło: M. Chruszcz: Analiza demontażu wybranego wyrobu AGD, Praca inżynierska, 
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25-
38. 

 
 Demontaż żelazka przeprowadzony był przy pomocy prostych narzędzi warsz-
tatowych. Większość połączeń była dobrze widoczna i łatwo dostępna. W przewa-
żającej większości zastosowane były połączenia rozłączne. Większość części  
z tworzyw sztucznych posiadała oznakowanie materiałowe, co ułatwiło ich identy-
fikację. 
 
Demontaż kuchenki mikrofalowej 
 Analiza kuchenki mikrofalowej polegała na jej demontażu, obliczeniu czasu 
demontażu, identyfikacji materiałów wchodzących w jej skład, porównaniu pozio-
mu recyklingu z dyrektywą WEEE. Kuchenka mikrofalowa należy do kategorii 
sprzętu 1 wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, wg załącznika 
dyrektywy 2002/96/WE, rysunek 3. 
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Rys. 3. Kuchenka mikrofalowa 

Źródło: F. Wnuk: Analiza wybranego wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Praca 
inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 
2010, s. 25-46. 

 
 Demontaż kuchenki mikrofalowej rozpoczęto od wykręcenia obudowy, rysu-
nek 4 a. Kolejne kroki demontażu przedstawia rysunek 4 b do 4 e. 
 

a)  b)  

c)  d)  e)  
 
Rys. 4. Demontaż kuchenki mikrofalowej: a) demontaż obudowy, b) demontaż modułu 
sterowania, c) demontaż pokręteł, d) demontaż płyty dolnej, e) demontaż transformatora 
od płyty dolnej. 

Źródło: F. Wnuk: Analiza wybranego wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Praca 
inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 
2010, s. 25-46. 

 
 Demontaż kuchenki mikrofalowej przeprowadzony został przy pomocy pro-
stych narzędzi warsztatowych. Większość połączeń była dobrze widoczna i łatwo 
dostępna. W przeważającej większości zastosowane były połączenia rozłączne. 
Połowa części wykonanych z tworzywa sztucznego nie posiadała oznakowania 
materiałowego, co utrudniło ich identyfikację. 
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 Zestawienie wyników analizy demontażu zostało przedstawione w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Zestawienie wyników analizy demontażu żelazka i kuchenki mikrofalowej 
 
 Żelazko Kuchenka mikrofalowa 
Liczba materiałów 7 10 
Liczba narzędzi demontażu 3 7 
Poziom recyklingu [%] 96,8 54,8 
Czas demontażu [min] 19 15 

Narzędzia demontażu 
Wkrętak PH2, 
wkrętak płaski 
1x4, szczypce 

Klucz płaski, szczypce, torx z otworem 
średni, wkrętak PH, wkrętak płaski mały, 
wkrętak pozidriv PZ, wkrętak torx TX 

 
Źródło: M. Chruszcz: Analiza demontażu wybranego wyrobu AGD, Praca inżynierska, 
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25-
38 oraz F. Wnuk: Analiza wybranego wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Praca 
inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 
2010, s. 25-46. 
 
 W przypadku analizowanego żelazka poziom recyklingu był większy od zało-
żonego w dyrektywie WEEE. Kuchenka mikrofalowa nie osiągnęła oczekiwanego 
75% poziomu recyklingu. Czas demontażu żelazka oraz kuchenki mikrofalowej był 
zbyt długi, i powinien wynieść odpowiednio 1,5 minuty dla żelazka i 4 minuty dla 
kuchenki mikrofalowej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Już na etapie projektowania wyrobu powinno się zwracać uwagę, co się bę-
dzie z nim działo po wycofaniu z eksploatacji. Dokonując demontażu urządzenia  
w fazie jego likwidacji dostajemy informacje zwrotne o trudnościach związanych  
z ustaleniem materiału, z jakiego składają się poszczególne części wyrobu, trudno-
ściach z odnalezieniem miejsc łączenia poszczególnych części, długim czasie de-
montażu wyrobu. Informacje te są wskazówką do udoskonalenia wyrobu pod kątem 
jego demontażu i w efekcie recyklingu. 
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ANALYSIS OF HOUSEHOLD APPLIANCE FOR DISASSEMBLY PURPOSES 

 
 

Summary 
 

 This paper presents analysis of household appliance for disassembly purposes. 
Examination of specific types of recycling and types of disassembly are enforced. The 
analysis of iron’s and microwave oven disassembly are followed by the results and 
conclusions stemming from the examined process. 
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ASPEKTY EKONOMICZNO-SPOŁECZNE I TECHNOLOGICZNE  
NOWOCZESNYCH FORM PRACY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Postęp techniczny i technologiczny w ostatnich latach, zmiany w strukturze 
produkcji, presja konkurencyjności na rynkach lokalnych i międzynarodowych, 
różnorakie zmiany demograficzne i społeczne przyczyniły się do wyraźnych zmian 
na rynku pracy. Jedne z głównych zmian obejmują: uelastycznienie modelu zatrud-
nienia oraz wymóg elastycznego dostosowania wykształcenia, kwalifikacji i dyspo-
zycyjności do potrzeb pracodawcy1. 
 Szybki postęp techniczny i technologii teleinformatycznych doprowadził wie-
le przedsiębiorstw do zerwania z zasadą zatrudniania pracowników na stałe do ści-
śle określonych prac, zasadniczo uległ zmianie model i charakter zatrudnienia2. 
Obecnie praca zawodowa kształtowana jest przez potęgującą się komputeryzację  
i intelektualizację (cywilizacja bitowa3, gospodarka oparta na wiedzy, przedsiębior-
stwa wiedzy)4. Praca zarobkowa podlega usieciowieniu, zmianom strukturalnym  
                                                 

1  J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001, s. 184-185.  
2  M. Boni, Elastyczność rynku pracy - niestandardowe formy zatrudnienia a ubezpieczenie 

społeczne w Europie Centralnej i Wschodniej, Ubezpieczenia społeczne - teoria i praktyka, War-
szawa 2007. 

3  K. Wenta, Pedagogika pracy w cywilizacji bitowej, w: Wartości w pedagogice pracy, 
(red.) B. Baraniak, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji–Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008, s. 65-72. 

4  Zob. A. Zając, Zmiana kapitału organizacyjnego jako elementu kapitału ludzkiego w cy-
wilizacji wiedzy, w: Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, R. Gerlach 
(red.),Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008, s. 305-315; R. Tomaszewska-Lipiec, Zakład pracy 
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i organizacyjnym, pojawiają się także nowe kwalifikacje i umiejętności5, jak rów-
nież nieznane dotychczas zawody i specjalności zawodowe6 oraz formy pracy7.  
 Celem artykułu jest wskazanie na nowe elastyczne formy zatrudnienia zwią-
zane z Internetem i technologiami ICT, wskazując głównie na telepracę jako - być 
może - przyszłościową alternatywną formę na rynku pracy w Polsce. Autorzy sku-
pili się głównie na wskazaniu zasadniczych wybranych aspektów technologicznych 
oraz ekonomiczno-społecznych omawianego zagadnienia. 
 
 
1. Innowacyjne formy pracy poprzez sieć Internet 
 
 Na rynku pracy coraz wyraźniej obserwuje się upowszechnianie nowocze-
snych form zatrudniania pracowników. Rozwój Internetu oraz wykorzystywanie 
narzędzi ICT wpływa na popularyzację elastycznych form zatrudniania pracowni-
ków. Wynika to z wielu zalet nowych form świadczenia pracy, które są korzystne 
zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia 
pozwalają na lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi, zmniejszenie kosztów 
pracy, łagodzenie skutków bezrobocia8.  
 Wśród elastycznych form zatrudnienia, które dotyczą sfer: czasu pracy, miej-
sca pracy i nietypowej formy prawnej, na podstawie której wykonuje się daną pra-
cę, należy wymienić następujące9: 

− telepraca – praca zdalna, poza siedzibą firmy, 
− zatrudnienie mieszane (praca zdalna + praca w biurze),  
− zadaniowy system pracy (praca w domu, w biurze, u klienta). 

 Sposobów na elastyczną pracę i czerpanie korzyści finansowych w Internecie 
jest bardzo wiele. Poniżej przedstawiono kilka wybranych na podstawie popular-

                                                                                                                        
w gospodarce opartej na wiedzy, w: ibidem, s. 316-327. Por. D. Jemielniak, Praca oparta na 
wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 

5  A. Kruk, Kwalifikacje zawodowe w erze wirtualnej, w: Kwalifikacje zawodowe na 
współczesnym rynku pracy, S.M. Kwiatkowski (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 
2005, s. 174-179. Por. S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, stan-
dardy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008. 

6  Zob. H. Domański, Z. Sawiński i K.M. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawo-
dów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2007. Por.  
K. Doktór, Modernizacja stratyfikacji zawodowej, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, S. Borkow-
ska (red.), IPiSS, Warszawa 2004, s. 149-157. 

7  E. Kryńska, Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, w: Dyle-
maty polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s. 93 i nast. 

8  M. Pawłowska, Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce – raport z badań, „e-mentor”, 
nr 3 (30), Czasopismo internetowe SGH, Warszawa 2009, s.84; http://www.e-mentor.edu.pl-
/30,662,Perspektywy_rozwoju_telepracy_w_Polsce_-_raport_z_badan.html. 

9  Ibidem. 
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ności, dostępności oraz skuteczności10. Warto podkreślić fakt, iż każdy, kto po-
dejmuje pracę z wykorzystaniem sieci globalnej, może czerpać zyski bez względu 
na wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz posiadane wykształcenie. Poniżej za-
prezentowano kilka z najbardziej popularnych, zdaniem autorów, elastycznych 
form zatrudnienia oraz sposobów zarobkowania z wykorzystaniem sieci Internet:  

1. Freelancer, czyli „wolny strzelec” to pracownik nieetatowy, który specja-
lizuje się w jakiejś dziedzinie i wykonuje związane z nią zlecenia. Najczę-
ściej taka osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Zadaniem 
freelancera jest podejmowanie samodzielnych decyzji o liczbie zleceń  
i ich cenach, przy czym może on pracować w dowolnym miejscu z dostę-
pem do Internetu. Najwięcej ofert pracy dla wolnych strzelców skierowa-
nych jest do: informatyków, programistów, twórców stron WWW, admi-
nistratorów sieci, specjalistów od baz danych. 

2. Sklepy internetowe są jedną z bardziej atrakcyjnych form elastycznego 
zatrudnienia poprzez uruchomienie własnej działalności gospodarczej.  
W Polsce, według danych „Gazety Prawnej”, działa już ponad 3000 skle-
pów internetowych, a ich sprzedaż wciąż rośnie, by (według szacunków) 
w 2010 roku osiągnąć blisko 5% całego handlu11. Największy pierwszy 
polski sklep internetowy z elektroniką użytkową Agito.pl (działający od 
2004 roku) wkrótce zadebiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych12. 

3. Zakłady sportowe. Zakłady bukmacherskie to bardzo popularny i dobry 
sposób na pomnożenie swoich pieniędzy. Zarabianie, a raczej gra, polega 
na obstawianiu wyników sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka, skoki narciarskie i inne dyscypliny sportowe). Firmy bukmacherskie 
posiadają bardzo profesjonalne systemy i platformy sportowe (np. Expect 
stanowi jedną z najlepszych firm bukmacherskich na świecie); 

4. Programy partnerskie. Aby zarabiać w programach partnerskich najlepiej 
mieć własną stronę internetową - oczywiście im lepsza i popularniejsza 
tym lepiej. Programy partnerskie są bardzo popularną formą zarobku, po-
nieważ każdy na tym zyskuje – użytkownicy Internetu otrzymują wyna-
grodzenie, a programy np. sprzedają własny towar lub są przez nich pro-
mowane w sieci globalnej. W Internecie jest wiele programów partner-

                                                 
10  Por. Sposoby zarabiania w Internecie - http://pieniadz.net/sposoby-zarabiania.html (do-

stęp w dniu 11.01.2010r.); J. Rozmiarek, Praca - jak szukać, zmieniać, utrzymać. Vademecum 
pracownika, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 173-186. 

11  Polacy założyli już ponad 3000 sklepów - http://wiadomosci.mediarun.pl/ 
news/22467,Polacy__zalozyli_w_internecie_juz_ponad_3000_sklepow,tagi_Allegro.pl,group2 
(dostęp w dniu 11.01.2010 r.). 

12  Pierwszy sklep internetowy planuje debiut na giełdzie - http://wiadomosci.mediarun.pl/ 
news/22683,Pierwszy_sklep_internetowy_trafi_na_gielde_jeszcze_w_tym_roku,tagi,group2 
(dostęp w dniu 11.01.2010 r.). 
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skich, przykładami efektywnie działających programów partnerskich mo-
gą być: Google AdSense, Allegro PP, Zanox czy Złote Myśli. 

5. Sprzedaż reklam. Jest prawdopodobnie najpopularniejszą metodą zarob-
kowania na własnych witrynach internetowych. Sprzedawane są różnego 
rodzaju reklamy, proponowane w różnych formach. 

 
 
2. Telepraca jako nowoczesna forma pracy 
 
 Teoretycy telepracy używają wielu nazw na jej określenie: telepraca, teledo-
jazdy, praca na odległość, praca elastyczna, praca mobilna czy e-praca itd. Termi-
nem tym określa się pewne zjawisko, którego obecność i znaczenie jest powszech-
nie akceptowane jako związane z dużymi zmianami zachodzącymi nie tylko  
w relacjach pracownik-pracodawca, ale także w sposobie organizacji pracy przez 
pracowników. Pojęcie telepracy wiąże się zatem z alternatywnymi stylami pracy 
związanymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telekomunikacji jak: sieci 
komputerowe, szybka transmisja danych czy telefonia mobilna. 
 Za prekursora telepracy uważa się Amerykanina Jacka M. Nillesa, który swo-
jej idei nadał nazwę „praca zdalna”, w oryginale angielskim – telecommute. Nilles 
definiuje telepracę jako: „każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą 
techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy 
do pracowników zamiast pracowników do pracy”13. Ostatnio bardziej popularny 
stał się termin telework, promowany przez Komisję Europejską, która definiuje 
telepracę jako: ”metodę organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik 
pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pra-
cy, dostarczając do pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu tech-
nologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Interne-
tu”14. W ramach telepracy mieszczą się bardziej szczegółowe podtypy jak: 

− telepraca w domu: gdy pracownik lub zleceniobiorca wykonuje swoją pra-
cę w domu lub mieszkaniu, wyposażonym w odpowiednie środki łączności, 

− telepraca przemienna: gdy część pracy wykonywana jest w domu, a część 
w siedzibie firmy. Możliwe jest tutaj szerokie spektrum – od pojedynczych 
dni przepracowanych w domu do okazjonalnych spotkań w siedzibie firmy, 

− telepraca mobilna: pracownik nie ma głównego miejsca pracy, a swoje za-
dania wykonuje w podróży lub u odbiorców czy klientów, 

                                                 
13  J.M. Nilles, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa 2003,  

s. 21. 
14  A. Grabowska, Telepraca jako nowa metoda pracy, http://www.ajgrabow.webpark.pl/ 

1.htm (dostęp w dniu 30.05.2009r.). 
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− centra telepracy: ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające telepra-
cę (tzw. wirtualne biura), pozwalające wykonywać telepracę osobom nie 
mogącym lub nie chcącym pracować w domu15,  

− telepraca „zamorska”: praca jest rozrzucona po różnych krajach i konty-
nentach, co umożliwia 24-godzinną pracę, np. nad projektem16. 

 Wymienia się szereg zalet skutecznej telepracy, jak: znaczny wzrost wydajno-
ści pracy, niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia (i związane z nimi niższe koszty 
rekrutacji i szkoleń), ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, niższe 
koszty nieruchomości, skuteczniejsze zarządzanie, większa elastyczność firmy, 
szybszy czas reakcji czy nawet czystsze środowisko naturalne17. 
 
 
3. Technologiczne aspekty wdrażania telepracy 
 
 Przystępując do tworzenia strategii wdrażania telepracy, należy wziąć pod 
uwagę następujące aspekty związane z technologiami, które zapewne będą nie-
zbędne do uruchomienia systemu: 

− aplikacje – oprogramowanie użytkowe zawierające edytory tekstu, progra-
my do obsługi poczty elektronicznej e-mail, narzędzia pracy zespołowej, 
pakiety do projektowania, narzędzia do zarządzania projektami czy prze-
glądarki internetowe. Narzędzia pracy zespołowej są szczególnie użyteczne 
w elastycznym systemie zatrudniania, jako że umożliwiają wymianę infor-
macji w ramach geograficznie rozproszonego zespołu; 

− sprzęt – stanowią zwykle komputery oraz standardowe wyposażenie ko-
munikacyjne. Większość firm dysponuje już prawie całym wyposażeniem. 
Pozostają jednak pewne dodatkowe pytania przed podjęciem ostatecznych 
decyzji dotyczących zakupu serwera, sprzętu przenośnego czy stacjonarne-
go, odpowiednich konfiguracji; 

− sieci wewnątrzbiurowe – sieci komunikacyjne (transmisji danych), łączące 
sprzęt tak, aby osoby w różnych biurach czy departamentach mogły współ-
pracować i wymieniać informacje oraz pliki. Sieci te, nazywane sieciami 
lokalnymi LAN (ang. Local Area Network), mogą funkcjonować jako połą-
czenia kablowe lub bezprzewodowe. W tym ostatnim przypadku są one 
określane mianem bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN (ang. Wire-
less LAN) i wykorzystują bardzo różne technologie, np. IEEE 802.11, Blu-
etooth, podczerwień, DECT i in.; 

                                                 
15  Szczególnym przypadkiem jest telechatka, czyli – zaadaptowany na telecentrum – budy-

nek znajdujący się na terenach oddalonych od centrów urbanistycznych. 
16  M. Bednarski, L. Machol-Zajda, Telepraca, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organi-

zacji pracy a popyt na pracę w Polsce, E. Kryńska (red.), IPiSS, Warszawa 2003, s. 140-160. 
17  J.M. Nilles, Telepraca.....op.cit., s. 35. 
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− usługi – elastyczny system zatrudniania może być oparty na usługach do-
starczanych przez zewnętrznych dostawców, np. świadczących zwykłe 
usługi telefonii głosowej, obsługę tele- i wideokonferencji, usługi interne-
towe, a także dostawców aplikacji. 

 
 
4. Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju telepracy 
 
 Aktualnie w Polsce najpoważniejsze utrudnienia, jakie napotyka przedsiębior-
stwo w związku z telepracą, dotyczą barier psychologicznych, czyli negatywnych 
poglądów, uprzedzeń, stereotypów pracodawcy lub pracobiorcy na temat tej formy 
organizacji pracy. Katalog zjawisk społecznych związanych z korzystaniem z tele-
pracy sprowadza się do kilku istotnych kwestii. Są nimi głównie: mentalny opór 
osób stykających się po raz pierwszy ze zjawiskiem, a nawet samym pojęciem tele-
pracy, niebezpieczeństwo izolacji społecznej telepracowników, brak identyfikacji  
z firmą czy obawa o negatywny stosunek pracodawcy do pracownika dążącego do 
zmiany organizacji własnej pracy w kierunku telepracy. Dla pracodawcy z kolei 
szersze wykorzystanie telepracy często oznacza konsekwencje finansowe, koniecz-
ność wdrożenia i wykorzystywania innowacji oraz trudności w opracowaniu  
i wdrożeniu instrumentów zarządzania. 
 Poza problemami natury społecznej istnieje również szereg czynników, które 
sprzyjają rozwojowi telepracy. Należą do nich między innymi: szansa na włączenie 
do życia zawodowego osób, które z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych nie mo-
gą opuszczać mieszkania, a dysponują wiedzą, z której pracodawcy chętnie by sko-
rzystali, rzadsze korzystanie ze zwolnień lekarskich, organizowanie sobie czasu 
pracy według osobistych preferencji, co poprawia efektywność pracy, zyskanie 
dodatkowego czasu dzięki skróceniu lub eliminacji dojazdów do pracy, możliwość 
podnoszenia kwalifikacji i inne. 
 Szacuje się, iż w krajach UE jest już ponad 10 milionów telezatrudnionych, 
najwięcej w Skandynawii i krajach Beneluksu, co stanowi około 13-15% osób ak-
tywnych zawodowo (raporty Komisji Europejskiej). Odpowiedź na pytanie, jak 
wygląda telepraca w praktyce w Polsce, nie jest aż tak optymistyczna. 
 Badania statystyczne w tym zakresie przeprowadzono po raz pierwszy  
w kwietniu 2008 roku na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw18. Wyniki doty-
czące liczebności i struktury firm zatrudniających telepracowników według wielko-
ści zatrudnionych przedstawiono w tabeli 1. 

                                                 
18  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, go-

spodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/gus-
/5840_3730_PLK_HTML.htm, 11, 2008 (dostęp w dniu 03.06.2009 r.) 
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Tabela 1 
 

Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby w systemie telepracy 
 

Wyszczególnienie Liczebność Udział firm w populacji (w %) 
Małe (10 - 49 pracujących) 1342 2,3 
Średnie (50 - 249 pracujących) 872 6,3 
Duże (250 i więcej pracujących) 433 14,5 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
 
 Ilościowy opis zjawiska telepracy nie jest optymistyczny w zakresie relacji 
liczby telepracowników do ogólnej liczby zatrudnionych. Liczba firm zatrudniają-
cych w systemie telepracy w Polsce jest na bardzo niskim poziomie (od 2,3% do 
14,5%). Spośród badanych prawie 76 tys. przedsiębiorstw jedynie 2647 zatrudniało 
osoby w systemie telepracy, co oznacza, że przeciętnie w Polsce jedynie 3,5% firm 
stosuje jak dotychczas tę formę zatrudnienia. Świadczy to raczej o zalążku i począt-
kach zjawiska telepracy. 
 Zmienność w zatrudnieniu telepracowników w Polsce związana jest także  
z określoną branżą gospodarki. Rozkład przedsiębiorstw zatrudniających osoby  
w systemie telepracy według branż w Polsce prezentuje rysunek 1. 
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Rys. 1. Firmy zatrudniające telepracowników według branż w Polsce w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  



Roman Chorób, Beata Kasprzyk, Artur Kraus 500 

 Wiodącą branżą w tym zakresie - jak można było oczekiwać - jest branża 
informatyczna, gdzie 15,6% firm zatrudnia telepracowników, kolejne miejsca zaj-
mują nauka (9%), branża rozrywki (film, radio, telewizja) - 7,4% i pośrednictwo 
finansowe (5,4%). Bardzo niska frakcja przedsiębiorstw zatrudniających telepra-
cowników to branże: budownictwo (1,6%), hotelarstwo (1,6%) oraz przetwórstwo 
przemysłowe. Wyniki te dają czytelny obraz dziedzin, gdzie telepraca jest chętnie 
wykorzystywana. Dotyczy ona zdecydowanie takich branż, które związane są bli-
sko z sektorem technologii informacyjnych (media), informatycznych i doradztwa 
ekonomicznego. 
 Najnowsze badania prowadzone przez GUS wskazują, iż wśród ponad 29 mln 
osób zatrudnionych w Polsce, prawie 234 tys. osób pracuje w systemie telepracy, 
ale około 628 tys. osób jest zainteresowanych telepracą, nie będąc jednak telepra-
cownikami19. Pomimo że udział telepracowników nie jest znaczący, warto przeana-
lizować struktury społeczne według płci, wieku i wykształcenia, aby ocenić poten-
cjalne grupy najbardziej skłonne do systemu telepracy w Polsce. Jak pokazują wy-
niki badań, rozkład według płci dla telepracowników nie jest równomierny, zdecy-
dowaną większość zatrudnionych w tym systemie w Polsce stanowią mężczyźni 
(61%), zaś kobiety 39%. 
 Zdecydowanie dominującą grupę stanowią osoby młode w wieku 25-44 lata 
(ponad 50%) oraz młodzież (20,14%). Mało skłonne do systemu telepracy są osoby 
powyżej 45 roku życia. Struktura wiekowa telepracownika różni się wśród kobiet  
i mężczyzn, jako telepracownicy przeważają mężczyźni w wieku 25-34 lata (ponad 
45%) oraz 35-44 lata (ok. 23%); u kobiet odpowiednio w tych grupach wiekowych 
36%, w wieku 16-24 lata ponad 30%. 
 Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób będących telepracownikami, 
należy zauważyć tendencję do podejmowania tego zatrudnienia przez osoby z wy-
kształceniem średnim (37,27%) i wyższym (57,22%). Osoby z wykształceniem 
niższym stanowią tylko 5,5% ogółu zatrudnionych. Inaczej kształtuje się obraz 
według płci: dominują kobiety z wykształceniem wyższym (65,05%) nad mężczy-
znami (52,20%). 
 Zdecydowanie największą frakcję telepracowników w Polsce stanowią osoby 
aktywne zawodowo, w tym pracujący najemnie (59,3%), kolejną grupę stanowią 
osoby pracujące na własny rachunek (23,4%). Wśród biernych zawodowo dominują 
uczący się, tj. 14,07%, z kolei rzadko podejmują tę formę zatrudnienia emeryci, 
renciści oraz bezrobotni, co może być niepokojące zwłaszcza dla ostatnio wymie-
nionej grupy. Biorąc pod uwagę charakter telepracy, ponad 90% wszystkich tele-
pracowników stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych, dużo 
osób związanych jest z sektorem ICT, niemniej charakter telepracy jest niekoniecz-

                                                 
19  Por. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.,...op.cit. 
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nie związany bezpośrednio z sektorem ICT (ponad 80% zatrudnionych jest poza 
sektorem ICT). 
 Telepracownicy generalnie mieszkają w miastach (wysoka frakcja 80%), je-
dynie co piąty zatrudniony jako telepracownik mieszka na wsi. Charakterystyczne 
jest to, iż dominują telepracownicy z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) 
stanowiąc udział przeszło 66%.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Innowacyjne metody pracy mają wiele pozytywnych aspektów czysto ekono-
micznych, jak i społecznych. Pomimo to, formy te nie są w Polsce popularne. We-
dług oficjalnych danych statystycznych z ponad 13 milionów aktywnych zawodowo 
osób w Polsce w systemie telepracy pracuje zaledwie 2-3 procent, dając rząd wiel-
kości około 234 tys. osób20. Telepraca w Polsce jest zjawiskiem nadal marginal-
nym, niemniej jednak praca mobilna jest stosowana w dużych firmach i regionach 
dobrze rozwiniętych gospodarczo, o wysokim nasyceniu technologiami ICT i in-
nowacyjnymi metodami pracy. 
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ECONOMIC-SOCIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS  
OF MODERN FORMS OF WORK 

 
 

Summary 
 
 In the article there were discussed flexible forms of employment and ways of 
earning with the use of information technologies. Special attention was paid to tele-
commuting as a modern form of work. There were presented technological aspects of 
implementation of telecommuting necessary for starting the whole system, such as: 
applications, equipment, intranets and Internet services. There were discussed economi-
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cal-social phenomena connected with telecommuting, both from the point of view of the 
employer as well as of the people employed in the form of telecommuting. 
 

Translated by Roman Chorób, Beata Kasprzyk, Artur Kraus 
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SZANSE I MOŻLIWOŚCI POSZUKIWANIA PRACY  
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rynek pracy wciąż zmienia zasady swojego funkcjonowania. O ile jeszcze 
kilka lat temu pracował każdy, kto tylko chciał, to obecnie znalezienie dobrej pracy 
nie należy do zadań najprostszych. Powodem takiego stanu rzeczy jest głównie 
kryzys gospodarczy, który doprowadził do likwidacji wielu zakładów, jak również 
zahamowania zatrudnienia w większości dużych polskich przedsiębiorstw. Szuka-
nie pracy wymaga obecnie sporej cierpliwości oraz zaangażowania się w poszuki-
wania, które i tak mogą skończyć się niepowodzeniem. Nawet profesjonalista dzia-
łający w jednej branży, w konkretnym zawodzie od lat, nie może stwierdzić, że  
w prosty sposób znajdzie kolejną pracę. Owszem, specjaliści na rynku są pożądani, 
lecz z drugiej strony o jeden etat przeważnie ubiega się wielu kandydatów, których 
atutem są często bardzo dobre kwalifikacje.  
 W ostatnich latach zdecydowanie uległ zmianie sposób poszukiwania pracy. 
Coraz rzadziej poszukiwania osób zainteresowanych podjęciem pracy koncentują 
się na wędrowaniu od jednego do drugiego zakładu, firmy czy też przedsiębiorstwa, 
a wszystko ze względu na nowy, doskonały kanał poszukiwań, jakim jest Internet. 
W ciągu kilku ostatnich lat w sieci powstało sporo wysokiej klasy serwisów inter-
netowych, w których to pracodawcy w wirtualny sposób spotykają się z osobami 
poszukującymi pracy.  
 Celem artykułu jest ukazanie szans i możliwości poszukiwania pracy, jakie 
stwarzają nowoczesne technologie informatyczne. Autorzy starali się przybliżyć 
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znaczenie i możliwości wykorzystania sieci Internet na rynku pracy, zarówno od 
strony pracodawcy, jak i osób poszukujących zatrudnienia. 
 
 
1. Zastosowanie sieci Internet na rynku pracy 
 
 Popularność Internetu wśród pracodawców jest coraz większa. Firmy chętnie 
zamieszczają ogłoszenia rekrutacyjne w Internecie, ponieważ taka forma rekrutacji 
ma wiele zalet. Po pierwsze - ogłoszenie zamieszczane jest na danej stronie w ciągu 
maksymalnie kilku godzin od momentu rozpoczęcia poszukiwań pracownika (nie 
trzeba czekać na określony dzień emisji, jak to się dzieje w przypadku prasy). Po 
drugie - oferta pracy wyświetlana jest w sieci przez dłuższy czas (nie jest to jedno-
razowa publikacja, jak w przypadku prasy). Po trzecie - zachęcający jest koszt pu-
blikacji takiego ogłoszenia (często kilkakrotnie niższy niż w prasie). Wreszcie ogło-
szenia internetowe trafiają do tysięcy użytkowników, a poprzez zamieszczanie ich 
w serwisach specjalistycznych docierają do właściwej grupy odbiorców. 
 Internet jest coraz bardziej popularny również wśród osób poszukujących 
pracy. Wiele badań pokazuje, że jest najczęściej wybieranym przez kandydatów 
źródłem ofert zatrudnienia1. Dotyczy to przede wszystkim kandydatów młodych, 
wykształconych i pochodzących z dużych miast. Atuty Internetu według osób stara-
jących się o zatrudnienie to: duży wybór ofert, aktualność ogłoszeń, oszczędność 
czasu i pieniędzy oraz efektywność. 
 Jednym ze sposobów poszukiwania pracy jest korzystanie z serwisów rekruta-
cyjnych. Ogólnopolskie serwisy rekrutacyjne poświęcone edukacji, pracy i karierze 
to jedno z najlepszych źródeł informacji o aktualnych wakatach. Znaleźć w nich 
można oferty pracy dotyczące wszystkich branż i stanowisk oraz różnych lokaliza-
cji. Serwisy te wyposażone są na ogół w przyjazne dla użytkowników wyszukiwar-
ki ofert, które pomagają wyselekcjonować dokładnie takie anonse, jakie ich intere-
sują. 
  Oprócz przeglądania dostępnych ofert zatrudnienia warto również zarejestro-
wać się na takich stronach. Serwisy rekrutacyjne regularnie wysyłają do swoich 
użytkowników tak zwany newsletter - e-mail z powiadomieniem o nowych ofertach 
pracy (spełniających zaznaczone wcześniej kryteria). Dzięki tej usłudze niemożliwe 
jest przeoczenie żadnej ciekawej oferty. Serwisy rekrutacyjne często umożliwiają 
wypełnienie ankiety on-line lub pozostawienie swojego CV w bazie kandydatów - 
warto również skorzystać z tej możliwości, gdyż aplikacje z tego typu baz udostęp-
niane są później zainteresowanym pracodawcom. 

                                                 
1  E. Supińska, Gdzie i jak szukać pracy? - http://www.kariera.pl/czytaj/799/gdzie-i-jak-

szukac-pracy/ (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). Por. A. Owczarz, Jak wykorzystać Internet w poszu-
kiwaniu pracy?, Wyd. Helion, Gliwice 2005. 
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  Kolejną skarbnicę informacji stanowią strony z ofertami pracy, które są źró-
dłem fachowej wiedzy oraz wielu rzetelnych informacji dotyczących edukacji, pra-
cy i kariery. Można tam znaleźć interesujące poradniki dotyczące na przykład po-
szukiwania pracy, psychologii pracy oraz aktualne informacje na temat rynku pra-
cy.  
 Następnym sposobem poszukiwania pracy przez Internet jest skorzystanie  
z doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej. Doradztwa personalne  
i agencje pracy tymczasowej to firmy wyspecjalizowane w rekrutacji, zajmujące się 
poszukiwaniem pracowników na zlecenie innych firm. Dlatego też dobrze jest od-
wiedzić jak najwięcej stron internetowych takich właśnie firm. Znaleźć tam można 
nie tylko informacje dotyczące aktualnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, 
ale też wytyczne, w jaki sposób znaleźć się w bazie kandydatów danego doradztwa. 
W takich bazach szczególnie warto pozostawić swoje CV - firmy tego typu prowa-
dzą wiele różnych procesów rekrutacji, więc szanse na zatrudnienie potencjalnie 
rosną. 
 Oryginalnym sposobem wyszukiwania pracy jest zamieszczenie w Internecie 
własnego ogłoszenia w kategorii „szukam pracy”. Najczęściej swój anons można 
zamieścić w bezpłatnych serwisach ogłoszeniowych. Zamieszczając swoją ofertę 
należy pamiętać o tym, żeby była ciekawa, przykuwająca uwagę, a jednocześnie 
krótka i konkretna. Trzeba również liczyć się z tym, że na tego typu ogłoszenia 
odpowiadają właściciele małych firm lub osoby szukające pracowników na stano-
wiska typu akwizytor. 
 Ciekawą możliwością jest rejestracja na stronach tak zwanych społeczności 
internetowych, a więc grup skupiających ludzi zainteresowanych określoną tematy-
ką. Istnieją społeczności związane z tematyką pracy i kariery, gdzie można założyć 
swój profil, który jest swojego rodzaju CV, wizytówką zawodową. Ich zaletą jest 
to, że za ich pośrednictwem można nie tylko zaprezentować potencjalnemu praco-
dawcy swój profil, ale też pokazać swoje najmocniejsze strony i obszary zaintere-
sowań. Również umiejętnie prowadzony blog może być formą autoprezentacji. 
Użytkownicy tego rodzaju serwisów zamieszczają ponadto wiele ciekawych ofert 
pracy, można nawet otrzymać propozycję pracy bezpośrednio na swoją skrzynkę 
(tak zwani „łowcy głów” bardzo chętnie korzystają z takich rozwiązań i wyszukują 
interesujących użytkowników).  
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2. Poszukujący pracy za pośrednictwem sieci globalnej 
 
 Szacuje się, iż pracy w Internecie szuka blisko 2,7 miliona Polaków, tyle bo-
wiem osób odwiedziło serwisy rekrutacyjne2. Np. portal Money.pl sprawdza, jaka 
praca jest poszukiwana i na jaką jest zapotrzebowanie. O nową posadę przez Inter-
net nieco częściej starają się kobiety. Wśród użytkowników serwisów i portali re-
krutacyjnych zdecydowanie przeważają osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata. 
Stanowią ponad jedną trzecią wszystkich szukających pracy w sieci. Jeśli chodzi  
o wykształcenie, dominują z kolei kandydaci z wykształceniem średnim. W tabeli 1 
zaprezentowano podstawowe charakterystyki osób poszukujących pracy w Interne-
cie. 

Tabela 1 
 

Charakterystyki osób poszukujących pracy w Internecie 
 

Kto szuka pracy w Internecie 
Wyszczególnienie liczba użytkowników % użytkowników 

Ogółem 2677031 100 
W tym:   
Kobiety 1468108 54,9 
Mężczyźni 1208923 45,1 
Wg wieku:   
7-14 lat 179155 6,7 
15-24 lata 927394 34,6 
25-34 lata 761125 28,4 
35-44 lata 382574 14,3 
45-54 lata 313081 11,7 
55 lat i więcej 113703 4,3 
Wg wykształcenia:   
niepełne podstawowe 133863 5,0 
podstawowe 22733 0,9 
gimnazjalne 157540 5,9 
zasadnicze zawodowe 307049 11,5 
niepełne średnie 314215 11,7 
średnie 658381 24,6 
pomaturalne 145516 5,4 
licencjat 166677 6,2 
niepełne wyższe 290715 10,9 
wyższe 480342 17,9 

 
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2008, cyt. za: http://www.money.pl/ gospodar-
ka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy;jak;dac;sie;znalezc;pracodawcy,36,0,34768
4.html (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 
 

                                                 
2  Internetowy rynek pracy. Jak dać się znaleźć pracodawcy - http://www.money.pl/gospo-

darka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy;jak;dac;sie;znalezc;pracodawcy,36,0,347684.html 
(dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 
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 Portale rekrutacyjne zauważają na rynku interesującą tendencję - Polacy coraz 
częściej nie szukają pracy od zaraz. Bezrobocie spada, więc poszukiwana jest praca 
ciekawsza, lepiej płatna, w firmie z tzw. „lepszym zapleczem”. Zmiana pracy pla-
nowana jest jednak w dłuższej perspektywie. Dlatego portalom błyskawicznie rosną 
bazy CV osób, które to potencjalnym pracodawcom dyktują warunki, jakich ocze-
kują, aby dokonać zmiany pracy.  
 
 
3. Jaka praca jest poszukiwana? 
 
 Na internetowym rynku pracy wyraźnie widać, że to kandydaci na pracowni-
ków coraz częściej dyktują warunki. Z ankiety przeprowadzonej w maju 2009 roku 
przez infoPraca.pl wynika, że polscy internauci szukają pracy stabilnej, dającej 
poczucie bezpieczeństwa i gwarantującej stałe dochody, aczkolwiek ich wysokość 
przestaje być jedynym argumentem, który skłania do wysłania CV3. Coraz bardziej 
istotna staje się również atmosfera w pracy, kompetencje przełożonego oraz wymiar 
pracy, pozwalający na odpowiednie prowadzenie życia rodzinnego.  
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Rys. 1. Relacja między liczbą ofert pracy w Internecie a oglądalnością ogłoszeń  

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy;jak;-
dac;sie;znalezc;pracodawcy,36,1,347684.html (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 

 
 Jeśli chodzi o konkretne zawody, to najczęściej oglądane w sieci są oferty 
dotyczące pracy biurowej, zatrudnienia w administracji i pracy w marketingu oraz 
sprzedaży. Portal Pracuj.pl oblicza i publikuje własny wskaźnik Pracuj Index, który 
                                                 

3  http://infoPraca.pl (dostęp w dniu 30.12.2009 r.). 
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obrazuje relację między zapotrzebowaniem na pracowników mierzonym liczbą 
ofert pracy a popytem na pracę mierzonym oglądalnością ogłoszeń. Maksymalna 
wartość tego indeksu to 1,00 – taki wskaźnik oznacza największą liczbę odwiedzin 
przy najmniejszej liczbie ofert pracy. Na tak zwanym rynku pracownika, czyli  
w grupie branż, które mają wśród internautów największą popularność, zdecydo-
wanie prowadzi telekomunikacja oraz zawody ekonomiczne (rysunek 1). Zdecydo-
wanie jednak najbardziej poszukiwani są handlowcy - sprzedawcy i przedstawiciele 
handlowi we wszystkich branżach. Wynika to głównie z faktu, że na tych stanowi-
skach zachodzi największa rotacja.  
 
 
4. W jakich branżach można znaleźć zatrudnienie? 
 
 Według portalu Pracuj.pl w I kwartale 2008 roku, tradycyjnie już, najwięcej 
ofert pracy miały do zaoferowania branże: handel i sprzedaż oraz finansowa (tabela 
2). W pierwszej piątce znalazły się również: telekomunikacja i zaawansowane tech-
nologie, budownictwo i nieruchomości oraz przemysł ciężki4.  

Tabela 2 
 

Wykaz branż poszukujących pracowników w 2008 roku 
 

Jakie branże poszukują pracowników (wg odsetka ofert w %) 
Sprzedaż 11,3 
Finanse/Ekonomia 7,8 
Produkcja 6,1 
Ubezpieczenia 3,9 
Budownictwo/Geodezja 3,9 
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 3,2 
Marketing/Reklama/Public Relations 3,2 
Administracja biurowa 3,1 
Obsługa klienta/Call Center 3,1 
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 2,9 
Kadra zarządzająca 2,5 
Księgowość/Audyt/Podatki 2,5 
Informatyka/Programowanie 2,4 
Human Resources 1,9 
Informatyka/Telekomunikacja 1,9 

 
Źródło: Money.pl, zbiorcze szacunki dla serwisów rekrutacyjnych, czerwiec 2008, cyt. 
za: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy; jak;dac; 
sie;znalezc;pracodawcy,36,1,347684.html (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 

                                                 
4 http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy;jak;dac;-

sie;znalezc;pracodawcy,36,1,347684.html (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 



Szanse i możliwości poszukiwania pracy… 511

 Nie tylko branża i stanowisko determinuje zainteresowanie ofertą - istotne 
znaczenie ma również pochodzenie firmy, jak też to, w jakiej miejscowości oferuje 
ona pracę. Największa konkurencja panuje w województwach o wysokim poziomie 
bezrobocia - pracodawcy ogłaszają się tam kilkakrotnie razy rzadziej, a liczba kan-
dydatów poszukujących pracy jest duża. Na przykład proporcja liczby ogłoszeń  
w Warszawie do całego województwa podlaskiego jest jak 25 do 15.  
 Przedstawiciele internetowych serwisów rekrutacyjnych są zgodni, że jednak 
najtrudniej znaleźć jest pracowników fizycznych i to niemal we wszystkich bran-
żach, które ich poszukują. Wśród internautów najmniej popularnymi zawodami 
okazują się: kasjer, magazynier, serwisant maszyn, monter, pracownik produkcji, 
pracownik hipermarketu. Paradoksalnie, najczęściej omijane przez doświadczonych 
pracowników są również oferty jednocześnie najbardziej popularne wśród począt-
kujących, np. w handlu. Wynika to zapewne z faktu, że często praca na takim sta-
nowisku wiąże się z tzw. wynagrodzeniem prowizyjnym. System ten nie daje gwa-
rancji dochodów na stałym poziomie, a na pewnym etapie większość zainteresowa-
nych potrzebuje stabilizacji; chce bowiem w jakimś stopniu zaplanować przyszłość 
i wiedzieć, ile pieniędzy na ten cel można przeznaczyć. Najczęściej odwiedzane 
przez internautów serwisy rekrutacyjne zaprezentowano w tabeli 3. 
 W odróżnieniu od innych mediów oferty publikowane w internetowych serwi-
sach rekrutacyjnych można przeglądać filtrując je według wielu określonych kryte-
riów. Określić można interesującą branżę, konkretne stanowisko, miejscowość czy 
formę zatrudnienia. Dobrym rozwiązaniem jest też umieszczenie swojego CV  
w bazach portali rekrutacyjnych – w tym miejscu znajdą je potencjalni pracodawcy.  
 

                                                 
5  Ibidem. 
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Tabela 3 
 

Najczęściej odwiedzane serwisy rekrutacyjne według liczby użytkowników i odsłon 
 

Najpopularniejsze serwisy rekrutacyjne 
Wyszczególnienie Liczba użytkowników Liczba odsłon 

pracuj.pl 1495467 40772324 
Gazeta.pl – Praca 1304456 32642143 
infopraca.pl 670804 23839845 
Wirtualna Polska – Praca 512199 4601858 
jobpilot.pl 496623 5003046 
Grupa Gratka, gratka.pl, gratka.pl/praca 454088 11197938 
Money.pl – Praca 441835 5450182 
praca.pl 347126 7420025 
szybkopraca.pl 292604 3047142 
gospodarka.pl, praca.egospodarka.pl 286941 3391655 
Onet.pl – Praca 282942 6713304 
jobrapido.pl 264925 2804656 
Grupa praca.info 208048 2218856 
jobs.pl 191067 1827954 
careerjet.pl 122495 1367697 
ogloszeniapraca.eua.pl 113322 2531619 
pracanowo.pl 108902 522895 
hrc.pl 107666 694824 
Interia.pl – Praca 99603 1556928 
hrk.pl 96187 978845 
gowork.pl 78383 863781 
epraca.com.pl 64898 1492703 
i-praca.pl (d.pracuj.net.pl) 63187 406974 
Jobs4 57058 421987 
twojecv.pl 51251 185004 
goldenline.pl, goldenline.pl – praca 46949 488869 
artserwis.pl 45033 216976 
wakaty.com.pl 44851 598879 
jobber.pl 44321 165232 
praca-za-granica.pl 41997 1524043 
przedstawiciele.pl 37971 524798 
jobland.pl 35942 317090 
kariera.pl 34400 257030 
niania.pl 26291 1016907 
cvonline.pl 23367 158291 

 
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, agregat tematyczny za marzec 2008, cyt. za: 
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/internetowy;rynek;pracy;jak;dac;sie;z
nalezc;pracodawcy,36,4,347684.html (dostęp w dniu 31.12.2009 r.). 
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Podsumowanie 
 
 Mimo iż ogłoszenia prasowe to wciąż jeszcze jedna z popularnych metod 
pozyskania pracownika, to sieć globalna nieustannie zyskuje na rynku rekrutacji.  
W ciągu kilku najbliższych lat - jak szacują przedstawiciele serwisów rekrutacyj-
nych - Internet będzie już niekwestionowanym liderem w tym zakresie.  
 Wśród sposobów poszukiwania pracy z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii informatycznych dominują takie jak: korzystanie z serwisów rekrutacyj-
nych, doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej, odwiedzanie stron 
internetowych z ofertami pracy, zamieszczenie własnego ogłoszenia oraz rejestracja 
na stronach społeczności internetowych.  
 Rozwój wykorzystywanych narzędzi ICT, który nastąpił wraz z rozwojem 
Internetu, spowodował różnorodne zmiany na rynku pracy. Dotyczy to zmian  
w zakresie struktury popytu na pracę, jak również zmian w obszarze podaży pracy. 
Reasumując, należy wskazać na następujące zaobserwowane zależności:  

− zmiany na rynku pracy wynikają z zastosowania nowych narzędzi ICT, 
− nowe tendencje na rynku pracy wymagają nowych kompetencji zawodo-

wych od pracowników w wielu zawodach,  
− efektem zmian struktury popytu na pracę jest powstawanie nowych zawo-

dów, 
− elastyczne formy zatrudnienia stwarzają większe możliwości w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi oraz zmniejszania kosztów pracy, 
− rozwój nowych form kształcenia prowadzi do rozwijania kompetencji wy-

maganych obecnie na rynku pracy,  
− zmiany na rynku pracy wpływają również na specyfikę pracy doradców 

zawodowych. 
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CHANCES AND POSSIBILITIES OF LOOKING FOR A JOB  
WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
 

Summary 
 
 Modern information technologies create a number of possibilities in the labour 
market. The popularity of the Internet has been increasing both among employers and 
people looking for a job. 
 Among the ways of looking for a job with the use of global network there domi-
nate the following: using the recruitment services, personnel consultancy and temporary 
work agencies, visiting websites with job offers, placing one’s own advertisement and 
registration in the websites of Internet communities.  
 
 

Translated by Beata Kasprzyk, Artur Kraus, Roman Chorób 
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FENOMEN CLOUD COMPUTINGU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dniu 20 października 2009 r. firma badawcza Gartner Inc. ogłosiła po raz 
kolejny na corocznie organizowanym Gartner Symposium/ITxpo, dziesiątkę naj-
bardziej obiecujących technologii i trendów, które będą wyznaczały kierunki roz-
woju informatyki w roku 2010. Na pierwszym miejscu znalazł się cloud computing 
(CC)1. 
 Nie jest to debiut tego trendu w klasyfikacji: rok wcześniej CC był na miejscu 
trzecim2 (rysunek 1). W poprzednich latach nurt ten nie był wymieniany w klasyfi-
kacjach3. Uzasadnione zatem wydaje się przyjrzenie się karierze tego trendu, który 
nagle stał się aż tak obiecujący, że w swym debiucie pojawił się od razu na trzeciej 
pozycji, a w kolejnym roku wdarł się na sam szczyt rankingu. Jest to o tyle uzasad-
nione, że wszyscy chyba (często nie zdając sobie z tego sprawy) korzystamy już  
z tego modelu. 

                                                 
1  Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010, 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613 (dostęp 2010-02-28). 
2  Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2009, 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212 (dostęp 2010-02-28). 
3  Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2008, 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109 (dostęp 2010-02-28). 
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Rys. 1. Gartner’s top trends to watch (credit Gartner) 

Źródło: http://news.cnet.com/8301-30685_3-10378782-264.html 

 
 Celem pracy jest wykazanie, że ten modny trend w rzeczywistości wcale nie 
jest taki nowy, ma swoje źródło w istniejących już od wielu lat rozwiązaniach za-
równo technicznych, jak i organizacyjnych, niektóre jego odmiany znane są od 
dłuższego czasu pod innymi nazwami, a zaabsorbował po prostu pod wspólną, jed-
nolitą nazwą cloud computingu wiele tendencji i rozwiązań znanych niekiedy od 
dziesiątków lat. 
 Przed przejściem do dalszych rozważań warto jednak jasno zdefiniować, co 
oznacza to pojęcie i w jakich formach występuje. 
 
 
1. Pojęcie cloud computingu i jego formy 
 
 Na wstępie warto zwrócić uwagę, że w polskojęzycznej literaturze przyjęło się 
nie tłumaczyć angielskiego terminu cloud computing, chociaż w slangu informa-
tycznym coraz częściej mówi się o korzystaniu z „chmury”. Termin nie jest jeszcze 
powszechnie akceptowany, chociaż trudno przesądzić, czy nie stanie się tak już  
w najbliższej przyszłości. 
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 Cloud computing odnosi się do specyficznego modelu udostępniania różnego 
rodzaju usług związanych z informatyką. Najogólniej rzecz ujmując charakteryzuje 
się on tym, że obliczenia wykonywane są nie na komputerze użytkownika, ale na 
wielu zdalnych serwerach udostępnianych przez dostawcę usługi. Drugą charakte-
rystyczną cechą tego rozwiązania jest to, że klient płaci za wykorzystanie zasobów, 
a nie za kupno tych zasobów na własność. Poziom udostępnianych klientowi usług 
może być bardzo różny. Dlatego też zwykle dokonuje się rozróżnienia, definiując 
trzy formy cloud computingu, poczynając od udostępniania infrastruktury technicz-
nej (IaaS), poprzez dodatkowe udostępnianie środowisk i narzędzi deweloperskich 
(PaaS), aż do udostępniania oprogramowania aplikacyjnego o określonej funkcjo-
nalności (SaaS): 

− IaaS – Infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service). Idea 
tego rozwiązania polega na tym, że dostawca w sposób zdalny udostępnia 
klientowi posiadaną przez siebie infrastrukturę techniczną (serwery, centra 
danych), na której ten uruchamia posiadane przez siebie oprogramowanie. 
Klienta nie interesuje, na jakim konkretnie sprzęcie uruchomiony jest jego 
program – dostawca dostarcza mu środowisko wirtualne, w którym wyko-
nywane są programy własne klienta. Zaletą rozwiązania jest to, że udo-
stępniana zostaje infrastruktura zgodna ze specyfikacją, a klient zwolniony 
jest z odpowiedzialności związanej z utrzymaniem w stanie gotowości po-
siadanego na własność i wykorzystywanego przez siebie sprzętu. Infra-
struktura o uzgodnionej wydajności wynajmowana jest na określony  
w umowie okres. 

− PaaS – Platforma jako usługa (ang. Platform as a Service). Rozwiązanie to 
stanowi rozwinięcie modelu IaaS. Dostawca udostępnia klientowi nie tylko 
samą infrastrukturę, ale również zestaw standardowych funkcji, z których 
klient może składać własne programy, a niekiedy również środowisko de-
weloperskie (w tym języki programowania i systemy zarządzania bazami 
danych), w którym ten może budować własne aplikacje. Środowisko pracy 
klienta jest udostępniane poprzez ujednolicony interfejs (np. przez prze-
glądarkę internetową). Tak więc można powiedzieć, że na to rozwiązanie 
składa się infrastruktura rozbudowana o zestaw oprogramowania narzę-
dziowego. 

− SaaS – Oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service). Jest to 
model udostępniania infrastruktury technicznej wzbogaconej o zbiór pro-
gramów aplikacyjnych. Programy pozostają własnością dostawcy, a klient 
nabywa prawo do posługiwania się nimi. Nie są tu przewidziane żadne 
prace programistyczne – klient korzysta z gotowego oprogramowania. Do-
starczane oprogramowanie powinno być elastyczne i klient ma możliwość 
skonfigurowania go, dostosowując je do własnych indywidualnych po-
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trzeb. Podobnie jak to było w poprzednich wariantach, klient niczego nie 
kupuje na własność, lecz płaci za możliwość użycia. 

 Idea cloud computingu stała się w ostatnim okresie bardzo modna. Świadczy  
o tym chociażby liczba stron w Internecie zawierających tę frazę: np. Google wyka-
zuje ok. 60 mln stron, Yahoo – ok. 140 mln (2010-02-28). Ale samo pojęcie stale 
ewoluuje – powstają bezustannie nowe modele dostarczania usług, a wszystko to  
w celu dotarcia do coraz większej grupy odbiorców. Stąd, jak w każdej dziedzinie, 
znaleźć można zarówno rozwiązania przeznaczone dla masowego odbiorcy – uni-
wersalne, bardzo tanie, a niekiedy nawet bezpłatne, a z drugiej strony rozwiązania 
specjalizowane, zaprojektowane celem wypełnienia zaobserwowanej luki rynkowej. 
Raport firmy badawczej Forrester4 z października 2009 r. wyszczególnia 11 takich 
kategorii usług, jednak wszystkie je klasyfikuje do jednej z trzech wyżej wymienio-
nych grup zasadniczych. 
 
 
2. Techniczne i organizacyjne podstawy rozwoju cloud computingu 
 
 Pojawienie się opisywanego w artykule nowego trendu – cloud computingu – 
nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze zaistnienie i rozpowszechnienie się 
kilku rozwiązań organizacyjnych i osiągnięć technicznych. Każde z nich pojawiło 
się niezależnie od innych jakiś czas temu, ale dopiero ich wspólne zastosowanie 
dało efekt synergii. Do rozwiązań/osiągnięć tych należy zaliczyć: outsourcing, wir-
tualizację, SOA i wzrost przepustowości sieci. 
 Outsourcing. Jest to koncepcja polegająca na wydzieleniu ze struktury fir-
my/przedsiębiorstwa/organizacji określonych funkcji/zadań/procesów i przekazanie 
ich do wykonywania podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w tej dziedzi-
nie5. Wtedy firma macierzysta może skoncentrować się na zasadniczej działalności, 
na tzw. core businessie, w którym osiąga przewagę konkurencyjną, a obszary sta-
nowiące działalność pomocniczą lub uboczną, nie związane bezpośrednio z uzy-
skiwaniem dochodu, są przekazywane na zewnątrz. Obok usług ochroniarskich, 
porządkowych, rekrutacyjnych, księgowych, prawniczych, usługi informatyczne 
należą do najczęściej outsourcowanych. W wielu przypadkach taniej jest zlecić na 
zewnątrz prace związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, opracowy-
waniem nowego oprogramowania, utrzymaniem działającego systemu informatycz-
nego, niż robić to wszystko siłami własnych pracowników. 

                                                 
4  J. Staten: TechRadar™ For Infrastructure & Operations Professionals: Cloud Comput-

ing, Q3 2009, Forrester Research, Inc. 
5  M. Pańkowska: Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, 

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998; M. Trocki: Outsourcing, 
PWE, Warszawa 2001. 
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 Wirtualizacja. Idea wirtualizacji polega na tym, że ukrywa się przed użyt-
kownikiem fizyczne charakterystyki platformy obliczeniowej, w zamian udostęp-
niając mu inną, abstrakcyjną platformę obliczeniową. Odnosi się to do rozwiązań 
programowych (czasami również sprzętowych) umożliwiających odseparowanie 
wykorzystywanych zasobów sprzętowych od systemów i/lub aplikacji, które z tych 
zasobów korzystają. Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystywanie 
dostępnych zasobów sprzętowych dzięki lepszemu dostosowaniu go do wymagań 
użytkownika. Początki wirtualizacji miały miejsce w połowie lat 60. XX wieku,  
a po raz pierwszy praktycznie zastosowano technikę wirtualizacyjną w odniesieniu 
do pamięci operacyjnej6. Obecnie technika ta znalazła liczne zastosowania, np.  
w formie dysków wirtualnych, ale najpopularniejsze z zastosowań polega na tym, 
by na pojedynczym komputerze jednocześnie uruchomić wiele (w tym nawet róż-
nych) systemów operacyjnych. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa efektywność 
wykorzystywania sprzętu komputerowego – wiedząc, że serwery zwykle pracują na 
poziomie 10-15% swej maksymalnej wydajności, stosując rozwiązania wirtualiza-
cyjne osiąga się przeciętne wykorzystanie sprzętu na poziomie ponad 70%7. Ozna-
cza to znaczne oszczędności, bo do wykonania zadania wystarcza mniejsza liczba 
maszyn. 
 SOA. Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architectu-
re) jest to podejście do opracowywania oprogramowania, które polega na podziele-
niu procesów oprogramowania na mniejsze części składowe (usługi), które są udo-
stępniane zdalnie, często poprzez Internet8. Każda usługa zapewnia funkcjonalność, 
której może potrzebować użytkownik, ale ukrywane są przed nim szczegóły im-
plementacyjne usługi. Poszczególne usługi są udostępniane końcowemu użytkow-
nikowi albo innej usłudze poprzez standaryzowany interfejs. Rozproszona architek-
tura oparta na SOA dostarcza zestawu luźno powiązanych między sobą usług, które 
mogą zostać wykorzystane z wielu obszarów dziedzinowych biznesu. Poszczególne 
usługi mogą zostać zaimplementowane w różnych językach programowania, ważne 
jest, by miały ujednolicony i dobrze zdefiniowany interfejs, przez który będą się 
między sobą mogły komunikować, jak również ujednolicony protokół, z wykorzy-
staniem XML, SOAP, WSDL i UDDI. Budowa aplikacji z wykorzystaniem SOA 
polega na łączeniu usług w logiczną sekwencję, której wykonanie przez użytkowni-
ka spowoduje uzyskanie przez niego oczekiwanego rezultatu. Poszczególne usługi 
mogą być wykorzystywane z wielu różnych aplikacji. 
 Wysoka przepustowość sieci. Jeszcze kilkanaście lat temu nawet duże przed-
siębiorstwa łącząc się z Internetem korzystały z połączeń analogowych o przepu-
                                                 

6  IBM, Virtualization in Education, IBM Global Education White Paper, October 2007. 
7  K.C. Laudon, J.P. Laudon: Management Information Systems: Managing the Digital 

Firm, 10th Ed., Prentice Hall 2007, s. 193-194. 
8  N. Bieberstein, S. Bose, M. Fiammante, K. Jones, R. Shah: Service-Oriented Architec-

ture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, IBM Press 2005. 
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stowości 14,4 kb/s, czy też 56 kb/s. Obecne standardem staje się korzystanie z połą-
czeń o przepustowości co najmniej kilku Mb/s, a sieci szkieletowe coraz częściej 
mają przepustowość 10 Gb/s, co znacząco skraca czas potrzebny do wymiany da-
nych nawet między komputerami znajdującymi się w znacznym oddaleniu, nieza-
leżnie od zwiększonych wymagań, jakie stawiają łączom nowoczesne aplikacje 
webowe i transfer danych multimedialnych. Jednocześnie cena transferu danych 
spadła radykalnie. 
 
 
3. Kontekst historyczny popularności cloud computingu 
 
 Ze scentralizowanym przetwarzaniem danych zetknęli się wszyscy, których 
kontakt z informatyką miał miejsce przed czasem rewolucji mikrokomputerowej,  
w początku lat 80. ubiegłego wieku. W tym czasie wydawało się zupełnie oczywi-
ste, że do centralnego komputera, niezależnie od tego, czy był to komputer main-
frame, czy też minikomputer, dołączonych może być wiele (w niektórych przypad-
kach nawet tysiące) terminali (ang. dumb terminals). Programy wykonywały się na 
centralnym komputerze, a terminale służyły wyłącznie do przekazywania poleceń 
oraz wprowadzania/wyprowadzania danych. Zalety takiej organizacji pracy są nie-
podważalne – przede wszystkim jest to łatwość administrowania i bezpieczeństwo. 
 Rewolucja mikrokomputerowa odmieniła to dominujące do tej pory podejście. 
Każdy użytkownik autonomicznego PC-ta czuł się odpowiedzialny za swoje śro-
dowisko pracy: sam instalował niezbędne mu oprogramowanie, sam robił backupy, 
często sam pisał programy i makra, które miały ułatwić mu pracę. W miarę upływu 
czasu mikrokomputery zaczęto łączyć w sieci lokalne, a dotychczasowe „sieci biał-
kowe” zostały zastąpione przez urządzenia techniczne. 
 Tak więc nastąpiło przejście od terminali do autonomicznych komputerów, na 
których użytkownik mógł zrobić wszystko, i które służyły nie tylko do wprowadza-
nia/wyprowadzania danych, ale były również hostami dla oprogramowania aplika-
cyjnego. Kiedy rozpowszechniły się sieci, naturalne stało się, że niektóre kompute-
ry uzyskały status serwerów, różnego rodzaju i o różnych funkcjach. Powszechnie 
stosowany była organizacja pracy, w której z serwera na stację roboczą przesyłane 
były nieprzetworzone lub wstępnie przetworzone dane, a dalsze obliczenia (oraz 
prezentacja wyników) odbywały się na PC-cie. Taki sposób organizacji przetwa-
rzania na PC zwany jest „grubym klientem” (ang. thick/rich/fat client). Stopniowo 
dało się zauważyć tendencję do odchodzenia od przetwarzania na maszynie klienta. 
W efekcie można było zaobserwować sytuację, że większość przetwarzania prze-
rzucano na serwery, pozostawiając komputerowi klienta zadanie obsługi interfejsu 
użytkownika, a za pożądaną zaczęto uważać sytuację, gdy nie było wymagane żad-
ne oprogramowanie klienta, a cały system dał się obsłużyć z poziomu przeglądarki. 
Tego typu rozwiązania zwane są „cienkim klientem” (ang. thin client). W rezultacie 
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często spotykana organizacja pracy wygląda tak, że podstawowe firmowe aplikacje 
są udostępniane z serwera i dostępne na stacji roboczej poprzez program grubego 
lub cienkiego klienta, ale dodatkowo na każdym PC-cie zainstalowane jest opro-
gramowanie biurowe (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, klient poczty itp.). 
 Kolejny etap w rozwoju organizacji przetwarzania danych jest następstwem 
zauważenia faktu, że niektóre firmy obserwują skokowe zmiany obciążenia swoich 
serwerów. Tradycyjne rozwiązanie polega na tym, by dostosować przepustowość 
serwerów do maksymalnego przewidywanego obciążenia. Ale to rozwiązanie może 
być nieefektywne kosztowo, jeśli takie obciążenia zdarzają się rzadko, gdyż przez 
pozostały czas większość mocy obliczeniowej pozostaje niewykorzystana. Rozwią-
zaniem okazał się computing on-demand (obliczenia na żądanie) – firmy mogą 
zredukować swoje inwestycje w infrastrukturę IT, sporadycznie wynajmując braku-
jącą moc obliczeniową od firm świadczących takie usługi. Następnym krokiem jest 
całkowita rezygnacja z własnych serwerów i wynajmowanie całości potrzebnej 
mocy obliczeniowej od dostawców (za największych uważa się IBM, HP, Oracle  
i Sun) – ten sposób korzystania z infrastruktury obliczeniowej nazywany jest utility 
computing. W ostatnim czasie obie wymienione formy udostępniania usług zastą-
pione zostały nośniejszym marketingowo terminem IaaS (Infrastructure as a Servi-
ce), ewentualnie PaaS, jeśli firma ma ambicje dalszego rozwoju swego oprogramo-
wania. 
 W znacznej liczbie przypadków nie ma najmniejszego powodu, by firma była 
nie tylko użytkownikiem, ale również właścicielem i administratorem wykorzysty-
wanego przez siebie oprogramowania. Przecież zadaniem firmy jest zarabianie 
pieniędzy poprzez sprzedaż towarów i usług, a posiadanie, obsługiwanie i admini-
strowanie aplikacji np. finansowej lub CRM stanowi działalność uboczną i obciąże-
nie dla firmy, którą to działalność można wyoutsourcować. Stąd pojawienie się na 
rynku firm, które gotowe były na swych serwerach zainstalować odpowiednie 
oprogramowanie, mogące udostępniać wymagane funkcjonalności. Nabywca takiej 
usługi nie musi w związku z tym kupować serwerów, oprogramowania, instalować 
go i nim zarządzać. Jedyne, co jest mu w rzeczywistości potrzebne, to komputery 
osobiste z przeglądarką i szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dostawca usługi 
dostarcza mu ją poprzez sieć, a klient korzysta z takiej funkcjonalności, na której 
mu zależy. Firmy działające zgodnie z tym modelem noszą nazwę ASP (Applica-
tion Service Providers). Pierwsze firmy działające zgodnie z tym modelem pojawiły 
się w latach 70. Wydaje się, że to względy marketingowe, a nie merytoryczne 
sprawiły, że chociaż sam model biznesu się nie zmienił, to ten sposób udostępniania 
oprogramowania obecnie nazywany jest SaaS (Software as a Service). 
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Podsumowanie 
 
 Istnieje wiele zalet rozwiązań opartych na idei cloud computingu. Niewątpli-
wie spowodują one, że podejście to będzie zdobywało coraz większą popularność. 
Już dzisiaj większość z nas korzysta z bezpłatnych rozwiązań tego typu, np. Gmail 
lub Google Apps. Powszechność dostępu do szerokopasmowego Internetu z jednej 
strony, a z drugiej – bezustannie rosnąca ilość usług i aplikacji udostępnianych 
poprzez sieć powoduje, że coraz łatwiej wyobrazić sobie sytuację, kiedy to na wy-
korzystywanych przez nas komputerach nie ma zainstalowanego oprogramowania 
aplikacyjnego, a dane przechowywane są w zdalnie dostępnych centrach danych; 
PC-ty stają się terminalami, z których uzyskujemy dostęp do zdalnie wykonywa-
nych programów i gromadzonych danych. 
 Ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że idea zcentralizowanego dostępu do 
danych i programów nie jest nowa – od niej rozpoczęła się historia komercyjnego 
wykorzystywania komputerów. Historia zatoczyła krąg i rozwiązania sprzed pół 
wieku w zmodyfikowanej formie uważane są za nowatorskie. 
 Inną sprawą jest sam termin cloud computing, wraz z wariantami IaaS, PaaS  
i SaaS. Pojawił się około dówch lat temu, zyskał znaczną popularność, a jak zostało 
wykazane w artykule – zadziwiająco szybko wyparł dotychczas stosowane pojęcia 
computing on-demand, utility computing i ASP. Budzi to nieodparte podejrzenie, że 
więcej w tym PR-u niż kwestii merytorycznych.  
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PHENOMENON OF CLOUD COMPUTING 
 
 

Summary 
 
 Cloud computing (CC) is a new trend that is on the top of the ranking of the most 
promising trends and technologies for most organizations. In the paper the most charac-
teristic features of CC have been clarified. The discussion carried out in the paper ar-
guments is that in reality cloud computing is not a new trend, but the aggregate new 
name for the number of trends existing in IT world for many years.  
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REKLAMA INTERNETOWA JAKO PODMIOT DZIAŁALNOŚCI E-FIRM  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem każdego e-biznesu, podobnie jak w „realnym” świecie, jest osiąganie 
korzyści finansowych. Każda e-firma, zanim rozpocznie działanie, w pierwszej 
kolejności musi określić, na czym i w jaki sposób będzie uzyskiwać dochody, czyli 
wybrać odpowiedni dla siebie model działalności gospodarczej.  
 W ekonomice e-biznesu wyszczególnia się trzy podstawowe schematy świad-
czenia e-usług, które determinują źródła uzyskiwania korzyści finansowych z pro-
wadzenia działalności gospodarczej w środowisku sieci. Są to: reklama, handel  
i pośrednictwo. 
 Poniżej przedstawione zostaną wybrane aspekty uzyskiwania dochodów  
z tytułu umieszczania reklam internetowych na utrzymywanej stronie WWW. 
 
 
1. Reklama internetowa 
 
 Reklama internetowa (e-reklama) to stosunkowo nowy rynek i kanał dystry-
bucji treści reklamowych, używający jako medium Internetu i stron WWW. Obej-
muje ona swoim zakresem, obok treści „czysto reklamowych”, także ogłoszenia  
i aukcje internetowe. Podstawową jej zaletą jest nieograniczony czasem i warunka-
mi geograficznymi zasięg.  
 Reklama internetowa początkowo przyjmowała formę wysyłania reklamo-
wych treści za pomocą poczty elektronicznej. W 1993 roku nastąpiła rewolucja – 
powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która umożliwiała wyświetlanie grafiki 
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i ramek. W konsekwencji reklama mogła przyjąć formę graficzną. Druga połowa lat 
90. XX wieku to bardzo dynamiczny rozwój Internetu i związanych z nim techno-
logii, w tym także reklamy, która obecnie występuje w wielu różnych, interaktyw-
nych formatach.  
 Wszystkie standardy formatów reklam internetowych są ustalane przez IAB 
(Biuro Reklamy Interaktywnej) – międzynarodową organizację, której celem jest 
upowszechnienie Internetu jako medium reklamy. Dodatkowo w Europie czuwa 
nad nimi również EIAA (Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej).  
W Polsce standardy te są ustalane przez IAB Polska.  
 Dla reklamodawców reklama internetowa w stosunku do reklamy w tradycyj-
nych mediach - chociaż istnieje od nich znacznie krócej - jest atrakcyjniejszym 
kanałem. Szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw. Rysunek 1 
pokazuje, że wydają oni na promocję w sieci ponad dwa razy więcej pieniędzy niż 
na reklamę w prasie i prawie dwadzieścia razy więcej niż w radiu i telewizji.  

56,4%

24,6%
20,9% 17,9% 16,7%

3,8%

internet materiały
drukowane

prasa inne reklama
zewnętrzna

radio i TV

 
 

Rys. 1. Udział budżetu reklamowego małych i dużych firm w różnych mediach (%) 

Źródło: Badanie serwisu Favore.pl, należącego do Grupy Money.pl. Promocja firm  
w Internecie, kwiecień 2009. 

 
 Reklama internetowa umieszczona na stronie WWW generuje dla administra-
tora tej witryny, w określony sposób, przychody. Dzięki tym przychodom e-firmy 
działające w modelu reklamy mogą oferować swoje usługi ich bezpośrednim od-
biorcom za darmo, czego przykładem są portale informacyjne, i/lub poniżej ich 
wartości rynkowej (usługi dodane). 
 



Reklama internetowa jako podmiot działalności e-firm 527

2. Sposoby uzyskiwania dochodów z reklamy internetowej 
 
 Istnieje wiele sposobów uzyskiwania dochodów z reklamy internetowej, lecz 
do najpopularniejszych należą:  

− reklama kontekstowa, 
− programy partnerskie, 
− aktywne szukanie reklamodawców. 

 Różnią się one przede wszystkim schematem działania i mechanizmem rozli-
czeń. Decydując się na określony sposób uzyskiwania dochodów z reklamy, e-firma 
powinna brać pod uwagę specyfikę swojego biznesu i kierować się rachunkiem 
ekonomicznym (opłacalność). W przypadku, gdy wygenerowane w wybrany spo-
sób przychody są niewystarczające do finansowania i/lub rozwijania oferowanej  
e-usługi, firmy najczęściej decydują się na jednoczesne stosowanie kilku sposobów.  
Reklama kontekstowa 
 Reklama kontekstowa polega na dostosowaniu treści reklamy do treści wy-
świetlanej strony. W praktyce oznacza to dodanie do witryny danego serwisu bloku 
reklamowego (systemu), który dzięki specjalnym algorytmom analizuje treści za-
warte na tej stronie i wyświetla reklamy tylko z nimi powiązane, np. na portalach 
turystycznych reklamy hoteli. Słowa kluczowe, na podstawie których zastosowany 
system wiąże treść reklamy z treścią strony, zawsze definiuje reklamodawca. Naj-
częściej używanym systemem reklamowym jest program Adsense firmy Google. 
 W reklamie kontekstowej rozliczanie odbywa się (najczęściej) na zasadzie 
PPC (Pay Per Click) – reklamodawca płaci firmie publikującej reklamę za każde 
kliknięcie przez użytkownika danej strony na jego przekaz reklamowy (efekt), a nie 
za samo wyświetlenie się reklamy. Dla reklamodawców, w większości przypad-
ków, koszt kliknięcia dla reklamy kontekstowej jest zdecydowanie niższy niż  
w przypadku reklam rozliczanych na podstawie liczby wyświetleń (model CPM). 
 Reklama kontekstowa może przybierać formę zarówno czystego tekstu, 
umieszczanego gdzieś obok właściwej zawartości strony, jak i różnych form rekla-
my wizualnej. Choć znacznie częściej spotykana jest ta pierwsza jej forma, to coraz 
popularniejsze staje się stosowanie reklam graficznych w formie banerów. Zasto-
sowanie systemu Google AdWords umożliwia także emisję reklam w postaci kli-
pów wideo. 
 Zaletą tego sposobu jest to, że naprawdę nie trzeba szukać reklamodawców. 
Minusem jest to, że aby uzyskać zadowalające przychody z reklamy kontekstowej, 
trzeba dysponować interesującą e-ofertą, tak by utrzymywaną stronę odwiedzało 
dziennie tysiące internautów. Dla e-firmy, która utrzymuje średniej wielkości ser-
wis, kwota, którą może w ten sposób zarobić, najczęściej nie wystarcza na prowa-
dzenie biznesu. 
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 Wg danych IAB Polska na reklamę kontekstową w Internecie w 2008 roku 
wydano na polskim rynku 110 milionów zł, co stanowiło około 30% rynku wszyst-
kich reklam internetowych. 
Programy partnerskie 
 Program partnerski to związek pomiędzy sprzedawcą określonego produktu  
a partnerami – administratorami stron WWW. Właściciel strony internetowej 
umieszcza na swojej stronie reklamę produktów sprzedawcy za darmo, ale gdy ktoś 
na nią kliknie i wykona oczekiwaną akcję (np. zakupi produkt czy wypełni wniosek 
kredytowy), otrzymuje w zamian umówioną prowizję od wartości dokonanej trans-
akcji. Prowizja w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 50% wartości pro-
duktu (np. Program Partnerski Złotych Myśli). Reklamując odpowiednio drogie 
produkty, z odpowiednio wysoką marżą, odpowiednio wybranemu odbiorcy – moż-
na uzyskać znaczące kwoty. 
 Prowadzenie własnego e-biznesu w oparciu o ten typ reklamy na początku 
wymaga jednak cierpliwości, pracowitości i kreatywności. Firma decydująca się na 
taki sposób uzyskiwania dochodów powinna brać pod uwagę, że - aby mieć pew-
ność sukcesu finansowego - należy przystąpić przynajmniej do kilku programów  
z różnych dziedzin.  
 Minusem tego systemu jest przede wszystkim to, że reklamodawcy nie przy-
chodzą „automatycznie”, jak ma to miejsce w przypadku reklamy kontekstowej, 
opartej na systemach informatycznych. To firmy decydujące się na taki sposób 
uzyskiwania przychodów muszą same przejrzeć dostępne na rynku produkty oferu-
jące programy partnerskie, wybrać te, które pasują do profilu ich e-usługi, i zapisać 
się do nich jako partner. A jest w czym wybierać – rysunek 2 pokazuje największe 
firmy uczestniczące w programach partnerskich wg liczb ich partnerów (administra-
torów stron WWW), a rysunek 3 miesięczne zarobki najaktywniejszych partnerów 
(administratorów stron WWW) w wyszczególnionych programach partnerskich.  
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Rys. 2. Uczestnicy programów partnerskich  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Money.pl 
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Rys. 3. Zarobki najaktywniejszych partnerów (administratorów stron WWW)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Money.pl 
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Aktywne szukanie reklamodawców  
 Jeśli świadczona przez e-firmę usługa będzie tego potrzebować lub e-firma 
osiągnie już stabilną pozycję, może ona stworzyć własny dział reklamy i sama po-
szukiwać reklamodawców, oferując im konkretne liczby wyświetleń na swojej stro-
nie WWW za konkretną kwotę.  
 Szukanie reklamodawców i skłonienie ich do odpowiedzi na ofertę jest praco-
chłonne, a także wymaga negocjacji odnośnie cen i warunków umowy. Jest to naj-
bardziej dochodowy sposób uzyskiwania korzyści finansowych z reklamy interne-
towej, chociaż trudniejszy niż uprzednio omówione. 
 
 
3. Uwarunkowania zewnętrzne uzyskiwania przychodów z reklamy 
 
 Firma, która zdecyduje się na prowadzenie e-biznesu w modelu reklamy, musi 
liczyć się – podobnie jak w każdej innej działalności – z różnymi zewnętrznymi 
uwarunkowaniami. W tym przypadku główne znaczenie ma tu stosunek reklamo-
dawców i internautów do reklamy internetowej.  
Stosunek reklamodawców do reklamy internetowej 
 Wyniki badania przeprowadzonego wśród najważniejszych firm polskiego 
rynku reklamy1 wskazują, że reklamodawcy doceniają znaczenie internetowej pro-
mocji i wydatki na taką reklamę będą wzrastać. Głównym argumentem za wyborem 
tego medium są względy ekonomiczne - dotarcie w sieci do potencjalnego klienta 
jest tańsze niż w innych mediach, a kampanię reklamową można zorganizować 
posiadając stosunkowo niewielki budżet. Orientacyjne koszty kampanii reklamowej 
prezentuje tabela 1. 

Tabela 1 
 

Orientacyjne wydatki na kampanie reklamowe netto, stan na koniec 2009 r. 
 

Reklamodawca Rodzaj kampanii Orientacyjny 
koszt 

Mała firma reklama kontekstowa, serwisy aukcyjne, porta-
le ogłoszeniowe i reklama w wyszukiwarkach kilka tysięcy zł 

Średnia firma kampanie regionalne, kampanie uzupełniające 
inne media do 100 tysięcy zł 

Duża firma profesjonalna kampania reklamowa ponad 100 tys. do 
150 tys. zł 

 
Źródło: Raport Interaktywnie.com: Media On-line. 

                                                 
1  Badanie Ad Ex przeprowadzonego przez IAB Polska i PricewaterhouseCoopers wśród 

najważniejszych firm polskiego rynku reklamy internetowej, Duży wzrost rynku reklamy interne-
towej, www.e-money.pl  
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 Analitycy zwracają uwagę na to, że reklamodawcy internetowi coraz większą 
wagę przykładają do efektywności. Widoczne się staje, że coraz większy udział w 
rynku reklamy internetowej będą mieć właściciele niekoniecznie dużych, ale do-
brych jakościowo serwisów tematycznych. W wyniku tego coraz więcej budżetów 
reklamowych w Internecie trafi do serwisów specjalistycznych, a zleceniodawcy 
coraz częściej nie będą płacić za ilość wyświetlonych banerów, ale za to, że inter-
nauta kupi ich produkt, skorzysta z usługi lub umówi się na rozmowę z konsultan-
tem.  
Stosunek internautów do reklamy internetowej 
 Badanie2 opinii internautów o reklamie w Internecie pokazuje, że ich nasta-
wienie do niej ogólnie jest negatywne (63%), chociaż większość z nich jest świa-
doma, że obecność reklamy zapewnia im bezpłatny dostęp do stron WWW.  
 Niechętne nastawienie użytkowników sieci do reklam w dużej mierze wynika 
z ich ilości, a także z „natarczywości”. Szczególnie dotyczy to tych, które wyświe-
tlają się na przeglądanym tekście i występują trudności z ich zamknięciem. 
 Najczęstszą reakcją po ukazaniu się reklamy jest unikanie z nią kontaktu. 
Analiza zachowań badanych internautów pokazała, że w sytuacji, gdy reklama nie 
daje się zamknąć albo jej ilość utrudnia korzystanie z danej strony, zwykle rezygnu-
ją z przeglądania strony i decydują się na zaprzestanie odwiedzania jej w przyszło-
ści.  
 Badanie ujawniło, że reklama internetowa może się podobać, pod warunkiem, 
że jest pozbawiona wymienionych wyżej wad i cechuje ją: 

− dowcip, 
− pomysłowość, 
− jest zaskakująca, 
− dostarcza użytecznych informacji. 

 Większość internautów nawet byłaby skłonna, w zamian za brak reklam, do-
płacać niewielką kwotę do ceny za Internet. Prawie każdy z nich zgodziłby się na 
zablokowanie emisji reklam do kwoty 2 zł; przy wyższych kwotach liczba chętnych 
maleje. Część badanych (17%) byłaby skłonna płacić za dostęp do wybranych 
stron, pod warunkiem, że nie napotkają tam żadnych treści reklamowych.  
 Chociaż najczęściej reklama internetowa budzi niechęć, to w ocenie badanych 
internautów posiada jednak pewne cechy, które na tle reklam w innych mediach ją 
wyróżniają i dają jej w stosunku do nich przewagę. Dotyczy to przede wszystkim: 

− wartości informacyjnych, 
− walorów artystycznych. 

 
 

                                                 
2 Stosunek internautów do reklam, firma badawcza Gemius, 2009. 
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Podsumowanie 
 
 Prowadzenie e-biznesu w oparciu o dochody z reklamy ma swoje atuty i wa-
dy. Największą zaletą jest możliwość finansowania świadczenia e-usług lub dostar-
czania e-treści, a także ich dalszego rozwoju z uzyskanych w ten sposób środków. 
W konsekwencji e-firma działająca w tym modelu może oferować swoje  
e-produkty po niższych cenach lub za darmo.  
 Do wad zalicza się przede wszystkim to, że: 

1. Trzeba znaleźć reklamodawców, którzy są gotowi umieścić reklamę na 
utrzymywanej stronie za satysfakcjonującą cenę. 

2. Aby uzyskiwać zadowalające stawki, trzeba najpierw wygenerować na 
stronie odpowiednio duży ruch. 

3. Reklamowanie innej firmy na stronie własnej e-oferty może grozić tym, że 
odwiedzający stronę klikając w reklamę opuści ją i już nigdy nie powróci. 

4. Może się zdarzyć, że zawartość strony zostanie całkowicie zdominowana 
przez reklamy, na co z kolei negatywnie zareagują jej użytkownicy.  

 Wiele początkujących e-firm zakłada, że będzie czerpać dochody z reklamy. 
Część z nich nie wie, że uzyskiwanie zadowalających przychodów z reklamy nie 
jest tak łatwe ani proste, jak się wydaje. Lecz jeśli dokładnie przemyślą strategię 
działania, to mogą odnieść finansowy sukces, a użytkownikom oferować swoje  
e-produkty za darmo, podobnie jak to czynią administratorzy największych serwi-
sów informacyjnych. 
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INTERNET ADVERTISING AS A SUBJECT OF E-BUSINESS ACTIVITY 
 
 

Summary 
 
 This text specifies the internet advertising and describes different ways to reap 
financial benefits from it. It shows the ratio of advertiser to internet advertising and the 
opinions of Internet users about internet advertising. It also contains some statistics 
related to these topics.  
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ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAKUPOWY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rosnąca specjalizacja produkcji, a także ograniczanie się firm wyłącznie do 
kluczowych kompetencji powoduje, że udział kosztów zakupów w ogólnej wartości 
końcowej produktu jest coraz większy. W okresie od roku 1979 do 1998 udział 
kosztów zakupów materiałów i komponentów wzrósł niemal o 60%. Specjaliści 
przewidują, że wartość ta będzie dalej się zwiększała i za kilka lat udział własnej 
aktywności wytwórczej przedsiębiorstw w produkcie końcowym wynosić będzie 
zaledwie 15-25% [2]. 
 Firmy coraz częściej doceniają rolę zakupów bezpośrednich (prowadzonych 
na potrzeby produkcji), o czym świadczy obserwowana już od pewnego czasu 
zmiana znaczenia funkcji zakupów. Dotychczasowe działania mające czysto opera-
cyjny charakter i polegające na składaniu zamówień u dostawców poszerzono  
o działania strategiczne w zakresie bilansowania potrzeb wewnętrznych przedsię-
biorstwa, rozpoznawania i poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, pro-
wadzenia negocjacji oraz kontraktacji dostaw.  
 Zgoła odmiennie wygląda zazwyczaj sytuacja zakupów dóbr pośrednich (nie 
mających bezpośredniego udziału w produkcji i prowadzonych na potrzeby firmy). 
Przedsiębiorstwa często nie są świadome kwot, jakie przeznaczają na tego typu 
wydatki i dlatego też nie przywiązują do tych zakupów dużej wagi, mimo że ich 
łączna wartość jest często bardzo wysoka. Przykładowo już w 2002 roku Deutsche 
Bank wydawał rocznie prawie 7 mld euro na zakupy towarów i usług nie związa-
nych z bezpośrednią działalnością [5]. 
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1. Potencjalne oszczędności związane z prowadzeniem zakupów 
 
 Nasilająca się konkurencja oraz tendencja do wzrostu cen surowców zmusza 
zarządy firm do ciągłej optymalizacji kosztów. Dotyczy to także zaopatrzenia, które 
staje się jednym z kluczowych procesów generujących przewagę konkurencyjną na 
globalnym rynku. Jest to dlatego istotne, że każdego roku typowe przedsiębiorstwo 
przeznacza co najmniej połowę swych wydatków na zakupy produktów i usług. 
Efektywność procesu zakupowego staje się więc jednym z kluczowych wyzwań  
i przekłada się na wzrost osiąganego zysku. 
 Zastosowanie nowego podejścia widać także w dziedzinie zakupów pośred-
nich. Zmiany są jednak znacznie wolniejsze i nie tak powszechne jak w przypadku 
zakupów bezpośrednich. Nowe podejście można zaobserwować przede wszystkim 
w dużych firmach, w których najszybciej uświadomiono sobie wielkość potencjal-
nych oszczędności, jakie można osiągnąć w tej dziedzinie. Ogromnym ułatwieniem 
okazało się wykorzystanie Internetu i systemów informatycznych. I tak, we wspo-
mnianym już Deutsche Banku w 2005 roku wprowadzono zasadę, że kilkadziesiąt 
tysięcy jego pracowników (także tych pracujących poza granicami Niemiec) więk-
szość produktów musi wybierać wyłącznie z katalogu umieszczonego w Internecie  
i zawierającego produkty firm, z którymi podpisano wcześniej odpowiednie umowy 
[5]. 
 Specjalizowane rozwiązania informatyczne nie tylko umożliwiają składanie 
elektronicznych zamówień, ale także pozwalają na dokładną kontrolę wydatków  
i ustalenie najbardziej kosztochłonnych procesów w organizacji. Przykładowo, 
firma farmaceutyczna Aventis o budżecie zaopatrzeniowym wynoszącym ponad  
6,5 mld euro w 2002 roku miała ogromne trudności z opracowaniem dokładnego 
wykazu swych wydatków. Dane na ten temat zebrane były w kilku bazach danych  
i przygotowanie raportów o tym, kto, kiedy i ile zapłacił za poszczególne urządze-
nia laboratoryjne oraz próby kliniczne wymagało ogromnego nakładu pracy. Po 
wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego zakupy pracownicy Aventis 
dokonują zamówień poprzez system informatyczny bezpośrednio u dostawców,  
z którymi podpisano umowy. Dzięki nowemu rozwiązaniu można było ponadto nie 
tylko dokładniej kontrolować zapotrzebowanie na materiały i usługi, ale także wy-
korzystywać pozycję hurtowego nabywcy i negocjować lepsze warunki zakupów. 
Warto wspomnieć, że kosztujący milion euro system firmy Ariba zwrócił się już po 
niespełna roku [5]. 
 
 
2. Elektroniczne zakupy  
 
 Dwa główne sposoby prowadzenia elektronicznych zakupów to model au-
kcyjny i model katalogowy. 
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2.1. Model aukcyjny 
  
 Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest negocjacja ceny z dostawcami. 
Firma ogłasza swoje zapotrzebowanie na platformie aukcyjno-przetargowej i ocze-
kuje na oferty potencjalnych dostawców (może zapraszać ich samodzielnie do 
udziału w aukcji, mogą oni także być zapraszani przez platformę na podstawie 
wcześniejszych kontaktów). W Polsce występuje kilka platform umożliwiających 
prowadzenie tego typu działań. Są to: Marketplanet, Xtrade, Elektroniczna Platfor-
ma Przetargowa, Polska Platforma Przetargowa. Tylko pierwsza z wymienionych 
przeznaczona jest wyłącznie dla firm komercyjnych, pozostałe obsługują także 
administrację. Warto także wspomnieć o bezpłatnej platformie uruchomionej rok 
temu przez Urząd Zamówień Publicznych, przeznaczonej wyłącznie do przeprowa-
dzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
 Elektroniczne aukcje i licytacje można wykorzystywać przy zakupach różnego 
typu. I tak przykładowo na platformie Xtrade najwięcej aukcji dotyczyło zakupu 
materiałów niezwiązanych z produkcją (34%). Na kolejnych miejscach były mate-
riały utrzymaniowe i remontowe (28%), materiały związane bezpośrednio z pro-
dukcją (22%) oraz usługi (16%) [4].  
 Największą zaletą stosowania aukcji elektronicznych są oczywiście oszczęd-
ności finansowe związane z rywalizacją pomiędzy dostawcami. Wynoszą one  
15-30% w stosunku do standardowej, papierowej formy negocjacji. Wśród innych 
korzyści należy wymienić: 

− przejrzystą procedurę wyłaniania najlepszej oferty,  
− możliwość uczestnictwa w postępowaniu z dowolnego miejsca, 
− krótki czas trwania procedury. 

 
2.2. Model katalogowy 
 
 Katalog elektroniczny to umieszczona na platformie zakupowej wirtualna 
prezentacja towarów i usług oferowanych przez dostawcę. Każdy element oferty 
posiada dokładny opis, do którego w razie potrzeby może być dołączona grafika 
czy prezentacja multimedialna, demonstrując na przykład sposób jego wykorzysta-
nia.  
 Przeglądanie zawartości katalogów według różnych kryteriów, porównywanie 
produktów i ich cen oraz składanie zamówień umożliwia aplikacja zakupowa. 
Oprogramowanie takie będące zazwyczaj częścią omawianego poniżej systemu  
e-procurement (niektórzy autorzy stosują nawet te nazwy zamiennie) oferują nie-
które spośród wcześniej wymienionych platform (Marketplanet, Xtrade, Polska 
Platforma Przetargowa). W przypadku dużych przedsiębiorstw, które nie chcą po-
nosić kosztów związanych z wynajmem takich aplikacji, alternatywą jest stworze-
nie własnych narzędzi tego typu. Zaletą takiego podejścia jest lepsze dopasowanie 
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systemu do potrzeb firmy niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Barierą jest 
natomiast wysoki koszt takiego systemu.  
 Zakupy w modelu katalogowym dotyczą przede wszystkim materiałów nie-
związanych z produkcją. Wśród zalet modelu katalogowego należy wymienić: 

− jednoznaczną identyfikację towarów, 
− udostępnienie maksymalnie najszerszej informacji, 
− oszczędność czasu związanego z aktualizacją. 

 
 
3. System e-procurement 
 
 Elektroniczny system zakupowy obejmuje swym zakresem funkcjonalnym 
cały proces zaopatrzeniowy rozpoczynający się zgłoszeniem zapotrzebowania,  
a kończący rejestracją faktur. Wykorzystywane w tym systemie dokumenty mają 
postać elektroniczną, a ich obieg jest zautomatyzowany. Wszyscy pracownicy mają 
dostęp do narzędzia, są zobligowani do korzystania z niego i obowiązują ich jedna-
kowe zasady dokonywania zakupów. 
 System e-procurement składa się z trzech zasadniczych elementów: aplikacji 
dla kupującego (umożliwiającej składanie zamówień), aplikacji dla dostawcy (ma-
jącej za zadanie obsługę złożonych zamówień) oraz pośredniczącej pomiędzy nimi 
platformy. 
 Zasada działania systemu e-procurement jest następująca: użytkownik wyszu-
kuje produkty i usługi w elektronicznych katalogach zawierających szczegółowe 
opisy produktu oraz ceny, jakie jego firma wynegocjowała u dostawcy (często sto-
sując wspomniane powyżej aukcje elektroniczne). Po wybraniu konkretnej pozycji 
sprawdzana jest jej dostępność oraz tworzone zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie to 
podlega zazwyczaj procesowi akceptacji wewnątrz przedsiębiorstwa. W zależności 
od rodzaju asortymentu, uprawnień zamawiającego, limitu wydatków itp. akcepta-
cja może przebiegać nawet na kilku poziomach. Reguły dokonywania akceptacji 
zapisane są w systemie, a osoby akceptujące powiadamiane są automatycznie. Po 
uzyskaniu akceptacji zapotrzebowanie jest zmieniane w zamówienie, wysyłane 
poprzez pośredniczącą platformę do dostawcy. Dostawca najczęściej musi nadać 
zamówieniu odpowiedni status (odrzucone, zaakceptowane, w trakcie realizacji 
itp.), a zamawiający widzi każdą zmianę tego statusu. Po otrzymaniu towaru zama-
wiający odnotowuje w jego odbiór oraz zazwyczaj ocenia jakość zakupu. 
 Wykorzystanie systemu e-procurement w przedsiębiorstwie zapewnia decen-
tralizację decyzji związanych z samymi zakupami, centralizacja dotyczy wyłącznie 
procesu wyboru dostawców. Rozwiązanie takie odciąża specjalistów zajmujących 
się zakupami od prowadzenia transakcji i umożliwia im zajęcie się zarządzaniem 
relacjami z dostawcami, monitorowaniem ich jakości oraz realizacją strategii za-
opatrzeniowej. 
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 Korzyści wynikające z wykorzystania systemów e-procurement są różnorod-
ne, a co najważniejsze odczuwalne przez obie strony transakcji. Po stronie dostaw-
cy są to niższe koszty przetwarzania zamówień oraz krótszy czas tych działań, co 
spowodowane jest elektronicznym przepływem dokumentów. Ponadto odczuwalna 
jest redukcja kosztów tworzenia i dystrybucji katalogów (w związku z ich elektro-
niczną formą). 
 Wśród korzyści występujących po stronie odbiorcy można wyróżnić dwie 
grupy: oszczędności finansowe oraz zarządcze. Te pierwsze są przede wszystkim 
związane z wykorzystaniem siły nabywczej organizacji, dzięki czemu możliwe jest 
wynegocjowanie lepszych warunków u dostawców, a co za tym idzie obniżenie 
kosztów zakupów dóbr i usług nawet o 20%. Nie bez znaczenia są także sięgające 
nawet 50% oszczędności wynikające z uproszczenia i skrócenia procesu zakupu 
oraz automatyzacji obsługi dokumentów (jest to możliwe dzięki zastosowaniu elek-
tronicznego obiegu dokumentacji). Ważną kwestią jest też zmniejszenie średnio  
o 15-30% poziomu zapasów, co spowodowane jest znacznie szybszym czasem 
realizacji zamówienia i przyczynia się do zwolnienia powierzchni magazynowej 
oraz uwolnienia „zamrożonej” gotówki. 
 Korzyści natury zarządczej spowodowane zastosowaniem systemu e-procure-
ment wynikają z [3, 4]: 

− standaryzacji kupowanego asortymentu, 
− standaryzacji procesów zakupowych – procedur są przejrzyste, a zakres 

kompetencji i odpowiedzialności jednoznaczny,  
− ograniczenia nieuzasadnionych zakupów, nie wynikających z umów ra-

mowych, 
− wspomagania procesu budżetowania i planowania, 
− ułatwienia kontroli nad strukturą dokonywanych zakupów i ich zgodnością 

z zasadami polityki zakupowej firmy, 
− pełnego monitoringu wydatków, 
− usprawnienia sposobu raportowania, 
− skrócenia czasu realizacji dostawy i eliminacji pomyłek. 

 Największe korzyści z zastosowania systemu e-procurement odczuwają firmy 
charakteryzujące się rozbudowaną i rozproszoną geograficznie strukturą organiza-
cyjną (jak wspomniany wcześniej Deutsche Bank), wysokimi kosztami zakupów, 
które stanowią znaczącą pozycję w budżecie (np. zakłady produkcyjne). Duże zna-
czenie ma też liczba dostawców oraz różnorodność zakupywanych produktów.  
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4. Przykłady i ocena wykorzystania systemów e-procurement 
 
 Rozwiązania umożliwiające prowadzenie zakupów katalogowych wykorzy-
stywane są już w wielu firmach w Polsce. Przykładem może być Telekomunikacja 
Polska, która posługuje się systemem oferowanym przez platformę Marketplanet 
(TP S.A. jest jednym z udziałowców tej platformy).  
 Na podstawie prowadzonych tam badań [6] można stwierdzić, że po rezygna-
cji z obiegu dokumentów papierowych na rzecz elektronicznych formularzy reduk-
cja pracochłonności procesu zakupowego osiągnęła niemal 70%. Określono także, 
które z zadań składających się na proces zakupowy zostały najbardziej przyspie-
szone. Największą różnicę stwierdzono w przypadku czynności procesowych (były 
one szacowane zbiorczo dla całego procesu na jeden statystyczny dokument zaku-
powy) – wyniosła ona aż 97%, a wynikała przede wszystkim z ograniczenia liczby 
błędów w samym dokumencie, a także z jego łatwiejszej archiwizacji. Niewiele 
gorszy rezultat (niemal 90%) stwierdzono w przypadku tworzenia zapotrzebowania. 
Wynik ten osiągnięto dzięki zastosowaniu słowników ułatwiających wypełnianie 
pól zapotrzebowania i automatycznemu uzupełnianiu danych o zamawiającym  
i jego jednostce organizacyjnej. O 2/3 zredukowano pracochłonność uzgadniania 
faktury, a o niemal połowę czas akceptacji zapotrzebowania (uproszczona została 
weryfikacja danych, a ponadto istotna jest gwarancja, że dane pochodzą z systemu  
i autoryzowanych baz, a nie zostały wprowadzone przez pracownika). 
 Innym miejscem wykorzystywania rozwiązań e-procurement jest dział zaku-
pów nieprodukcyjnych w firmie Volvo Polska. Wykorzystywany tam system EBD 
jest autorskim projektem informatyków Volvo stosowanym we wszystkich działach 
zakupów nieprodukcyjnych koncernu Volvo na świecie. W połowie 2008 roku  
w systemie dostępnych było około 1500 pozycji oferowanych przez 27 firm. Kata-
logi te są jednak powiązane ze stanami magazynowymi dostawców. Do każdego 
produktu, którego dotyczy zapotrzebowanie, należy podać centrum kosztowe lub 
budżet inwestycyjny, na który powinien zostać on zaksięgowany.  
 W Volvo Polska badano stan zadowolenia klientów wewnętrznych (pracowni-
ków firmy) z funkcjonowania systemu EBD [1]. Największym problemem okazała 
się zbyt mała liczba katalogów dostępnych w systemie, a ponadto brak procedury 
okresowej oceny dostawców, których produkty dostępne są w bazie. Stwierdzono 
także potrzebę wprowadzenia możliwości potwierdzania przyjęcia zamówienia do 
realizacji (do tej pory system nie posiadał takiej opcji i niekiedy pracownicy pozo-
stawali nieświadomi faktu, że ich zamówienie nie dotarło do dostawcy). Warto też 
wspomnieć o tym, że w części przypadków ceny produktów umieszczonych w kata-
logach znajdujących się w systemie EBD wcale nie były konkurencyjne w stosunku 
do cen rynkowych. Świadczy to o niewłaściwym sposobie prowadzenia negocjacji  
z dostawcami. 
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Podsumowanie 
 
 Potrzeba sprostania nasilającej się konkurencji na rynku spowodowała, że już 
jakiś czas temu firmy zaczęły doceniać korzyści, jakie płyną z prawidłowego pro-
wadzenia zakupów produkcyjnych. Potrzeba poszukiwania coraz większych 
oszczędności spowodowała, iż coraz częściej obiektem zainteresowania zarządów 
firm stają się także zakupy nieprodukcyjne, które w większości organizacji prowa-
dzone były w bardzo nieuporządkowany i przypadkowy sposób.  
 Ogromne możliwości uporządkowania tego obszaru, szczególnie w dużych 
wielodziałowych firmach, daje wykorzystanie systemu e-procurement działającego 
w oparciu o zakupy katalogowe. Rozwiązanie taki umożliwia przede wszystkim 
redukcję kosztów za sprawą optymalizacji i automatyzacji procesów zakupowych 
oraz standaryzacji asortymentu (pozwalającej na zastosowanie efektu skali i wyne-
gocjowanie korzystniejszych warunków zakupu u dostawców). Ponadto następuje 
uproszczenie obiegu dokumentów, a także usprawnienie planowania zakupów, 
zarządzania i kontroli procesu zakupowego, dzięki zastosowaniu automatycznej 
ścieżki akceptacji oraz obiegu dokumentów. Warto podkreślić, że korzyści z zasto-
sowania narzędzia tego rodzaju odczuwane są także po stronie dostawcy. 
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ELECTRONIC PROCUREMENT SYSTEM 
 
 

Summary 
 
 The increasing concurrence on the market is the main reason of looking for sav-
ings in the companies. The importance of the direct goods’ purchasing is generally 
appreciated but the optimization of indirect goods’ purchasing is a relatively new idea. 
E-purchasing system makes easy the placement of the orders and brings considerable 
benefits not only for buying company, but also for the supplier.  
 This works presents the idea of the e-procurement system. One describes the fi-
nancial and management benefits of the system and identifies the companies that can 
achieve the best results from using it. The results of surveys concerning the savings and 
the attitude towards system are presented. 
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POMIAR I KONTROLA RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W trakcie realizacji każdego projektu napotkać można na szereg zagrożeń, 
których źródła tkwią zwykle w zasobach ludzkich lub rzeczowych, u nierzetelnych 
podwykonawców, w wybranej technologii, czy w środowisku. Aby ryzyko minima-
lizować, należy móc je identyfikować, móc oceniać wielkość i wpływ na projekt, 
analizować przyczyny i skutki, tworzyć mechanizmy kontroli ryzyka oraz podej-
mować szybko stosowne działania prewencyjne lub korygujące. 
 Ryzyko to rodzaj wątpliwości, czy uzyskamy zaplanowany wynik (w ujęciu 
pozytywnym traktowany jako szansa, albo w ujęciu negatywnym postrzegany jako 
zagrożenie). Podejmowanie ryzyka jest wpisane w każdy proces biznesowy. 
 Według P. Wróblewskiego1 ryzyko jest zdarzeniem, które w trakcie realizacji 
projektu może doprowadzić do niepożądanego rezultatu. Wróblewski wprowadza 
pewne uproszczenie w postrzeganiu ryzyka, utożsamiając je tylko z potencjalnym 
problemem w realizacji projektu. 
 K. Frączkowski2 przy określaniu zagrożeń dla projektu posługuje się dwoma 
określeniami. Definiuje z jednej strony ryzyko jako szansę, że niebezpieczeństwo 
pojawi się w projekcie, przynosząc skutki określone z pewnym prawdopodobień-
stwem, podkreślając, że ryzyko jest zjawiskiem permanentnym. Z drugiej strony 
określa niepewność jako „niemożność uzyskania informacji, charakteryzującą się 
                                                 

1  P. Wróblewski: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Wydawnictwo 
Helion, 2005. 

2  K. Frączkowski: Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. 
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brakiem wpływu na zmianę sytuacji – niepewność nie podlega ocenie za pomocą 
prawdopodobieństwa i minimalizacji”. 
 
 
1. Kontrola ryzyka według metodyki PRINCE2 
 
 Każdy projekt poddawany jest nieustannym zmianom, zarówno tym występu-
jącym w bezpośrednim otoczeniu, jak i w dalszym środowisku. 
 Zmiany dotyczą również zagrożeń, na które narażony jest projekt. W trakcie 
postępów prac pojawiają się nowe ryzyka, istotność innych zmienia się, a jeszcze 
inne tracą na znaczeniu. Dlatego cykl zarządzania ryzykiem w projekcie powinien 
być kilkakrotnie powtarzany.  
 W metodyce PRINCE2 cykl zarządzania ryzykiem realizowany jest w kilku 
głównych etapach. 
 Pierwszym etapem jest identyfikacja zagrożeń, a metodyka PRINCE2 wyróż-
nia kilka podstawowych kategorii ryzyka, które mogą stanowić punkt początkowy 
dla procesu identyfikacji. Główne obszary ryzyka organizacji w odniesieniu do 
projektów to3: 

− ryzyka strategiczne, handlowe (np. bankructwo wykonawców, zmienność 
rynku, niespełnienie przez dostawców zobowiązań wynikających z umowy 
w aspekcie jakości, ilości, terminów), 

− ryzyka techniczne, eksploatacyjne, infrastrukturalne (np. błąd ludzki, nie-
dbalstwo zawodowe, błędy wykonawcze), 

− ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe (np. inflacja, zmienność kursów 
walut, niestabilność stóp procentowych), 

− ryzyka prawne (np. nowe zmienione prawo, które unieważnia założenia 
będące podstawą dla działań w projekcie, wymagania licencyjne, zmiany 
w strukturze podatków), 

− ryzyka organizacyjne, zarządcze (np. słabe przywództwo, zła polityka fir-
my, niekompetentne zarządzanie, niekompletne informacje), 

− ryzyka środowiskowe (np. katastrofy naturalne, problemy transportowe). 
 Ważne jest, aby przy identyfikacji ryzyka nie dokonywać jego oceny. Mogło-
by to bowiem doprowadzić do nieuzasadnionych decyzji o wykluczeniu danego 
ryzyka z listy potencjalnych zagrożeń lub też zmiany jego pozycji w hierarchii ry-
zyk. Wszystkie ryzyka zostają wpisane do tzw. Rejestru Ryzyka prowadzonego  
i uzupełnianego w trakcie realizacji projektu. 
 Drugim etapem zarządzania ryzykiem jest właśnie ocena zagrożeń. W oma-
wianej metodyce przyjmuje się, że ryzyko projektu określają dwie miary tj. praw-

                                                 
3  Managing Successful Projects with Prince2, The Stationery Office Ltd., CCTA, Norwich 

2002. 
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dopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz jego wpływ na projekt. Jest to tożsame  
z propozycją przedstawioną przez Frączkowskiego, który określa wartość poje-
dynczego ryzyka, jako: 
 

 Ryzyko(i)=S(i) Prob(i)⋅   (1) 
 
gdzie: 
i – licznik identyfikowanego ryzyka, 
Prob(i) – oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego ryzyka, 
S(i) – oszacowany skutek wystąpienia i-tego ryzyka. 
 
 Dokonując oceny ryzyka zajmujemy się więc z jednej strony oszacowaniem 
faktycznego prawdopodobieństwa wystąpienia określonego (i-tego) zdarzenia,  
a z drugiej strony określamy jego stopień oddziaływania (wpływu) na projekt. 
Wpływ danego zdarzenia może być rozpatrywany pod kątem takich elementów, 
jak: czas, koszty, jakość, zakres, korzyści czy zachowania ludzkie. 
 Łączne ryzyko można – korzystając z oznaczeń do poprzedniego wzoru – 
opisać zależnością: 

 1
Ryzyko_Łączne = S(i) Prob(i)

n

i=
⋅∑

  (2) 
 
 W przypadku niektórych rodzajów ryzyk dość oczywiste jest przedstawienie 
ich w postaci danych finansowych, istnieją jednak pewne niemierzalne zagrożenia, 
które mogą być szacowane subiektywnie przez ekspertów, czyli osoby mające do-
świadczenie w danych ryzykach projektu. Szacowanie to może polegać na przypi-
saniu określonych wag prawdopodobieństwu i wpływowi.  
 Pomimo wprowadzonych w metodyce PRINCE2 sposobów oceny ryzyka 
przez pryzmat prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz wpływu na projekt nie 
otrzymujemy miary ryzyka w wymiarze finansowym. Łączny rezultat przeliczenia 
ryzyka według wzoru (2) w PRINCE2 skutkuje jedynie zakwalifikowaniem danego 
zagrożenia do klasy ryzyka niskiego, średniego bądź wysokiego, czyli umożliwia 
realizację oceny ryzyka na przykład metodą indeksów ryzyka operacyjnego. Taki 
sposób prezentacji ryzyka nie jest zbyt wygodny, szczególnie wtedy, gdy chcemy 
porównać te same zagrożenia z różnych projektów.  
 Najbardziej naturalnym sposobem waluacji ryzyka przy projektowaniu  
i wdrażaniu projektów informatycznych jest pokazanie ryzyka w kategoriach pie-
niężnych. Służyć temu może choćby użycie metodyki VaR, o czym poniżej. 
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2. Pomiar ryzyka dla projektów informatycznych  
 
 Zgodnie z istotą zarządzania ryzykiem należy utrzymać ryzyko na takim po-
ziomie, który będzie akceptowalny, czyli zapewnić takie warunki, w których nie 
poniesiemy (w wyniku wystąpienia zdarzenia) strat większych niż założono. 
 Pomocne w realizacji tego założenia może być określenie wartości narażonej 
na ryzyko, czyli VaR (Value at Risk). Miara VaR (w tłumaczeniu: wartość zagrożo-
na, wartość ryzykowana, wartość narażona na ryzyko) była dotąd stosowana głów-
nie w obszarze zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku. Według P. Besta 
VaR „jest statystyczną miarą ryzyka, która szacuje maksymalną stratę na portfelu, 
jaka może wystąpić przy założonym poziomie ufności”. 
 Nieco inną, pełniejszą, definicję przedstawia A. Langner: „Value at Risk to 
maksymalna oczekiwana wartość straty wartości rynkowej, która może wystąpić w 
normalnych warunkach rynkowych w określonym czasie i z określonym prawdopo-
dobieństwem”. Jak podaje K. Kuziak, VaR jest obecnie „najpopularniejszym roz-
wiązaniem, jeśli chodzi o pomiar ryzyka rynkowego”, można stosować ten miernik 
również w przypadku innych niż ryzyko rynkowe rodzajów ryzyka finansowego. 
Wartość narażona na ryzyko, jako podstawa dla innych miar ryzyka w przedsiębior-
stwie, może posłużyć wyznaczeniu wielu różnych miar, z których wymieńmy: EaR 
(Earnings at Risk), CFaR (Cash Flow at Risk) oraz LaR (Liquidity at Risk). 
 Dla obliczania ryzyka przy pomocy VaR stosowanych jest wiele metod: 
− metoda wariancji-kowariancji, 
− metoda symulacji historycznej, 
− metoda symulacji Monte Carlo i Vegas, 
− metoda wyznaczania kwantyla dowolnego rozkładu, 
− podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych, 
− podejście oparte na wykorzystaniu wartości pochodzących z ogona rozkładu. 
 Ze względu na prosty sposób obliczeń najczęściej stosowana jest metoda wa-
riancji-kowariancji. Wykorzystujemy tutaj współczynnik zmienności w postaci 
odchylenia standardowego. Jest to możliwe dzięki przyjętemu założeniu, że procen-
towe zmiany np. cen na rynkach finansowych mają rozkład normalny. 
 Chcąc wyliczyć potencjalną stratę dla pojedynczego aktywum posłużymy się 
wzorem4: 

 VaR(i)=V(i) P(i)⋅  (3) 
gdzie: 
V(i) – zmienność (w naszym przypadku wartość odchylenia standardowego dla 
pojedynczego aktywum), 
P(i) – wartość pojedynczego aktywum. 

                                                 
4  P. Best: Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000. 
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 Wyznaczając VaR za pomocą wzoru (3) należy przyjąć założenie co do roz-
kładu prawdopodobieństwa naszych obserwacji. Zakładając, że jest to rozkład nor-
malny, wzór (3) uzupełnimy o wartość dystrybuanty odczytanej z tablic rozkładu 
normalnego standaryzowanego5 i w wyniku tego otrzymujemy: 
 

 VaR(i)=c (i) P(i)σ⋅ ⋅  (4) 
gdzie: 
c – percentyl rozkładu normalnego zależny od poziomu ufności, 
σ(i) – zmienność – wartość odchylenia standardowego, 
P(i) – wartość waloru, czyli wielkość ekspozycji na ryzyko. 
 
 Prezentowany sposób waluacji ryzyka metodą VaR odnosił się do poje-
dynczego aktywum. W praktyce możemy wyznaczyć wartość narażoną na ryzyko 
dla dowolnej ilości aktywów według wzoru: 
 

 

2 2

1 1 1

VaR= ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( , )
n n n

i i j

i i i j r i jμ σ μ μ
= = =

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑∑
  (5) 

gdzie: 
μ(i) – udział wartościowy i-tego aktywum w portfelu, 
r(i, j) – współczynnik korelacji między stopami zwrotu aktywów i, j. 
 
 Przedstawione powyżej rozważania znalazły już należne im miejsce w prakty-
ce rynku akcji. Metoda VaR może być jednak z powodzeniem stosowana także do 
waluacji ryzyka w projektach informatycznych. Biorąc pod uwagę procesowy cha-
rakter prac projektowych można w projekcie informatycznym dokonać dekompo-
zycji zestawu działań, a następnie wyliczyć dla poszczególnych czynności odpo-
wiadające im ryzyka. W rezultacie można będzie wyznaczyć VaR dla całego pro-
jektu. 
 Przystępując do określenia ryzyka projektu, także projektu informatycznego, 
musimy dokonać identyfikacji poszczególnych działań w projekcie. Przebieg proce-
sów w projekcie informatycznym najlepiej przedstawić w postaci drzewa czynno-
ści, na przykład zgodnie z rysunkiem 1. 
 Na rysunku 1 pokazano dekompozycję czynności dla przykładowego procesu 
analizy przedwdrożeniowej, gdzie wyznaczono czynności składowe konieczne  
w jego realizacji. Podobna dekompozycja może być przedstawiona dla dowolnego 

                                                 
5  E. Majerowska: Wartość narażona na ryzyko a ryzyko inwestowania w akcyjne fundusze 

inwestycyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 415, Prace Ekonometrii i Staty-
styki nr 16, 2005. 
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procesu. Aby określić całkowite ryzyko, z jakim wiąże się realizacja projektu, ko-
nieczne jest określenie poszczególnych ryzyk dla każdego procesu. To z kolei może 
być wyznaczone poprzez wartość ryzyka (VaR) liczoną, jako iloczyn prawdopodo-
bieństwa ryzyka niepowodzenia procesu i wartości narażonej na ryzyko. Przez war-
tość narażoną na ryzyko będziemy rozumieli wartość realizacji procesu w projekcie. 
 

 
 

Rys. 1. Przykładowe drzewo czynności projektu informatycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dla zarządzających firmą, a szczególnie dla wydających zgodę na realizację 
projektu informatycznego istotna jest informacja o ogólnym ryzyku, na jakie nara-
żony jest projekt. 
 Metoda VaR może wspierać określenie całkowitego ryzyka dla projektu  
w wymiarze finansowym. Otrzymana wartość jest podstawą do porównania ryzyka 
w różnych projektach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują, że współczesne przedsiębiorstwo 
staje ciągle wobec realiów, nowych wyzwań i ryzyk. Z każdej strony pojawiają się 
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naciski na wprowadzanie nowych rozwiązań we wszystkich sferach działalności, 
czyli produkcji, technologii, marketingu itp. Odpowiedni system informatyczny 
może okazać się czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa w rywaliza-
cji z konkurencją. Tymczasem, według badań Standish Group, niemal 70% firm jest 
niezadowolonych z efektów nowych wdrożeń IT. Według najnowszego raportu 
Standish Group1, badającego sytuację w firmach amerykańskich, jedynie 32% 
wszystkich projektów IT kończy się sukcesem. 
 Jedną z przyczyn tak częstych porażek projektów IT jest wybór źle „wyskalo-
wanego” systemu – zbyt małego lub, co bywa dość częstym zjawiskiem w ostatnich 
latach, zbyt dużego. Wzrost gospodarczy, jaki poprzedzał obecny kryzys, spowo-
dował, że wiele firm wydawało na swoje funkcjonowanie więcej, niż wskazywały-
by na to ich realne potrzeby. Działając w okresie prosperity firmy te zapominały  
o ryzyku, rozbudowując niektóre obszary działalności o niepotrzebne struktury, 
procesy czy komórki organizacyjne. 
 Jednym z przykładów poluzowania dyscypliny finansowej firm jest właśnie 
wybór zbyt rozbudowanego systemu informatycznego wykraczającego poza aktual-
ne oraz planowane potrzeby przedsiębiorstwa. Często okazuje się, że koszty im-
plementacji i utrzymania tych efektownych i bogatych w tzw. nowinki techniczne 
rozwiązań są znacznie wyższe niż korzyści z nich płynące. Owa nieopłacalność 
szczególnie uwidacznia się w czasie dekoniunktury gospodarczej, kiedy firmy szu-
kają oszczędności6. 
 Wdrożenie zbyt rozbudowanego systemu informatycznego naraża firmy na 
dwa rodzaje ryzyk (strat).  
 Pierwsze powoduje konieczność poniesienia kosztów optymalizacji wdrożo-
nego systemu i dostosowania go do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa. Upo-
rczywe trwanie przy źle dobranym systemie, oprócz znacznego obciążenia dla bu-
dżetu firmy, w sposób nieunikniony prowadzi do zwiększania dystansu do firm 
konkurencyjnych, które w kryzys weszły z odpowiednimi systemami. 
 Drugi rodzaj ryzyka wynika z czasochłonności i pracochłonności procesów 
dostosowawczych, niezbędnych w rezultacie wyboru nieoptymalnego lub źle wy-
skalowanego rozwiązania. Czas i energia potrzebne do przeprowadzenia wymaga-
nych zmian mogłyby zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwo na szukanie ak-
tywnych sposobów walki z kryzysem, np. poprzez opracowywanie nowych strategii 
biznesowych. 
 Aby zwiększyć szansę powodzenia procesów dostosowawczych i uniknąć 
skutków ryzyk, które doprowadziły do konieczności modyfikacji systemu, warto 
skorzystać z metodyki VaR. Trzeźwe spojrzenie pozwala na kontrolowanie działań, 
jak również racjonalizowanie oczekiwań i potrzeb generowanych przez użytkowni-

                                                 
6  Monday PR [online]: http://prportal.pl/2009/05/efektywny-system-it-solidna-podstawa-

sukcesu-firmy [dostęp: 2009]. 
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ków – szczególnie oczekiwań polegających na rozbudowie systemów w kierunku 
rozwiązań, do których użytkownicy są przyzwyczajeni, tak aby modyfikowany 
system był w efekcie odpowiednio wyskalowany i dostosowany do potrzeb przed-
siębiorstwa. Nie można też zapominać, że zanim rozpoczęty zostanie proces mini-
malizacji ryzyk systemu, należy poddać analizie procesy biznesowe przedsiębior-
stwa i jeśli jest to konieczne, również one powinny zostać zoptymalizowane pod 
kątem ryzyka. 
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MEASUREMENT AND CONTROL THE RISK IN AN IT PROJECT 
 
 

Summary 
 
 Managing of risk is mainly getting along with the situation when the project is 
exposed on any risk. The aim is to control the degree of this exposing by keeping the 
risk on the acceptable level in a cost effective way. In this article it is shown how to 
measure the risk in the IT project, which uses the Value at Risk. 
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KORZYŚCI SIECI I EFEKT „ZAMKNIĘCIA KONSUMENTA”  
A LOJALNOŚĆ KONSUMENTÓW W E-BUSINESSIE 

 
 
 
1. Lojalność konsumentów i koszty zmiany  
 
 Lojalność nabywców znacząco przyczynia się do obniżania kosztów i zwięk-
szania zysków przedsiębiorstwa. Lojalność definiowana jest w różny sposób. Nie-
którzy autorzy sprowadzają lojalność do pozytywnej opinii i postawy akceptacji 
wobec produktu, usługi czy dostawcy1, inni zaś odwołują się raczej do zachowania 
konsumentów opierającego się na powtarzalności zakupów2 i sugerują, że lojalno-
ścią nazywać się powinno skłonność do kupowania marki zgodnie ze wzorami za-
kupów dokonywanych w przeszłości3. W literaturze przedmiotu znaleźć także moż-
na definicje łączące lojalność zarówno z zachowaniem, jak i nastawieniem wobec 
marki4. I tak lojalnością nazywa się także głęboko zakorzenioną potrzebę nieustan-
nego popierania danej marki i dokonania ponownego zakupu, prowadzącą do po-
nownego jej nabycia, mimo działań konkurencji i wpływów sytuacyjnych, mają-

                                                 
1  G. Day, A Two-Dimensional Concept of Brand Loyalty, „Journal of Advertising Re-

search”, 9, 1969, s. 29-35. 
2  W. Tucker, The Development of Brand Loyalty, „Journal of Marketing Research”, 1 Au-

gust, 1964, s. 32-35.  
3  G. Tellis, Advertising Exposure, Loyalty, and Brand Purchase: A Two-Stage Model of 

Choice, „Journal of Marketing Research”, 25, 1988, s. 134-144. 
4  A. Chaudhuri, Does Brand Loyalty Mediate Brand Equity Outcomes?, „Journal of Mar-

keting Theory and Practice”, 7 /2, 1999, s. 136-146. 
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cych skłonić do zmiany takiego nastawienia i zachowania5. Badania wykazały jed-
nak, że oba te elementy – nastawienie i zmiany w zachowaniu – niekoniecznie wy-
stępować muszą łącznie. Usatysfakcjonowany konsument może bowiem kontynu-
ować kupowanie marki (nawet pomimo braku pozytywnego nastawienia), by nie 
musieć każdorazowo poszukiwać i dokonywać oceny alternatyw6.  
 Lojalność konsumentów wiąże się obecnie także z występowaniem kosztów 
zmiany (ang. switching costs)7. Pojawiają się one w sytuacji, gdy konsument doko-
nał specyficznych inwestycji związanych z dokonanymi wcześniej zakupami, które 
spowodowały, że zmiana marki lub dostawcy stała się na tyle kosztowna, by za-
przestać podejmowania działań w tym kierunku. Z tego właśnie powodu konsument 
pozostaje lojalny wobec dostawcy, nawet jeśli oferta konkurentów wydaje się mu 
bardziej korzystna.  
 Za koszty zmiany uznać można wszystkie koszty związane z zakończeniem 
relacji z marką lub jej dostawcą i tworzeniem na ich miejsce nowych relacji, które 
dostarczyłyby podobnych lub większych korzyści. Koszty zmiany zawsze odgrywa-
ły znaczącą rolę w odniesieniu do produktów takich jak karty kredytowe, papierosy, 
przewozy lotnicze czy usługi ubezpieczeniowe8. Obecnie jednak na skutek szyb-
kiego rozwoju techniki, wzrostu ilości technologicznie zaawansowanych produk-
tów, zwiększenia stopnia złożoności oferowanych produktów i usług znaczenie 
kosztów zmiany wydaje się systematycznie wzrastać9.  
 
 
2. Istota i znaczenie efektu „zamknięcia konsumenta” 
 
 Rosnące koszty zmiany powodują wystąpienie tzw. efektu „zamknięcia kon-
sumenta” (ang. customer lock-in), który definiowany jest jako zmniejszona skłon-
ność konsumenta do poszukiwania alternatyw i zmiany kupowanej marki, po doko-
naniu początkowych inwestycji związanych z tym zakupem10. O „zamknięciu kon-
sumenta” mówi się więc, gdy konsument jest ograniczany przez swoje wcześniejsze 

                                                 
5  R. Olivier, Whence Consumer Loyalty?, „Journal of Marketing”, 63 (Special Issue), 

1999, s. 33-44. 
6  A. Ehrenberg, M. Uncles, G. Goodhardt, Understanding Brand Performance Measures: 

Using Dirichlet Benchmarks, „Journal of Business Research”, 57/12, 2004, s. 1307-1325. 
7  P. Klemperer, Markets with Consumer Switching Costs, „Quarterly Journal of Eco-

nomics”, 102, 1987, s. 375-394. 
8  P. Klemperer, Competition when Consumers have Switching Costs, “Review of Eco-

nomic Studies”, 62, 1995, s. 515-539. 
9  J. Farrell, P. Klemperer, Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs 

and Network Effects, w: M. Armstrong, R. Porter (red.), „Handbook of Industrial Organization”, 
Vol. 3, North-Holland 2007, s. 1974 i dalsze.  

10  G. Zauberman, The Intertemporal Dynamics of Consumer  Lock-In, „Journal of Con-
sumer Research”, 30 /3, 2003, s. 405-19. 
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wybory i zmiana marki na inną generuje zbyt wysokie koszty11. Zamykanie konsu-
menta często wynika z chęci skorzystania ze stosunkowo niskich kosztów począt-
kowego zakupu i niedoceniania wpływu przyszłych kosztów zmiany12.  
 Wymienia się dwie przyczyny powstawania tego zjawiska. Pierwszą z nich są 
wysokie koszty finansowe, polegające na utracie korzyści płynących z uczestnictwa 
w programach lojalnościowych, płaceniu kary za wcześniejsze wypowiedzenie 
umowy, kosztach poszukiwania i oceny konkurencyjnych ofert, czy czasie poświę-
conym na uczenie się obsługi nowych produktów13. „Zamknięcie” może być jednak 
także efektem przyzwyczajeń dotyczących zachowania konsumenta14, opierającego 
się na skojarzeniach związanych z użytkowaniem czy konsumowaniem pewnych 
produktów. Umiejętności nabyte podczas użytkowania produktu zwiększają po-
strzeganą wartość używanego produktu w porównaniu z produktami konkurencyj-
nymi15, stając się przyczyną lojalności konsumenta. Taki efekt kreuje lojalność 
nabywcy nawet pomimo braku jego pozytywnego nastawienia wobec produktu, 
zaufania czy jego większej funkcjonalności16. 
 Narzędziami stosowanymi w celu uzyskania efektu „zamknięcia” są na przy-
kład programy lojalnościowe czy ograniczenia kontraktowe. Powodów „zamknięcia 
konsumenta” może być jednak znacznie więcej, np. zakup dóbr trwałego użytku, do 
których dokupić należy dodatkowe, ściśle dostosowane produkty komplementarne 
(np. drukarka i toner). Częstym powodem „zamknięcia” są specyficzne inwestycje 
związane z daną marką, wiążące się z koniecznością dostosowania sposobu wyko-
nywania pewnych czynności w przedsiębiorstwie do wymagań użytkowanych pro-
duktów, technologii czy rozwiązań (np. zarządzanie procesem zamówień czy jed-
nostkami produkcyjnymi)17.  
 Rosnące znaczenie wykorzystywanych technologii oraz zwiększająca się ofer-
ta produktów powodują jednak, że efekt „zamknięcia” wykorzystywany może być 
w odniesieniu do rosnącej liczby produktów. W przypadku oprogramowania na 
przykład wprowadzenie innowacyjnych technologii informacyjnych nierozłącznie 
wiąże się z koniecznością poniesienia specyficznych inwestycji w know-how i dla-

                                                 
11  G. Verona, E. Prandelli, A Dynamic Model Of Customer Loyalty To Sustain Competitive 

Advantage On The Web, “European Management Journal”, 20(3), 2002, s. 299-309. 
12  G. Zauberman, The Intertemporal Dynamics of Consumer Lock-In, „Journal of Con-

sumer Research”, 30 (3), 2003, s. 405-419. 
13  B. Wernerfelt, Brand Loyalty and User Skills, „Journal of Economic Behavior and Or-

ganization”, 6 (4), 1985, s. 381-385.  
14  E. Johnson, S. Bellman, G. Lohse, Cognitive Lock-In and the Power Law of Practice, 

„Journal of Marketing”, 67 (2), 2003, s. 62-75.  
15  E. Johnson, op. cit, oraz B. Wernerfelt, op. cit. 
16  E. Johnson, op. cit. 
17  J. Büschken, Higher Profits through Customer Lock-in: A Roadmap, Thomson Business 

and Professional Publishing, New York 2004, s. 18-27. 
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tego wielu użytkowników systemu operacyjnego Windows nie decyduje się na 
zmianę produktu na Linux, pomimo faktu, że jest on darmowy.   
 Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do e-biznesu definiowanego jako 
firmy, które uzyskują znaczącą część swych dochodów z transakcji dokonywanych 
za pośrednictwem Internetu. Badania wykazały, że nawet w tym hyperkonkuren-
cyjnym środowisku, jakim jest Internet, w którym konsument dokonuje wyboru 
strony lub rozwiązania, za pośrednictwem którego będzie poszukiwał informacji, 
dokonywał zakupu lub kontaktował się z innymi użytkownikami Internetu, poja-
wiają się koszty zmiany. Efekt „zamknięcia konsumenta” jest tu jednym z dwóch 
(obok poczucia przynależności) znaczących czynników wpływających na lojalność 
konsumenta w Internecie18. W tym przypadku na koszty zmiany składają się: kosz-
ty rzeczywistego poszukiwania informacji (czas przeznaczony na poszukiwanie 
informacji) oraz tzw. koszty poznawcze (koszty analizowania, porównywania i 
przetwarzania zebranych informacji)19. Koszty zmiany w tym przypadku stanowi 
więc także czas poświęcony na naukę nawigowania po stronie, który stanowi specy-
ficzny rodzaj poznawczego programu lojalnościowego, kreującego lojalność kon-
sumenta20. W taki sposób efekt „zamknięcia konsumenta” zwiększa koszty wyjścia 
i kreuje przewagę konkurencyjną21. 
 
 
3. Korzyści sieci jako element kształtowania lojalności  
 
 Korzyści sieci są obok efektu „zamknięcia konsumenta” kolejnym narzędziem 
kształtującym lojalność konsumentów w e-biznesie. Korzyści te pojawiają się, gdy 
liczba obecnych użytkowników kształtuje liczbę przyszłych nabywców produktu 
czy usługi. O występowaniu korzyści sieci mówić można w sytuacji, gdy zaadap-
towanie produktu przysparza korzyści dotychczasowym jego użytkownikom,  
a także zwiększa motywację do zaakceptowania danego rozwiązania także przez 
inne osoby. 
 Na korzyści sieci składają się dwa elementy:  

− klasyczny efekt sieci polegający na rozszerzaniu korzyści, jakie z przystą-
pienia do danej sieci kolejnego użytkownika uzyskują jej dotychczasowi 
użytkownicy i zwiększeniu motywacji do wstąpienia do sieci nowych jej 
użytkowników. 

                                                 
18  G. Verona, op. cit.  
19  S. Shugan, The Cost of Thinking, „Journal of Consumer Research”, September, 1980,  

s. 99-111. 
20  R. Oliver, op. cit.  
21  R.J. Dolan, Y. Moon, Pricing And Market Making On The Internet, “Journal of Interac-

tive Marketing”, 14(2), 2000, s. 56-73. 
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− efekt niebezpośredni pojawia się, gdy przystępowanie do sieci nowych 
osób przyciąga i motywuje innych do zainteresowania się wstąpieniem do 
sieci. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które nie są bezpośrednio 
z siecią związane, a których działalność mogłaby zwiększyć jej wartość 
(np. producentów produktów komplementarnych)22.  

 Korzyści takie pojawiają się jednak dopiero po osiągnięciu tzw. masy kry-
tycznej (ang. critical mass) związanej z koniecznością uzyskania pewnej minimal-
nej liczby użytkowników. Stąd też duże znaczenie w kreowaniu wystąpienia tego 
typu efektu mają oczekiwania konsumentów dotyczące tego, co stanie się standar-
dem23. 
 Uzyskiwanie korzyści sieci widoczne jest na przykładzie sklepów interneto-
wych, których popularność wywołała wystąpienie zarówno efektu bezpośredniego 
jak i pośredniego polegającego na zainteresowaniu się firm rozwijaniem rozwiązań 
mających na celu zabezpieczenie płatności w sklepach czy na aukcjach interneto-
wych. Innym przykładem mogą być portale społecznościowe czy aukcje interneto-
we. Stają się one konkurencyjne właśnie z uwagi na liczbę dotychczasowych użyt-
kowników. W przypadku aukcji internetowych pojawia się jeszcze dodatkowy efekt 
w postaci znaczącej obniżki cen będącej efektem konkurencji między rosnącą licz-
bą użytkowników.  
 Efekt „zamknięcia konsumenta” oraz pojawiające się korzyści sieci sprawiają, 
że zmienia się podejście do sposobów kreowania lojalności konsumentów. Dotych-
czas opierało się ono w głównej mierze na tworzeniu zależności satysfakcja- 
-lojalność. Przyjmowano, że zwiększanie stopnia zadowolenia konsumenta jest 
niezbędnym warunkiem kreowania jego lojalności. Warunki konkurowania w obec-
nej rzeczywistości gospodarczej (wysokie koszty zmiany, efekt „zamknięcia”, ko-
rzyści sieci) powodują jednak, że konsumenci pozostają lojalni nawet wobec marek, 
z których użytkowania nie są zadowoleni24. 
 
 
4. Efekt „zamknięcia konsumenta” i korzyści sieci w świetle badań  

empirycznych 
 
 Celem prowadzonych badań było określenie motywów nabycia produktu (lub 
przystąpienia do sieci) i powodów lojalności konsumentów wobec niego. Badanie 
przeprowadzono na grupie 284 osób (172 kobiety i 112 mężczyzn), które pytano  
o motywy użytkowania trzech rodzajów produktów, w przypadku których możliwe 
                                                 

22  P. Klemperer, Network Effects And Switching Costs: Two Short Essays For The New 
Palgrave, www.Paulklemperer.org, [dostęp: 25 lutego 2010]. 

23  C. Shapiro, H. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the New Economy, Har-
vard Business School Press, Boston 1999, s. 14. 

24  J. Büschken op.cit, s. 13 i dalsze.  
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jest występowanie efektu „zamknięcia” i korzyści sieci, tj.: komunikatorów interne-
towych, portali społecznościowych oraz aukcji internetowych.   
 Zdecydowana większość respondentów przynajmniej raz korzystała z każdego 
z wymienionych portali (komunikatory – 94%, portale społecznościowe – 86%, 
aukcje internetowe – 62% respondentów). Co więcej, sporo respondentów wskazy-
wało na równoczesne użytkowanie kilku z analizowanych produktów. Odpowiedzi 
takie pojawiały się w szczególności w odniesieniu do portali społecznościowych  
i komunikatorów internetowych.  
 W przypadku tej pierwszej kategorii z przynajmniej jednego portalu korzysta-
ło 38% użytkowników, z dwóch 49%, zaś 15% osób korzystających z portali inter-
netowych należało do więcej niż trzech z nich równocześnie. Jako powód przyna-
leżności do więcej niż jednego portalu wymieniano chęć utrzymania kontaktu  
z osobami, które należą do jednego tylko portalu (87%). Respondenci byliby skłon-
ni zrezygnować z któregoś z portali w sytuacji, gdyby większość znajomych zdecy-
dowałaby się na korzystanie tylko z jednego z nich. W innej sytuacji deklarują chęć 
pozostania uczestnikami wielu z nich.  
 Wśród osób, które korzystały z jednego tylko portalu społecznościowego, 
przeważał pogląd przystąpienia do niego z uwagi na wzrost liczby znajomych już  
z niego korzystających (77%), a także przewidywania dotyczące popularności por-
talu (28%). Chęć wypróbowania nowego portalu stanowiła zaledwie 1% uzyska-
nych odpowiedzi, co wyraźnie wskazuje na występowanie korzyści sieci. Prawie 
82% respondentów uznało, że portale, do których obecnie należą, spełniają ich 
oczekiwania i są zadowoleni z przynależności do nich. Za główny powód zadowo-
lenia respondenci uznali liczbę znajomych, z jakimi dzięki nim utrzymują kontakt 
(83%), oraz ilość dodatkowych aplikacji, z których korzystanie możliwe jest dzięki 
uczestnictwu w portalu (5%). Aż 98% procent respondentów pomimo świadomości 
faktu istnienia podobnych portali, nie chce do nich przystąpić, gdyż są zadowoleni  
z obecnie używanych portali (38%). Wśród innych powodów lojalności wobec 
używanych rozwiązań wymieniano mniejszą atrakcyjność konkurencyjnych ofert, 
spowodowaną niższą liczbą osób do nich należących (29%), lub też brak wiary  
w to, by którykolwiek z dostępnych portali mógł lepiej zaspokoić oczekiwania 
(16%). Spory odsetek respondentów (11%) nigdy nawet nie zastanawiał się nad 
zmianą użytkowanego portalu. Co więcej, dla 97% użytkowników obecnie wyko-
rzystywane portale były pierwszymi, do których zdecydowali się przystąpić. Wśród 
wszystkich respondentów zaledwie 5% kiedykolwiek zmieniło portal społeczno-
ściowy. Wśród respondentów, którzy nie należeli do żadnego portalu (czyli 14% 
ogólnej liczby respondentów). Prawie połowa zrezygnowała z uczestnictwa, ponie-
waż portal nie spełnił ich oczekiwań (48%). 
 W przypadku komunikatorów internetowych ponad połowa respondentów 
(59%) użytkowała aż dwa rodzaje tych programów – przy 37% użytkujących jed-
nego i 4% użytkujących więcej niż dwóch. Jako powód użytkowania więcej niż 
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jednego produktu ponownie podawano różnice w liczbie użytkowników oraz chęć 
utrzymania kontaktu ze wszystkimi z nich (67%), a także fakt, że żaden z nich nie 
spełniał w pełni oczekiwań respondentów (21%). W tym przypadku mniejszy był 
także odsetek osób zadowolonych z komunikatora, którego używają (71%). Spo-
śród niezadowolonych aż 97% osób słyszało o istnieniu innych tego typu produk-
tów, jednak zaledwie niewielka część (24%) zdecydowała się je wypróbować. Po-
została część respondentów nie zastanawiała się nad zmianą lub też nie zdecydowa-
ła się na nią. Respondenci wykazywali także wysoki stopień lojalności - aż 85%  
z nich nie zmieniło komunikatora na przestrzeni pięciu ostatnich lat.  
 Ostatnim przedmiotem badań były aukcje internetowe. Tu, choć zdecydowa-
nie mniejszy odsetek respondentów korzystał z tego typu zakupów, aż 78% procent 
z nich, pytanych o motywy kierujące ich wyborem, wskazało dużą liczbę ofert.  
W wielu przypadkach był to także jedyny portal aukcyjny, jaki znali (19%). Poziom 
zadowolenia okazał się bardzo wysoki (87%), a także dla dużej liczby responden-
tów (73%) był to jedyny dostawca tego typu usług. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Przeprowadzone badania wydają się potwierdzać występowanie korzyści sieci 
jak i efektu zamknięcia w odniesieniu do badanych rozwiązań (portale społeczno-
ściowe, komunikatory internetowe oraz aukcje internetowe). Głównym powodem 
lojalności stała się tu duża liczba użytkowników danych rozwiązań, wpływająca 
także na zwiększenie stopnia zadowolenia z używanych produktów. Przykład ko-
munikatorów internetowych pokazał jednak, że nawet w sytuacji braku zadowole-
nia z otrzymywanych usług konsumenci decydowali się na dalsze użytkowanie 
wybranego komunikatora. O wysokim stopniu lojalności konsumentów świadczyć 
może także fakt, że dla wielu z nich rozwiązanie, którego używają, było pierwszym, 
jakie wybrali, a odsetek osób rezygnujących z jego używania był stosunkowo nie-
wielki. Wszystkie te fakty wydają się potwierdzać występowanie efektu „zamknię-
cia konsumenta” jak i korzyści sieci w odniesieniu do analizowanych produktów.  
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NETWORK EXTERNALITIES AND „CUSTOMER LOCK-IN” EFFECT  
AND CUSTOMER LOYALTY IN E-BUSINESS 

 
 

Summary 
 
 Customer loyalty is a source of increased profits for the company. In the present 
reality to effects seem to create the loyalty. One is a “customer lock-in” effect related 
with increased switching costs. Second are the network externalities resulting from  
a relation between the number of present and future users. The article presents results of 
research on loyalty, network externalities and “lock-in” effect in social networks, inter-
net auctions and internet communicators.  
 

Translated by Anna Scheibe 
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Wprowadzenie 
 
 Przesłanką do napisania niniejszego artykułu było uchwalenie dyrektywy 
2008/6/WE1 i zawarte w niej jedno z najistotniejszych postanowień - dla wszyst-
kich rynków pocztowych Wspólnoty. Dotyczy ono wyznaczenia nowego terminu 
otwarcia rynku usług pocztowych na konkurencję - do 31 grudnia 2010 r. 
z odstępstwem dla 11 państw członkowskich2, które mogą utrzymać usługi zastrze-
żone dla operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe do 
31 grudnia 2012 r. Z tego względu jeszcze przez kilka lat krajowy rynek pocztowy 
powinien być pod stałą obserwacją, aby organy administracji państwowej odpowie-
dzialne za stanowienie prawa, jego wykonanie i regulacje mogły możliwie szybko 
reagować na wszelkie zidentyfikowane nieprawidłowości.  

                                                 
1  Dyrektywy pocztowe wyznaczające ramy funkcjonowania rynku pocztowego Wspólno-

ty: Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług; Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 
r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych 
usług pocztowych; Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 
2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. 

2  Państwa, które mogą przesunąć termin całkowitego uwolnienia rynku pocztowego, to kraje, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej po wejściu w życie Dyrektywy 2002/39/WE lub charaktery-
zują się małą liczbą ludności i niewielkim obszarem. Należą do nich: Republika Czeska, Grecja, 
Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja oraz Polska.  
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 W niniejszym artykule, na tle charakterystyki krajowego rynku pocztowego  
w latach 2001-2008 w zakresie struktury podmiotowej, przychodów z działalności 
oraz zatrudnienia, przedstawiono zmiany wolumenu i wartości rynku przesyłek 
pocztowych w latach 2003-2008 z uwzględnieniem usług świadczonych w obszarze 
zastrzeżonym3 i niezastrzeżonym przez PPUP ”Poczta Polska” i operatorów alter-
natywnych.  
 
 
1. Podmiotowa struktura krajowego rynku pocztowego 
 
 Podmioty funkcjonujące na krajowym rynku pocztowym tworzą strukturę 
wzajemnych powiązań i oddziaływań. Organy ustawodawcze wytyczają prawne 
ramy funkcjonowania tego rynku, minister właściwy do spraw łączności, pełniąc 
funkcję wykonawczą, a Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej regulacyjną 
czuwają nad prawidłowym działaniem operatorów pocztowych zgodnie z ustano-
wionym prawem oraz zasadami konkurencji. Operatorzy świadczą usługi pocztowe 
w celu osiągnięcia korzyści, a poprzez konkurowanie między sobą zaspokajają 
oczekiwania konsumentów usług pocztowych (indywidualnych oraz instytucjonal-
nych) zarówno w zakresie podstawowym, jak i w odniesieniu do usług o wartości 
dodanej.  
 Z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących uprawnienia do wykonywa-
nia działalności pocztowej, na rynku usług pocztowych operatorzy pocztowi pro-
wadzą działalność w czterech obszarach:  

− zastrzeżonym dla operatora publicznego (PPUP ”Poczta Polska”) (art. 47 
ustawy Prawo pocztowe),  

− wymagającym uzyskania zezwolenia (art. 6 ust. 1 ustawy Prawo poczto-
we),  

− wymagającym wpisu do rejestru operatorów pocztowych (art. 6 ust. 2. i art. 
14a ustawy Prawo pocztowe),  

− wolnym (art. 6 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe). 
 Uwzględniając rodzaj i zakres świadczenia usług, działalność operatorów 
można rozpatrywać oddzielnie dla wymienionych niżej grup usług.  

1. Usługi pocztowe o charakterze powszechnym, w tym zastrzeżone dla ope-
ratora publicznego. Dominującym podmiotem świadczącym ten rodzaj 
usług jest PPUP „Poczta Polska”. W niewielkim stopniu działalność w tym 
obszarze uzupełniają operatorzy alternatywni, dla których ustanowiony ob-
szar zastrzeżony obejmujący przesyłki listowe o masie do 50 g (usługi naj-

                                                 
3  Od 1 stycznia 2006 r. granice obszaru zastrzeżonego dla operatora świadczącego usługę 

powszechną wyznacza limit wagowy i cenowy ustalony na poziomie – odpowiednio – 50 g oraz 
2,5-krotności opłaty za przesyłkę z najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii (tzw. 
standardowej) określonej w cenniku operatora publicznego. 
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częściej nabywane przez klientów) oraz próg cenowy stanowią poważną 
barierę wejścia. Analizę tej grupy usług przedstawiono w szerszym zakre-
sie w dalszej części artykułu. 

2. Usługi z zakresu przesyłek ekspresowych to obszar zdominowany przez 
kilku największych operatorów (DHL, DPD, GLS, Opek, Siódemka, TNT  
i UPS), świadczących głównie usługi o wartości dodanej. Należy też zwró-
cić uwagę, że udział operatora publicznego w tym segmencie jest znikomy. 
Według szacunków udział Poczty Polskiej w rynku przesyłek ekspreso-
wych, zmniejszył się z 5% w 2003 r. do 1% w 2008 r. Z kolei, w 2008 r. 
największy udział w rynku posiadały DHL - 33% i UPS - 25%. 

3. Usługi podobne do powszechnych usług pocztowych pod względem zakre-
su, jakości i ceny, które świadczone są głównie na terenie kraju przez kilku 
operatorów alternatywnych (InPost Sp. z o.o., PAF Operator Pocztowy Sp. 
z o.o., Polska Grupa Pocztowa SA). 

4. Usługi o wartości dodanej lub podobne do powszechnych usług poczto-
wych świadczone przez operatorów lokalnie (np. na terenie województwa, 
miasta, dzielnicy). 

5. Usługi w zakresie druków bezadresowych, świadczone głównie przez 
podmioty, których działalność pocztowa nie wymaga wpisu do rejestru 
operatorów pocztowych. Tego rodzaju usługi są świadczone również przez 
ww. podmioty prowadzące działalność na podstawie zezwolenia lub wpisu 
do rejestru operatorów pocztowych. 

 W latach 2003-2008 liczba operatorów alternatywnych prowadzących działal-
ność pocztową na krajowym rynku usług pocztowych wzrosła trzykrotnie. W tym 
czasie deklarowany przez nich obszar działania, jak również formy organizacyjno-
prawne zmieniały się. W rezultacie, w 2008 r. 48% działających operatorów alter-
natywnych świadczyło swoje usługi na obszarze lokalnym, a średnio, po 22% na 
terenie kraju oraz na terenie kraju i zagranicy. Formy organizacyjno-prawne prowa-
dzenia działalności to 50% - osoby fizyczne i 31% - spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością. W analizowanym okresie szacunkowe przychody operatorów alterna-
tywnych wzrosły średnio o kilkaset procent, podczas gdy przychody Poczty Pol-
skiej o ok. 23%. Z kolei w 2008 r. w porównaniu z 2003 r. liczba osób zatrudnio-
nych przez operatorów alternatywnych wzrosła o ok. 250%, a ich udział w liczbie 
zatrudnionych ogółem zwiększył się w granicach od 5% do 20%. W tym czasie 
liczba pracowników Poczty Polskiej wzrosła o 0,2%, natomiast zatrudnienie na 
rynku pocztowym ogółem wzrosło o ponad 18%.  
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2. Udział operatorów pocztowych w wolumenie i wartości rynku przesyłek 
pocztowych  

 
 Jak już wcześniej zasygnalizowano, rynek przesyłek pocztowych4 zdomino-
wany był przez publicznego operatora pocztowego. Potwierdzają to przedstawione 
w tabeli 1 dane dotyczące wolumenu i wartości usług pocztowych świadczonych  
w obrocie krajowym i zagranicznym przez PPUP „Poczta Polska” oraz operatorów 
alternatywnych. Można też zauważyć, że w kolejnych latach analizowanego okresu, 
zmiany wolumenu i wartości przesyłek pocztowych wykazywały znaczne wahania. 
Mniejsze dotyczyły Poczty Polskiej, znaczne - operatorów alternatywnych. Mogły 
być one wynikiem wprowadzenia w 2006 r. kolejnego etapu liberalizacji, lub też 
dowolnej interpretacji przez operatorów alternatywnych przepisów prawa. Chodzi 
tu o fakt, że nieprecyzyjne definicje pozwalają operatorom na kwalifikowanie czę-
ści świadczonych usług - głównie w zakresie paczek - zgodnie z przepisami Prawa 
przewozowego, a nie Prawa pocztowego. Rezultatem takiego podejścia mógł być 
znaczny spadek liczby i wartości usług świadczonych przez operatorów alternatyw-
nych w 2005 r. i w 2008 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. 
 

Tabela 1 
 

Wolumen i wartość przesyłek listowych w latach 2003-2008  
(bez druków bezadresowych5) - dane szacunkowe 

 
 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

Poczta Polska 1 828,5 2 080,1 1 823,5 1 740,6 1 914,7 1 925,2 
Operatorzy 
alternatywni 23,6 42,7 17,4 61,5 79,6 77,2 Liczba 

[mln szt] 
Ogółem 1 852,1 2 122,8 1 840,9 1 802,1 1 994,3 2 002,4 
Poczta Polska 5 063,4 5 174,4 5 295,8 4 039,5 4 064,0 4 336,8 
Operatorzy 
alternatywni 522,6 692,7 452,6 1 312,7 1 556,4 926,8 Wartość 

[mln zł] 
Ogółem 5 586,0 5 867,1 5 748,4 5 352,2 5620,4 5293,6 

 
Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2] 
 

                                                 
4  W tym wypadku do przesyłek pocztowych zaliczono powszechne usługi pocztowe, nie-

powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Nie zostały tu uwzględnione: 
przekazy pocztowe, druki bezadresowe, telegram pocztowy. 

5  Należy zwrócić uwagę, że w kolejnych latach 2003-2008 druki bezadresowe stanowiły 
od 30% do 63% wolumenu przesyłek pocztowych, podczas gdy udział przychodów wygenerowa-
nych w segmencie tych usług stanowił ok. 3% wartości rynku przesyłek pocztowych. 
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 Z porównania udziału liczby i wartości usług świadczonych przez operatorów 
alternatywnych i Pocztę Polską na rynku przesyłek pocztowych w ogólnym wolu-
menie i wartości tych usług (rysunek 1) wynika, że w analizowanym okresie wolu-
men przesyłek pocztowych „należących” do operatorów alternatywnych zwiększył 
się z 1,3% w 2003 r. do 3,9% w 2008 r. Z kolei pod względem wartości usług 
świadczonych przez tę grupę operatorów udział w rynku kształtował się na wyż-
szym poziomie - od 9,4% do 17,5%. 
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Rys. 1. Ilościowa i wartościowa struktura rynku przesyłek listowych w obrocie krajo-
wym i zagranicznym w latach 2003-2008, bez druków bezadresowych 

Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2]. 

 
 W 2008 r. w stosunku do 2007 r. odnotowano spadek liczby omawianych 
usług świadczonych przez operatorów alternatywnych o 3%, a ich wartości  
o 40,5%, w przypadku operatora publicznego - wzrost liczby i wartości odpowied-
nio - o 0,5% i 7,5%. Ogółem, wolumen rynku przesyłek pocztowych zwiększył się 
o 0,4%, a jego wartość zmniejszyła się o 5,8% (rysunek 2). 
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Rys. 2. Zmiana wolumenu i wartości przesyłek pocztowych (bez druków bezadreso-
wych) w 2008 r. w stosunku do 2007 r. oraz do 2003 r. 

Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2]. 

 
 W przypadku operatorów alternatywnych, w 2008 r. w porównaniu z 2003 r. 
liczba przesyłek pocztowych wzrosła o ok. 222%, a ich wartość – o 77%. Jeśli cho-
dzi o Pocztę Polską, to w tym czasie liczba omawianych usług wzrosła o 5,3%, ale 
wygenerowały one przychody mniejsze o 13,8%. Z kolei w analizowanym okresie 
wolumen całego rynku przesyłek pocztowych zwiększył się o 8,1%, natomiast jego 
wartość spadła o 5,2%. 
 Przedstawione w tabeli 2 dane dotyczące liczby usług świadczonych przez 
operatora publicznego oraz operatorów alternatywnych dowodzą dużej wrażliwości 
tych podmiotów na zmiany w otoczeniu prawnym. W 2006 r. w stosunku do 2005 
r., w związku z obniżeniem granicy wagowej obszaru zastrzeżonego do 50 g, zna-
cząco spadła liczba usług świadczonych w tym obszarze przez Pocztę Polską  
(o 17,5%), a także przez operatorów alternatywnych (o 66,7%), dla których bariera 
cenowa, określona przez przepisy ustawy Prawo pocztowe, była trudna do pokona-
nia6. Prawdopodobnie również w kolejnych latach cena konkurencyjna była przy-
czyną spadku liczby usług świadczonych przez tych operatorów w obszarze za-

                                                 
6  W 2006 r. było to 5 zł w stosunku do opłaty pobieranej przez PP za krajową przesyłkę li-

stową o masie do 50 g: kategorii priorytetowej - 2 zł, kategorii ekonomicznej - 1,30 zł, natomiast 
w 2008 r., odpowiednio - 5,25 zł w stosunku do 2,10 zł i 1,45 zł. 
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strzeżonym. Jednocześnie opisane wyżej zmiany w przepisach prawnych spowo-
dowały gwałtowny wzrost liczby przesyłek w obszarze niezastrzeżonym zarówno w 
przypadku Poczty Polskiej, jak i operatorów alternatywnych - odpowiednio o 131% 
i 386%. 
 

Tabela 2  
 
Szacunkowy wolumen usług świadczonych przez PPUP „Poczta Polska” oraz operato-
rów alternatywnych w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w latach 2003-2008 

[mln szt.] 
 

Obszar  2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
Poczta Polska 1 735,7 1 930,4 1 665,2 1 374,5 1 566,6 1 557,8 
Operatorzy 
alternatywni 1,3 2,2 5,1 1,7 1,3 0,6 Zastrzeżony 

Ogółem 1 737,0 1 932,6 1 670,3 1 376,2 1 567,9 1 558,4 
Poczta Polska 92,8 149,7 158,3 366,1 348,1 367,4 
Operatorzy 
alternatywni 22,3 40,5 12,3 59,8 78,3 76,6 Niezastrzeżony 

Ogółem 115,1 190,2 170,6 425,9 426,4 444,0 
 
Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2]. 
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Rys. 3. Zmiana wolumenu przesyłek pocztowych w obszarze zastrzeżonym i nieza-
strzeżonym w 2008 r. w stosunku do 2007 r. oraz do 2003 r. 

Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2]. 



Anna Stolarczyk 568 

 Porównując zmiany wolumenu usług świadczonych przez Pocztę Polską  
i operatorów alternatywnych w latach 2003-2008 (rysunek 3) należy podkreślić, że 
w 2008 r. w stosunku do 2007 r. i 2003 r. - w przypadku operatorów alternatyw-
nych - miał miejsce taki sam spadek liczby przesyłek pocztowych w obszarze za-
strzeżonym – o 53,8%. W odniesieniu do obszaru niezastrzeżonego, w całym anali-
zowanym okresie, wolumen przesyłek zwiększył się o 243,5%, podczas gdy liczba 
usług świadczonych przez operatora publicznego w obszarze zastrzeżonym zmniej-
szyła się o 10,2%, a w niezastrzeżonym wzrosła o ok. 296%. W podobnym zakresie 
zmieniła się liczba usług ogółem.  
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Rys. 4. Udział Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w obszarze zastrzeżonym 
i niezastrzeżonym w latach 2003-2008  

Źródło: opracowano na podstawie Raportu 3 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” [1] 
oraz Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r. [2]. 

 
 Z porównania udziału operatorów alternatywnych oraz Poczty Polskiej  
w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w latach 2003-2008 (rysunek 4.) wyni-
ka, że w tym czasie udział liczby usług świadczonych przez operatorów alternatyw-
nych w stosunku do udziału Poczty Polskiej w obszarze zastrzeżonym był znikomy 
i kształtował się na poziomie od 0,07% do 0,04%, natomiast w przypadku obszaru 
niezastrzeżonego od ok. 19,4% do ok. 17,3%.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując, należy z całą mocą podkreślić, że w analizowanym okresie na 
rynku przesyłek pocztowych (z wyłączeniem druków bezadresowych) dominował 
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operator publiczny PPUP „Poczta Polska” i to on wyznaczał tendencje zmian wo-
lumenu i wartości tego rynku w skali kraju. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, 
że w 2008 r. 3,9% całego wolumenu rynku należało do operatorów alternatywnych 
(por. rysunek 1), a jego struktura podmiotowa kształtowała się następująco: 1,5% - 
operatorzy (tzw. firmy kurierskie: DHL, DPD, GLS, Opek, Siódemka, TNT, UPS) 
świadczący usługi ekspresowe i inne usługi o wartości dodanej, 1,8% - operatorzy 
świadczący usługi podobne do usług powszechnych (InPost, PAF, PGP), a 0,6% - 
pozostali operatorzy świadczący usługi o zasięgu lokalnym (podobne do powszech-
nych i o wartości dodanej). Z kolei sprzedaż usług świadczonych przez operatorów 
alternatywnych stanowiła 17,5% ogólnej wartości rynku przesyłek pocztowych,  
w tym: 15,3% przychodów wygenerowali operatorzy świadczący usługi z zakresu 
przesyłek ekspresowych, 0,8% - świadczący usługi podobne do powszechnych oraz 
1,4% - pozostali. 
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POLISH POSTAL OPERATOR “POCZTA POLSKA” AND ALTERNATIVE 
OPERATORS ON THE MAIL ITEMS MARKET IN 2003-2008 

 
 

Summary 
 
 In this article author presents the brief national postal market characteristics in 
2003-2008 in the background of the postal operators structure, revenues and employ-
ment. On this background are presented changes in volume and value of the postal mar-
ket in 2003-2008, taking into account the services provided by Polish Post and alterna-
tive operators in the reserved and non-reserved area of the mail items market. 
 

Translated by Anna Stolarczyk 
 





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  598 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  58 2010 
 
 
 
 
ILONA ŚWIĄTEK-BARYLSKA 
Uniwersytet Łódzki   
swiatek@uni.lodz.pl  
 
 
 

ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI  
JAKO PODSTAWA TRWANIA I ROZWOJU ORGANIZACJI – TEORIA I PRAKTYKA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zagadnienie wartości, które przez lata było uznawane przez menedżerów za 
„zbyt miękkie”, aby mogło być włączone w jakiekolwiek poważne podejście do 
zarządzania, teraz stało się centralną częścią w dyskusjach o organizacyjnej strategii 
i zmianach. Pojawiające się publikacje wskazują na rosnące znaczenie wykorzysta-
nia wartości w procesie zarządzania organizacjami. Celem niniejszego opracowania 
jest wskazanie, na podstawie literatury, możliwości, jakie niesie ze sobą ta metoda 
zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji i sprawdzenie, czy w Poczcie 
Polskiej, organizacji przechodzącej głębokie zmiany,  zarządzający odwołują się do 
wartości i korzystają z możliwości, jakie ta metoda ze sobą niesie. 
 
 
1. Przyczyny zainteresowania wartościami firmowymi 
 
 Środowisko biznesowe staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i zmienne,  
a menedżerowie muszą być w stanie zmierzyć się z ciągłym i rosnącym skompli-
kowaniem w firmie i poza nią. Zmiana warunków funkcjonowania firm znajduje 
swoje odzwierciedlenie w czterech trendach organizacyjnych, które firmy musiały 
zaakceptować, aby utrzymać konkurencyjność, a z których każdy zwiększył stopień 
skomplikowania i niepewność w organizacji. Są to: 

− potrzeba podnoszenia jakości i zorientowania na klienta; 
− potrzeba zawodowej autonomii i odpowiedzialności; 
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− potrzeba ewolucji z „szefów” w „liderów”; 
− potrzeba bardziej płaskiej i elastycznej struktury organizacyjnej. 

 Do zmieniających się dynamicznie warunków funkcjonowania muszą się do-
stosować zarówno pracownicy, menedżerowie, jak i całe organizacje. Źródłem 
informacji o wzorcach zachowań i pożądanych działaniach mogą nadal być instruk-
cje i procedury. Ponieważ liczba nieprzewidywalnych okoliczności stale rośnie,  
w dzisiejszym świecie nie ma już możliwości przygotowania procedur na każdą 
przewidywaną sytuację. Proponowane przez Maxa Webera rozwiązanie zakładające 
regulowanie wszystkich działań zachodzących w organizacji,  także stosunków  
między członkami organizacji, w oparciu o przepisy jest nierealne. Biurokracja, 
która  miała być idealną i bezbłędną formą organizacji, nie ma racji bytu, a organi-
zacje nadmiernie przywiązane do opierania działań na przepisach i procedurach 
stają się jako system organizacyjny coraz bardziej dysfunkcjonalne. Miejsce przepi-
sów zajmują wartości, które pełnią rolę drogowskazów dla jednostek i całych orga-
nizacji.  
 Kluczowe wartości są definiowane jako unikalny zestaw przekonań i idei, 
które wpływają na postawy i zachowania pracowników, zmierzających do osiągnię-
cia celów organizacji, a jednocześnie pozwalających na osiągniecie indywidualnych 
celów pracowników. Warto podkreślić, że kluczowe wartości wywierają wpływ 
zarówno na organizację, jak i na pracowników w niej zatrudnionych1. Nie ma orga-
nizacji bez wartości i ludzi w nich zatrudnionych, którzy nie mają własnego syste-
mu wartości. Zarządzanie przez wartości jest to proces przekazywania głównych 
wartości organizacji z pokolenia na pokolenie poprzez przejmowanie obowiązków 
wynikających z głównych wartości oraz ochrony ich w imieniu oraz dla korzyści 
organizacji  i jej uczestników poprzez ich instytucjonalizację2.  
 Zarządzanie przez wartości postrzegane jest przez jednych jako filozofia za-
rządzania3, inni autorzy4 twierdzą, że współczesne przedsiębiorstwa stosują zarzą-
dzanie przez wartości poprzez tworzenie odrębnej funkcji zarządzania. 
 Zgodnie z teorią chaosu organizacje jako złożone żyjące systemy zawierają 
tzw. dziwne atraktory, które pozwalają na pojawianie się systemów dynamicznych. 
Kluczem do zrozumienia zachowania takich systemów jest zrozumienie wartości, 

                                                 
1  J. Ferguson, J. Milliman, Creating Effective Core Organizational Values. A Spiritual 

Leadership Approach, International Journal Of Public Administration, No. 31, 2008. 
2  A. Stachowicz-Stanusch, Zarzadzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współcze-

snego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 112. 
3  Por. S.L. Dolan., S. Garcia, Managing by Values. Cultural redesign for strategic organ-

izational change at the dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 
Vol. 21 No. 2, 2002. 

4  Por A. Stachowicz-Stanusch, Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa na podstawie 
najlepszych praktyk firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express, Zarządzanie Zaso-
bami Ludzkimi, 6/2008. 
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które każdy system w sobie zawiera. Systemy wartości to motywatory, które kształ-
tują zachowania jednostek, organizacji i społeczeństwa. 
 Z uwagi na cel artykułu pominięte zostaną dalsze rozważania metodologiczne 
na rzecz rozważań dotyczących znaczenia zarządzania przez wartości dla współcze-
snych organizacji.  
 
 
2. Korzyści płynące z zarządzania przez wartości 
 
 Kolebką zarządzania przez wartości są, podobnie jak w przypadku wielu in-
nych metod zarządzania, Stany Zjednoczone. Szerokie zainteresowanie wykorzy-
staniem wartości w zarządzaniu firmą rozpoczęło się w 1994 roku, kiedy to J. Col-
lins i J. Porras opublikowali swoją książkę Built to Last (polskie wydanie: Wizjo-
nerskie organizacje). Prowadzone przez nich 6-letnie badania miały na celu zdia-
gnozowanie przyczyn długowieczności i sukcesu rynkowego firm. Jednym z pod-
stawowych wyników prac badawczych było stwierdzenie, że najlepsze przedsię-
biorstwa kierują się w swojej działalności określonymi zasadami, tak zwanymi 
podstawowymi wartościami.  Jest to zbiór wartości, które mimo długoletniej historii 
każdej z firm nie ulegają zmianie. Liderzy umierają, produkty się starzeją, rynki się 
zmieniają, pojawiają się nowe technologie, mody w zarządzaniu ukazują się i od-
chodzą, lecz główne wartości w najlepszych organizacjach trwają. Są filtrem,  przez 
który podejmowane są decyzje i działania5. Wizjonerskie organizacje z nieomal 
religijną czcią traktują swoje nadrzędne wartości, zmieniając je bardzo rzadko, jeśli 
w ogóle. Stanowią one dla nich solidny fundament i nie dryfują wraz ze zmieniają-
cymi się modami i trendami.  
 P.M. Lencioni twierdzi, że badania J.Collinsa i J. Porrasa stanowiły impuls, 
który spowodował, że fala działań na rzecz definiowania kluczowych wartości prze-
toczyła się przez amerykańskie przedsiębiorstwa6.  
 Kilka lat później, na podstawie kilkuletnich badań, R.M. Kanter wskazuje na 
fakt, że zarządzanie przez wartości stanowi podstawę dla zwiększenia elastyczno-
ści, kreatywności i dynamiki działania korporacji. Pisze, iż obecnie jesteśmy świad-
kami  definitywnej zmiany czegoś, co można nazwać „systemem naprowadzania” 
globalnych gigantów7.  Aby się rozwijać, firmy muszą dostrzegać i reagować na 
pojawiające się szanse. Muszą być szybkie i twórcze, a z drugiej strony podejmo-
wane przez pracowników działania powinny być spójne i służyć realizacji wyzna-
czonych celów. Wraz z rosnącą złożonością i zmiennością otoczenia, pracownicy 
                                                 

5  J.C. Collins, J.I. Porras, Built To Last: Successful Habits of Visionary Companies, 
Harper-Collins, New York 1994. 

6  P.M. Lencioni, Make your Values Mean Something, Harvard Business Review, July 
2002.  

7  R.M. Kanter, Transforming Gigants, Harvard Business Review, January 2008. 
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nie mogą już działać w oparciu o narzucone zasady, decyzje i procedury, zamiast 
tego obecnie kierują się raczej wspólnie rozumianą misją  i zestawem ogólnie do-
stępnych narzędzi. Wartości są kluczowym elementem najbardziej dynamicznych  
i odnoszących sukcesy współczesnych korporacji międzynarodowych. Jednomyśl-
ność w kwestii tego, co szanujemy i do czego dążymy, pozwala ludziom podejmo-
wać autonomiczne decyzje i unikać nieporozumień. Wartości jako stały element 
„systemu naprowadzania” przynoszą firmie różnorodne korzyści. Warto zwrócić 
uwagę fakt, iż kluczowe wartości8:  

− są fundamentem dla partnerstwa z interesariuszami;  
− integrują i ułatwiają współpracę  zróżnicowanych pracowników; 
− pobudzają pracowników do zaangażowania się w pracę, dają im poczucie 

przynależności i stanowią kotwice stabilizacji w procesie zmian; 
− sprzyjają rozwojowi kompetencji zbieżnych z systemem wartości (np. in-

nowacyjność);  
− wspomagają podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych, jak i strate-

gicznych; skłaniają firmy do podjęcia długoterminowych inwestycji, na-
wet w sytuacjach, w których nie istnieje jednoznaczne biznesowe uzasad-
nienie. 

 Jak wynika z badań9, działania podejmowane przez  korporacje są coraz bar-
dziej odległe od sztywnej hierarchii i ewoluują w kierunku wspólnoty wartości, 
które przekładają się na działania za pośrednictwem przejrzystych standardów  
i procesów. Poszczególni pracownicy akceptują wartości i standardy, ponieważ 
gwarantują  im one autonomię, elastyczność i możliwość samorealizacji.  
 Zarządzanie przez wartości przynosi oczekiwane rezultaty tylko wtedy, kiedy 
zdefiniowane wartości są przestrzegane. Aby osiągnąć taki stan, pracownicy muszą 
wartości znać, akceptować je (identyfikować się z nimi), a wykorzystywane w fir-
mie techniki zarządzania wspierać deklarowane wartości, np. przez włączenie kry-
terium przestrzegania wartości firmowych do systemu okresowych ocen pracowni-
czych. Najistotniejszym czynnikiem sukcesu zarządzania przez wartości jest jednak 
poszanowanie dla wartości firmowych demonstrowane w zachowaniach kadry za-
rządzającej każdego szczebla w organizacji. Zgodnie z teorią społecznego uczenia 
się A. Bandury, ludzie uczą się przez obserwację zachowań innych osób. Staje się 
to szczególnie widoczne w sytuacji niepewności i braku jednoznacznych  proce-
dur10, a taka jest niejednokrotnie rzeczywistość organizacyjna dużych firm. Można 
zatem przypuszczać, że zarządzanie przez wartości powinno stać się powszechne. 
Czy jednak tak jest faktycznie? Czy stwierdzenie, że organizacja ma opracowany 

                                                 
8  Ibidem. 
9  Por. R.M. Kanter, op.cit.; A. Stachowicz-Stanusch, Potęga wartości. Jak zbudować nie-

śmiertelną firmę. Wyd. Helion, Gliwice 2007. 
10  Por. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2001. 
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kodeks wartości firmowych, jest jednoznaczne ze stwierdzeniem wdrożenia zarzą-
dzania przez wartości? Oczywiście, odpowiedź brzmi nie. Zdefiniowanie wartości 
stanowi bowiem początek długiej i trudnej, ale prowadzącej we właściwym kierun-
ku drogi. Jeśli zarządzanie przez wartości stanie się wzorem dla firm, to zdaniem 
R.M. Kanter, będziemy świadkami narodzin nowej obiecującej formy kapitalizmu.  
 
 
3. Zarządzanie przez wartości w Poczcie Polskiej SA – analiza przypadku 
 
 Wobec pozytywnych opinii naukowców oraz wyników badań wskazujących 
na znaczenie zarządzania przez wartości dla trwania i rozwoju organizacji, interesu-
jące jest pytanie, czy w takiej organizacji jak Poczta Polska wykorzystuje się tę 
filozofię zarządzania.   
 Poczta Polska SA jako przedsiębiorstwo z kilkusetletnią tradycją wydaje się 
być organizacją, w której silnie zakorzenione są wartości określające działania fir-
my jako całości i poszczególnych jej pracowników. Poczta jest przedsiębiorstwem 
zatrudniającym największą liczbę pracowników w kraju. Żadna inna firma w Polsce 
nie ma tak wielu pracowników, będących blisko swoich klientów. Firma mająca 
8400 oddziałów, zatrudniająca blisko 100 tys. osób, musi posługiwać się metodami, 
które pozwalają jej ukierunkować działania jednostek na realizację postawionych 
celów. W mediach pojawiają się publikacje mówiące o podejmowanych przez 
Pocztę Polską SA działaniach na rzecz  podniesienia konkurencyjności11, ale jedno-
czenie nie zmienia się w sposób istotny wizerunek tego przedsiębiorstwa12. Zarów-
no w oficjalnych raportach, jak i na forach internetowych znaleźć można krytyczne 
uwagi na temat jakości usług świadczonych przez Pocztę, jak i warunków pracy 
oferowanych pracownikom.  
 Podejmując działania dostosowawcze do warunków rynkowych, Poczta Pol-
ska przeprowadziła także prace na rzecz zdefiniowania kluczowych wartości. Po-
wołany w tym celu zespół, składający się ze specjalistów zatrudnionych w różnych 
komórkach organizacyjnych, we współpracy z kadrą naukową trzech wydziałów 
zarządzania wyższych uczelni, przygotował propozycje katalogu wartości. Określe-
nie zestawu wartości firmowych było wynikiem dialogu między powołanym zespo-
łem a Dyrekcją Generalną. Organizowano spotkania, podczas których dyskutowano 
nad doborem wartości firmowych. Zdefiniowane wartości zostały opracowane  

                                                 
11  Por. np. M. Fura, Poczta Polska chce odzyskać klientów biznesowych, Gazeta Prawna 

19/02/2010; A. Stanisławska, Poczta rozpoczęła walkę o internetowych klientów, Rzeczpospolita 
2/02/2010. 

12  Por. np. M. Kłodecka, Poczta nie donosi. Gdzie są listonosze? Gazeta Wyborcza, 
30/03/2008;  Raport Stowarzyszenia Konsumentów Polskich www.skp.pl, B. Glinkowska, Zarzą-
dzanie procesem tworzenia grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce na przykła-
dzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska, rozprawa doktorska, Łódź 2008.  
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w postaci Kodeksu Pracownika Poczty Polskiej, który został ogłoszony w 2002 r. 
Każdy dyrektor w swojej jednostce organizacyjnej musiał zorganizować spotkanie, 
podczas którego osobiście wręczał kodeks każdemu pracownikowi. Ponadto wszy-
scy pracownicy zostali zobowiązani do postępowania zgodnie z wartościami zapi-
sanymi w kodeksie13. 
 Kodeks wartości Poczty Polskiej zawiera dziewięć wartości, z których każda 
jest opisana w celu lepszego jej zrozumienia. Należy jednak zauważyć, że duża 
liczba kluczowych wartości może powodować trudności z ich zapamiętaniem  
i przestrzeganiem. Średnia liczba wartości w polskich firmach wynosi ok. 5 
(4.59)14. Wśród wartości Poczty znalazły się także te, które są najbardziej popular-
ne w polskich firmach, tj. jakość usług i satysfakcja klienta. Niestety, faza infor-
mowania o wartościach firmowych i modelowania zachowań pracowników zgodnie  
z Kodeksem Pracownika Poczty Polskiej nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 
Nie przeprowadzono skutecznej kampanii informacyjnej, a działania prowadzone  
w ramach wprowadzania nowych pracowników do pracy sprowadzają się do poin-
formowania pracowników o liście kluczowych wartości. Zgodnie z powszechnie 
stosowaną praktyką kodeks wartości został zamieszczony na firmowej stronie inter-
netowej, odmiennie jednak od powszechnych wzorców, trudno znaleźć w urzędach 
pocztowych informacje o obowiązujących w firmie wartościach. Nie promuje ich 
się w sposób wyraźny, tak aby były one oczywiste nie tylko dla pracowników, ale 
również dla klientów. Niektórzy pracownicy zapytani o zbiór głównych wartości 
przedsiębiorstwa nie wiedzieli nic na ten temat. Nieliczni pracownicy, zwłaszcza ci 
starsi, pamiętali, że dyrektor wręczał jakiś ładnie oprawiony dokument, ale nie znali 
jego treści, nawet nie wiedzą, gdzie on się znajduje. Inni z kolei znali pojedyncze 
hasła, ale nie potrafili wymienić zawartych w kodeksie wartości. Zaobserwowano 
także niepokojące zjawisko obawy ze strony pracowników podejmowania rozmów 
na ten temat. Pracownicy wskazywali na obiekcje związane z konsekwencjami ze 
strony kierownictwa, gdyby wyrażane przez nich opinie oraz  krytyczne uwagi 
„dotarły do osób trzecich15”. W firmie nie ma osoby, która jest odpowiedzialna za 
komunikowanie i promowanie zachowań zgodnych z kodeksem wartości, bo jak 
stwierdzono w jednym z wywiadów, „teraz wszyscy zajmują się ważniejszymi 
sprawami niż wartości”. Nie udało się uzyskać informacji, jaka jest znajomość Ko-
deksu Pracownika Poczty Polskiej wśród pracowników, ponieważ nie jest to 
                                                 

13  Kodeks wartości Poczty obejmuje następujące wartości: 1) Należę do wielkiej rodziny 
pocztowców i jestem z tego  dumny, 2) Jestem ważny dla Poczty Polskiej, 3) Klient jest dla mnie 
najważniejszy, 4) Swoją postawą i zachowaniem kształtuję wizerunek Poczty Polskiej, 5) Pracuję 
profesjonalnie i dbam o wysoką jakość swojej pracy, 6) Porozumiewam się skutecznie, 7) Swój 
autorytet buduję na kompetencjach, osiągnięciach i odpowiedzialności, 8) Rozwój Poczty Pol-
skiej jest dla mnie szansą, 9) Wraz z Pocztą Polską jestem otwarty na świat.  

14  Por. Raport Corporate Values Index 2009. 
15  Autorka przeprowadziła 54 wywiady ustrukturyzowane z pracownikami Poczty Polskiej 

w okresie XI 2009 – I 2010.  
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przedmiotem badań wewnętrznych w firmie. W wywiadach wskazywano jedynie na 
fakt, że nowi pracownicy są informowani o istnieniu Kodeksu Pracownika, a pro-
mowanie wartości ogranicza się obecnie do pytań z tego zakresu w ramach organi-
zowanych w firmie konkursów zawodowych. Zaprezentowany obraz zarządzania 
przez wartości w Poczcie Polskiej, a właściwe braku działań w tym zakresie, wska-
zuje na ogrom pracy, którą firma ma do wykonania, jeśli chce wykorzystać zalety 
tej filozofii zarządzania.  Wśród wielu pozytywnych zmian wprowadzanych w ra-
mach strategii działania na rynku usług pocztowych, odpowiednio wykorzystany, 
ten obszar może stać się kołem zamachowym dalszych zmian lub wprost przeciw-
nie, utrudniać albo wręcz hamować zachodzące przemiany.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane w opracowaniu zderzenie doniesień literaturowych na temat 
zarządzania przez wartości i praktyki w jednej z największych i najstarszych pol-
skich „komercyjnych instytucji publicznych” dowodzi konieczności dalszego popu-
laryzowania i wdrażania tej koncepcji zarządzania. Znajduje to także potwierdzenie 
w wynikach międzynarodowych badań dotyczących zagadnienia zarządzania przez 
wartości16. Pokazują one, że 77,5% firm objętych badaniem (łącznie 3726) definiu-
je własny system wartości. Odsetek firm definiujących własny zestaw wartości  
w Polsce jest dużo niższy niż w innych krajach świata i wynosi 29,5%. Wskaźnik 
ten jest ponad 2-krotnie niższy niż średnia światowa. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że w stosunku do badań przeprowadzonych dwa lata wcześniej liczba firm definiu-
jących wartości wzrosła. W 2006 roku odsetek firm definiujących wartości wynosił 
21,7%, a zatem w ciągu minionych dwóch lat nieznacznie wzrósł . 
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AND DEVELOPMENT – THEORY AND PRACTICE 
 
 

Summary 
 
 The article concentrate on the reasons and consequences of implementation man-
agement by values in modern organization. As the researches shows, it is a management 
methods which is developing rapidly all over the world. In article we checked if man-
agement by values is implemented in Poczta Polska SA.  
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ASPEKTY METODYCZNE DOBORU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  
DLA POTRZEB E-LOGISTYKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Logistyka jest wciąż pojęciem stosunkowo nowym, jednakże obecnie żadne 
przedsiębiorstwo nie jest w stanie konkurować na rynku bez skutecznego zaplecza 
logistycznego. Coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność o charakterze 
globalnym, stąd znaczna część zasobów organizacji ulega rozproszeniu, a tym sa-
mym niemożliwa jest integracja wszystkich aspektów działalności bez zastosowa-
nia rozwiązań informatycznych uwzględniających e-technologie. 
 Nowoczesne przedsiębiorstwo logistyczne, chcąc istnieć na rynku i nadążać za 
innowacjami technologicznymi oraz prosperującą konkurencją, powinno dążyć do 
wirtualizacji znacznej części procesów wewnętrznych i zewnętrznych1. Przedsię-
biorstwa działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów. 
Za sprawą dynamicznego rozwoju środków i technik informatycznych konieczne 
jest uwzględnienie we współczesnych rozwiązaniach e-technologii. W obszarze 
globalizacji logistyki niezbędne więc jest przystosowanie systemów informatycz-
nych w szczególności do użycia rozwiązań usprawniających międzyorganizacyjną 
współpracę, elektroniczną wymianę danych EDI, zastosowanie automatycznej iden-
tyfikacji towarów czy e-procurement. 

                                                 
1  J.K. Grabara,, S.J. Nowak: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004,  

w: Graficzny interfejs jako narzędzie zdobywania wiedzy logistycznej, I. Grabara. (red.), Wyd. 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 287-299. 
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 Celem podjętym w artykule jest dokonanie oceny Systemów Informatycznych 
Logistyki (SIL) ze szczególnym uwzględnieniem e-technologii charakteryzujących 
wybrane rozwiązania. W związku z nieustanną globalizacją przedsiębiorstw oraz 
tworzeniem organizacji wirtualnych w procesie oceny SIL, nacisk został położony 
na uwzględnienie przez wybrane systemy rozwiązań wirtualnych. Z kolei wielość 
kryteriów i występujące pomiędzy nimi sprzeczności wymagają zastosowania po-
dejścia wielokryterialnego w procesie oceny systemów. W tym celu, opierając się 
na metodologii IusWare, zaadaptowano metodę Promethee do budowy rankingu 
rozwiązań dla każdej z rozważanych klas systemów. 
 
 
1. Przyjęta metodologia badań 
 
 Dobór metody oceny systemów informatycznych zależy od posiadanego zbio-
ru danych, zamierzonego rezultatu oraz liczby kryteriów, które należałoby 
uwzględnić w celu spełnienia powyższych założeń. Złożona funkcjonalność syste-
mów logistycznych wymaga zastosowania w procesie oceny metody wielokryte-
rialnej analizy decyzyjnej. 
 Dobór właściwej metody wielokryterialnej zrealizowano z użyciem metodolo-
gii IusWare. Zaprojektowano ją w celu zastosowania w procesie oceny produktów 
oprogramowania. Opiera się na podejściu wielokryterialnym, obejmując porówna-
nie, oszacowanie oraz ocenę artefaktów oprogramowania2. Inicjacja procesu pole-
gała na określeniu liczby atrybutów – systemów informatycznych logistyki, podda-
wanych procesowi oceny. Sam proces oceny można przedstawić jako zbiór złożony 
z siedmiu elementów3: 
 

{A,T,D,M,E,G,R} 
 
 W pierwszym kroku następuje określenie zbioru alternatyw – systemów (A). 
Następnie precyzowany jest typ oceny (T). W przypadku systemów logistyki zosta-
ła wybrana klasyfikacja produktów od najlepszego do najsłabszego. W dalszym 
etapie zostaje utworzone drzewo atrybutów (D) w oparciu o przypisane do atrybu-
tów poziomy ważności oraz metoda (M) użyta w celu przypisania wartości. Dla 
każdego z atrybutów zostaje przypisana skala (E) powiązana bezpośrednio z każ-
dym z nich. Na bazie powyższych kroków zostaje zdefiniowany zbiór kryteriów 
(G) przedstawiających preferencje użytkownika. Przyjęte miary zostają przekształ-

                                                 
2  M. Morisio, A. Tsoukias: IusWare: a methodology for the evaluation and selection of 

software products, IEEE Proceedings-Software Engineering, 144 (3), 1997. 
3  Ibidem. 
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cone w struktury preferencji porównujące dwa różne produkty oprogramowania. 
Następnie zostaje wskazana odpowiednia procedura agregacji (R) tych preferencji4. 
 Do oceny łącznie zostało wybranych 17 systemów, odpowiadających funkcjo-
nalnie trzem klasom: SRM, SCM oraz WMS. Systemy klasy SRM wspomagają 
zarządzanie relacjami z dostawcami, systemy klasy SCM wspierają proces zarzą-
dzania dostawami, z kolei rozwiązania klasy WMS mają zastosowanie w celu 
wsparcia procesu zarządzania magazynem. 
 W związku z przyjętym zbiorem alternatyw oraz przypisanym do nich zbio-
rem kryteriów przyjęto, że odpowiednią metodą do rozwiązania tego typu problemu 
decyzyjnego będzie metoda Promethee. W przeciwieństwie do innych metod nie 
wymaga ona od użytkownika posiadania szczegółowej wiedzy eksperckiej, zaś 
decydent ma do wyboru jedną z sześciu funkcji preferencji5. Procedura działania  
w metodologii Promethee obejmuje pięć głównych etapów. Pierwszy z nich obej-
muje wyznaczenie wartości funkcji preferencji dla każdej z par obiektów oraz obli-
czenie indywidualnych indeksów preferencji dla każdego z kryteriów. Kolejno 
definiowane są indeksy preferencji dla wszystkich par obiektów. Na bazie tych 
porównań wyznaczane są przepływy dominacji dodatniej, ujemnej oraz netto dla 
każdego z obiektów. Przepływy dominacji netto umożliwiają wyznaczenie rankingu 
obiektów6. 
 
 
2. Model oceny systemów e-logistyki 
 
 Analizie zostało poddanych łącznie 17 systemów, w tym po 6 systemów nale-
żących do klasy SRM (QAD Supply Visualization, Epicor, SAS, Peoplesoft, SAP)  
i SCM (QAD, iScala, JD Edwards Enterprise One, mySAP, Infor, IFS) oraz 5 do 
klasy WMS (SwissLog Warehouse Management, PSIwms, SmartStock, SAP, Qgu-
arWMS Pro). Dla każdej z klas zostały przypisane zbiory kryteriów. Dla każdego 
kryterium nadrzędnego zostały określone kryteria podrzędne7. Zostało przyjęte 
założenie, że spełnienie wszystkich kryteriów podrzędnych należących do każdego 
z osobna kryterium nadrzędnego powoduje wypełnienie kryterium nadrzędnego  
w 100%. Założono, że kryteria podrzędne wobec kryterium nadrzędnego są równo-
rzędne. 

                                                 
4  Ibidem. 
5  B. Mareschal, Y. De Smet, P. Nemery: Rank Reversal in the Promethee II Method: Some 

New Results, 978-1-Proceedings of the 2008 IEEE, IEEM4244-2630-0/08, 2008. 
6  J.P Brans, B. Mareschal: Promethee Methods, w: Multiple Criteria Decision Analysis: 

State of the Art, J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Springer, 2005. 
7  Ze względu na ograniczoną zawartość opracowania przedstawiono jedynie wybrane kry-

teria pierwszego poziomu zawarte w modelu oceny. Szczegółowy zbiór podkryteriów dostępny 
jest w opracowaniach: http://www.decyzje-it.pl; http://www.msipolska.pl  
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 W procesie oceny systemów SRM uwzględniono następujące kryteria: 
− automatyzacja procesów oraz e-technologie (m.in. automatyzacja procesów 

związanych z zapytaniami ofertowymi, automatyzacja procesów związa-
nych z przetargami, EDI/WebEDI, automatyzacja przepływu informacji, 
automatyczny przekaz informacji o dostawcach i towarach do systemów 
wewnętrznych, baz danych, e-katalogów); 

− zarządzanie dokumentacją (wymiana dokumentów na bazie XML, genero-
wanie zapytań ofertowych, import/eksport dokumentów, wyodrębnienie in-
formacji o towarach i dostawcach, zarządzanie zawartością katalogów, hi-
storia zamówień, rejestracja ofert, generowanie dokumentów, propozycje 
zamówień); 

− optymalizacja procesów; 
− zarządzanie procesami dostawy; 
− zarządzanie relacjami z dostawcą; 
− zarządzanie zaopatrzeniem. 

 Dla potrzeb oceny systemów klasy SCM uwzględniono następujące kryteria: 
planowanie łańcucha dostaw, automatyzacja przepływu informacji/EDI, harmono-
gramowanie dostaw, zarządzanie dostawami oraz optymalizacja. Kryteria poddane 
ocenie w klasie systemów WMS stanowiły: automatyzacja, zarządzanie powierzch-
nią magazynową, usprawnienia w identyfikacji towarów, harmonogramowanie 
procesów dostaw, zarządzanie magazynem, generowanie dokumentów i raportów. 
 Tabela 1 prezentuje przypisane wartości do analizowanych kryteriów wraz  
z poziomem ważności określonym przez decydenta, progi preferencji oraz progi 
nierozróżnialności. W przypadku wszystkich grup kryteriów przyjętym kierunkiem 
preferencji jest dążenie do maksymalizacji każdego z nich. Zaprezentowano roz-
wiązania dla systemów informatycznych logistyki klasy SRM. 
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Tabela 1 
 

Promethee – diagram ogólny dla systemów klasy SRM, SCM i WMS 
 

automaty zacja zarządzanie 
dokumentacja

opty malizacja 
procesów

zarządzanie 
proc.dostawy

zarządzanie rel. 
zdostawcą

zarządzanie 
zaopatrzeniem

min/max max max max max max max

waga 0.0600 0.0400 0.0700 0.0900 0.1000 0.0500

f .pref erencji linear linear linear linear linear linear

próg nierozróżnialności 10% 8% 8% 5% 5% 5%

próg pref erencji 15% 12% 15% 7% 10% 7%

jednostka progowa procent procent procent procent procent procent

wartość średnia 76.0000 71.1400 96.6600 55.0000 70.0000 55.0000

odchy lenie stand. 16.7332 12.6559 7.4685 18.9572 7.0711 16.7705

jednostka % % % % % %

QAD SUPPLY VIS. 100.0000 66.7000 100.0000 37.5000 60.0000 37.5000

EPICOR SRM 80.0000 66.7000 100.0000 50.0000 70.0000 37.5000

SAS SRM 60.0000 55.6000 83.3000 75.0000 80.0000 62.5000

PEOPLESOFT SRM 60.0000 88.9000 100.0000 75.0000 70.0000 75.0000

SAP SRM 80.0000 77.8000 100.0000 37.5000 70.0000 62.5000

SYSTEMY KLASY SRM

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na podstawie pozyskanych danych odnośnie poszczególnych systemów zosta-
ły obliczone trzy przepływy dominacji: przepływ dominacji dodatniej, ujemnej oraz 
netto (rysunek 1). Analizując uzyskane wyniki przepływu dominacji dodatniej, 
zauważyć należy, że systemami dominującymi są: Peoplesoft w klasie systemów 
SRM, iScala dla systemów SCM oraz Smart Stock w klasie WMS. Do grupy obiek-
tów dominujących, charakteryzujących się dodatnią wartością przepływu netto, 
zaliczyć należy w klasie systemów SRM: system SAS, SAP oraz Peoplesoft, z kolei 
w klasie SCM: iScala, JD Edwards Enterprise One, a także mySAP. Spośród sys-
temów klasy WMS wskazać należy: Swisslog Warehouse Management i Smart-
Stock. Ujemna wartość przepływu dominacji netto, występująca w przypadku pozo-
stałej grupy systemów, informuje o tym, że dane rozwiązania zaliczyć należy do 
grupy obiektów zdominowanych. 
 Na podstawie dokonanych obliczeń dla każdej z klas wskazać można najlep-
sze rozwiązanie. W klasie systemów SRM najlepszy wynik uzyskał Peoplesoft 
SRM, w klasie SCM było to rozwiązanie iScala, zaś w klasie WMS – system Smar-
tStock WMS. We wszystkich trzech klasach systemów poddanych ocenie zauważyć 
należy wyraźną przewagę tychże rozwiązań nad pozostałymi systemami. Jako roz-
wiązania najsłabsze wskazać należy QAD Supply Visualization (SRM), Infor 
(SCM) oraz Qguar WMS PRO (WMS). 
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Rys. 1. Przepływy preferencji dla systemów klasy SRM, SCM i WMS 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Warto jednak zaznaczyć, że zastosowana do oceny rozwiązań metoda Promet-
hee oparta jest na subiektywnej opinii decydenta, stąd każda ewentualna zmiana 
progów preferencji, progów obojętności oraz wag może spowodować uzyskanie 
odmiennych rezultatów. 
 
 
3. Analiza wrażliwości otrzymanych wyników badań 
 
 W kolejnym etapie badań dla każdego z kryteriów w poszczególnych klasach 
systemów wyznaczono przedziały stabilności. Obliczenie ich pozwala na określe-
nie, w zasięgu jakich granic dane kryterium może podlegać modyfikacjom bez 
wpływu na kompletny ranking8. Uzyskane wartości interwałów (wyrażone w %) 
zostały przedstawione graficznie za pomocą wykresów dla każdej z klas (rysunek 
2). Pierwsza z kolumn dla każdego z systemów wyraża wagę, dwie następne zaś 
interwały minimalne oraz maksymalne. 
 

                                                 
8  V. Vassilev, K. Genova, M.Vassileva: A Multicriteria Decision Support System Multide-

cision-1. International Journal Information Theories & Applications, Vol. 13, Bułgaria 2006. 
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1. Systemy klasy SRM 
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Rys. 2. Wykresy stabilności interwałów wag 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przeprowadzona została również próba modyfikacji wag dla każdego 
z kryteriów w celu wskazania, jakim zmianom podlega końcowy ranking. Rozwa-
żony zostanie przykład modyfikacji wag w odniesieniu do najlepszego rozwiązania 
w każdej z klas. Dokonując analizy wrażliwości kryteriów na zmianę wag, w klasie 
systemów SRM, jedynie znacząca zmiana (wzrost z 15% do 50%) kryterium: auto-
matyzacja procesów oraz e-technologie powoduje zmianę rankingu Promethee, 
wskazując jako najlepsze rozwiązanie system QAD Supply Visualization. W przy-
padku prób modyfikacji wagi kryterium: zarządzanie dokumentacją, optymalizacja 
procesów oraz zarządzanie procesami dostawy końcowy ranking nie ulega zmia-
nom. Pojawiają się jedynie rozwiązania równorzędne: SAP oraz SAS, Epicor  
i QAD, a także ponownie SAS. Zmiana wagi kryterium: zarządzanie relacjami  
z dostawcą do poziomu 40% powoduje, że ponownie jako najlepsze rozwiązanie 
wskazać należałoby system SAS. Modyfikacja ostatniej wagi kryterium w klasie 
SRM – zarządzanie zaopatrzeniem, nie wpływa w żaden sposób na zmianę rankin-
gu. 
 W przypadku systemów klasy WMS przeprowadzenie zmiany wagi (po prze-
kroczeniu 60%) w kryterium: harmonogramowanie procesów dostaw, powoduje 
zmianę w rankingu końcowym ocen, wskazując jako najlepsze rozwiązanie system 
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Qguar SwissLog. Podobnie jak w przypadku systemów klasy SRM, nastąpiła za-
miana najlepszego rozwiązania rankingu z najgorszym. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Celem niniejszego artykułu było dokonanie oceny systemów informatycznych 
e-logistyki przy wykorzystaniu do tego metod wielokryterialnych. Dokonana ocena 
obejmowała wybrane systemy w klasie SRM, SCM i WMS. Podczas wyboru roz-
wiązań poddawanych ocenie nacisk został położony na te funkcje, które wspierają 
e-technologie. Do oceny rozwiązań zastosowano podejście wielokryterialne. Na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń został wyznaczony przez metodę Promethee 
ranking końcowy. Jako najlepsze rozwiązania zostały uznane: Peoplesoft w klasie 
SRM, iScala w klasie SCM oraz SmartStock w klasie WMS. 
 Uzyskane wyniki stanowić mogą rekomendacje dla decydenta, dostarczając 
informacji odnośnie parametrów posiadanych przez dany system, kładących nacisk 
na stosowanie e-technologii. Posiadanie przez systemy logistyki różnych technik 
wspomagających elektroniczną wymianę informacji jest elementem niezbędnym, 
jeśli weźmie się pod uwagę coraz bardziej powszechną wirtualizację przedsię-
biorstw czy prowadzoną działalność międzyorganizacyjną. Stąd, w związku z cią-
głymi zmianami na rynku, konieczne jest dokonywanie systematycznej aktualizacji 
rozwiązań informatycznych w oparciu o oferowane przez producentów e-techno-
logie. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM 
SELECTION FOR E-LOGISTICS 

 
 

Summary 
 
 This article presents the evaluation problem of the information systems supporting 
e-logistics. The process of evaluation considers logistics systems in SRM, SCM and 
WMS classes. The evaluation process of selected systems emphasizes the sets of criteria 
which support interorganizational cooperation especially including e-technology. This 
paper gives an overview of IusWare and Promethee methodology for MCDA and fi-
nally it brings the overall evaluation of selected information systems for e-logistics. The 
conclusions finish this article. 
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Wprowadzenie 
 
 Rozwój technologii informatycznych i możliwość rejestracji oraz sczytywania 
wszelkich oznak aktywności użytkownika w sieciowym miejscu firmy to nowa 
alternatywa dla badań użytkowników tradycyjnymi metodami typu wywiad, obser-
wacja, ankieta itp. Obszarem zainteresowania należy objąć dane pochodzące z tzw. 
metryk stron internetowych. Wypracowanie odpowiednich metod gromadzenia, 
grupowania i analizy tych danych stwarza możliwość ich transformacji na istotne 
informacje biznesowe, przekładające się na procesy zarządzania firmą. 
 
 
1. Gromadzenie informacji 
 
 Wszystkie kroki poczynione przez odwiedzających serwis internetowy firmy 
są zapisywane w odpowiadających im kategoriach metryk. Zbieranie danych z tych 
metryk jest pierwszym zagadnieniem, któremu należy się przyjrzeć, chcąc poddać 
dane z metryk odpowiednim analizom, pozwalającym wydobyć z nich informacje 
biznesowe. Można wyszczególnić dwa podejścia do tego tematu1: 

− gromadzenie danych poprzez pliki dzienników, 
− gromadzenie danych poprzez znakowanie stron. 

                                                 
1  J. Lazar: User-Centered Web Development, Jones & Bartlett Publishers, New York 2008. 
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 Zarówno jedno, jak i drugie ma swoje silne i słabe strony. Ważne jest, aby je 
rozpoznać i umieć dobrać to podejście, które wykaże więcej zalet dla danej katego-
rii informacji, która ma zostać pozyskana. Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby 
spróbować połączyć obie metody w celu uzyskania lepszych rezultatów w zakresie 
gromadzenia danych. 
 
1.1. Pliki dzienników  
 
 Pierwsza metoda gromadzenia danych opiera się na plikach dzienników, ina-
czej mówiąc na plikach logów. Każdy serwer utrzymuje dziennik z tzw. żądaniami 
kierowanymi do danej strony, który może zawierać między innymi: adres IP od-
wiedzającego, datę i czas skierowanego przez niego żądania, żądane strony, miejsca 
– strony z których wysyłał żądanie, informacje o przeglądarce i systemie operacyj-
nym, jakimi się posługuje. O formacie pliku dzienników decyduje spółka, która 
prowadzi serwer WWW, dlatego też te same podstawowe informacje są przedsta-
wiane na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak, przeglądając te najbardziej 
liczących się firm, można wyróżnić cztery najbardziej popularne formaty: 

− NCSA Wspólny Dziennik, 
− NCSA Łączony Dziennik, 
− NCSA Podzielony Dziennik, 
− W3C Poszerzony Dziennik.2 

 Po ustaleniu, jakie dane są gromadzone i jakie informacje można uzyskać 
dzięki plikom dzienników, należy zwrócić się ku korzyściom, które niesie ze sobą 
ten sposób pozyskiwania materiału do analizy w celu jego transformacji na infor-
macje biznesowe. Pierwszą istotną zaletą jest brak konieczności dokonywania ja-
kichkolwiek zmian na stronie internetowej ani instalowania dodatkowego oprogra-
mowania, by utworzyć pliki dzienników. Ta metoda nie wymaga również dodatko-
wej przepustowości łącza podczas załadowywania strony. Serwery WWW automa-
tycznie tworzą te dzienniki i gromadzą je na firmowych serwerach, dając organiza-
cjom możliwość analizowania ich przy użyciu dowolnych narzędzi i strategii anali-
tycznych WWW. Rejestracja wszystkich poczynań w danym miejscu internetowym 
daje wgląd w informacje o żądaniach do strony zarówno tych zakończonych sukce-
sem, jak i tych odrzuconych. Jest to niezwykle istotna informacja e-biznesowa  
w kontekście poprawy krytycznych miejsc, które skutkowały niepowodzeniami. 
 Główną wadą plików dzienników jest fakt, że gromadzone dane są limitowane 
tylko do tych wynikających z interakcji z serwerem WWW. To oznacza, że nie 
mogą one zarejestrować informacji niezależnie od serwerów, takich jak fizyczna 
lokalizacja klienta. Problem pojawia się również wtedy, kiedy firma chciałaby mieć 

                                                 
2  P.M. Hallam-Baker, B. Behlendorf: Extended Log File Format, http://www.w3.org/ 

TR/WD-logfile.html 2009. 
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całą informację pochodzącą z plików dzienników zgromadzoną na własnych fir-
mowych serwerach, które nie są serwerami WWW. Metoda plików dzienników jest 
bowiem w pełni dostępna dla posiadaczy serwerów WWW. 
 
1.2. Znakowanie stron 
 
 Drugą metodą służącą rejestracji i pozyskiwaniu informacji o działalności 
klientów na stronie jest znakowanie stron. Metoda ta używa niewidzialnego obrazu 
do wykrywania, kiedy załadowanie strony zostało zakończone pozytywnie i przy 
pomocy odpowiedniego języka wysyła informację o stronie i odwiedzającym  
z powrotem do zdalnego serwera. Zgodnie z polityką analityki WWW rodzaj uży-
wanych zmiennych i ilość danych zebranych w wyniku znakowania strony są za-
leżne od producentów narzędzi do analizy WWW. Niektórzy producenci preferują 
krótkie, łatwe w użyciu znaczniki strony, podczas gdy inni zwracają uwagę na spe-
cyficzne znaczniki, charakteryzujące się małą przetwarzalnością. Najlepiej jednak 
jest spojrzeć na tę metodę w sposób elastyczny poprzez pryzmat rzeczywistych  
e-biznesowych potrzeb firmy i zdecydować się na użycie wszystkich części lub 
żadnego ze znaczników.3 
 Metoda ta niesie ze sobą szereg korzyści dla e-biznesu związanych z pozyski-
waniem i gromadzeniem danych o klientach odwiedzających stronę. Pierwszą jest 
szybkość raportowania. W przeciwieństwie do pliku dzienników dane otrzymywane 
w wyniku znakowania strony są sczytywane tak, jak schodzą. Jest to bardzo bliskie 
rzeczywistemu czasowi raportowania. Inną korzyścią jest elastyczność gromadzenia 
danych. Uściślając ten aspekt, łatwiej jest rejestrować dodatkowe informacje  
o klientach, którzy nie wysyłają żądań do serwera. Przykładami takich informacji są 
informacje o rozmiarze ekranu odwiedzającego, cenie nabytych dóbr, czy interakcji 
w animacjach flash. Jest to również niezwykle przydatna metoda zbierania danych 
dla firm, które nie uruchomiły swoich własnych serwerów WWW lub nie mają 
dostępu do surowych plików dzienników ze swojego miejsca sieciowego. 
 Wady tej metody wynikają z konieczności użycia dodatkowego kodu, który 
należy dodać do strony internetowej, aby skorzystać z metody. To skutkuje potrze-
bą użycia łącza o większej przepustowości w celu załadowania strony, jak również 
czyni trudniejszym wszelkie zmiany narzędzi analizujących, ze względu na to, że 
kod osadzony w stronie internetowej musiałby zostać zmieniony. Inną wadą jest 
fakt, iż znakowanie strony działa tylko wówczas, gdy strona załaduje się. W przy-
padku ładowania się strony zakończonego niepowodzeniem kod znakowania strony 
również nie zadziała, a co za tym idzie nie jest wówczas możliwe uzyskanie jakich-
kolwiek informacji tą metodą. 

                                                 
3  E.T. Peterson: Web Analytics Demystified, http://webanalyticsdemystified.com 2009. 
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 Pomimo że pliki dzienników i znakowanie stron są dwoma odmiennymi me-
todami zbierania i gromadzenia informacji o odwiedzających strony internetowe, to 
możliwe jest zastosowanie ich obydwu przez dany podmiot gospodarczy. Produ-
cenci zaczęli również dostrzegać tę możliwość i oferować narzędzia łączące oba 
sposoby. Mimo to ważne jest, aby znać i rozumieć zalety i wady każdego z nich  
i umieć dopasować do swoich e-biznesowych potrzeb. 
 
 
2. Problemy z danymi w analityce WWW 
 
 Jednym z istotnych problemów w analityce WWW jest trudność z identyfika-
cją unikalnych użytkowników. Większość analitycznych narzędzi WWW korzysta  
z mechanizmów ciasteczek, które gromadzą unikalne, identyfikacyjne informacje  
o osobistych komputerach odwiedzających i w ten sposób określają, czy użytkow-
nik jest powracającym, czy nowym klientem. Niemniej jednak mechanizm ciaste-
czek jest dość łatwy do usunięcia lub zablokowania przez użytkownika, więc aby 
temu zapobiec, lepsze by było dla firm zapewnienie sobie wyżej wymienionych 
informacji przez zastosowanie innego mechanizmu, zwanego Macromedia Flash 
Local Shared Objects (LSOs). LSOs w swoim działaniu jest podobny do mechani-
zmu ciasteczek, ale jego zaleta polega na tym, że standardowe przeglądarki nie 
posiadają odpowiednich narzędzi, aby umożliwić użytkownikowi zablokowanie ich. 
Choć wraz z rosnącą świadomością dotyczącą praw użytkownika, zarówno Firefox, 
jak i Macromedia pracują nad dostarczeniem programów narzędziowych umożli-
wiających wyłączanie funkcji LSOs.4 
 Sen, Dacin i Pattichis wskazują również na inne problemy związane z pozy-
skiwaniem danych z dzienników stron internetowych. Podnoszą kwestię gromadze-
nia przez nie danych dużych rozmiarów i tzw. brudnych danych. Problem z dużym 
rozmiarem danych spowodowany jest zarówno masowym ruchem, jaki kierowany 
jest do strony internetowej, jak i zapisywaniem informacji o każdej aktywności. 
Takie dane mogą znacznie utrudniać dobre ich opracowanie, a co za tym idzie ana-
lizę i wyciąganie odpowiednich wniosków.5 Przed rozpoczęciem wszelkich operacji 
na danych należałoby popracować nad wyczyszczeniem tzw. brudnych danych. 
Taką funkcją charakteryzują się między innymi dobre narzędzia analityki WWW. 
 
 

                                                 
4  E.T. Peterson: Average Order Value, Analytics Demystified Blog Website, 

http://webanalyticsdemystified.com 2009. 
5  A. Sen, P.A. Dacin, C. Pattichis: Current trends in Web data analysis, Communications 

of the ACM, 2009. 
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3. Wybór kluczowych mierników analizy a cele biznesowe firmy 
 
 Aspekt wyboru kluczowych mierników analizy jest niezwykle ważnym za-
gadnieniem w procesie pozyskiwania informacji e-biznesowych. Naturalne jest 
oczekiwanie firm co do otrzymywania jak największej ilości istotnych informacji  
o swoich klientach, zwłaszcza tych firm, które dbają o aktualizację techniczną swo-
ich miejsc i serwerów sieciowych. Warunkiem czerpania jak największych korzyści 
z analityki WWW jest trafny dobór metryk, skutkujący efektywną analizą i stwarza-
jący możliwość łączenia ich, w wyniku którego uzyskuje się z danych dodatkowe 
informacje biznesowe. Dużym ułatwieniem jest, gdy firma ma dobrze zdefiniowane 
cele biznesowe swojej strony internetowej, gdyż to pomaga w określeniu, które  
z kluczowych mierników analizy dostarczą największej ilości najbardziej szczegó-
łowej pożądanej informacji. 
 Każda firma ma przyjęte określone cele biznesowe. Każda część firmy wyko-
nuje swoje procesy, które są tak rozdzielone i poukładane, aby wspólnie pracowały 
nad osiągnięciem tych celów. Strona internetowa firmy nie powinna stanowić pod 
tym względem wyjątku. Powinna ona, tak samo jak poszczególne działy firmy, 
podlegać zarządzaniu. Dzięki odpowiednio dobranym sposobom zbierania i groma-
dzenia informacji o klientach odwiedzających stronę firma uzyskuje cenne informa-
cje o poczynaniach tych klientów, które dotyczą zarówno tych działań zakończo-
nych sukcesem, jak tych obarczonych niepowodzeniem. Informacje te są niezwykle 
przydatne, choć mówią o tym, co już zaistniało. Dobre zarządzanie stroną interne-
tową każe poddawać ją ciągłym analizom, których efektem powinno być ulepszanie 
strony dla przyszłych klientów. Efektywna polityka przyjęta dla strony internetowej 
musi zatem wyraźnie zdefiniować cele wybiegające w przyszłość i wskazać na 
zastosowanie tych narzędzi i strategii informatycznych, które umożliwią uzyskanie 
niezbędnych informacji do ich realizacji. 
 Pierwszym krokiem w polityce przyjętej dla strony internetowej, jest koniecz-
ność upewnienia się, że dane zbierane z określonego miejsca sieciowego są przy-
datne w kontekście przyjętych celów. Według Stowarzyszenia Analityki WWW 
aby zebrać dane przydatne z punktu widzenia zarządzania, powinny być spełnione 
trzy kryteria6: 

− przyjęte cele e-biznesowe muszą być czytelne, 
− muszą być zaangażowane aktualne technologie, narzędzia analityczne  

i strategie e-biznesowe, 
− informacja zwrotna musi być kompletna. 

 Istnieją metody, dzięki którym można spełnić wszystkie trzy kryteria. Jedną  
z nich jest Scentralizowane Zarządzanie Wynikami (ang. Alignment-Centric Per-

                                                 
6  C. McFadden: Optimizing the Online Business Channel with Web Analytics, 

http://www.webanalyticsassociation.org 2009. 
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formance Management). To podejście wykracza poza jedynie przeglądanie trendów 
minionego klienta i dąży do precyzyjnego dobrania kilku kluczowych mierników 
analizy, bazując na przyszłych celach biznesowych. Chociaż ze strony internetowej 
można uzyskać całe mnóstwo danych pochodzących z różnego rodzaju jej metryk, 
to nie oznacza, że wszystkie te metryki wiążą się z rzeczywistymi potrzebami in-
formacyjnymi firmy. Sczytywanie danych ze wszystkich metryk będzie skutkowało 
przeładowaniem informacyjnym, utratą czytelności i przejrzystości oraz brakiem 
wyeksponowania istotnych dla firmy danych. Dlatego też bardzo ważne jest, aby 
rozpatrywać metryki stron w kontekście polityki danej firmy i wykorzystywać je do 
tworzenia kluczowych mierników analizy, które będą skupiać się na rezultacie,  
a nie na sposobie wykonania. Dla przykładu, obsługa klientów strony internetowej 
mogłaby pokazywać liczbę odpowiedzi e-mailowych wysyłanych w tym samym 
dniu, w którym zostały dostarczone e-maile, stanowiące pomiar satysfakcji klienta. 
Lepszym sposobem pomiaru satysfakcji klienta byłaby jednak obserwacja doświad-
czeń klienta będących wynikiem jego interakcji ze stroną. Pomimo że taki pomiar 
jest subiektywny, to znacznie dokładniej odwzorowuje poziom satysfakcji klienta, 
ponieważ nawet jeżeli klient otrzymuje odpowiedź tego samego dnia, w którym 
wysłano e-maila, to wcale nie oznacza, że miał pozytywne doświadczenia.7 
 Precyzyjny dobór kilku dobrych jakościowo kluczy do monitorowania  
i upewnianie się czy każdy z nich jest rzeczywiście związany z przyjętą strategią 
firmy, ułatwia skorelowanie celów strony internetowej z celami firmy, ponieważ 
ustala się oczekiwania co do potrzebnych informacji i mobilizuje zainteresowanych 
pracowników firmy do aktywnego uczestnictwa. 
 Inną metodą mogącą zapewnić pożądane dane jest Zarządzanie Wynikami 
Biznesu Online (ang. Online Business Performance Management - OBPM). To 
podejście łączy narzędzia biznesowe z analityką WWW, by pomóc firmom w po-
dejmowaniu lepszych decyzji w szybszym czasie w obliczu ciągle zmieniającego 
się środowiska online, w którym dane o klientach są gromadzone różnie w różnych 
działach. W pierwszym kroku ta strategia grupuje wszystkie dane o klientach  
w centralnej lokalizacji i kondensuje je tak, aby w rezultacie podjętych działań 
zgromadzić wszystkie przydatne dane w jednym miejscu. Po zakończeniu tego 
etapu następnym krokiem jest wybór adekwatnego klucza, który będzie skorelowa-
ny z biznesową strategią firmy i wyjdzie naprzeciw oczekiwanym rezultatom.8 
 Aby wybrać najlepszy klucz i skorelować mierniki analizy strony z bizneso-
wymi celami bezwzględnie potrzebna jest efektywna komunikacja pomiędzy wła-
dzami wykonawczymi firmy a kierownictwem działu informatycznego. Te dwie 
grupy powinny pracować razem, by zdefiniować metryki wystąpień, zarysować 
                                                 

7  J.D. Becher: Why Metrics-Centric Performance Management Solutions Fall Short, DM 
Review Magazine, http://www.dmreview.com/article 2009. 

8  D. Sapir: Online Analytics and Business Performance Management, BI Report, 
http://www.dmreview.com/editorial 2009. 
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ogólne cele dla strony internetowej i ustalić pomiary wystąpień. Ta metoda jest 
podobna do Scentralizowanego Zarządzania Wynikami pod względem pomocy  
w integracji strony internetowej z biznesowymi celami firmy przez włączenie 
głównych zainteresowanych. Ostatecznymi celami OBPM jest zwiększenie zaufa-
nia, wprowadzenie organizacyjnej odpowiedzialności i wzrost efektywności. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ciągły rozwój e-gospodarki zmusza firmy – już nie tylko te chcące pozostać 
konkurencyjnymi na rynku, ale również te, które chcą móc czynnie współpracować 
z innymi firmami – do przyjęcia określonych standardów w zakresie technologii  
i strategii informatycznych. To spowodowało, że obecnie naturalne stało się ocze-
kiwanie organizacji co do uzyskiwania informacji e-biznesowych w sposób automa-
tyczny. Żądanie jakości, szybkości, trafności, przejrzystości i jednocześnie kom-
pletności w zakresie otrzymywania danych o swoich klientach jest typowe, szcze-
gólnie dla firm inwestujących duże pieniądze w aktualne technologie e-biznesowe. 
Niemniej jednak polskie podmioty gospodarcze popadają często w pułapkę „chci-
wości” polegającej na chęci pozyskiwania wszystkich możliwych danych. A jak 
widać, ze strony internetowej można uzyskać całe mnóstwo danych pochodzących  
z różnego rodzaju jej metryk, ale nie oznacza to, że wszystkie te metryki wiążą się  
z rzeczywistymi potrzebami informacyjnymi firmy. 
 Należy zatem zwrócić uwagę, że pozyskiwanie informacji biznesowych po-
winno być objęte również przemyślaną polityką firmy tak jak każde jej przedsię-
wzięcie gospodarcze. Taka efektywna polityka pozwoli na zdefiniowanie celów 
wybiegających w przyszłość oraz wybór i zastosowanie tych narzędzi i strategii 
informatycznych, które umożliwią uzyskanie informacji niezbędnych do ich reali-
zacji. Świadomość firm w tym zakresie zapobiegnie ich przeładowaniu informacyj-
nemu, utracie czytelności i przejrzystości oraz utrudnieniom w selekcjonowaniu 
istotnych danych.  
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CORRELATION BETWEEN THE ANALYST SITES  
AND BUSINESS GOALS OF COMPANY 

 
 

Summary 
 
 This article is intended to illustrate exemplary process of analyzing corporate 
websites. It shows how you can use standard mechanisms type of log files or page 
marking to gather relevant information for the company, such as customer type, dura-
tion of visit, etc. The information collected in this way can be combined to create a so-
called key, which the company will use not only in business but also to set a profile, 
objectives and content of corporate website. Presented several analytical tools and 
methods of selecting the proper tools to the needs of the website. In addition, through 
careful analysis of customer interactions with company website pointed opportunities 
for both increase companies revenue, as well as influencing the increasing customer 
satisfaction. 
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METRYKI STRON INTERNETOWYCH  
ŹRÓDŁEM ISTOTNYCH DANYCH BIZNESOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Analiza stron serwisów internetowych stanowi dobre narzędzie do zidentyfi-
kowania zachowań klienta na stronie internetowej. Nowym podejściem wykorzy-
stującym standardowe metody, tj. analizę metryk, będzie analizowanie kilku metryk 
(np. ilość wizyt na stronie, ilość klientów, czas trwania wizyt) i porównywanie ich 
ze sobą, co generuje nowy wszechstronny analityczny model, który mierzy kilka 
metryk, zestawia je ze sobą, by w konsekwencji zdefiniować preferencje klientów. 
Klucz sczytywania metryk jest dynamiczny, gdyż tylko w ten sposób można uzy-
skać prawdziwy obraz zachowania klienta odwiedzającego strony serwisu. Dopiero 
tak przygotowana informacja pozwoli firmom na skoordynowanie celów stron ich 
serwisów internetowych z ich celami biznesowymi, aby w rezultacie zidentyfiko-
wać kluczowe miejsca wymagające poprawy, promować te będące popularnymi, 
nadawać nową funkcjonalność miejscom wymagającym tego, by ostatecznie zwięk-
szyć dochody. 
 
 
1. Metryka 
 
 Aby zrozumieć korzyści analizy stron serwisów internetowych, należałoby 
najpierw zrozumieć inny rodzaj dostępnej informacji o użytkowniku, jakim są me-
tryki. Chociaż może się wydawać, że na metrykę składają się podstawowe, raz ze-
brane informacje, to umiejętne ich zastosowanie sprawi, że mogą one zostać wyko-
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rzystane do analizy kolejnych kroków klienta w serwisie i do ulepszania stron ser-
wisu tak, aby sprostały przyjętym celom. Metrykę można sprowadzić do jednej  
z czterech kategorii1: 

− użytkowanie miejsca, 
− odwołania - sposób trafienia użytkowników do danego miejsca, 
− analiza zawartości miejsca, 
− zapewnienie jakości. 

 Pomimo że typ i ogólna ilość stosowanych metryk zmienia się wraz ze stoso-
waniem różnych analiz przez sprzedawców, metryki nadal stanowią wspólny zbiór, 
z którego można uzyskać podstawowe informacje o użytkowniku. W artykule zo-
stanie przedstawiona problematyka ośmiu najbardziej rozpowszechnionych parame-
trów, ze wskazaniem ich istotności w kontekście generowania danych biznesowych 
i odniesieniem każdego z nich do określonej kategorii metryki. 
 
 
2. Typ odwiedzającego 
 
 Pierwszym najpopularniejszym narzędziem analizującym ruch na stronie stał 
się w 1990 roku licznik. Licznik był jedną z metryk, której zaczęto dokładniej się 
przyglądać chcąc przeprowadzić analizę strony. Metryka ta ewoluowała od pier-
wotnego liczenia jedynie liczby kliknięć, które przypadają na daną stronę, do licze-
nia osób odwiedzających stronę. 
 Na potrzeby analizy typu odwiedzającego wyróżnia się dwie kategorie użyt-
kowników. Pierwsza kategoria definiowana jest jako „powracający” lub „powtórki” 
i oznacza, że dany użytkownik był już wcześniej na obserwowanej stronie. Druga 
kategoria to nowi użytkownicy i do niej zaliczane są osoby, które znalazły się na 
stronie po raz pierwszy. W celu przeprowadzania analiz typu odwiedzającego  
w wyżej przedstawionym podziale system musi być w stanie określić indywidual-
nych użytkowników, którzy wchodzą na stronę. Każdy indywidualny użytkownik 
wchodzący na stronę nazywany jest „unikalnym gościem”. Idealnie byłoby, gdyby 
„unikalny gość” był tylko jednym odwiedzającym, ale tak nie jest w rzeczywistości. 
Najczęściej jest tak, że wielu użytkowników wchodzi na daną stronę z tego samego 
komputera. To można postrzegać jako przeszkodę dla pełnej wiarygodności analizy 
typu odwiedzającego. Ponadto najbardziej analityczne oprogramowanie polega na 
ciasteczkach, które umożliwiają śledzenie unikalnych użytkowników. I tu zaryso-
wuje się kolejny problem wynikający z możliwości blokowania przez użytkownika 
mechanizmów ciasteczek w swojej przeglądarce lub usuwania ich z pamięci. Wów-

                                                 
1  J. Nielsen: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, Peachpit Press, New 

York 2009. 
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czas odwiedzający będzie zaliczany przez system do kategorii nowych użytkowni-
ków za każdym razem, gdy wejdzie na daną stronę. 
 Wyżej wymienione problemy spowodowały konieczność uzupełniania analizy 
typu odwiedzającego nowymi mechanizmami, w celu stworzenia jak najbardziej 
prawdziwego obrazu użytkownika. Proponowanym rozwiązaniem jest śledzenie 
pojedynczych wizyt lub sesji. Jako sesję należałoby przyjąć cykl mający swój po-
czątek w momencie wejścia użytkownika na stronę i koniec z chwilą opuszczenia 
przez użytkownika strony lub po minięciu limitu czasu bezczynności (zwykle 
przyjmuje się 30 minut). Dane zbierane z sesji nie są oparte o mechanizm ciaste-
czek i charakteryzują się łatwą mierzalnością. Metoda ta znacznie zmniejsza błędy, 
z jakimi miała do czynienia metoda „unikalnego gościa”, a to powoduje, że może 
być postrzegana jako metryka bardziej konkretna i godna zaufania. To podejście 
jest również bardziej zorientowane biznesowo, ponieważ pozwala na szczegółowe 
analizowanie każdego odwiedzającego jako użytkownika, który w każdej chwili 
trwania sesji może przeistoczyć się w klienta, zamiast dawać jedynie ogólne spoj-
rzenie na zachowanie klienta.2  
 
 
3. Długość wizyty  
 
 Długość wizyty to kolejna metryka. W literaturze przedmiotu spotkać można 
takie określenia na tę metrykę, jak: trwanie wizyty, przeciętny czas na stronie 
(ATOS – ang. Average Time on Site). Długość wizyty jest definiowana jako całko-
wita ilość czasu, który odwiedzający spędza na stronie podczas jednej sesji. Odkąd 
długość wizyty jest obliczana przez odejmowanie czasu zarejestrowania pierwszej 
czynności odwiedzającego na stronie od czasu zakończenia aktywności odwiedza-
jącego, nasuwa się pytanie, co stanie się z pomiarem, gdy jedna z tych składowych 
zostanie utracona. Zgodnie z badaniami Stowarzyszenia Analityki WWW długość 
wizyty w takich przypadkach zostanie wyzerowana.3 
 Analizując długość wizyty można zauważyć, że pomiary są często rozbite  
i sprowadzone do odcinków czasu. Celem mierzenia czasu w ten sposób jest ustale-
nie procentu odwiedzających, którzy przebywają na stronie mniej niż 5 sekund. 
Następnym krokiem powinna być analiza tych przypadków i podjęcie działań, aby 
ten procent był tak niski, jak to tylko możliwe. Tak krótkie wizyty na stronie mogą 
oznaczać, że użytkownik trafił na stronę przypadkiem lub nie znalazł na niej poszu-
kiwanej informacji. Dobrą propozycją, w celu głębszej analizy tych przypadków, 
będzie połączenie tych informacji z informacjami pochodzącymi z odnoszących 
                                                 

2  M. Belkin: Reasons why all Unique Visitors are not created equal, 
http://www.omniture.com 2009. 

3  J. Burby, A. Brown: Web Analytics Definitions, http://www.webanalyticsassociation.org 
2009. 
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URL i analizy słów kluczowych. W wyniku tego można będzie otrzymać identyfi-
kację przyczyny w postaci listy miejsc, które trafnie odsyłają użytkownika do po-
szukiwanych przez niego stron i tych, które generują złe jakościowo odsyłacze. 
 
 
4. Demografia i statystyka systemu 
 
 Metryka demografii odnosi się do fizycznej lokalizacji systemu używanego do 
obsługi strony. Informacja ta może być przydatna dla stron internetowych, które 
określają region danych usług. Ponadto dla stron ze specyfiką regionu ważne jest 
również, aby ich zawartość trafiała do grup docelowych, dla których jest dedyko-
wana. Wskazane byłoby aby informację demograficzną łączyć z informacjami  
o odnoszących URL. Pomogłoby to w ustaleniu, czy miejsca odniesienia kierują 
ruch w odpowiedni sposób. 
 Statystyka systemu niesie ze sobą informacje zarówno o sprzęcie komputero-
wym, jak i oprogramowaniu, przy pomocy którego użytkownik wchodzi na stronę. 
W tym zawiera się między innymi tak szczegółowa informacja, jak dane dotyczące 
typu używanej przeglądarki, rozdzielczości ekranu i systemu operacyjnego. Ważne 
jest, aby strona internetowa była dostępna dla wszystkich swoich odbiorców. To 
jest możliwe, gdy zdobyte informacje w tym zakresie zostaną wykorzystane na 
stworzenie strony w taki sposób, aby odpowiadała technicznym potrzebom użyt-
kowników.4 
 
 
5. Wewnętrzne przeszukiwanie 
 
 Wewnętrzne przeszukiwanie to kolejna metryka, którą można zmierzyć, jeżeli 
strona posiada program wewnętrznego przeszukiwania. Może on zawierać nie tylko 
słowa kluczowe, ale również informacje, dzięki którym użytkownik odnajduje po-
szukiwane strony. Analizując tę metrykę, a co za tym idzie informacje z niej po-
chodzące, można wyróżnić siedem zastosowań biznesowych dla otrzymanych tą 
drogą danych5: 

− identyfikacja produktów i usług poszukiwanych przez użytkowników, ale 
jeszcze nie oferowanych przez firmę, 

− identyfikacja tych produktów spośród oferowanych, których odnalezienie 
sprawia klientom trudności, 

− identyfikacja preferencji i trendów klientów, 

                                                 
4  J. Spool: Site Usability: A Designer’s Guide, User Interface Engineering, John Wiley & 

Sons, New York 2008. 
5  http://www.psgroup.com 
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− spersonalizowanie oferty firmy dzięki identyfikacji i zastosowaniu języka  
i specyfiki słownictwa klientów, 

− identyfikacja zagadnień związanych z obsługą klienta, 
− określenie, czy dostarczane informacje są wystarczające, by klienci osią-

gnęli swoje cele, 
− tworzenie spersonalizowanych ofert.6 

 Wyżej wymienione aspekty wskazują, jak przez odpowiednią analizę można 
wykorzystać informacje pochodzące z wewnętrznego przeszukiwania do poprawy  
i personalizacji doświadczeń odwiedzających stronę. 
 
 
6. Ścieżka dostępu 
 
 Ścieżkę dostępu należy rozumieć jako marszrutę, której odwiedzający używa 
nawigując stronę. Badając tę metrykę należy wykluczyć użytkowników, którzy 
opuścili stronę tuż po wejściu na nią. Pozostali odwiedzający w wyniku przegląda-
nia strony tworzą ścieżkę oglądanych miejsc i działań podjętych na tej stronie. Stu-
diowanie tych ścieżek pozwoli na identyfikację wszelkich trudności, jakie miał 
użytkownik poruszając się po określonym obszarze strony lub wykonując na niej 
pewne czynności (jak na przykład dokonywanie transakcji lub wypełnianie formu-
larza). 
 Zgodnie z badaniami Stowarzyszenia Analityki WWW są dwie szkoły zwią-
zane z analizą ścieżki dostępu odwiedzającego. Pierwsza mówi, że działania od-
wiedzającego są podyktowane przez określony, przyjęty przez niego cel i wykony-
wane w logiczny, linearny sposób. Jako przykład może posłużyć transakcja zakupu. 
Użytkownik chcąc dokonać transakcji zakupu określonego produktu na danej stro-
nie powinien przejść następującą ścieżkę: wskazać produkt, dodać go do koszyka  
i uruchomić proces zapłaty w celu zakończenia transakcji. Jakakolwiek przerwa w 
opisanej wyżej ścieżce powinna zostać zinterpretowana jako efekt niezaspokojenia 
potrzeb klienta na którymś z etapów i rozpatrywana w kontekście problemu, które-
mu należy bliżej się przyjrzeć.  
 Druga szkoła postrzega odwiedzającego i jego działania zupełnie odmiennie. 
Według niej poczynania odwiedzającego są przypadkowe i nielogiczne i jedynym 
sposobem na otrzymanie dokładnych informacji o zachowaniach użytkownika jest 
analiza ścieżki jego przemieszczania się z jednej strony do następnej, na którą zo-
stał skierowany. Innymi słowy, jedyną stroną, która wpływa na zachowania odwie-
dzającego, jest ta, na której przebywa w danym momencie. Przykładem tutaj może 
być odwiedzający stronę z wiadomościami umożliwiającą przegląd artykułów bez 

                                                 
6  S.E. Aldrich: The Other Search: Making the Most of Site Search to Optimize the Total 

Customer Experience, Patricia Seybold Group, New York 2008. 
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szczególnego celu. Ta metoda analizy staje się obecnie coraz bardziej popularna, 
gdyż firmom łatwiej jest dokonywać kontroli ścieżek dostępu w określonym kon-
tekście bez potrzeby odnoszenia się do większej przestrzeni internetowej w celu 
studiowania zachowań odwiedzających. 
 
 
7. Miejsca szczytowe  
 
 Obserwując tzw. miejsca szczytowe można wyróżnić trzy typy najlepszych 
stron: najlepsze strony wejścia, najlepsze strony wyjścia i najbardziej popularne 
strony. Dobre strony wejściowe są ważne ze względu na to, że to one pracują na 
pierwsze wrażenie, jakiego doznaje użytkownik trafiający do danego miejsca  
w sieci. Przez poznanie najlepszych stron wejścia można ustalić, jak tego typu stro-
ny powinny być zaprojektowane, aby użytkownik po krótkim zapoznaniu się z nimi 
nabrał przekonania, że zawierają istotne informacje i zapewniają odpowiednią na-
wigację do ważnych części miejsca sieciowego. Podobnie identyfikowanie najlep-
szych stron wyjścia ułatwi firmom sprecyzowanie wadliwych lub brakujących 
miejsc na ich stronach.  
 Najbardziej popularne strony są z kolei tymi miejscami w przestrzeni interne-
towej, gdzie odbywa się największy ruch. Ta metryka daje wgląd w takie informa-
cje: jak odwiedzający korzystają z danego miejsca w sieci, które strony dostarczają 
najbardziej przydatnych informacji. W ten sposób generowane są bardzo ważne 
informacje biznesowe, gdyż metryka ukazuje, czy funkcjonalność strony interneto-
wej jest spójna z misją firmy. Ponadto jeżeli analiza metryki wykaże, że większość 
ruchu stron internetowych jest kierowana daleko od głównej strony firmy, wówczas 
jest oczywiste, że strona taka nie będzie pracować w pełnym swoim potencjale.7 
 
 
8. Odnoszące URL i analiza słów kluczowych 
 
 Odnoszący URL jest stroną, którą użytkownik odwiedził tuż przed wejściem 
na stronę aktualnego swojego pobytu, inaczej mówiąc miejscem w sieci, które skie-
rowało ruch do danej strony internetowej. Rolę odnoszącego URL może pełnić 
zatem zarówno wynik wyszukiwarki w postaci linku do strony, jak i blog wskazują-
cy na stronę internetową lub osobista zakładka z adresem strony. Ta metryka jest 
niezwykle ważna, ponieważ można ją wykorzystać do określenia efektywności 
reklamowania się i stopnia popularności w wyszukiwarkach. Oczywiście na otrzy-
mane informacje z analizy tej metryki należy patrzeć przez pryzmat kontekstu. 
Jeżeli dany odnoszący URL generuje gorsze wyniki od oczekiwanych, to należy 

                                                 
7  R. Jacks: Getting Results From Your Website, http://www.panalysis.com 2009. 
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rozważyć, czy nie jest to spowodowane na przykład przez nieadekwatny tekst za-
mieszczony w linku lub złe jego rozmieszczenie. Może również nastąpić odwrotna 
sytuacja – niespodziewany wzrost w odniesieniach do danej strony, co można zin-
terpretować jako pozytywne lub negatywne zjawisko w zależności od zawartości  
i charakteru strony odnoszącej. 
 To samo dotyczy analizy słów kluczowych, a ściślej rzecz ujmując tych słów, 
które stają się odnośnikami w przeglądarkach internetowych i tych haseł, które 
skierowują największy ruch. Analiza słów kluczowych najczęściej używanych 
przez użytkowników w celu znalezienia strony pozwoli określić, jakie są oczekiwa-
nia odwiedzających co do strony i wykorzystać te informacje do lepszego dopaso-
wania jej do ich potrzeb. Istotnym zagadnieniem jest również jakość słów kluczo-
wych. Jakość słów kluczowych przekłada się bowiem ostatecznie na dochód. Naj-
lepiej określić ją przez porównanie słów kluczowych ze ścieżką dostępu i długością 
wizyty.8 Dobrze dobrane słowa kluczowe zaprocentują jakością i wielkością ruchu 
skierowanego do internetowego miejsca firmy. 
 
 
9. Błędy 
 
 Błędy to ostatnia z ósemki wyszczególnionych metryk, będących istotnymi  
z punktu widzenia zarządzania firmą. Śledzenie defektów strony daje oczywistą 
korzyść w postaci możliwości zidentyfikowania i co za tym idzie naprawienia błę-
dów, ale nie tylko. Równie przydatna dla firmy powinna być obserwacja, jak użyt-
kownicy reagują na zaistniałe błędy. Im mniejsza wśród odwiedzających stronę 
będzie liczba użytkowników zdezorientowanych przez defekty, tym mniejsze praw-
dopodobieństwo opuszczania strony z powodu błędów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Badanie i analiza klientów na podstawie informacji pochodzących ze stoso-
wanych metryk mogą stanowić alternatywę dla metod, które stały się już niemal 
standardami w zakresie badań użyteczności, jak analiza potrzeb użytkownika  
w postaci typowych wywiadów, testy z użytkownikami oparte o obserwację, czy 
metody heurystyczne posługujące się listą pytań. 
 Wyżej wymienione standardowe metody posiadają istotne wady, jakimi są: 

− trudności z aranżacją odpowiednich warunków, 
− niezręczność, 
− naruszenie prywatności i tajemnicy firmy, 

                                                 
8  J. Marshall: Seven Deadly Web Analytics Sins, http://www.clicktracks.com 2009. 
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− nienaturalność dla użytkowników, 
− kosztowność w pełnym wydaniu. 

 Podstawowa i najważniejsza różnica, jaką niesie analiza użytkownika poprzez 
metryki, to brak wpływu na obiekt obserwowany, co niweluje efekt zmieniania się 
obiektu obserwowanego na skutek przeprowadzania obserwacji i generowania trud-
ności z wychwyceniem rzeczywistych reakcji obserwowanego, nie obarczonych 
błędem samej obserwacji. 
 Jest to propozycja zastosowania czysto informatycznych technologii, których 
procesy rejestracyjne przebiegają w niezależny i niezauważalny dla użytkownika 
sposób, a tym samym nie wprowadzający żadnych zakłóceń w jego czynnościach. 
Efektem są dane e-biznesowe nie obarczone błędem obserwacyjnym, które po od-
powiedniej analizie stanowią istotne informacje dla procesów zarządzania firmą. 
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SITES METRICS AS THE SOURCE OF RELEVANT BUSINESS DATA 
 
 

Summary 
 
 This article illustrates how to use the current information technologies used in web 
pages in order to obtain important business data. Question here is metrics, which are 
mechanism purely informatics, but nevertheless forming a huge data about websites 
customer company. The article reviewing the different categories and types of metrics 
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that indicate conceal information on individual cases and how to see them important 
source of business data. From e-business company policy will depend on the choice of 
these metrics, the data will be correlated with established objectives. 
 

Translated by Monika Woźniak 
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TELEWIZJA PŁATNA JAKO ELEMENT RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO 
 
 
 
 Na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, podobnie zresztą jak i w krajach 
Unii Europejskiej, w ostatnich latach wyraźnie zarysowuje się tendencja w kierunku 
wzrostu znaczenia telewizji płatnej. Porównując strukturę przychodów w segmencie 
rynku usług telekomunikacyjnych związanych z użyciem systemów stacjonarnych 
(przewodowych, kablowych, satelitarnych i rozsiewczych), co pokazano dla Unii 
Europejskiej na rysunku 1 oraz dla Polski na rysunku 2, widać trend do zmniejsza-
nia się znaczenia telefonii stacjonarnej na rzecz pozostałych segmentów. Warto 
odnotować, iż o ile w Polsce w transmisji danych zarówno udział w rynku jak  
i dynamika wzrostu pozostawia wiele do życzenia w porównaniu do średniej poda-
nej dla krajów UE, to w segmencie telewizji płatnej zdecydowanie prowadzimy. 
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Rys. 1. Zmiany w strukturze rynku telekomunikacyjnego związanego z użyciem syste-
mów stacjonarnych w Unii Europejskiej (UE25)  

Źródło: Individual EITO report 2009, EITO 2009. 



Barbara Bartoszewska, Michał Duszak 610 

58,0% 52,1% 45,2% 38,7% 35,0%

20,7% 23,3%
25,3%

26,9% 26,5%

21,3% 24,6% 29,5% 34,4% 38,5%

0%

50%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

telefonia stacjonarna transmisja danych płatna telewizja
 

Rys. 2. Zmiany w strukturze rynku telekomunikacyjnego związanego z użyciem syste-
mów stacjonarnych w Polsce  

Źródło: Individual EITO report 2009, EITO 2009. 

 
 Liczba użytkowników płatnej telewizji w Polsce osiągnęła w 2008 r. poziom 
9,4 mln abonentów, z 14 milionów gospodarstw domowych w Polsce, co stanowi 
około 66% wszystkich gospodarstw domowych. Współczynnik nasycenia usługami 
płatnej telewizji w Polsce jest znacząco niższy w porównaniu do krajów Europy 
Zachodniej, gdzie średnia dla pięciu najbardziej rozwiniętych rynków płatnej tele-
wizji kształtuje się na poziomie powyżej 90%. Jednakże w tych krajach cyfrowe 
nadajniki wyparły już analogowe. Ze względu na stosunkowo niskie nasycenie 
usług płatnej telewizji w Polsce rynek ten cechuje się dużym potencjałem wzrostu.  
 Na potencjał całego rynku płatnej telewizji istotny wpływ ma średni dzienny 
czas spędzony na oglądaniu telewizji. Według danych firmy badawczej AGB Niel-
sen Media Research statystyczny Polak oglądał w 2008 r. telewizję przez 232 minu-
ty. W 2007 r. było to 241 minut. Z kolei według danych TNS OBOP w pierwszym 
półroczu 2009 r. obywatel Polski spędzał przed telewizorem średnio 222 minuty 
dziennie. W analogicznym okresie 2008 r. Polak zasiadał przed telewizorem śred-
nio 209 minut. Należy zwrócić uwagę, iż stanowi to jedną z najwyższych wartości 
wśród krajów europejskich. Według World Advertising Research Center za 2007 r., 
średnia dzienna długość czasu spędzonego na oglądaniu telewizji w Polsce, wynosi-
ła 253 minuty co uplasowało nas na drugim miejscu po Serbii (rysunek 3). W tym 
czasie widzowie takich krajów jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy oglądali tele-
wizję dziennie średnio o ponad pół godziny krócej. 
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Rys. 3. Średnia długość czasu spędzonego na oglądaniu telewizji w Polsce na tle wy-
branych krajów w 2007 r. 

Źródło: Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat SA za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat SA, 
Warszawa, marzec 2009. 

 
 Wydaje się, że Polacy bardziej są skłonni zrezygnować z kina czy teatru niż 
skorzystania w domu z mediów. Zarówno Internet, jak i telewizja są podstawowym 
źródłem informacji, a równocześnie dają możliwość korzystania z ogromnego za-
sobu treści za stałą opłatę, więc na liście wydatków, na których można zaoszczę-
dzić, znajdują się na końcu. Dodatkowo te dwa media tak silnie wrosły w codzien-
ność, że trudno sobie bez nich wyobrazić zwykłe funkcjonowanie. Zestawienie 
liczby abonentów telewizji płatnej w Polsce w latach 2006-2008 i prognozy na 
następne lata przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Dane dotyczące dostępu do telewizji kablowych i satelitarnych  
w latach 2006-2010, prognoza IŁ – PIB 

 

Rok 2006 2007 2008 2009* 2010* 

abonenci telewizji kablowych (tys.) 4 073 4 500 4 567 4 640 4 725 

abonenci sieci satelitarnych (tys.) 2 217 3 400 4 815 5 875 6 748 

* prognoza 
 
Źródło: Individual EITO report 2009, EITO 2009. 
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 Rynek telewizji kablowej w Polsce jest bardzo rozdrobniony i obejmował 
według KRRiT na koniec 2008 roku ponad 400 operatorów [3], z których najwięksi 
to UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Vectra SA, Multimedia 
Polska SA, Aster Sp. z o.o., Toya oraz Inea. Zestawienie największych operatorów 
telewizji kablowej w Polsce według stanu na wrzesień 2009 r. przedstawiono na 
rysunku 4. 
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Rys. 4. Rynek operatorów kablowych w Polsce (stan na wrzesień 2009 r.) 

Źródło: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE, www.pike.org.pl 

 
 Operatorzy kablowi w Polsce oferują pakiety programowe obejmujące średnio 
60 programów telewizyjnych oraz kilkanaście radiowych. Warto podkreślić, że 
praktycznie wszyscy więksi operatorzy kablowi mają już w ofercie telewizję cy-
frową, a ostatnio usługę tę oferują też coraz mniejsze sieci. Liczba programów te-
lewizyjnych oferowanych w najróżniejszych pakietach programowych przekroczyła 
już 140, w tym większość dostępnych w Polsce kanałów w technologii HD. Oferta 
cyfrowa zawiera także programy radiowe. Szacuje się, że łączna liczba abonentów 
cyfrowych sieci kablowych na koniec września 2009 r. wynosiła 681 tys. Unikalną 
ofertą w sieciach operatorów kablowych jest dostęp do telewizyjnych programów 
lokalnych. Na terenie Polski ponad 120 niezależnych redakcji realizuje programy 
zawierające lokalne informacje i wydarzenia z miast i regionów, w których znajdują 
się ich siedziby. Programy te są emitowane dla lokalnych abonentów sieci kablo-
wych. Na razie tylko kilka z nich dostępnych jest w ofercie telewizji cyfrowej.  
 Z kolei rynek telewizji satelitarnej w Polsce jest podzielony pomiędzy trzech 
głównych operatorów świadczących usługę udostępniania programów radiowych  
i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną typu DTH (Direct-To-Home): 
Cyfrowy Polsat S.A., Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., operator platformy Cyfra+,ITI 
Neovision Sp. z o.o., operator platformy n. Liderem w 2008 r. pod względem liczby 
abonentów była satelitarna platforma Cyfrowy Polsat, która świadczyła usługi dla 
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prawie 3 mln abonentów. Drugą co do wielkości pod względem bazy abonenckiej 
była Cyfra+ licząca prawie 1,40 tys. użytkowników. Na trzecim miejscu uplasował 
się operator telewizji n z liczbą 592 tys. klientów, w tym 92 tys. użytkowników na 
kartę. 
 

Tabela 2 
 

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej w Polsce (koniec 2008 r.) 
 

Lp. Operator Liczba abonentów 
1. Cyfrowy Polsat 2 726 993 
2. Cyfra+ 1 380 000 
3. n 592 000 

 
Źródło: www.cyfrowypolsat.pl 
 
 Platforma n jest najkrócej działającą platformą na polskim rynku, gdyż rozpo-
częła działalność dopiero w październiku 2006 r. Liczba abonentów i użytkowni-
ków będzie się powiększać wraz z rozrastaniem się satelitarnej oferty TP SA, która 
ruszyła w październiku 2008 r. Na rysunku 5 zaprezentowano udział poszczegól-
nych operatorów w rynku płatnej telewizji satelitarnej w latach 2004-2008 na pod-
stawie liczby abonentów. 
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Rys. 5. Udział poszczególnych operatorów w rynku płatnej telewizji satelitarnej 
w latach 2004-2008 na podstawie liczby abonentów 

Źródło: www.cyfrowypolsat.pl 

 
 Warto zauważyć, iż przyrost abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej 
w Polsce w latach 2005-2008 był dużo bardziej dynamiczny niż przyrost abonentów 
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telewizji kablowych. Szczególnie lata 2008-2009 były bardzo pomyślne dla rynku 
platform cyfrowych w Polsce. Utrzymywał się duży popyt na usługi płatnych tele-
wizji satelitarnych. W latach 2005-2008 składana roczna stopa wzrostu (CAGR) 
abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej wyniosła 47%, podczas gdy w tym 
samym okresie dla telewizji kablowej wyniosła odpowiednio 2%. Niski przyrost 
liczby abonentów telewizji kablowej spowodowany był wysokim nasyceniem usług 
w obszarach miejskich oraz koniecznością ponoszenia wysokich nakładów na bu-
dowę infrastruktury kablowej na innych obszarach. W związku z tym naturalnym 
rynkiem docelowym płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej są obszary, gdzie istnieje 
ograniczona możliwość rozwoju infrastruktury telewizji kablowych, a zamieszkują-
ca je ludność ma do dyspozycji jedynie nieliczne polskie kanały rozprowadzane 
drogą naziemną. Ponadto na dynamiczny wzrost abonentów płatnej cyfrowej tele-
wizji satelitarnej wpływa fakt, że oferta programowa cyfrowych telewizji satelitar-
nych jest bogatsza od oferty telewizji kablowych, która w technologii analogowej 
jest ograniczona do około 60 kanałów.  
 Aby uatrakcyjnić swoją ofertę telewizyjną, a tym samym zatrzymać przy sobie 
widza, prawie wszyscy więksi operatorzy na rynku płatnej telewizji rozpoczęli 
świadczenie usługi wideo na życzenie (VoD, ang. Video on Demand), zezwalającej 
na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania 
dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Praw-
dziwy boom na VoD rozpoczął się wraz z rozwojem szerokopasmowego dostępu do 
Internetu oraz telefonii trzeciej generacji. Dzięki rozwojowi technologicznemu 
pojawiły się cyfrowe odpowiedniki magnetowidu w postaci stacjonarnych nagrywa-
rek wideo z dyskiem twardym (tzw. Personal Video Recorder). Urządzenia te mogą 
tworzyć prywatną bibliotekę wideo dzięki znacznie dłuższym maksymalnym cza-
som nagrywania, sięgającym obecnie setek godzin. Bieżące nagrywanie wszystkich 
audycji telewizyjnych przez urządzenia PVR (np. w ciągu jednej doby) umożliwia 
późniejsze odtworzenie tylko wybranych nagrań, o dowolnej porze, po upływie 
dowolnego czasu. Możliwe jest też jednoczesne nagrywanie tej samej audycji  
z opóźnionym odtwarzaniem (time shift). Co więcej, PVR umożliwia również połą-
czenie oglądania na życzenie z ideą pay-per-view, która nadaje uprawnienia do 
obejrzenia filmu dopiero po dokonaniu opłaty za pojedyncze wyświetlenie. W ten 
sposób video-on-demand razem z per-pay-view przenosi wypożyczalnie kaset VHS 
i płyt DVD do prywatnych mieszkań, tak jak kino domowe stara się „konkurować” 
z kinem tradycyjnym. Obecnie usługę VoD oferują na polskim rynku: wszystkie 
większe telewizje kablowe (UPC, Multimedia Polska, Aster), dwie z trzech plat-
form satelitarnych (n i Cyfra+) a także Telekomunikacja Polska i Telefonia Dialog.  
 Według firmy Informa Telecoms & Media najbliższe cztery lata dla rynku 
płatnej telewizji w Polsce, szczególnie dla telewizji satelitarnej, to okres wzrostów. 
Na rysunku 6 przedstawiono prognozowany rozwój rynku płatnej telewizji w Pol-
sce w latach 2010-2013. 
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Rys. 6. Prognozowany rozwój rynku płatnej telewizji w Polsce w latach 2010-2013 

Źródło: Cyfrowy Polsat, Raport Millennium Dom Maklerski S.A., lipiec 2009. 

 
 Wydaje się, że w najbliższych latach największe szanse na zdobycie nowych 
klientów mają operatorzy telewizji satelitarnej. Wynika to między innymi z kilku 
przesłanek, a mianowicie: szerokiej oferty programów i usług; znaczących wydat-
ków marketingowych i dostępności tej technologii na terenach słabo zurbanizowa-
nych. Natomiast na rynku telewizji kablowej z uwagi na znaczne rozdrobnienie 
branży oraz rosnącą konkurencję może zajść konieczność zbudowania silniejszej 
pozycji poprzez fuzje i przejęcia. Póki co ruchy konsolidacyjne widoczne były 
głównie na poziomie lokalnym. Niewykluczone, że konsolidacje nastąpią też wśród 
platform DTH. Takie procesy obserwowano już w Europie. Przykładowo na lepiej 
rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej, gdzie procesy konsolidacyjne już się 
zakończyły, działa jedna duża cyfrowa platforma satelitarna. Tylko najwięksi  
z operatorów mają szanse na utrzymanie pozycji i wypchnięcie z rynku lub przeję-
cie konkurencji. Wszystko zależy od tego, jak będą się oni rozwijać i jakie nowe 
usługi wprowadzą. Obecnie prawie wszyscy operatorzy kablowi działający na pol-
skim rynku świadczą usługi dostępu do Internetu. W pakietach promocyjnych do-
stęp do telewizji, Internetu i telefonu kupuje ponad 90 procent klientów wszystkich 
operatorów. Miesięczne koszty abonamentu są od kilkunastu do 30, 40 procent 
niższe niż w ofercie cennikowej dla każdej usługi osobno. Większość abonentów 
decyduje się korzystać z pakietów usług o prędkości przesyłu danych 1-2 Mb/s. 
Wyjątkiem na rynku dostawców internetu jest usługa Fiber Power oferowana przez 
UPC Polska o prędkości (do abonenta) 120 Mb/s. UPC do końca tego roku ma do-
prowadzić usługę o takich parametrach do wszystkich swoich klientów Internetu. 
Konkurenci depczą mu jednak po piętach. Wprowadzenie pakietów internetowych 
o prędkości przekraczającej 100 Mb/s zapowiada Vectra. Główni operatorzy tele-
wizji kablowej w Polsce w ostatnich latach umocnili swą pozycję w segmencie 
double play i triple play. Ostatnio jednak konkurencja na polskim rynku usług wią-
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zanych zaczyna się zaostrzać. Telekomunikacja Polska, dzięki uruchomieniu plat-
formy satelitarnej, znacznie poszerzyła zasięg swojego Multipakietu. Atrakcyjna 
promocja cenowa oraz usługi dodatkowe niewątpliwie przyczynią się do zwiększe-
nia popularności usługi. Spośród operatorów telewizji satelitarnej w pierwszym 
kwartale 2010 r. Cyfrowy Polsat ma rozpocząć dostarczanie abonentom dostępu do 
szerokopasmowego Internetu opartego na nowoczesnej technologii HSPA+,  
a w konsekwencji ma świadczyć usługi zintegrowane: telewizję, telefon, Internet 
pod jedną marką. Usługi zintegrowane zwiększają atrakcyjność oferty na konkuren-
cyjnym rynku płatnej telewizji, przyczyniają się do wzrostu przychodów oraz za-
dowolenia klientów, a w konsekwencji ich lojalności. 
 Niewątpliwie konkurencja z każdym rokiem będzie coraz ostrzejsza. Do gry 
wchodzą także operatorzy telekomunikacyjni. Konkurencję dla operatorów plat-
form DTH i kablowych w przypadku najtańszych pakietów stanowić może naziem-
na telewizja cyfrowa. Prace nad wprowadzeniem cyfrowej telewizji naziemnej 
(DVB-T, ang. Digital Video Broadcasting – Terrestial) nieustannie się przedłużają. 
Telewizja cyfrowa ma całkowicie zastąpić analogową w sierpniu 2013 r. 30 wrze-
śnia 2009 r. ruszyła w Polsce naziemna telewizja cyfrowa. Na razie jest dostępna  
w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wiśle, Rzeszowie i Żaganiu. Od marca 
2010 r. rozpoczęta zostanie emisja w kolejnych 24 miejscowościach. Zgodnie ze 
wstępnymi ustaleniami emisja naziemnego sygnału cyfrowego na terenie całego 
kraju rozpocznie się najpóźniej w sierpniu 2011 r., po czym nastąpi dwuletni okres 
przejściowy równoległego nadawania analogowego i cyfrowego. Docelowo na 
potrzeby DVB-T będzie udostępnionych osiem tzw. multipleksów (zakresy często-
tliwości dla kanałów cyfrowych) zawierających różnorodną ofertę programową, 
zarówno w standardowej (SDTV), jak i wysokiej rozdzielczości (HDTV).  
W ramach pierwszego multipleksu dostępne są wszystkie stacje nadające swój pro-
gram naziemnie: TVP1, TVP2, TVP Info, Polsat, TVN, TV4, TV Puls. Obecni 
główni gracze na rynku płatnej telewizji cyfrowej nie są zainteresowani wprowa-
dzeniem naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż stanowi ona dla nich zagrożenie prze-
jęcia ich klientów. Do 2013 r. mogą czuć się w miarę bezpiecznie, a po tym okresie 
z pewnością obraz rynku telewizji płatnej ulegnie zmianie.  
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PAY TV AS PART OF THE TELECOMMUNICATIONS MARKET 
 
 

Summary 
 
 The paper presents increasing importance in the Polish pay-TV segment. Increase 
in subscribers pay digital satellite television in Poland in 2005-2008 was much more 
dynamic than the growth of cable TV subscribers. Almost all major operators in the 
pay-TV service launched video on demand (VoD). It is expected that the next four years 
for pay-TV market in Poland, particularly for satellite television, means a period of 
growth. 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WSPÓŁCZESNY RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Usługi pocztowe, w tym usługi o charakterze powszechnym, oferowane są  
w ramach określonych struktur rynkowych. Pojęcie rynku w swym najbardziej 
podstawowym, pierwotnym znaczeniu odnosiło się do miejsca wymiany towaro-
wej1, jednak pod wpływem przemian społeczno-gospodarczych, a także rozwoju 
technologicznego jego pojmowanie uległo przeobrażeniom i obecnie rynek jest 
najczęściej2 określany jako: 

− ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi - reprezentującymi 
podaż, a nabywającymi - reprezentującymi popyt3;  

− jako proces pomagający kupującym i sprzedającym określić ceny i ilość 
dóbr, które mają być kupione lub sprzedane4.  

                                                 
1  R. Sobiecki, Zarys gospodarki rynkowej, Oficyna Wydawnicza Euromark, Warszawa 

2000, s. 53; H. Wojciechowski, Rynki międzynarodowe - organizacja, struktury, Wydawnictwo 
Terra, Poznań 1998, s. 5; Analiza i funkcjonowanie rynku, praca zbior. pod red. J. Perenca, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 14; M. Nasiłowski, System 
rynkowy, PTE, Warszawa 1992, s. 23. 

2  W. Wrzosek, analizując i przedstawiając liczne podejścia do objaśnienia pojęcia rynek, 
dowodzi, że dotychczas nie wypracowano wspólnej, powszechnie akceptowanej definicji tego 
zjawiska. Szerzej W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994. 

3  J. Kortan, Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo  
C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 321; K. Nowak, Polski rynek kapitałowy - instrumenty, uczestnicy, 
inwestycje, Wydawnictwo WSB, Poznań 1998, s. 11. 

4  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza 
NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991, s. 4. 
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 Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest więc ważne konkretne miejsce, 
lecz problem, jaki w wyniku spotkania nabywców i sprzedawców zostaje rozwiąza-
ny, przy założeniu dobrowolności dokonywania transakcji oraz ekwiwalentności 
wymienianych wartości. Struktura podmiotowa tak rozumianego rynku nie jest i nie 
może być stabilna, a zachodzące zmiany wpływają na relacje między sprzedawcami 
a nabywcami, co skutkuje z kolei zmianami ich względnej siły przetargowej. 
Przyjmując dla potrzeb niniejszego opracowania przedstawioną definicję, rynek 
usług pocztowych można określić jako tę część składową całego rynku usług, której 
przedmiotem transakcji są usługi pocztowe i która podlega szczególnym oddziały-
waniom państwa ze względu na wymóg zapewnienia dostępu do wybranego zakre-
su usług na zasadach powszechności.  
 
 
1. Analiza czynników kształtujących globalny i krajowy rynek usług  

pocztowych  
 
 Dokonując próby zidentyfikowania najważniejszych czynników wpływają-
cych na kształt współczesnego rynku usług pocztowych szczególną uwagę należy 
zwrócić na następujące zjawiska: 

− sektorową regulację, w tym liberalizację i deregulację, 
− globalizację,  
− rozwój konkurencji, 
− dywersyfikację działalności pocztowych operatorów publicznych. 

 Pierwszym ze wskazanych czynników jest szeroko rozumiana regulacja sekto-
rowa. Oddziaływania regulacyjne w odniesieniu do rynku usług pocztowych należy 
traktować jako jeden z obszarów ogólnej polityki gospodarczej państwa skierowa-
nej na funkcjonujące na tym rynku przedsiębiorstwa. Od działań organów regula-
cyjnych zależy kształt całego rynku usług pocztowych i jego poszczególnych seg-
mentów. W obszarze objętym kryterium zapewnienia - w stosunku do wybranych 
usług - powszechnej dostępności, w tym szczególnie w obszarze zmonopolizowa-
nym, najważniejsze znaczenie przypisane jest regulowaniu jakościowych parame-
trów produkcji. W obszarze segmentów całkowicie urynkowionych regulacje mają 
generalnie na celu wspieranie i ochronę samej konkurencji, a nie pojedynczych 
współzawodniczących ze sobą operatorów.  
 W praktyce oddziaływania państwa w odniesieniu do rynku usług pocztowych 
znajdują odzwierciedlenie w: 

− wyodrębnionych przepisach ustawowych regulujących działalność pocz-
tową; 

− powołaniu instytucji państwowych zajmujących się regulowaniem działań 
operatorów na rynku usług pocztowych; 
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− powołaniu wyodrębnionej organizacji gospodarczej świadczącej usługi 
pocztowe na zasadach powszechności i użyteczności publicznej w formie 
pocztowego operatora publicznego, któremu przypisano szczególne obo-
wiązki i uprawnienia na rynku; 

− określeniu zakresu usług pocztowych zastrzeżonych i świadczonych na 
zasadach powszechności oraz zagwarantowaniu wpływów regulacyjnych 
na te usługi.  

 Organy regulujące rynek usług pocztowych mają określony ustawowo zakres 
zadań, do których należą: 

− wytyczanie kierunków rozwoju rynku; 
− określanie niezbędnej pomocy państwa w celu zagwarantowania społe-

czeństwu dostępu do podstawowych usług pocztowych, świadczonych na 
określonym poziomie jakościowym i po przystępnej cenie; 

− ustalanie warunków działania podmiotów gospodarczych na rynku usług 
pocztowych; 

− określanie zasad świadczenia usług powszechnych; 
− kontrola w zakresie świadczenia usług powszechnych; 
− kontrola w zakresie koncesjonowania i rejestrowania działalności poczto-

wej, 
− kontrola ustalania cen i polityki taryfowej; 
− kontrola w zakresie zapewnienia tajemnicy korespondencji. 

 Aktualnie podstawowym kierunkiem zmian regulacyjnych w obszarze poczty 
w krajach demokratycznych jest liberalizacja, którą należy rozumieć jako stopnio-
we łagodzenie ograniczających przepisów prawnych w tej dziedzinie, wprowadza-
nie zasad wolnego handlu oraz prawne samoograniczenie zakresu i sposobu pełnie-
nia funkcji zwierzchnich przez regulatora. Dążność do liberalizowania rynku usług 
pocztowych miała w wielu krajach5 swoje źródło w powszechnie dostrzeganej nie-
wystarczającej jakości usług pocztowych oraz w niezadowalającej dynamice roz-
woju strony podażowej rynku usług pocztowych. Praktyka gospodarcza w innych 
dziedzinach wskazywała, że liberalny system rynkowy najsprawniej niweluje wy-
mienione niedomagania rynku, będąc jednocześnie najbardziej podatnym na pozy-
tywne zmiany. Liberalizacja rynku usług pocztowych wymagała jednak uwzględ-
nienia jego specyfiki, związanej z występowaniem obszarów o niewielkim popycie, 
gdzie uzyskiwane wpływy nie wystarczają na pokrycie kosztów produkcji.  
 Działaniom legislacyjnym liberalizującym rynek usług pocztowych towarzy-
szy deregulacja, która sprowadza się do ograniczania bezpośredniego administra-
cyjnego oddziaływania państwa na rynku przez ustalanie np. cen, jakości i ilości 

                                                 
5  Prekursorem w tej dziedzinie były Stany Zjednoczone, które zainicjowały procesy libera-

lizacyjne w obszarze poczty już w latach siedemdziesiątych XX wieku. W Europie praktyczne 
działania w tym zakresie datują się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku.  
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produkcji. Oczywiście deregulacji nie należy utożsamiać z zanikiem regulacyjnych 
funkcji państwa, lecz rozumieć ją raczej jako odchodzenie od kompleksowej regu-
lacji, opartej na nakazach i zakazach, na rzecz swobodnej regulacji przedsiębiorczo-
ści, zasobów i strumieni finansowych. W okresie przechodzenia do gospodarki 
rynkowej oraz na tych obszarach, gdzie rynek usług pocztowych nie funkcjonuje  
z należytą dynamiką, państwo powinno przejmować na siebie obowiązek projekto-
wania rozwiązań systemowych, które aktywizują działalność gospodarczą, lub sa-
modzielnie inicjować tę działalność. Jednak i w tym działaniu państwo powinno 
kierować się racjonalnością ekonomiczną, przejawiającą się w efektywnym wyko-
rzystaniu zasobów.  
 Kolejnym wymagającym charakterystyki zjawiskiem, mającym wpływ na 
zmiany rynkowe w obszarze poczty, jest globalizacja, której związki z pocztą sięga-
ją czasów rewolucji przemysłowej. Na podstawie światowych doświadczeń można 
zidentyfikować następujące zasady, według których obecnie przebiega globalizo-
wanie działalności operatorów pocztowych: 

− podejmowanie współpracy z operatorami funkcjonującymi na rynkach in-
nych krajów;  

− przejęcie już funkcjonującej sieci globalnej stworzonej przez inną organi-
zację; 

− wchodzenie w istniejące sieci; 
− tworzenie własnej sieci globalnej, przez przejmowanie lokalnych i/lub 

krajowych operatorów pocztowych czy też kurierskich; 
− tworzenie porozumień i stowarzyszeń o zasięgu regionalnym na zasadach 

partnerskich. 
 Wiodący europejscy operatorzy pocztowi, w tym szczególnie poczty publicz-
ne: holenderska, niemiecka, francuska i brytyjska, globalizują swoją działalność, 
przygotowując się w ten sposób do nowych warunków konkurowania. Działania 
rozwojowe wiodących europejskich operatorów pocztowych wskazują ponadto na 
przewidywaną zmianę dotychczasowej współpracy operatorów publicznych, reali-
zowanej pod auspicjami Światowego Związku Pocztowego. Współpraca ta, spora-
dycznie zakłócana zjawiskiem repostażu6, ustępuje nasilającej się konkurencji re-
alizowanej za pośrednictwem prywatnych firm zdominowanych przez najsilniej-
szych operatorów.  
 Wzmiankowany powyżej wzrost konkurencji jest kolejnym z kierunków 
zmian rynkowych w obszarze poczty. Formalny rozwój tej konkurencji można zo-
brazować liczbą udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności pocztowej na 
rynkach krajowych. Najniższy stopień konkurencyjności właściwy jest dla segmen-
tu przesyłek listowych, co należy wiązać z występowaniem obszaru zastrzeżonego 

                                                 
6  Repostaż jest działalnością w pocztowym obrocie międzynarodowym, bazującą na wyko-

rzystaniu różnic w stawkach taryfowych operatorów publicznych.  
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dla operatorów publicznych, niemniej stopniowe uwalnianie tego segmentu dla 
konkurencji skutkowało jej systematycznym, choć niewielkim wzrostem.  
 Ostatnim z wcześniej wskazanych, kluczowych kierunków zmian w obszarze 
poczty jest intensyfikowana przez publicznych operatorów pocztowych dywersyfi-
kacja działalności, do której najważniejszych przesłanek należy zaliczyć: 

− łagodzenie spadku sprzedaży związanego z osiąganiem dojrzałej fazy cy-
klu życia przez wiodące usługi, w tym zwłaszcza usługi o charakterze 
powszechnym, które w warunkach rosnącej konkurencji nie mogą już być 
oferowane z marżą zadowalającą producenta; 

− poszukiwanie nowych źródeł przychodu w warunkach nasilającej się kon-
kurencji; 

− skłonność decydentów do wdrażania innowacji i rosnący przymus rynko-
wy ich wdrażania. 

 Dywersyfikacja podejmowana przez publicznych operatorów pocztowych 
bazuje na czterech podstawowych układach zależności pozycji rynkowej operatora  
i świadczonego asortymentu usług. Ekspansywni europejscy operatorzy publiczni 
najintensywniej rozwijają swoją aktywność w czterech obszarach działalności:  

− usług kurierskich, 
− usług logistycznych, 
− usług on-line, 
− usług finansowych. 

 Każdy z czterech wskazanych obszarów można rozpatrywać w kontekście: 
− inicjatyw zabezpieczających (chroniących) podstawowe usługi lub wzbo-

gacających już istniejące − mają one na celu wzmocnienie znaczenia pod-
stawowych usług, poprzez wprowadzanie do nich nowych elementów, co 
czyni je bardziej atrakcyjnymi dla użytkownika i poszerza ich geograficz-
ny zasięg; 

oraz 
− inicjatyw pobudzających operatorów do wprowadzania na rynek usług 

pocztowych nowych usług − stymulują one oferowanie nowych usług, 
które poprzez zawarty w nich wysoki potencjał wartości dodanych gene-
rują nowe przychody, a także pozwalają tym operatorom zająć konkuren-
cyjną pozycję na rynku usług pocztowych.  

 W odniesieniu do sytuacji pocztowego operatora powszechnego w Polsce 
należy wskazać, że dysponuje on szeroką ofertą tradycyjnych usług, do których 
przede wszystkim należy zaliczyć usługi powszechne, mające podstawowe znacze-
nie dla generowania przychodów przedsiębiorstwa. Według informacji udostępnio-
nych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w sprawozdaniach finansowych 
operatora publicznego za lata 2004-2008 odnotowano udział przychodów z usług 
powszechnych w przychodach ogółem na podobnym blisko 70-procentowym po-
ziomie. Należy jednak wskazać, że w warunkach konkurencji rosnącej wraz z pla-



Jacek Buko 624 

nowaną pełną liberalizacją wspólnotowego rynku usług pocztowych usługi te  
z dużym prawdopodobieństwem nie będą już mogły być oferowane z marżą zado-
walającą producenta7.  
 Działalność poczty publicznej w zakresie innym niż usługi powszechne zwią-
zana jest przede wszystkim z innymi niż przekazy pocztowe usługami finansowymi, 
a zwłaszcza wpłatami na rachunki bankowe i konwojowaniem wartości. Drugo-
rzędną rolę należy przypisywać natomiast świadczeniu usług transportowo-
logistycznych, która to działalność jest pochodną występowania nadwyżek możli-
wości przewozowych operatora w ramach obsługi własnego procesu produkcyjne-
go, oraz handlowi detalicznemu. Handel ten realizowany jest w urzędach poczto-
wych, gdzie oprócz opakowań pocztowych i wydawnictw filatelistycznych ofero-
wany jest również szeroki asortyment przemysłowych produktów codziennego 
użytku. Obecnie w działalności Poczty Polskiej najmniejszą rolę wydają się odgry-
wać poczynania wsparte na technologiach teleinformatycznych, do których należą 
usługi poczty hybrydowej oraz handel elektroniczny8. 
 Przechodząc do analizy aktywności poczty publicznej w sferze usług finanso-
wych należy zaakcentować, że zapisy ustawy Prawo pocztowe wyposażają publicz-
nego operatora pocztowego w Polsce w jeden z najszerszych zakresów uprawnień 
udostępnionych pocztom na świecie. Przychody ze sprzedaży usług finansowych 
przynoszą przedsiębiorstwu blisko czwartą część przychodów, wyraźnie zauważal-
na jest jednak tendencja spadkowa w stosunku do lat wcześniejszych. Ilościowo - 
wartościowe wyniki uzyskiwane ze sprzedaży poszczególnych rodzajów usług fi-
nansowych wskazują, że zdecydowana większość z nich znajduje się w przedostat-
niej lub ostatniej fazie życia produktu (usługi), tj. w fazie dojrzałości lub spadku. 
Przychody ze sprzedaży usług znajdujących się w fazie dojrzałości są w zasadzie 
stałe i możliwości dalszego ich wzrostu praktycznie nie istnieją. Okresowy wzrost 
można uzyskać jedynie kosztem wysokich nakładów na promocję, stąd podejmo-
wanie takich działań jest niecelowe, gdyż pogarszałoby to i tak umiarkowaną ren-
towność.  
  

                                                 
7  Ceny oferowanych przez Pocztę Polską tzw. tradycyjnych usług pocztowych, rozpatry-

wane z punktu widzenia relacji do przeciętnych zarobków obywateli, są generalnie najwyższe  
w Unii Europejskiej. Wejście w ten obszar konkurencji - uwzględniając doświadczenia z innych 
liberalizowanych rynków - przyczyni się do obniżenia cen. Na podstawie: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, System okresowych raportów 
dotyczących rozwoju rynku usług pocztowych. Raport 1. Rządowy Program Wieloletni – Rozwój 
telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006, s. 36 i dalsze. 

8  Działalność w tym zakresie dotyczy głównie tworzenia własnych domów sprzedaży wy-
syłkowej, działalności handlowej w placówkach pocztowych oraz pośrednictwa w rynku sprzeda-
ży wysyłkowej. Na podstawie serwisów internetowych www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=-
Ecommerce oraz www.pdw.pl. 
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Podsumowanie 
 
 Wskazanym w niniejszym referacie zjawiskom zachodzącym na rynku usług 
pocztowych z reguły towarzyszą podejmowane przez publicznych operatorów 
pocztowych dostosowawcze działania restrukturyzacyjne. Działania te, niejedno-
krotnie inicjowane lub wręcz wymuszane przez sprawujące funkcje właścicielskie 
państwo, odnoszą się przede wszystkim do rezygnacji z orientacji produkcyjnej, 
charakterystycznej dla podmiotów posiadających pozycję monopolistyczną, na 
rzecz orientacji prorynkowej nastawionej na zaspokajanie potrzeb klientów. 
 Istotne znaczenie należy przypisać również przekształceniom organizacyjno-
prawnym i własnościowym. W wyniku liberalizacji europejscy publiczni operatorzy 
pocztowi zostali oddzieleni od struktur zarówno regulatora rynku, jak i operatora 
telekomunikacyjnego. W licznych przypadkach powołano struktury korporacyjne  
w podziale na podmioty odpowiedzialne za świadczenie konkretnych usług. Rów-
nie duże zmiany zachodzą w systemie zarządzania publicznymi operatorami pocz-
towymi. Zarządy operatorów posiadają niemal wszystkie uprawnienia zarządów 
przedsiębiorstw komercyjnych, mogąc decydować o ofercie usługowej, cenach 
usług, kierunkach inwestycji, poziomie zatrudnienia i wynagradzania, źródłach 
finansowania czy kapitałowemu zaangażowaniu w innych podmiotach.  
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THE FACTORS AFFECTING THE POSTAL SERVICES MARKET 
 
 

Summary 
 
 Making attempts to identify the key factors influencing the shape of the modern 
postal market, special attention should be paid to the following phenomena: 

− Sectoral regulation, including liberalization and deregulation, 
− Globalization, 
− The development of competition, 
− Diversification of activities of the postal public operators. 

 Indicated in this paper the phenomena occurring in the postal market usually ac-
companied taken by the public postal operators adjustment of restructuring operations. 
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DOSKONALENIE OFERTY TELEKOMUNIKACYJNEJ  
Z WYKORZYSTANIEM SIECI FTTH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rynki usług telekomunikacyjnych (RUT) stają się coraz bardziej konkuren-
cyjne. Z jednej strony jest to wynikiem postępującej liberalizacji i globalizacji tych 
rynków. Z drugiej strony stan ten jest następstwem postępu technicznego i innowa-
cji technologicznych występujących w obszarze przesyłu informacji i komunikacji. 
 Oba te trendy prowadzą do wzrostu liczby podmiotów oferujących usługi na 
rynkach telekomunikacyjnych, wśród których obok tradycyjnych operatorów tele-
komunikacyjnych (OT) pojawiają się także operatorzy internetowi, operatorzy te-
lewizji kablowych, a niekiedy także podmioty z innych branż (np. energetyki, 
transportu kolejowego). 
 Sytuacja taka prowadzi do wzrostu konkurencji na RUT, która nasila się  
i poszerza na cały rynek informacyjno-komunikacyjny (RIiK), wskutek rozszerza-
nia oferty usługowej przez wszystkich głównych usługodawców tego rynku i rosną-
cego pokrywania się oferty tych usługodawców, tj.: 

− operatorów telekomunikacyjnych, 
− operatorów internetowych, 
− operatorów telewizji kablowej. 

 Wymienieni operatorzy wykorzystując: 
− dokonujący się postęp techniczny i wprowadzane nowe technologie infor-

macyjno-komunikacyjne oraz 
− posiadany już potencjał techniczny i zasoby fachowej wiedzy, 
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coraz powszechniej realizują strategię oferowania tzw. potrójnej usługi (Triple 
Play), zawierającej: 

− usługi telefoniczne, 
− usługi przesyłu danych, 
− usługi telewizji cyfrowej. 

 Prowadzi to do zacierania się różnic ofert operatorów telekomunikacyjnych, 
internetowych i telewizji kablowych, a w konsekwencji do dalszego wzrostu konku-
rencji na RIiK, w tym na RUT. Zaistniała nowa sytuacja rynkowa zmusza firmy 
funkcjonujące na RIiK, w tym na RUT, do poszukiwania sposobów wyróżniania się 
od coraz liczniejszych konkurentów. 
 Poszukiwanie racjonalnych sposobów wyróżniania się na tle konkurencji wy-
maga rozpoznania potrzeb zgłaszanych przez coraz bardziej wymagających klien-
tów i możliwie jak najpełniejszego dostosowywania się do tych potrzeb. Praktyka 
gospodarcza wskazuje na rosnące zapotrzebowanie klientów na nowoczesne usługi, 
których świadczenie wymaga sieci i technologii pozwalających na przesył i prze-
twarzanie dużych ilości danych. Uwzględniając ten fakt, operatorzy chcący wyróż-
nić się od konkurencji powinni rozważyć tworzenie szerokopasmowej sieci o wy-
sokiej przepływności danych docierającej bezpośrednio do miejsc zamieszkania 
użytkowników. 
 Możliwości takie przede wszystkim oferuje sieć FTTH (Fiber-to-the-Home). 
 
 
1. Istota FTTH 
 
 FTTH jest rozwiązaniem z grupy FTTx opartej na sieciach optycznych o wy-
sokich przepływnościach1, w ramach której wyróżnia się:2 

− sieci tworzone w relacjach punkt-punkt, 
− gigabitowe pasywne sieci optyczne (GPON), 
− aktywny Ethernet. 

 Najczęściej sieci FTTH są tworzone w relacji punkt-punkt między centralnym 
obiektem operatora a mieszkaniem użytkownika.3 

                                                 
1  Przepływności te wyrażone są wielkimi liczbami określanymi przez przedrostki wywo-

dzące się ze starożytnej greki, w tym zwłaszcza: 1 kilobajt [KB] = 1024 B, 1 megabajt [MB] = 
1024 KB = 1048576 B, 1 gigabajt [GB] = 1024 MB = 1048576 KB = l073741824 B, 1 terabajt 
[TB] = 1024 GB = 1048576 MB = l073741824 KB = 1099511627776 B (por. Wie wichtig ist ein 
Glassfasernetz für die Schweiz, „Comtext” 2009/05, s. 2 oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Bit). 

2  Por. H. Schweizer, Materiały w formie prezentacji dostępne np. na stronie 
www.hedresel.de/downloads/1presentationh.schweizer.pdf, s. 12. 

3  Podaje się, że dla sprawnego funkcjonowania tych sieci ich długość od punktu centralne-
go nie powinna przekraczać 20 km. Więcej informacji na temat różnych rodzajów architektury  
i połączeń FTTH można znaleźć w pracy D. Nowak, J. Murphy, FTTH: The Overview of Existing 
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 Niezależnie od rodzaju stosowanego rozwiązania trzeba jasno stwierdzić, że 
sieci optyczne FTTH posiadają istotny walor, przejawiający się dużą przepływno-
ścią i szybkością transmisji danych. Sieci te umożliwiają przesył 18 Tbit/s, co ozna-
cza prawie 1000-krotnie wyższą prędkość przesyłu od oferowanego przez sieci 
miedziane.4 
 Parametry oferowane przez technologię FTTH oznaczają wyraźny przeskok 
ilościowy w zakresie potencjału przesyłowego w stosunku do dotychczas wykorzy-
stywanych technologii przesyłu danych. Przepływności te pozwalają na udostępnia-
nie usług, których oferowanie przy wykorzystywaniu innych technologii nie jest 
możliwe.  
 Zależność między potencjałem różnych stosowanych technologii przesyłu 
danych w Mbit/s a wymogami w tym zakresie występującymi przy oferowaniu 
różnych usług informacyjno-komunikacyjnych prezentuje w sposób syntetyczny 
rysunek 1. 
 

 
 

Rys. 1. Zależność między potencjałem stosowanych technologii przesyłu danych i wy-
mogami w tym zakresie występującymi przy świadczeniu usług informacyjno-
komunikacyjnych 

Źródło: H. Babis et al., Scenariusze rozwoju FTTH ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości oferowania nowych usług, 2008, s. 106. 

                                                                                                                        
Technologies dostępnej np. pod adresem http://www.csi.ucd.ie/Staff/jmurphy/publications/-
921.pdf 

4  Dank Glassfasernetz gestärkt aus der Krise, „Comtext” 2009/05, s. 1. 
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 Informacje przedstawione na rysunku 1 ukazują wyraźną przewagę zdolności 
przesyłowych technologii FTTH nad dotychczas rozpowszechnianymi technolo-
giami informacyjno-komunikacyjnymi. Ukazują też możliwość oferowania za po-
średnictwem sieci FTTH usług telewizji wysokiej rozdzielczości, w tym progra-
mów telewizji trójwymiarowej (telewizji cyfrowej 3D). Z biznesowego punktu 
widzenia oznacza to możliwość udostępniania przez operatorów stosujących tech-
nologię FTTH usług nie będących w ofercie konkurentów nie posiadających tej 
technologii, co może przekładać się na przewagę rynkową nad tymi konkurentami. 
 
 
2. Wykorzystanie technologii FTTH w praktyce gospodarczej 
 
 Stopień wykorzystania technologii FTTH w praktyce gospodarczej kształtują 
przede wszystkim: 

− zainteresowanie usługami dostępnymi wyłącznie przy wykorzystaniu tej 
technologii, tj. usługami telewizji cyfrowej najnowszej generacji oraz usłu-
gami telewizji trójwymiarowej (3D DTV), 

− siła finansowa operatorów funkcjonujących na RIiK poszczególnych 
państw i szacowane przez nich możliwości uzyskania zwrotu nakładów po-
niesionych na FTTH w akceptowalnym okresie, 

− polityka poszczególnych państw w zakresie rozwijania społeczeństwa in-
formacyjnego, jak też siła finansowa tych państw, sprzyjająca ewentualne-
mu wspieraniu wysokich wydatków związanych z tworzeniem sieci FTTH. 

 Charakterystyczny dla wysoko uprzemysłowionych państw Azji Wschodniej 
rozwinięty sektor produkcji technologii i sprzętu informacyjno-komunikacyjnego, 
wysoki poziom wiedzy społeczeństwa o tych technologiach i wysoki poziom umie-
jętności posługiwania się nimi, jak również angażowanie się tych państw w tworze-
nie nowoczesnych sieci komunikacyjnych powoduje, że kraje te wykazują najwyż-
szy udział budynków bądź gospodarstw domowych z doprowadzoną siecią świa-
tłowodową. 
 Wykaz krajów, w których w połowie 2008 roku przynajmniej 1% budynków 
bądź mieszkań miało doprowadzoną sieć światłowodową, przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Gospodarki o najwyższym udziale sieci światłowodowych doprowadzonych do 
mieszkań (FTTH) bądź do budynków (FTTB) 

Źródło: With Robust Growth in Fiber to the Home Subscribers, Asia-Pacific Continues 
to Lead in FTTH Market Penetration. FTTH Global Ranking (23 July 2008). 
http://www.ftthcouncil.eu-/documents/press_release/July%2008%20FTTH%20Global-
%20Rankings%20FINAL.pdf 

 
 Należy jednak uwzględnić, że państwa i terytoria, które według rysunku 2 
wykazują najwyższe wskaźniki, tj. Korea Południowa i Hongkong, jak też zajmują-
cy czwarte miejsce Tajwan wykorzystują technologię FTTB wspartą siecią LAN. 
Oznacza to, że sieć światłowodowa nie jest doprowadzona bezpośrednio do miesz-
kania, tylko do budynku, a w ramach budynku do poszczególnych mieszkań do-
prowadzona jest sieć LAN.5 
 W wykorzystaniu klasycznej technologii FTTH (będącej przedmiotem rozwa-
żań referatu), jak pokazuje rysunek 2, przewodzi Japonia, a kolejne miejsca zajmu-
ją: Szwecja, Norwegia i Słowenia. 
                                                 

5  Maksymalna przepływność sieci LAN w tych budynkach, ze względu na zastosowanie 
innych technologii niż technologia światłowodowa (kable miedziane lub technologia bezprzewo-
dowa), najczęściej jest znacznie niższa. 
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 W literaturze podkreśla się, że czynnikiem nie sprzyjającym szybkiemu roz-
wojowi sieci FTTH są przede wszystkim wysokie koszty budowania tej sieci. We-
dług czasopisma „Comtext” koszt doprowadzenia linii FTTH do jednego mieszka-
nia wynosi od 1500 do 3000 franków szwajcarskich.6 Z tego względu intensywną 
rozbudowę sieci FTTH obserwuje się głównie w dużych miastach. Przykłady miast 
z UE intensywnie rozbudowujących sieć FTTH z uwzględnieniem głównych źródeł 
finansowania budowy tej sieci i stopnia otwartości dostępu do niej przedstawia 
tabela 1. 
 

Tabela 1 
 
Przykładowe miasta z obszaru UE budujące sieć FTTH wraz z podaniem źródeł finan-

sowania budowy tej sieci i stopnia jej otwartości 
 

 Kolonia Wiedeń Paryż 
Hauts-

de-Seine 
Sztokholm Amsterdam 

Ilość 
podłączeń 

200 tys. 
FTTH 

1 mln 
FTTH 

1 mln 
FTTH 

FTTH 
Dark fiber (nie-
wykorzystane 
światłowody) 

40 tys. 
FTTH 

Wsparcie 
finansowe 
ze strony 
miasta 

250 
milionów 

EUR 
- 

75-100 
milionów 

EUR 

Do 70 
milionów 

EUR 

100 milionów 
EUR 

6 milionów 
EUR 

Otwartość 
sieci 

Nie 
Cel: 
Tak 

Tak - Tak Tak 

 
Źródło: An Overview of Fiber, 3 November 2007, s. 4. 
 
 Informacje zawarte w tabeli 1 wskazują, że tworzenie tej sieci praktycznie  
w każdym przedstawionym przypadku odbywa się przy finansowym wsparciu mia-
sta. Niekiedy wskazuje się jednak na brak skoordynowanego podejścia w procesie 
tworzenia sieci FTTH w miastach, będącego zwłaszcza wynikiem ostrej konkuren-
cji między operatorami telekomunikacyjnymi, operatorami telewizji kablowej  
i zakładami energetycznymi, w której każdy chce wyprzedzić rywala. 
 Sytuacja taka może nieść ze sobą ryzyko tworzenia – zwłaszcza w miastach – 
paralelnych sieci FTTH, co prowadziłoby do podniesienia i tak wysokich kosztów 
budowania tej sieci. Kwestią istotną jest ponadto zapewnienie możliwie powszech-
nej dostępności technologii FTTH, a nie ograniczanie się do możliwości korzysta-
nia z niej wyłącznie na obszarach dużych miast. 

                                                 
6  Czyli około 4 do 8 tys. zł. Zob. Dank Glassfasernetz…op.cit.. 
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 Wskazuje się, że dla przeciwdziałania ewentualnemu nieracjonalnemu inwe-
stowaniu w technologię FTTH oraz zainteresowania inwestorów zapewnieniem 
możliwie powszechnej dostępności do tej technologii pomocne mogą być rozstrzy-
gnięcia regulacyjne dotyczące tego tematu, w tym zwłaszcza uregulowania:7 

− ograniczające budowę sieci paralelnych, 
− zapewniające udostępnianie tej sieci bez dyskryminacji kogokolwiek, 
− zapewniające poziom cen za dostęp do sieci, który umożliwi inwestorowi 

uzyskać zadowalający okres zwrotu poniesionych nakładów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Budowa sieci FTTH wiąże się z wysokimi nakładami, jednak jej przewaga 
nad dotychczas stosowanymi technologiami może zapewnić wykorzystującym ją 
firmom, jak też krajom (w przypadku wykorzystywania jej w szerokiej skali), 
przewagę konkurencyjną. Na znaczenie i przyszłościowa rangę tej technologii 
wskazuje przede wszystkim fakt, iż obecnie nie ma technicznej alternatywy zdolnej 
do przesyłania tak znacznej ilości danych, a popyt na taki przesył stale rośnie. 
 Wskazuje to na potrzebę rozbudowywania sieci FTTH przy jednoczesnym 
przestrzeganiu wymogu zapewnienia jak najwyższej racjonalności procesu tej roz-
budowy. 
 Uwzględniając wysokie nakłady wiążące się z budową sieci FTTH oraz ro-
snącą i przyszłościowa rolę tej technologii, należy rozważyć tworzenie kooperacyj-
nych związków skupiających inwestorów zainteresowanych budową infrastruktury 
światłowodowej w sposób wspólny i skoordynowany. Inwestycja taka polegałaby 
na budowie jednego przewodu światłowodowego z wieloma światłowodami roz-
dzielanymi między poszczególnych inwestorów (np. według udziału kapitałowego) 
i stanowiącymi ich własność. Zaletą zastosowania takiego rozwiązania byłoby: 

− obniżenie wspólnych nakładów ponoszonych na budowę sieci FTTH, 
− pobudzenie innowacyjnej konkurencji w wyniku przedstawienia przez po-

szczególnych właścicieli światłowodów własnych ofert dostępu do tej sie-
ci i dzierżawy łączy. 

 
 

                                                 
7  Dank Glassfasernetz…op.cit. 
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IMPROVEMENT OF TELECOMMUNICATION OFFER  
WITH THE USE OF FTTH NETWORKS 

 
 

Summary 
 
 The article describes the importance of development of FTTH (Fiber-to-the-
Home) networks for companies functioning on the telecommunication markets. It 
mainly focuses on the advantages of FTTH emphasizing the possibilities of offering 
new services for end customers by companies which will build up their own FTTH 
network and in consequence eventually transform it into competitive advantage. 
 

Translated by Maciej Czaplewski 
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Wprowadzenie 
 
 Nowoczesne rozwiązania i technologie stosowane obecnie w wielu dziedzi-
nach życia i gospodarki oraz łatwy dostęp do Internetu umożliwiają klientom uzy-
skanie informacji, przegląd dostępnych na rynku ofert i wygodę zawierania transak-
cji elektronicznych. Wpływa to na rozwój gospodarki elektronicznej, która nowo-
czesne technologie i rozwiązania informatyczne wykorzystuje w procesach gospo-
darowania, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Procesy te mogą zachodzić 
m.in. pomiędzy: 

− przedsiębiorstwami (B2B), 
− przedsiębiorstwem a klientem (B2C), 
− przedsiębiorstwem a administracją (B2A lub B2G). 

 Obecnie na rynku istnieje możliwość dokonywania za pośrednictwem Interne-
tu operacji kupna i sprzedaży określonych towarów i usług, a handel elektroniczny 
tworzy gospodarkę, w której nie mają znaczenia granice państw, a odbiorcą czy też 
dostawcą usług czy towaru może być dowolny podmiot w dowolnym miejscu na 
świecie. Wiąże się to również z rynkiem finansowym, a mianowicie obrotem pie-
niądza, w tym również dewiz.  
 Powyższe rozwiązania oraz tempo rozwoju zarówno gospodarki elektronicz-
nej, jak i społeczeństwa informacyjnego daje możliwości rozwoju usług świadczo-
nych przez Pocztę Polską SA pod kątem e-gospodarki.  
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1. Internetowy zagraniczny przekaz pocztowy 
 
 Możliwość dokonywania za pośrednictwem sieci internetowej operacji zakupu 
towarów i usług, kupno – sprzedaż w sklepach internetowych, aukcje internetowe, 
np. eBay, pozwalają społeczeństwu dokonywać transakcji również poza granicami 
kraju. W takim przypadku konieczne jest dokonanie płatności kierowanej za granicą 
tytułem zapłaty za zakupiony towar czy usługę, np. rezerwację apartamentu na 
letnie wakacje. Poczta Polska SA (PP) jako operator pocztowy umożliwia swoim 
klientom realizację usługi zagranicznego przekazu pocztowego w obrocie z 34 kra-
jami, w tym również m.in. z Brazylią czy Tajlandią. Przekaz pocztowy oferowany 
przez PP w obrocie z zagranicą jest usługą o charakterze powszechnym. Na chwilę 
obecną usługa świadczona jest w dwojaki sposób: „tradycyjnie”, gdzie przekaz 
stanowi dokument papierowy, oraz elektronicznie, gdzie zagraniczny przekaz staje 
się transakcją elektroniczną za pośrednictwem sieci Eurogiro (EG). Niestety, chcąc 
nadać przekaz za granicę, klient PP musi pójść do urzędu pocztowego, wypełnić 
blankiet przekazu oraz wpłacić gotówkę na pokrycie kwoty przekazu i opłaty za 
usługę. W przypadku klientów dużych aglomeracji nie jest to kłopotliwe, natomiast 
w przypadku mniejszych miejscowości może stanowić utrudnienie (np. godziny 
otwarcia UP bądź zamiast UP funkcjonuje agencja UP, która nie obsługuje przeka-
zów zagranicznych). Chcąc sprostać wymaganiom rynku PP powinna umożliwić 
nadawanie przekazu zagranicznego poprzez Internet. W takim przypadku, klient 
może dokonać zakupu, np. w serwisie eBay i dokonać płatności za pośrednictwem 
Internetu, korzystając z narzędzi i rozwiązań informatycznych Poczty Polskiej SA.  
 Nadawanie przekazu zagranicznego przez Internet wiąże się z koniecznością 
dostosowania istniejących już rozwiązań technologicznych i informatycznych w PP, 
które wykorzystywane są w przypadku przekazów krajowych, dając możliwość 
nadawania przekazu pocztowe zlecenie wypłaty (PZW) przez Internet. W przypad-
ku tego rozwiązania odnotowuje się przekazy PZW nadawane za granicą, np.  
w Niemczech, do realizacji w Polsce. Oznacza to, że klient zamieszkujący czy prze-
bywający za granicą, korzystając ze strony Internetowej www.poczta-polska.pl 
może nadać do realizacji przekaz PZW. Warunkiem realizacji usługi jest przekaza-
nie w określonym terminie, na określone konto i z określonym tytułem wpłaty, 
środków finansowych, które posłużą na wypłatę przekazu PZW oraz pokryją koszty 
realizacji usługi.  
 Należy również dodać, że klient chcący skorzystać z tego rozwiązania musi 
posiadać konto bankowe bądź kartę kredytową, z której dokona płatności tytułem 
nadania przekazu za granicę. Powstaje zatem pytanie, dlaczego miałby skorzystać  
z rozwiązania PP? Większość banków oferuje swoim klientom możliwość dokony-
wania transferu gotówki za granicę. Jednak porównując opłaty, jakie klient ponosi 
za realizację usługi, oferta PP jest bardziej atrakcyjna. I tak np. za nadanie 300 USD 
do Egiptu PP pobierze opłatę w wysokości 23 PLN, natomiast np. Kredyt Bank SA 
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40 PLN, jeśli przelew dokonywany jest przez Internet, a 80 PLN jeśli w siedzibie 
banku.  
 
 
2. Karty pre-paid zasilane zagranicznymi przekazami pocztowymi 
 
 Karta pre-paid, czyli karta przedpłacona, stanowi pewnego rodzaju elektro-
niczną portmonetkę. W odróżnieniu od innych kart nie jest związana z kontem ban-
kowym, zatem osoba korzystająca z karty pre-paid nie musi zakładać konta banko-
wego. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kart pre-paid: podarunkowa oraz z możli-
wością wielokrotnego zasilenia. Ważny jest również fakt, że karty pre-paid umoż-
liwiają korzystanie ze środków w dowolnym miejscu na świecie. Jak to się ma do 
zagranicznych przekazów pocztowych? Poczta Polska SA nie jest bankiem, więc 
nie posiada możliwości dystrybucji własnych kart pre-paid dla swoich klientów. 
Niemniej jednak istnieje taka możliwość przy współudziale banku, np. Citi BH. 
Bank ten jest członkiem sieci Eurogiro, do której należy również PP. Na chwilę 
obecną inni członkowie sieci EG, m.in. francuski La Banque Postale czy Poczta 
Włoska, wprowadzili już do użytku karty pre-paid. PP otrzymała propozycję 
współpracy w tym zakresie, wykorzystując rozwiązania zarówno systemu EG, jak  
i Citi BH oraz własne. Jak wyglądałaby realizacja transakcji zagranicznej w przy-
padku korzystania z kart pre-paid? PP musiałaby, przy współpracy np. banku Citi, 
rozpocząć dystrybucję kart pre-paid, które zawierałyby logo PP. Każda karta posia-
dałaby unikalny identyfikator, który służyłby jako tytuł płatności w chwili zasilania 
karty. Istnieje również możliwość dystrybucji kart pre-paid dla klientów PP przez 
zagranicznych kontrahentów. W obu przypadkach nadawca przekazu za granicą 
musi zostać poinformowany przez odbiorcę o unikalnym numerze karty. Z chwilą 
nadawania zagranicznego przekazu za pośrednictwem sieci Eurogiro w tytule płat-
ności podawany byłby unikalny identyfikator karty. Tym samym PP w chwili od-
bioru przekazu dokonałaby zasilenia karty kwotą otrzymaną z zagranicy. W taki 
sposób klient PP otrzymałby gotówkę na kartę, którą mógłby, w zależności od usta-
leń PP, jako dystrybutora kart, wypłacić gotówkę w POS-ach  (ang. point of sale - 
punkt handlowy) w UP, dokonywać płatności w sklepach czy też za zakupy w In-
ternecie. Oczywiście wysokość środków na karcie zależna jest od kwoty zasilenia 
karty przez nadawcę. Rozwiązanie to pozwala klientowi PP dokonać płatności przy 
użyciu karty pre-paid, np. w chwili nadawania zagranicznego przekazu za pośred-
nictwem Internetu.  
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3. Rozwój usługi przekaz zagraniczny w oparciu o rozwiązania stosowane  
na świecie 

 
 Możliwość kontaktu z zagranicznymi kontrahentami poczty, np. w ramach 
współpracy za pośrednictwem sieci Eurogiro, pozwala na zapoznawanie się z ich 
ofertą usługową. Oferta ta opiera się na wymaganiach klientów i dostosowania się 
do nich, wykorzystując nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym systemy 
bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne. Takim przykładem może być oferowana 
przez włoską pocztę usługa „The mobile Postepay”. W rozwiązaniu tym, klient 
poza możliwością wypłaty gotówki bądź zapłaty w sklepie, ma również możliwość 
uzyskania informacji o wysokości środków dostępnych na karcie pre-paid, czy też 
wykonania transakcji płatniczej za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jak 
widać, operatorzy świadczący usługi związane z płatnościami zagranicznymi wyko-
rzystują rozwój gospodarki elektronicznej do rozwoju oferowanych przez siebie 
usług.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione powyżej możliwości wykorzystania rozwiązań technologicz-
nych i informatycznych w oparciu o rozwiązania stosowane na świecie, stanowią 
scenariusz dalszego rozwoju usługi przekaz zagraniczny. Wykorzystanie cudzych 
doświadczeń przez Pocztę Polską SA pozwala na uniknięcie błędów we wdrażaniu 
nowych usług. Natomiast dostosowanie się do wymagań gospodarki elektronicznej 
pozwala na uzyskanie opinii firmy rozwijającej się, dbającej o klientów, a przede 
wszystkim  o ich czas i pieniądze. Nowoczesne rozwiązania w obecnej chwili wy-
magają nakładu pracy i środków finansowych, ale w dalszej perspektywie wpłyną 
na poprawę wizerunku firmy, obniżenie kosztów usługi, pozwolą na pozyskanie 
nowych klientów  i poprawę jakości usług. Nie są jednak pozbawione wad. W tym 
wypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo transakcji finansowych, co Poczta 
Polska SA musi również wziąć pod uwagę przy wdrażaniu nowych rozwiązań.  
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THE INFLUENCE OF ELECTRONIC ECONOMY ON THE PERSPECTIVES 
OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MONEY ORDER SERVICE 

OFFERED BY POCZTA POLSKA SA 
 
 

Summary 
  
 This presentation describes the opportunities of development of international 
money order service based upon solutions within modern IT-technologies in banking, 
postal and telecommunications sector that are applied worldwide by now. The possibil-
ity of sending money orders through Internet, the ways of using pre-paid cards that are 
available by now and making payments by mobile phone serve as an example. 
 

Translated by Aleksandra Górska 
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ROLA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W RYNKU USŁUG POCZTOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do 
przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na 
wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyj-
ne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Wraz z rozwojem technologii informa-
tycznych i telekomunikacyjnych powstała nowa gałąź gospodarki – gospodarka 
informatyczna (e-gospodarka). Jej początek określa się na lata 60. ubiegłego wieku. 
Pod pojęciem gospodarka informatyczna rozumiemy wykorzystywanie technologii 
informatycznych w następujących procesach gospodarki rynkowej: produkcja, 
sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Obejmuje ona 
między innymi przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji 
biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych 
takich jak poczta elektroniczna, Internet, elektroniczne tablice informacyjne, elek-
troniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wy-
miana danych, pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i inny-
mi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalno-
ści administracyjnej i usługowej.  
 
 
1. Istota gospodarki informatycznej 
 
 W dobie społeczeństwa informacyjnego, w której informacja jest traktowana 
jako szczególne dobro niematerialne, cenniejsze niejednokrotnie od dóbr material-
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nych, e-gospodarka udostępnia niezastąpione narzędzia analityczne wspomagające 
procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie.  
 Technologie informatyczne stosowane są głównie w następujących dziedzi-
nach: 

− E-biznes gdzie działalność gospodarcza oparta jest na szeroko rozumia-
nych rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności aplikacjach in-
ternetowych. U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do zastąpie-
nia papierowych dokumentów elektronicznymi oraz zorganizowanie obrotu 
nimi na drodze elektronicznej, zastąpienia interakcji międzyludzkich za 
pomocą mediów elektronicznych zamiast kontaktów bezpośrednich w po-
staci spotkań twarzą w twarz. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje 
między innnymi wymianę informacji między producentami, dystrybutora-
mi i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie 
dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych 
kontaktów, wyszukiwanie informacji, itp. W e-biznesie ważne jest, aby 
nadawca komunikatu był jasno określony. Potencjalnymi obszarami zasto-
sowania systemów e-biznesowych są: finanse i bankowość, komunikacja, 
zarządzanie kontaktami z klientami, dystrybucja i logistyka, marketing  
i promocje, szkolenie elektroniczne oraz zakupy internetowe. 

− E-government (e-administracja) to stosowanie technologii informatycz-
nych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjny-
mi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić 
jakość świadczonych przez administrację usług. E-government to ciągły 
proces doskonalenia jakości rządzenia i świadczenia usług administracyj-
nych poprzez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych z wy-
korzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji. Relacje ze-
wnętrzne to urząd - obywatel, urząd - podmiot gospodarczy oraz urząd - 
usługodawca, natomiast relacje wewnętrzne to urząd - urząd oraz urząd -  
pracownicy. Celem tworzenia e-administracji jest więc zwiększenie efek-
tywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. 
Ma ona uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwa-
nie informacji na ich temat. Przyjęta forma pozwala na zebranie w jednym 
miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji 
publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie. 

− E-podatki to program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, le-
gislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administra-
cji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają 
one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji 
wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wize-
runku społecznego.  
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 Zastosowanie technologii informatycznych ma również miejsce w większym 
lub mniejszym stopniu w innych niż wyżej wymienione działaniach gospodarczych, 
takich jak motoryzacja, przemysł, medycyna czy też różnego rodzaju usługi.  
W rynku usług pocztowych zastosowanie programów informatycznych pozwala na 
efektywną realizację na poszczególnych etapach usług pocztowych zarówno  
w bieżącej realizacji, jak i w realizacji usług posprzedażowych. Istotny w usługach 
pocztowych jest fakt, że raz wprowadzona informacja o przesyłce może być wyko-
rzystywana na każdym etapie jej przebiegu. Celem stosowania systemów elektro-
nicznych przy realizacji usług pocztowych jest poprawa jakości świadczonych 
usług oraz zmniejszenie kosztów działalności pocztowej. 
 
 
2. Wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji usług pocztowych 
 
 Głównymi zadaniami, jakie powinny spełniać systemy teleinformatyczne 
stosowane przy realizacji usług pocztowych, są: 

− przechowywanie informacji – techniczne możliwości gromadzenia i nie-
ograniczonego magazynowania informacji,  

− przetwarzanie informacji – opracowywanie technologii i standardów umoż-
liwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji,  

− przekazywanie informacji – bez względu na czas i przestrzeń, 
− pobieranie informacji – możliwość odbierania informacji przez wszystkich 

zainteresowanych,  
− wykorzystywanie informacji – powszechne, otwarte i nielimitowane korzy-

stanie z Internetu jako źródła informacji.  
 Do najczęściej stosowanych systemów teleinformatycznych w rynku usług 
pocztowych należą między innymi:  

− Poczta hybrydowa - jest połączeniem tradycyjnej poczty z pocztą elektro-
niczną. Polega na tym, że treści przesyłek i bazy adresowe będą dostarcza-
ne drogą elektroniczną do ośrodka wydruku i konfekcjonowania, położo-
nego najbliżej siedziby adresata. Tam dojdzie do kreacji przesyłek (druko-
wanie treści, kopertowanie, adresowanie). Dalej przesyłki zostaną przeka-
zane do najbliższej placówki pocztowej w celu dostarczenia ich do adresata 
w formie tradycyjnego listu. Usługa ta kierowana jest głównie do nadaw-
ców masowych, np. energetyka, telekomunikacja, banki. Jej celem jest 
przede wszystkim zmniejszenie kosztów związanych z przygotowaniem 
przesyłek, kosztów transportu, wzrost terminowości ich doręczenia oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa przesyłanych danych. 

− Systemy śledzenia przesyłek - system kontroli przepływu przesyłek pocz-
towych na każdym etapie ich opracowywania w oparciu o zastosowany kod 
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kreskowy lub poprzez fale radiowe (RFID1), odczyt i zapis danych z wyko-
rzystaniem specjalnych układów elektronicznych, przytwierdzonych do 
nadzorowanych przedmiotów. 

− Systemy okienkowe - systemy wspomagające przyjmowanie przesyłek 
pocztowych; oprócz ewidencji opłaty, systemy pozwalają na wprowadzenie 
danych o przesyłce rejestrowanej, co pozwala na wykorzystanie tych da-
nych w dalszym przebiegu przesyłki. 

− Zarządzanie w logistyce pocztowej - to złożone rozwiązanie informa-
tyczne z elementami automatyki, umożliwiające zarządzanie ruchem prze-
syłek krajowych i międzynarodowych, pozwalające na formowanie ładun-
ków, dostosowanie właściwego transportu do obciążenia.  

 Do najbardziej popularnych systemów teleinformatycznych stosowanych przy 
realizacji usług pocztowych przez Pocztę Polską są: system okienkowo-
ekspedycyjny Poczta 2000 oraz Zintegrowany System Teleinformatyczny (WiEm-
Post).   
 System Poczta 2000 przeznaczony jest do rejestracji operacji, których miej-
scem jest placówka pocztowa zarówno w okienku, jak i na zapleczu urzędu. Jest 
narzędziem kompleksowym wspierającym zarówno obsługę klientów, jak i automa-
tyzującym proces rozliczania kasjerów operacyjnych oraz placówki jako całości. 
Funkcjonalność Systemu Poczta 2000 daje możliwość parametryzacji obsługi ope-
racji wykonywanych przez daną placówkę pocztową. Ponadto posiada rozbudowa-
ne funkcjonalności w zakresie ekspedycji przesyłek pocztowych - paczki i listy oraz 
działalności handlowej - sprzedaż towarów. Wszystkie zarejestrowane w systemie 
dokumenty są kontrolowane. W miarę rejestracji operacji użytkownik może two-
rzyć potrzebne wykazy, księgi oraz rozliczenie kasy operacyjnej. Po rozliczeniu 
wszystkich kas operacyjnych system umożliwia wydruk rozliczenia placówki pocz-
towej. System zintegrowany jest z Elektroniczną Książką Nadawczą (EKN), 
która umożliwia masowym nadawcom przesyłek rejestrowanych ich ewidencję w 
przygotowanych przez Pocztę Polską elektronicznych formularzach, EKN posiada 
możliwości współpracy z systemami teleinformatycznymi klienta. 

                                                 
1  System śledzenia wykorzystujący falę radiową, która identyfikuje (odczytuje) cechy dla 

danej przesyłki, do której przymocowane jest aktywne lub nieaktywne urządzenie elektroniczne 
emitujące falę radiową. 
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Rys. 1. Funkcje zintegrowanego systemu teleinformatycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 WiEmPost (ZST) jest to dedykowany, kompleksowy system opracowywany 
od roku 2000 i wdrażany w kilkuset urzędach węzłowych Poczty Polskiej. Podsta-
wowym zadaniem systemu jest śledzenie przesyłek od momentu ich nadania aż do 
chwili odebrania przez adresata. Rozwiązanie jest dostosowane do pracy w warun-
kach dużego obciążenia obsługi czynnościami technologicznymi. Zasadniczym 
narzędziem obsługi pracy jest terminal mobilny wyposażony w skaner kodów kre-
skowych i pracujący w sieci radiowej. W ramach systemu działa wiele terytorial-
nych baz danych, wymieniających pomiędzy sobą potrzebne informacje. Do pod-
stawowych funkcji systemu należą: obsługa przekazywania przesyłek pomiędzy 
urzędami i wewnątrz urzędu, obsługa masowych nadawców, obsługa doręczeń 
paczek, przesyłek Pocztex i listów poleconych, obsługa ruchu zagranicznego,  
w tym komunikacja elektroniczna z innymi pocztami narodowymi, obsługa niepra-
widłowości, obsługa gospodarki opakowaniami zbiorczymi, dostarczanie informacji 
o historii obsługi przesyłek i opakowań zbiorczych oraz raporty i analizy w tym 
hurtownia danych. System WiEmPost zintegrowany jest z systemem okienkowym 
Poczta 2000. 
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 Oba wyżej wymienione systemy mogą być wykorzystywane w realizacji usług 
posprzedażowych. Usługi posprzedażowe to element uatrakcyjnienia oferty pod-
stawowej. W pakiecie tych usług znajdują się między innymi: 

1. kompleksowe śledzenie przesyłek rejestrowanych – uzupełnienie obecnej 
oferty dotyczącej przesyłek kurierskich o informacje dotyczące paczek 
pocztowych, przesyłek poleconych, przesyłek z zadeklarowaną wartością, 
przesyłek pobraniowych itp.; 

2. awizacja przy wykorzystaniu e-maili lub SMS-ów – przekazywanie infor-
macji o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym po niesku-
tecznym doręczeniu; 

3. awizacja przed doręczeniem przy wykorzystaniu e-mail lub SMS-ów – in-
formacja o dniu i przedziale czasowym, w jakim ma być doręczona prze-
syłka; 

4. elektroniczna reklamacja – złożenie reklamacji na zaginięcie, nieterminowe 
doręczenie przesyłki; cała procedura odbywa się w systemie elektronicz-
nym aż do wypłaty odszkodowania włącznie; 

5. elektroniczna skarga – przyjmowanie skarg oraz udzielanie odpowiedzi  
w formie elektronicznej. 

 Można stwierdzić, że im bogatsza oferta usług po sprzedażowych, tym więk-
sza atrakcyjność oferty podstawowej, a tym samym zwiększa się konkurencyjność 
oferty wobec innych podmiotów działających na rynku usług pocztowych. 
 
 
4. Efekty jakościowe i ekonomiczne wprowadzania e-gospodarki w rynku 

usług pocztowych 
 
 Każda innowacja w zakresie zmian w technologii opracowywania przesyłek 
pocztowych, a zwłaszcza przy wprowadzaniu instrumentów technicznych, powinna 
przynieść zarówno określone korzyści w jakości świadczonych usług, jak i efekty 
ekonomiczne. W tabeli 1 przedstawiono efekty jakościowe i ekonomiczne wprowa-
dzania e-gospodarki w rynku usług pocztowych. 
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Tabela 1 
 

Efekty jakościowe i ekonomiczne wprowadzania systemów teleinformatycznych przy 
realizacji usług pocztowych 

 

Nazwa systemu Efekty jakościowe Efekty ekonomiczne 

Poczta hybrydowa - kompleksowa obsługa 
klienta 

- poprawa terminowości 
przebiegu przesyłek listo-
wych 

- zmniejszenie kosztów trans-
portu 

- ograniczenie pracochłonno-
ści w fazach ekspedycyjno-
rozdzielczych 

Systemy okienkowe - pełna informacja o prze-
syłce rejestrowanej 

- EKN dla masowych 
nadawców 

- ograniczenie pracochłonno-
ści we wszystkich fazach 
(raz wprowadzona informa-
cja o przesyłce wykorzysty-
wana jest we wszystkich fa-
zach przebiegu przesyłki)  

Systemy logistyczne - uatrakcyjnienie oferty 
usługowej 

- poprawa wizerunku 
- zwiększenie bezpieczeń-

stwa obsługi przesyłek - 
automatyczna kontrola ła-
dunku 

- usprawnienie zarządzania 
pracą pocztowej sieci logi-
stycznej 

- usprawnienie procesu 
reklamacyjnego 

 

- ograniczenie pracochłonno-
ści w fazach ekspedycyjnej  
i oddawczej 

- zmniejszenie kosztów trans-
portu 

- ograniczenie pracochłonno-
ści przy załatwianiu rekla-
macji 

 

Śledzenie przesyłek - bieżące monitorowanie 
przesyłek rejestrowanych 

- poprawa bezpieczeństwa 
przesyłek 

- dostępność klientów do 
informacji o przesyłce 

- terminowe doręczanie 
przesyłek 

- zmniejszenie kosztów re-
klamacji, 

- usprawnienie w załatwianiu 
reklamacji dotyczących 
opóźnień w przebiegu prze-
syłki 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Jak wynika z powyższej tabeli, wprowadzanie e-gospodarki na rynek usług 
pocztowych daje w efekcie pozytywne wyniki zarówno w sferze jakości świadczo-
nych usług, jak i w sferze ekonomicznej. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie 
systemów teleinformatycznych wiąże się z wysokimi kosztami, niemniej zwrot 
poniesionych nakładów, jak i kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem syste-
mów powinien nastąpić w krótkim okresie. 
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THE ROLE OF E-ECONOMY ON THE POSTAL MARKET 
 
 

Summary 
 
 This article shows the role of e-economy on the postal market. The new technolo-
gies have big influence on the postal market. We can observe creating new products on 
this market, for example: 

- hybrid post, 
- logistics systems, 
- track and trace system. 

 This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advan-
tage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for 
customers and postal operators. 
 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
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ELEKTRONICZNE USŁUGI POCZTOWE  
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesne systemy łączności umożliwiają przesyłanie wiadomości i doku-
mentów w wielu formach. Chociaż wiadomości w postaci elektronicznej docierają 
do nas szybciej, będziemy jeszcze długo korzystać z przekazu w formie papierowej. 
Jest wiele przyczyn, które to powodują, na przykład: 

− względy kulturowe, 
− względy prawne,  
− brak infrastruktury technicznej,  
− większy poziom bezpieczeństwa. 

 Zauważmy, że przekaz wiadomości w formie papierowej nie jest narażony na 
infekcję wirusem komputerowym, zniekształceniem czy kradzieżą w sieci, co po-
woduje, że poczta tradycyjna ma opinię usługi znacznie bezpieczniejszej niż poczta 
elektroniczna.  
 
 
1. Stosowane technologie 
 
 Informacja przesyłana w formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi zwy-
kłej poczty elektronicznej, jest narażona na różne zagrożenia. Nie jest to usługa on-
line, co oznacza, że opóźnienie wnoszone w trakcie transmisji jest wystarczająco 
duże, aby możliwa była zamiana lub zniekształcenie informacji. Adresat nie dostaje 
także pełnej informacji o jej przebiegu i dokonanych operacjach. Dostęp do usługi 
jest prosty i praktycznie każdy użytkownik sieci może z niej korzystać poprzez 
jeden z wielu serwerów pocztowych, a nawet uruchomić własny serwer. Adresat 
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może więc otrzymać wiadomość z niepewnego źródła, np. zawierającą złośliwe 
oprogramowanie.  
 
 

 
 

Rys. 1. Klasyczna poczta elektroniczna 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Węzeł pocztowy składa się z dwóch logicznych serwerów (rysunek 1). Serwer 
SMTP1 jest przeznaczony do nadawania poczty przekazywanej przez użytkowni-
ków mających swoje konta pocztowe na serwerze, natomiast odbieranie dostarczo-
nej poczty jest realizowane poprzez serwer POP32 lub IMAP3. Użytkownik przy 
pomocy specjalizowanej aplikacji pocztowej łączy się z serwerem SMTP i przesyła 
swoje wiadomości wraz z załącznikami. Następnie serwer pocztowy odszukuje  

                                                 
1  Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywa-

nia poczty elektronicznej w Internecie. 
2  Post Office Protocol version 3 – protokół internetowy pozwalający na odbiór poczty 

elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP.  
3  Internet Message Access Protocol – internetowy protokół pocztowy – następca POP3, 

pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach 
znajdujących się na zdalnym serwerze.  
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w sieci adres serwera pocztowego adresata i przesyła wiadomość do serwera adre-
sata. Wiadomość jest przechowywana na serwerze pocztowym adresata do czasu, 
gdy adresat odbierze wiadomość po połączeniu się z serwerem pocztowym. 
Nadawca jest informowany o nieudanej próbie przesłania wiadomości oraz opcjo-
nalnie o dostarczeniu lub odczytaniu wiadomości.  
 
 
2. Zalety poczty rejestrowanej 
 
 Elektroniczna poczta rejestrowana – PReM4 łączy w sobie szybkość poczty 
elektronicznej i bezpieczeństwo poczty rejestrowanej. W projekcie PReM zwrócono 
szczególną uwagę na silne procedury uwierzytelniania, wysoki poziom zapewnienia 
poufności i integralności wiadomości. Do zapewnienia pełnej ochrony przesyłanej 
informacji, począwszy od potwierdzenia nadania wiadomości aż do momentu jej 
doręczenia, wykorzystuje się narzędzia kryptograficzne. PReM zapewnia uwierzy-
telnienie wiadomości dla obu stron, tym samym adresat jest zabezpieczony przed 
wiadomościami z niepewnego, niezweryfikowanego źródła. Elektroniczną pocztę 
rejestrowaną definiują normy UPU5 [1, 2] oraz specyfikacje ETSI6 [3, 4, 5, 6, 7].  
W niniejszym artykule opisano model przedstawiony w normie UPU S52-1 [2]. 
 Usługa jest realizowana poprzez bezpieczne mechanizmy przesyłania wiado-
mości stosowane na każdym etapie realizacji usługi. Poszczególne etapy realizacji 
usługi są rejestrowane w logu i mogą służyć do potwierdzenia autentyczności wia-
domości.  
 Usługa PReM zawiera następujące funkcje:  

− Bezpieczne wysyłanie i doręczanie wiadomości: PReM zapewnia pouf-
ność przesyłanej wiadomości (poprzez szyfrowanie), jej integralność (brak 
możliwości wprowadzenia zmian w wiadomości), autentyczność i nieza-
przeczalność użytkowników (nadawcy i adresata) oraz wyznaczonych ope-
ratorów (serwera operatora nadawcy i serwera operatora adresata). Gwa-
rantowane jest także bezpieczne przesyłanie wiadomości od nadawcy do 
adresata.  

− Rejestracja zdarzeń: śledzone są wszystkie istotne zdarzenia w pełnym 
cyklu realizacji usługi.  

− Powiadamianie o zdarzeniu: szczegółowa informacja o zdarzeniach i ope-
racjach dotyczących realizacji usługi jest przesyłana do obu korespondują-
cych stron. 

                                                 
4  Postal Registered e-Mail – Elektroniczna Poczta Rejestrowana. 
5  Universal Postal Union – Międzynarodowa Unia Pocztowa. 
6  European Telecommunications Standards Institute – Europejski Instytut Norm Teleko-

munikacyjnych. 
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− Archiwizowanie rejestrowanych zdarzeń: składowane są rekordy zda-
rzeń na potrzeby przyszłych działań. 

 
 
3. Architektura systemu 
 
 W modelu koncepcyjnym systemu PReM (rysunek 2) pokazano nadawcę, 
adresata, autoryzowane strony, wyznaczonego operatora nadawcy wiadomości, 
wyznaczonego operatora adresata wiadomości, zaufany punkt dystrybucji listy 
wyznaczonych operatorów oraz podstawowe powiązania między nimi.  
 Model zakłada, że autoryzację operatorów wyznaczonych prowadzić będzie 
UPU, jako organizacja międzynarodowa o uznanym autorytecie. PReM zapewnia 
przekazywanie wiadomości nadawanych jedynie przez użytkowników zarejestro-
wanych u swoich wyznaczonych operatorów. Możliwe jest przy tym nadawanie 
wiadomości do adresatów poza systemem PReM, ale przy ograniczeniu funkcji 
kontrolnych nad jej przekazywaniem.  
 W przedstawionym modelu wyznaczony operator nadawcy jest odpowiedzial-
ny za przyjęcie wiadomości PReM od nadawcy, przekazanie jej do serwera adresata 
oraz zarządzanie wiadomością. Jest także odpowiedzialny za zarządzanie własną 
domeną. Podobnie wyznaczony operator adresata jest odpowiedzialny za doręcze-
nie wiadomości PReM do adresata oraz za zarządzanie przychodzącymi wiadomo-
ściami. Jest on także odpowiedzialny za zarządzanie własną domeną. Nadawca 
wiadomości PReM identyfikuje adresata po jego nazwie lub adresie. Kopia bazy 
adresowej znajduje się na serwerze adresów każdego operatora.  
 Zarówno wiadomości PReM, jak i ewidencja przeprowadzonych operacji są 
archiwizowane w bazach operatorów nadawcy i adresata. Rezerwowa kopia ewi-
dencji jest przechowywana w bazie autoryzowanej organizacji niezależnej od ope-
ratora.  
 System powinien zapewnić przesyłanie wiadomości zarówno w przypadku, 
gdy obaj korespondenci są obsługiwani przez tego samego wyznaczonego operato-
ra, jak i przez różnych operatorów. Przyjmuje się, że korespondenci będą korzystać 
z powszechnie stosowanych aplikacji pocztowych, takich jak Microsoft Outlook, 
Microsoft Outlook Express, Mozilla ThunderBird i inne, a także z opcji logowania 
do serwera pocztowego przez stronę WWW. Szyfrowanie połączenia z serwerem 
realizują dodatkowo instalowane wtyczki.  
 Format przesyłanych wiadomości jest zgodny ze specyfikacją [4, 5]. Norma 
definiuje także kody zdarzeń, wraz z poziomem ich ważności, określające poszcze-
gólne etapy i problemy rejestrowane w ewidencji podczas przesyłania wiadomości 
PReM.  
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Rys. 2. Model koncepcyjny rejestrowanej poczty elektronicznej  

Źródło: UPU S52-1 [2]. 
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4. Zarządzanie tożsamością i procedury identyfikacji  
 
 Zasadniczą cechą systemu PReM jest rejestracja zdarzeń dotyczących operacji 
przesyłania wiadomości. W celu udokumentowania nadania i doręczenia wiadomo-
ści niezbędna jest identyfikacja nadawcy i adresata. Wybór procedury identyfikacji 
użytkowników zależy od strategii bezpieczeństwa domeny. Procedury te zostały 
opisane poniżej. 

− Identyfikacja hasłem. Standardowa identyfikacja przez login i hasło. 
Podwyższony poziom bezpieczeństwa zapewniają nam hasła jednorazowe, 
należy jednak zapewnić bezpieczną procedurę ich dostarczania.  

− Podpis elektroniczny z zastosowaniem elektronicznego certyfikatu. Za-
rządzanie tożsamością dotyczy w tym przypadku nie tylko nadawcy i adre-
sata, ale również wyznaczonych operatorów. Format i zasady certyfikacji 
powinny spełniać wymagania RFC 5280 [8] i Dyrektywy 1999/93/WE [9].  

− Kwalifikowany podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. 
Procedura ta jest uważana za najwyższy poziom zarządzania tożsamością  
i uwierzytelniania przewidziany dla PReM. Procedura identyfikacji powin-
na przebiegać zgodnie z RFC 3739 [10], ETSI TS 101 862 [11] i Dyrekty-
wą 1999/93/WE [9].  

 Wybór stosowanych procedur identyfikacji jest w gestii wyznaczonego opera-
tora. Należy jednak zauważyć, że będzie to miało znaczący wpływ na poziom za-
ufania do operatora.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Potrzeba stosowania poczty elektronicznej o podwyższonym poziomie bezpie-
czeństwa jest niepodważalna. Tego typu systemy stosowane są w bankach, admini-
stracji rządowej itp. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
wysoka wiarygodność nadawcy wiadomości oraz wysoki poziom bezpieczeństwa 
przekazywanych wiadomości i dokumentów. 
 Opisane rozwiązanie rejestrowanej poczty elektronicznej jest dedykowane 
jako usługa dostępna na całym świecie. Wymaga to wprowadzenia procedur gwa-
rantujących wiarygodność, i to na odpowiednim poziomie, poszczególnych użyt-
kowników i operatorów świadczących tę usługę. Norma [2] definiuję tę usługę jako 
usługę o wysokim poziomie zaufania, świadczoną przez operatorów pocztowych 
certyfikowanych i akredytowanych przez uznaną międzynarodową organizację 
pocztową.  
 Równoważną usługę definiuje specyfikacja ETSI [3, 4, 5, 6, 7]. Oba rozwią-
zania stosują ten sam format przesyłania wiadomości, a stosowane procedury są 
podobne. Wydaje się, że będzie istnieć możliwość komunikacji pomiędzy użytkow-
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nikami obu systemów przy zachowaniu podwyższonego poziomu wiarygodności. 
Wdrożenie światowego systemu PReM będzie wymagało skoordynowania wielu 
działań organizacyjnych.  
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ELECTRONIC POSTAL SERVICES 
 
 

Summary 
 
 This paper presents the registered e-mail worldwide. The system ensures a high 
level of security of messages sent with full tracking of sending events. The service is 
delivered only by selected, trusted operators, and can be sending only by a verified 
sender. The basis of the solution is standard UPU S52-1. 
 

Translated by Ryszard Kobus 
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ZASTOSOWANIE RFID DO LOKALIZACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wprawdzie tradycyjne usługi pocztowe zapewniają przesyłanie informacji  
w formie papierowej, lecz ich realizacja wspomagana jest systemami elektronicz-
nymi. Współczesne centra sortujące są zautomatyzowane, identyfikacje przesyłek  
i kontenerów wykonuje system elektroniczny, a czytniki wspomagają sortowanie 
przesyłek. Systemy elektroniczne zastępują nawet znaczki pocztowe. W artykule 
omówiono kilka wybranych technologii i rozwiązań wspomagających usługi pocz-
towe.  
 
 
1. Stosowane technologie 
 
 Do identyfikacji i lokalizacji przesyłek stosowane są różne metody. Najczę-
ściej stosowane jest znakowanie kodem paskowym, lecz technologia ta wypierana 
jest stopniowo przez znaczniki radiowe RFID1 oraz metody wykorzystujące analizę 
obrazu koperty przesyłki. Poniżej omówiono technologie powszechnie stosowane  
w procesach opracowania przesyłek pocztowych i badania jakości usług poczto-
wych. 
Kod paskowy 
 Technologia ta wykorzystywana jest szeroko, od wielu już lat, do znakowania 
przesyłek i towarów. Jest powszechnie stosowana w handlu oraz do zarządzania 

                                                 
1  Radio frequency identification. 
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dokumentami. Obecnie występuje około 30 znormalizowanych, różnych rodzajów 
kodów paskowych. W procesie opracowania przesyłek pocztowych kody paskowe 
stosowane są do: 

− znakowania pojedynczych przesyłek listowych i paczek oraz 
− znakowania kontenerów i pojemników zbiorczych. 

 Kody paskowe nanoszone na przesyłki wykorzystywane są w procesie sorto-
wania. Oznakowane kontenery wspomagają logistykę. Znakowanie kodem pasko-
wym jest proste technologicznie i tanie, ale dla pewnego skanowania powinno być 
naniesione na gładkie i najlepiej białe podłoże. Wadą rozwiązania jest brak możli-
wości skanowania przesyłek umieszczonych w kontenerze i równoczesny odczyt 
kodów z wielu przesyłek.  
Kod dwuwymiarowy 
 Kod jest wykonany w postaci dwuwymiarowego obrazu graficznego nanoszo-
nego na przesyłkę. Umożliwia zapisanie więcej informacji na tej samej powierzchni 
niż dla kodów paskowych liniowych, ale jest technologicznie trudniejszy do odczy-
tu – wymaga czytnika z układem CDD2. Kod dwuwymiarowy stosowany jest  
w elektronicznych znakach opłaty3. 
Analiza obrazu koperty 
 Badania wykazały, że tylko ok. 95 % kodów paskowych nadrukowanych na 
przesyłkach jest czytane bez zniekształceń4. Kody paskowe nadrukowane na wielo-
kolorowym podłożu (np. na przesyłkach z kolorową prasą) zazwyczaj nie są prawi-
dłowo czytane przez skanery.  
 Problemy te rozwiązano tworząc cyfrowy obraz widoku koperty, który jest 
rejestrowany w bazie danych systemu opracowania przesyłek. Ten cyfrowy obraz 
zawiera dane adresowe i cechy charakterystyczne przesyłki takie jak: 

− kolor koperty,  
− wymiary koperty,  
− logo nadawcy,  
− znaki opłaty. 

 Cyfrowy obraz koperty, pomimo że jest mocno skompresowany, umożliwia 
jednoznaczną identyfikację przesyłki w całym procesie sortowania i przesyłania. 
Rozwiązanie pozwala nawet na rezygnację z kodu paskowego w procesie opraco-
wania przesyłek. Przykładami zastosowania są systemy V-Id firmy Solyst i Finger-
Print firmy Siemens5. 

                                                 
2  Charge coupled device – przetwornik stosowany często w kamerach wideo. 
3  PN-EN 14615:2009: Usługi pocztowe – Cyfrowe znaki opłaty pocztowej – Zastosowania, 

bezpieczeństwo i projektowanie. 
4  T. Gillet: V-Id™, the SOLYST Virtual ID-tag. RFID Forum – Bern, 6-12-2006. 
5  T. Bayer: Fingerprint -a way to eliminate ID tags. UPU RFID Meeting. Bern, 6-12-2006. 
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RFID 
 RFID jest systemem kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, radiowy 
odczyt i zapis danych z i do specjalnych układów elektronicznych, przytwierdzo-
nych lub umieszczonych wewnątrz nadzorowanych przedmiotów.  
 Początki identyfikacji radiowej sięgają lat 40. XX wieku, były to urządzenia 
na bazie wykrywaczy metali. Pierwsze sklepowe systemy antykradzieżowe zaczęto 
stosować w latach 60. Pełna identyfikacja radiowa pojawiła się w latach 70.,  
a pierwszym był system Tiris firmy Texas Instruments.  
 Obecnie znaczniki RFID są powszechnie stosowane przy: 

− znakowaniu towarów, 
− kontroli dostępu do pomieszczeń, 
− elektronicznych płatnościach (autostrady, parkowanie itp.), 
− transporcie miejskim (karta miejska),  
− znakowaniu zwierząt i innych zastosowaniach. 

 Obecność znaczników, o niewielkich rozmiarach, jest rejestrowana przez 
bramki kontrolne lub skanery ręczne. Mogą być stosowane znaczniki pasywne, 
czyli nie posiadające własnego źródła zasilania i zasilane energią odebraną z bramki 
pomiarowej. Znaczniki pasywne wykonywane są w formie karty kredytowej, na-
lepki lub też maleńkiej rurki (do wszczepiania pod skórę zwierzęcia). Znaczniki są 
znormalizowane przez ISO/IEC6 i ETSI7, pracują w różnych pasmach częstotliwo-
ści od 125 kHz do 2,4 GHz. Mogą one jedynie nadawać swój identyfikator lub za-
pisywać informację z bramki w swojej pamięci. W zależności od zastosowanych 
częstotliwości, wymiarów znacznika i mocy nadajnika bramki zasięg znaczników 
zawiera się w zakresie od kilku centymetrów do 6 m. Dla celów identyfikacji prze-
syłek pocztowych stosowane są często znaczniki pasywne zgodne ze specyfikacją 
ISO/IEC1800-6 zapewniające duży zasięg radiowy.  
 Do identyfikacji przesyłek pocztowych często stosowane są znaczniki aktyw-
ne. Ich zasięg jest bardzo duży, ale niestety, z uwagi na wymiary baterii zasilającej, 
ich gabaryty są znacznie większe niż gabaryty znaczników pasywnych.  
Modemy GSM 
 Do śledzenia tras przesyłek stosuje się również modemy GSM. Taki system 
nie wymaga budowy bramek pomiarowych, gdyż korzysta z infrastruktury operato-
ra GSM. Lokalizację modemu określa się na podstawie pomiarów poziomu i opóź-
nienia sygnału radiowego dokonywanego przez pobliskie stacje bazowe GSM. Po-
ważnym problemem są ograniczenia w transporcie lotniczym, gdyż w czasie lotu 
modem powinien być wyłączony. Producenci modemów oferują wprawdzie opcję 
                                                 

6  ISO – International Organization for Standardization − Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna, IEC − International Electrotechnical Commission − Międzynarodowa Komisja 
Elektrotechniczna. 

7  European Telecommunications Standards Institute − Europejski Instytut Norm Teleko-
munikacyjnych. 
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wyłączania modemu na określony czas, ale w przypadku opóźnienia startu samolotu 
modem może się włączyć w trakcie przelotu. Sztywna konstrukcja modemów  
i duża masa praktycznie uniemożliwia ich zastosowanie do śledzenia przesyłek 
listowych, ale nie utrudnia śledzenia paczek. 
 W Polsce takie rozwiązanie oferuje firma Biatel SA pod handlową nazwą 
CellBOX-K. Należy dodać, że cena modemu GSM jest wielokrotnie wyższa od 
ceny znacznika RFID, a w kosztach eksploatacji należy uwzględnić koszty abona-
mentu i połączeń w sieci GSM.  
 
 
2. Przykład zastosowania RFID 
 
 Pomiary w systemie UNEX8 są wykonywane w Europie już od 14 lat. System 
był projektowany w latach 90 i zastosowano najlepsze, wtedy dostępne, rozwiąza-
nia techniczne. W projekcie uwzględniono także możliwości instalacji w krajach  
o różnym poziomie rozwoju technicznego. System jest eksploatowany w sposób 
ciągły, jest ciągle modernizowany i rozbudowywany, a zastosowane rozwiązania 
gwarantują pewność rejestracji trasy przesyłki. 
 System UNEX (rysunek 1) jest przeznaczony do pomiarów terminowości 
międzynarodowych przesyłek listowych. Badania wykonuje się poprzez przesyłanie 
przesyłek testowych pomiędzy uczestnikami panelu badawczego. Zapewnia on 
uwiarygodnienie zapisów panelu badawczego, nadającego i odbierającego przesyłki 
testowe, poprzez elektroniczną rejestrację obecności przesyłek w wyznaczonych 
punktach kontrolnych w określonym czasie. Rejestracja i archiwizacja tych zdarzeń 
następuje w centralnym systemie monitoringu.  
 Rejestracji podlegają znaczniki elektroniczne RFID (rysunek 2), zwane rów-
nież tagami, umieszczane w kopercie przesyłki testowej. Znaczniki mają niewielką 
wagę (około 12 g), są elastyczne, tak więc nie utrudniają procesów automatycznego 
opracowania przesyłek. Elementem krytycznym, decydującym o grubości znaczni-
ka, jest bateria zasilająca znacznik. Wieloletnie użytkowanie tagów wykazało, że 
zastosowane w znacznikach baterie nie zwiększają znacząco niebezpieczeństwa 
identyfikacji przesyłek testowych.  
 Obecność przesyłek testowych rejestruje się w punktach pomiarowych syste-
mu. Jako punkty pomiarowe systemu wybiera się węzły operatorów pocztowych 
takie jak sortownie i punkty wymiany poczty. Bramki pomiarowe umieszcza się 
nad wszystkimi wejściami do sortowni lub też nad rampą sortowni. To drugie roz-
wiązanie pozwala również na objęcie rejestracją kontenerów przeładowywanych na 

                                                 
8  Działający od 1994 roku system pomiarowy terminowości przesyłania międzynarodo-

wych przesyłek listowych zarządzany przez Międzynarodową Korporację Pocztową (The Interna-
tional Post Corporation – ICP). 
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu UNEX  

Źródło: www.upu.int 

 
 
 

 
 

Rys. 2. Znaczniki aktywne RFID systemu UNEX 

Źródło: www.upu.int 
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rampie, z samochodu na samochód, a więc z pominięciem sortowni. Pewna reje-
stracja wszystkich przesyłek testowych wymaga spełnienia następujących warun-
ków: 

− zasięg rejestracji co najmniej 3 m, 
− równoczesna rejestracja kilku przesyłek, 
− rejestracja przesyłek umieszczonych w kontenerach i pojemnikach,  
− rejestracja przesyłek w poruszających się pojemnikach. 

 Należy dodać, że w latach 90. nie były jeszcze dostępne bierne znaczniki 
RFID zapewniające 3-metrowy zasięg radiowy i dlatego firma Lyngso Systems 
zaproponowała rozwiązanie z aktywnymi znacznikami pracującymi w dwóch pa-
smach częstotliwości. Znacznik jest aktywowany sygnałem o częstotliwości 125 
kHz nadawanym z anteny umieszczonej nad wejściem do sortowni. W odpowiedzi 
znacznik nadaje swój unikalny kod identyfikacyjny na częstotliwości 433,92 MHz, 
który po odebraniu czytnikiem jest rejestrowany w komputerze przemysłowym 
lokalnej sieci RFID. Do rekordu jest dołączany znacznik daty i czasu.  
 Zastosowane znaczniki zapewniają rejestrację przesyłek w zasięgu co naj-
mniej 3 m od anteny nadawczej, przy szybkości poruszania znacznika do 5 m/s. 
Możliwa jest równoczesna rejestracja do 15 znaczników znajdujących się w zasięgu 
czytnika (np. w jednym kontenerze). Rozwiązanie umożliwia rejestracje przesyłek 
w dużych obiektach poprzez zwiększenie liczby bramek rejestrujących.  
 Rekordy z lokalnej sieci RFID przesyłane są do Centralnego Systemu Monito-
rowania (CMS) i tam przetwarzane i archiwizowane. Istnieje możliwość zastoso-
wania różnych sposobów transmisji do CMS, co zapewnia przesyłanie rekordów 
nawet z krajów o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej.  
 System ma wbudowane funkcje zdalnego utrzymania i zarządzania. Zapewnia 
on: 

− zdalny nadzór nad urządzeniami systemu, 
− zdalną rekonfigurację urządzeń, 
− monitorowanie stanu sprawności urządzeń, 
− zdalną aktualizację oprogramowania użytkowego (software), 
− zdalną aktualizację oprogramowania warstwy sprzętowej (firmware), 
− autodiagnostykę poszczególnych urządzeń systemu. 

 System jest wykorzystywany w badaniach czasu przesyłania przesyłek listo-
wych zgodnie z normą PN-EN 13850 i zapewnia uwiarygodnienie zapisów prowa-
dzonych przez poszczególnych nadawców i adresatów. Ponieważ bramki są insta-
lowane również w punktach wymiany poczty, umożliwia on także ocenę czasu 
przesyłania przez poszczególne kraje.  
 Badanie terminowości jest prowadzone zgodnie z następującą procedurą. 
Przesyłki testowe są dostarczane nadawcom wraz z aktywnymi, gotowymi do pracy 
znacznikami. Następnie nadawca nadaje przesyłkę testową, zgodnie z dniem nada-
nia podanym w harmonogramie badania, do adresata, rejestrując przy tym nadanie 
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przesyłki w systemie pomiarowym. Przebieg przesyłki na całej trasie jest rejestro-
wany przez bramki pomiarowe systemu. Adresat rejestruje w systemie pomiaro-
wym doręczoną przesyłkę, a przesyłkę testową wraz ze znacznikiem odsyła do 
instytucji badawczej. Zauważmy, że znacznik może zostać dodatkowo zarejestro-
wany przez bramki pomiarowe w trakcie dostarczania materiałów nadawcom  
i w trakcie odsyłania doręczonych przesyłek do instytucji badawczej. Problem eli-
minacji dodatkowych rejestracji znaczników został rozwiązany przez wprowadze-
nie metalizowanych kopert transportowych ekranujących sygnały radiowe.  
 System UNEX jest ciągle modernizowany i rozwijany. W 2009 roku testowa-
no miniaturową bramkę pomiarową instalowaną w prywatnej skrzynce adresata. 
Bramka jest dostarczana do uczestnika badania i zgodnie z dostarczoną instrukcją 
montowana w prywatnej skrzynce oddawczej. Po roku pracy bramka zostanie zde-
montowana i odesłana do instytucji badawczej w celu odczytu zarejestrowanych 
danych, wymiany baterii i diagnostyki. Takie bramki można będzie instalować  
w prywatnych skrzynkach pocztowych wyprodukowanych zgodnie z normą euro-
pejską EN 13724, z wyłączeniem skrzynek wyposażonych w tak zwane zamknięcie 
centralne. W skrzynkach tych listonosz ma dostęp do całej przestrzeni skrzynki  
i niestety może zauważyć bramkę i zidentyfikować uczestnika badania.  
 Technologia RFID jest intensywnie rozwijana. Parametry znaczników są coraz 
lepsze, a cena ich spada. Obecnie dostępne są znaczniki pasywne zapewniające 
zasięg radiowy wystarczający do skutecznej rejestracji przesyłek. W 2006 roku na 
RFID Forum przedstawiono pilotową instalację z Szanghaju wykorzystującą znacz-
niki pasywne. Do śledzenia przesyłek i kontenerów zastosowano znaczniki wyko-
nane zgodnie z ISO/IEC 18000-6:2004 i pracujące na częstotliwości 915 MHz.  
W systemie pracują zarówno znaczniki jedynie nadające swój kod ID (Read-only), 
jak i rejestrujące informacje (Re-writable).  
 Również poczta koreańska buduje kompleksowy system śledzenia kontene-
rów, paczek i przesyłek rejestrowanych przy pomocy pasywnych znaczników.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Zastosowanie elektronicznych systemów wspomaga procesy opracowywania 
przesyłek i badania jakości usług pocztowych. Stale rozwijane systemy elektronicz-
ne zapewniają skrócenie czasu sortowania i zmniejszenie liczby błędów kierowania 
przesyłek przy równoczesnym spadku kosztów. Niemniej nie wyeliminują całkowi-
cie operacji wykonywanych ręcznie.  
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E-BIZNES W SEKTORZE TSL (TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, realizowane przez nie strate-
gie działania, zakres i skalę przedsięwzięć gospodarczych wpływa wiele czynni-
ków. Czynniki te tworzą uwarunkowania zewnętrzne (niezależne od przedsiębior-
stwa) i wewnętrzne, na które ma wpływ przedsiębiorstwo. Otoczenie zewnętrzne 
często dzielone jest na otoczenie ogólne i celowe.1 Ogólne otoczenie większości 
firm ma wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny  
i międzynarodowy. Jako otoczenie celowe można wyodrębnić konkretne organiza-
cje czy grupy, które mogą wpływać na działalność firmy. Otoczenie celowe może 
obejmować konkurentów, klientów, dostawców, związki zawodowe, właścicieli czy 
sojuszników strategicznych. Istotne dla przedsiębiorstwa jest otoczenie techniczne, 
czyli dostępność metod pozwalających przekształcić zasoby w produkty lub usługi. 
To możliwość zastosowania najnowszych osiągnięć postępu technicznego, nowo-
czesnych technologii. Stosowana technologia może przyczynić się do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej dzięki np. szybszej i dokładniejszej obsłudze klienta, 
poprawie jakości świadczonych usług. Technologia pozwala na skrócenie czasu 
obsługi klienta, zmniejszenie kosztów administracyjnych, wspomaganie procesu 
podejmowania decyzji. Uwarunkowania wewnętrzne to czynniki zależne od samej 
firmy. Do nich w pierwszej kolejności należy zaliczyć posiadane przez firmę zaso-
by rzeczowe, finansowe i osobowe, zarządzanie i marketing, działalność badawczo-
rozwojową czy dostęp do sieci informatycznych itp. Technika informacyjna odgry-

                                                 
1  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 103-115. 
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wa kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Stosowanie systemów informa-
tycznych w zarządzaniu podmiotami w istotny sposób zwiększyło możliwość kre-
owania wartości dodanej, zarówno poprzez wpływanie na elementy związane  
z przychodami i kosztami podmiotu, jak również w obszarze poprawy jakości  
i oferowaniu różnych dodatkowych cech, mających indywidualizować świadczone 
usługi.  
 Internet oraz systemy informatyczne stały się podstawą nowoczesnej gospo-
darki elektronicznej. Stworzyły możliwość kreowania nowych modeli współpracy  
z partnerami biznesowymi we wspólnym, globalnym środowisku biznesowym, 
jakie powstało na skutek procesów globalizacji, internacjonalizacji i nowych roz-
wiązań technicznych. Elektroniczna gospodarka oparta na technologii i systemach 
informatycznych umożliwia optymalne zarządzanie relacjami z dostawcami, od-
biorcami oraz innymi partnerami biznesowymi, realizowanie transakcji elektronicz-
nych w obszarze zaopatrzenia i sprzedaży, jak również udostępnianie, dostarczanie 
i wymianę informacji w sieciach biznesowych. 
 
 
1. Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw 
 
 Rozwój technologii informatycznych stworzył w ostatnich kilkunastu latach 
podstawy do opracowywania oraz stosowania skutecznych systemów informacyj-
nych. Bez wsparcia najnowszej technologii informatycznej niemożliwe jest 
usprawnienie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produktów oraz 
zwiększanie efektywności tego przepływu. Dzięki niej możliwy jest szybki dostęp 
do informacji takich jak: stan kasy, płynność, stan zamówień odbiorców, stan ma-
gazynów itp. Dzięki modułowej budowie systemów informatycznych dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb firm systemy te są efektywnym narzędziem pla-
nowania i kontroli finansów, magazynów, alokacji i zarządzania zasobami firmy, 
planowania i realizacji produkcji itp. Każda zmiana wprowadzona przez użytkow-
nika systemu jest rejestrowana natychmiast przez cały system, na przykład zamó-
wienie klienta wprowadzone do komputera jest natychmiast dostępne dla sterowa-
nia zapasami, planowania produkcji, prognozowania sprzedaży. Umożliwia to 
usprawnienie przepływu informacji między producentem i zamawiającym towar, co 
przyspiesza przebieg procesów transakcyjnych, a więc strumienia finansowego  
i rzeczowego. 
 Duże firmy transportowe, spedycyjne czy logistyczne korzystają z rozwinię-
tych systemów informatycznych klasy MRP II lub ERP. Systemy te obejmują prak-
tycznie całą działalność przedsiębiorstwa. Składają się z modułów obejmujących 
finanse i księgowość, gospodarkę materiałową, dystrybucję, harmonogramowanie 
zakupów, analizę popytu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją, 
gospodarkę remontową, sprzedaż i wspomaganie pozostałych elementów relacji  
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z klientami (pozyskanie klientów, baza danych o klientach, przygotowywanie ofert, 
sprzedaż, późniejsze wsparcie i obsługa klientów), projektowanie nowych produk-
tów, zarządzanie jakością, całą sferę e-biznesu. W trakcie wdrażania systemu wy-
mienione moduły modyfikowane są dla potrzeb danego przedsiębiorstwa. Stopień 
modyfikacji jest różny, a czasami niezbędne jest przygotowanie oprogramowania 
specjalistycznego typowego dla danej sfery działalności lub specjalistycznego dla 
danego przedsiębiorstwa, np. zarządzania flotą pojazdów, zarządzania spedycją, 
przesyłkami ekspresowymi, magazynami czy opakowaniami. Wśród modułów 
typowych dla sfery transportowej wymienić można moduły wspomagające układa-
nie tras przewozu oraz harmonogramów pracy kierowców i taboru (moduły zarzą-
dzania flotą), moduły obejmujące gospodarkę taborem (planowanie przeglądów 
technicznych, ewidencja kosztów w odniesieniu do pojazdów), automatyczną loka-
lizację pojazdów, ewidencję i zarządzanie ruchem przesyłek (informowanie zlece-
niodawcy o miejscu, w którym znajduje się przesyłka), technologie automatycznej 
identyfikacji przesyłek, czy systemy zarządzania pracą magazynów.  
 Jeżeli zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw są systemami 
otwartymi, oznacza to możliwość ich integracji z systemami innych przedsię-
biorstw. Zintegrowany system informatyczny całego łańcucha dostaw stanowi jego 
połączenie informacyjne. Istnienie takiego systemu jest - poza wzajemną zgodno-
ścią kulturową i operacyjną, elastycznością i zaufaniem - jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących udane partnerstwo logistyczne. Rozwój zintegrowanych 
systemów informatycznych przedsiębiorstw następuje w kierunku wychodzenia 
poza struktury korporacyjne. Przechodzi się od systemów wewnątrzorganizacyjnej 
integracji modułów funkcjonalnych w ramach MRP czy ERP do integracji między-
organizacyjnej w systemach klasy SCM (Supply Chain Management), WMS (Wa-
rehouse Management System) czy CRM (Customer Relationship Management). 
Sprzyjają one tworzeniu zintegrowanych łańcuchów dostaw stając się łącznikiem 
między różnymi systemami korporacyjnymi. W ten sposób powstają elektroniczne 
wertykalne platformy biznesowe.2 
 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w podmiotach sektora 
TSL spełniają swoje zadania dzięki rozwojowi sieci i integracji systemów informa-
tycznych różnych podmiotów. W sektorze tym bowiem bardzo ważna jest integra-
cja systemu z otoczeniem, łączenie, wymiana danych, integracja systemów infor-
matycznych różnych podmiotów. Z punktu widzenia relacji z otoczeniem istotną 
rolę ogrywają systemy CRM (Customer Relationship Management), systemy elek-
tronicznej wymiany danych pomiędzy podmiotami EDI (Electronic Date Inter-

                                                 
2  E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004,  

s. 131-135. 
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change) oraz systemy zarządzania łańcuchami dostaw SCM (Supply Chain Mana-
gement)3.  
 Systemy CRM to rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie kon-
taktami z klientami. Obejmują monitorowanie i rejestrację wszystkich kontaktów  
z aktualnymi i potencjalnymi klientami (dotyczy kontaktów, kampanii marketingo-
wych, prezentacji rozmów, ustaleń, korespondencji). Koncentruje się na obsłudze 
sprzedaży towarów i usług oraz wsparciu eksploatacyjnym i serwisie (obsłudze 
posprzedażnej), które to obszary mogą być zintegrowane z systemem ERP4. 
 Systemy SCM to rozwiązania informatyczne w zakresie łańcucha dostaw, 
obejmują one wspomaganie procesów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży w sposób 
zapewniający optymalizację tych procesów oraz uzyskiwanie korzyści w wyniku 
zarządzania kosztami, wpływania na wielkość dostaw oraz sprzedaży, w tym też na 
jakość dostarczanych produktów i usług. 
 EDI (Electronic Data Interchange) to systemy wymiany danych przy użyciu 
sieci komputerowych. Rozwiązanie upowszechniane od końca lat siedemdziesią-
tych, kiedy zaczęto wykorzystywać sieci informatyczne do wymiany informacji 
miedzy kontrahentami, np. w zakresie zamówień, rachunków. Nowym impulsem  
w rozwoju stało się upowszechnienie Internetu5. 
 Internet przekształca łańcuchy dostaw we wszystkich branżach. Obecnie do-
stawcy, dystrybutorzy, producenci i sprzedawcy współpracują ze sobą bliżej i efek-
tywniej niż dotychczas. Dzisiejsze, sterowane rozwojem technologii łańcuchy do-
staw pozwalają klientom w pełni zapanować nad zakupami, zwiększyć koordynację 
i łączność między poszczególnymi partnerami-dostawcami oraz pomagają obniżyć 
koszty w każdej firmie należącej do łańcucha dostaw. Dzięki sieciowym systemom 
zarządzania łańcuchem dostaw wszystkie firmy w tym łańcuchu mogą działać jak 
jedno przedsiębiorstwo, wspólnie wykonując zadania zidentyfikowane w każdej 
firmie. Zintegrowane procesy łańcucha dostaw eliminują nadmiarowość i poprawia-
ją wydajność. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpowszechnianie informacji  
o popycie na rynku, minimalizacja stanu zapasów, poprawa jakości i zwiększenie 
poziomu rentowności. Dodatkowo, dzięki współpracy z dostawcami i klientami, 
łańcuch dostaw działający w sieci umożliwia skrócenie czasu wprowadzania no-
wych produktów na rynek. 
 Istotnym czynnikiem decydującym o sprawności zarządzania procesami logi-
stycznymi realizowanymi w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw jest możli-
wość szybkiego odczytu i dostępu do informacji o danym towarze, decydująca czę-
sto o opłacalności danej operacji. Sprawne zarządzanie pracą magazynu, szybkie  

                                                 
3  Zob. P. Adamczewski: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001. 
4  P. Adamczewski: op. cit., s. 156. 
5  Ibidem, s. 160. 
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i precyzyjne realizowanie zamówień, możliwość monitorowania przesyłek na 
wszystkich etapach ich przemieszczania – to tylko niektóre z zalet zastosowania 
systemów automatycznej identyfikacji w logistyce. Systemy automatycznej identy-
fikacji (SAI) są to programy i urządzenia umożliwiające generowanie, drukowanie, 
odczytywanie i przetwarzanie danych reprezentowanych przez różne nośniki, jak 
np. kody kreskowe, transpondery RFID itp. 
 Analizując strukturę i funkcjonalność wymienionych systemów widoczne 
staje się, że mają one wspomagać, są narzędziami mającymi pozwolić na jak naj-
lepsze zaspokojenie potrzeb klientów. 
 
 
2. Wykorzystanie Internetu w obsłudze klienta 
 
 Ogólnie obsługę klienta definiuje się jako system rozwiązań zapewniających 
klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenia zamówienia i czasem 
otrzymania produktu/usługi. Obsługę klienta kojarzy się także z dotrzymywaniem 
standardów czasu dostawy, terminowości, kompletności, dostępności zapasu, 
uszkodzeń itd. Są one albo bezwzględnie wymagane przez odbiorców, albo stano-
wią zachęcającą ofertę i deklarację firmy, konkurującej obsługą na rynku produk-
tów finalnych.  
 Logistyczna obsługa klienta powinna spełniać zasady określane jako 7 W, 
czyli ma polegać na tym, aby właściwy produkt znalazł się we właściwym miejscu 
we właściwym czasie i był we właściwym stanie, we właściwej ilości, z właściwym 
serwisem i po właściwym koszcie. Poza tym obsługa klienta powinna być rozumia-
na jako zbiór wszelkich aktywności na poziomie zarządzania oraz wykonawczym, 
związanych z takimi elementami jak:6 przygotowanie własne do przyjęcia i realiza-
cji zamówienia klienta (łatwość, z jaką klient może złożyć zamówienie), kontakto-
wanie się z klientem i obsługa informacyjna (na przykład informowanie o postępie 
w realizacji zamówienia lub gdzie w danym momencie znajduje się ładunek), ob-
sługa wewnętrzna jego zamówienia, przygotowanie i wydawanie zamówionego 
produktu, dostawa produktu do klienta, obsługa płatności (oferowanie korzystnych 
terminów płatności), instalacja i szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
możliwość zwrotu towaru i warunki reklamacji, wymagania ochrony środowiska  
w procesie sprzedaży i po zakończeniu użytkowania produktu. 
 Wszystkie działania podejmowane przez firmy logistyczne mają ogólnie na 
celu dążenie do profesjonalizmu i wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu 
z klientem, pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów, właściwą identyfikację 
potrzeb klienta oraz szybkie i kompletne ich zaspokojenie, zapewnienie indywidu-
alnego podejścia i partnerstwa w stosunkach z klientem, dotrzymywanie zobowią-

                                                 
6  S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 124. 
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zań, sprawną komunikację z klientem, pracownikami i przewoźnikami (dostawca-
mi), ciągłe doskonalenie, podnoszenie własnych kwalifikacji, współtworzenie jed-
nolitego, prestiżowego wizerunku firmy, troskę o otoczenie i środowisko naturalne, 
stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością. 
 Rozwój Internetu rozpoczął nowy etap w budowaniu relacji z klientami.  
Z jednej strony dając klientom łatwy dostęp do informacji o firmach działających 
na rynku i możliwość nawiązania kontaktu z nimi. Z drugiej strony znacznie rozsze-
rzając pole rynkowego działania firm. Nie ulega wątpliwości, że Internet tworzy 
świat, w którym nie ma zbędnego oczekiwania, informacja dociera w czasie rze-
czywistym, a dostawa produktu czy realizacja usługi następuje w odpowiedzi na 
zgłoszony popyt. Użytkownicy Internetu cenią sobie brak konieczności wychodze-
nia z domu czy biura, aby dokonać określonych zakupów. Im prostszy jest proces, 
tym wyższy poziom satysfakcji konsumentów. Sieć oferuje możliwości nie wystę-
pujące w innych kanałach dystrybucji, m.in.: całodobowy dostęp, informacje aktu-
alizowane na bieżąco, możliwość porównywania konkurencyjnych ofert, wsparcie 
ze strony firmy online, samoobsługę w wersji online, zindywidualizowana ofertę.7 
 Internet dzięki łatwej dostępności, światowemu zasięgowi i strukturze gwaran-
tującej ciągłość funkcjonowania i możliwość przesyłania informacji stanowi śro-
dowisko do zrealizowania nowych usług i udostępniania ich użytkownikom online. 
W ten sposób rozszerza się klasyczne wyobrażenie o obsłudze klienta do interneto-
wej obsługi klienta. Internet daje możliwości kształtowania w zupełnie nowy spo-
sób relacji z klientem. Ten nowy sposób to przede wszystkim odejście od traktowa-
nia klientów w kategoriach pewnych uśrednionych grup i zwrócenie się w stronę 
indywidualizacji kontaktu poprzez wykorzystanie zgromadzonych w bazach danych 
informacji o potrzebach i preferencjach każdego z nich. O sprawności obsługi de-
cyduje w dużej mierze dostęp do informacji zarówno bezpośrednio przez klientów, 
jak również pracowników firmy, których zadaniem jest udzielanie porad. 
 Podstawowymi elementami w internetowej obsłudze klienta wykorzystywa-
nymi przez przedsiębiorstwa spedycyjne to: wszelkiego rodzaju formularze zwrot-
ne, szablony (np. bazodanowe, zapytania ofertowego, zlecenia transportowego, 
zlecenia importu i eksportu towarów, dokumentacji transportowej, dokumentacji do 
odprawy celnej, do śledzenia drogi przesyłki, upoważnień itp.) umieszczane na 
stronach WWW oraz poczta elektroniczna, serwisy informacyjne, serwisy wyszu-
kiwawcze. Możliwość szybkiego otrzymania informacji zachęca wielu usługobior-
ców do wybrania tej formy jej pozyskiwania. Może to być informacja dotycząca 
cen usług przewozowych, informacja o agencjach celnych, taryfach celnych, prawie 
transportowym, warunkach meteorologicznych itd. Klienci mogą przekazywać 
swoje opinie, życzenia, propozycje ulepszeń pracy spedytora. Formularze umiesz-

                                                 
7  Zob. J. Dyché, CRM relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002. 
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czane na stronach WWW dają możliwość w sposób prosty i jednocześnie skuteczny 
uzyskiwania informacji zwrotnej od klientów. 
 Firmy działające w sektorze TSL na rynku polskim w znacznym stopniu wy-
korzystują potencjalne możliwości prezentacji swojej oferty poprzez strony WWW. 
Strony takie są interaktywne, pozwalają na prowadzenie dialogu elektronicznego  
z klientem poprzez umieszczanie szablonów zapytań ofertowych, szablonów zleceń 
transportowych, spedycyjnych, upoważnień, zapytań kierowanych do doradców, 
konsultantów itd., umożliwiając tym samym szybkie zawarcie umowy i szybką jej 
realizację, tym samym czyniąc elektroniczny dialog z klientem dynamicznym na-
rzędziem elastycznego kształtowania i rozwijania współpracy pozwalającym na 
szybkie przekazywanie dwustronnej informacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Posiadane przez firmę zasoby decydują o skali i zakresie jej działalności oraz 
wpływają na wybór strategii działania. Możliwości finansowe firmy wyznaczają 
między innymi zakres działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzanie innowa-
cji, a także rzutują często na jakość świadczonych usług. Firmy o dużych zasobach 
finansowych mogą inwestować w nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz zintegrowa-
ne systemy informatyczne niezbędne do świadczenia usług o wysokim poziomie 
jakości dla najbardziej wymagających klientów. Mogą również pozwolić sobie na 
dywersyfikację świadczonych usług, przez co mogą oferować bogatszy pakiet pro-
duktów dla zróżnicowanych np. branżowo klientów. Nowoczesna firma transpor-
towo-spedycyjno-logistyczna powinna charakteryzować się sprawną komunikacją 
zarówno z klientem, jak i wewnątrz firmy, szybkim przepływem informacji i do-
kumentów. W swojej działalności muszą one uwzględnić następujące działania: 
silną orientację na obsługę masowego klienta wymagającą jednocześnie zindywidu-
alizowania oferty, informatyzację jako czynnik przewagi konkurencyjnej, wzrost 
znaczenia sieci informatycznych, Internetu, intranetu, EDI, e-commerce, e-business, 
konkurowanie przez partnerstwo, rozszerzanie oferty usługowej przez skupianie 
przepływu towarów wraz z usługami i strumieniami finansowymi. 
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E-BUSINESS IN THE SECTOR OF TFL  
(TRANSPORT – FORWARDING – LOGISTIC) 

 
 

Summary 
 
 Modern transport-spedition-logistic company should be characterized by efficient 
comunication both external (with the customer) and internal, fast transfer of information 
and documents. They must take into consideration the following actions: strong orienta-
tion on mass customer service, which requires simultaneously individualised offer, 
informatisation as the competetive advantage, growing importance of information net, 
internet, intranet, EDI, e-commerce, e-business, competing through partnership, widen-
ing of the service offer through concentration of the movement of goods together with 
finance streams and services. 
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SUBSTYTUCJA STARYCH MEDIÓW BARIERĄ ROZWOJU  
INTERNETOWYCH FIRM MEDIALNYCH  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie konwergencji mediów kluczowym zjawiskiem jest migracja odbior-
ców od tzw. starych mediów, zwłaszcza prasy, ku Internetowi. Podążając za swymi 
odbiorcami firmy medialne oferują im dostęp do internetowych wydań prasy, wy-
dań substytucyjnych dla tradycyjnych wersji papierowych. Ta powszechna praktyka 
niesie zagrożenie tym poważniejsze, że tracąc czytelników tradycyjnych mediów 
wydawcy muszą sprostać wyzwaniu, jakim mimo ekspansji Internetu pozostaje 
bardzo wolno zmieniająca się struktura przychodów. Największe przychody rekla-
mowe firmy medialne uzyskują bowiem nadal z wydań papierowych. Internet przy-
ciąga odbiorców, ale internetowe wydania gazet pozostają w zdecydowanej więk-
szości niedochodowe. Substytucja tych wydań w istotny sposób hamuje rozwój 
firm medialnych.  
 
 
1. Internetowe wersje jako substytuty 
 
 Powstawanie gazet on-line wpisuje się w konwergencję prasy i Internetu, 
które umożliwiły postępy cyfryzacji. Technologicznie Internet pozwala im dotrzeć 
w najbardziej odległe zakątki świata, wszędzie tam, gdzie możliwy jest do niego 
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dostęp. W praktyce większość gazet on-line należy do firm wydawniczych wydają-
cych ich drukowane odpowiedniki.1  
 Firmy te funkcjonują na rynku, który przeżywa szczególnie intensywne prze-
obrażenia. Pomiędzy 1950 a 1999 r. reklamowe przychody gazet rosły na najbar-
dziej rozwiniętym, amerykańskim rynku o 7% rocznie, ale ekspansja Internetu za-
hamowała tempo tego wzrostu do 0,5% w latach 2000–2006 (przychody reklamowe 
w Internecie wzrastały rocznie o 30%).2  
 Te niezwykle dynamiczne zmiany traktować można nie tylko jako szanse 
związane z możliwościami nowej technologii i sposobności dotarcia do nowego 
audytorium, ale także jako zagrożenia. Nawet bowiem jeśli wydawnictwa prasowe 
były przez ostatnie dekady dochodowe, to - jak alarmuje Pew Research Center - ich 
rzeczywista siła konkurencyjna była wątpliwa, albowiem ich przewaga konkuren-
cyjna nie była stabilna, nawet jeśli wykazywały one ponadprzeciętne wyniki3. 
 W takiej sytuacji dalszemu wydawaniu gazet towarzyszy daleko posunięty 
sceptycyzm.4 Jest on tym bardziej uzasadniony, że nadal większość wydawniczych 
firm medialnych jest skoncentrowana na tradycyjnym wydawaniu gazet5, tymcza-
sem powinny być zainteresowane nowymi kanałami wydawniczymi dla kilku waż-
kich powodów:6  

− spadku sprzedaży i rosnących kosztów utrzymania czytelnictwa na najbar-
dziej rozwiniętych rynkach Europy i Ameryki Płn., 

− rosnącej konkurencji w sektorze mediów,  
− zainteresowania odbiorców mediami elektronicznymi i nowymi rozwiąza-

niami technicznymi, 
− braku zależności mediów elektronicznych od rosnących kosztów druku, 

papieru, czasu i wysokich kosztów dystrybucji.  
 
 

                                                 
1  H.I. Chyi, G. Sylvie, The Medium is Global, the Content is Not: The Role of Geography 

in Online Newspaper Markets, „Journal of Media Economic” 2001, vol. 14, no. 4, s. 231-248. 
2  Pew Research Center, Can the “Dead Tree” Newspaper Survive?, Dostepne na: 

http://pewresearch.org/pubs/43/can-the-dead-tree-newspaper-survive 
3  Ibidem, s. 3.  
4  R. Fidler, Creating Digital Newsbooks Newspapers Use them to Bring Enterprise Re-

porting to a New Audience on the Web, Nieman Report 2005, s. 39-40. 
5  S. Leckner, E. Appelgren, E-paper News Publishing. Strategies for Product and Produc-

tion, „Nordicom Review” 1997, vol. 28, no. 2, s. 26.  
6  R. Picard, J.H. Brody, The Newspaper Publishing Industry, Allyn and Bacon, Needham 

Heights, 1997.  
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2. Paradoks barierą rozwoju 
 
 Spadek nakładu i zmiany wpływów reklamowych stanowią zagrożenie dla 
całego sektora wydawniczego przemysłu medialnego. W nadziei na zaradzenie tym 
problemom i dążąc do odzyskania utraconych wpływów finansowych z wydawania 
prasy, wydawcy decydują się na zmianę modelu biznesu i pozyskanie jak najwięk-
szego audytorium wydań on-line, które mogłoby skłonić reklamodawców do 
uwzględnienia nowej medialnej platformy w ich dążeniu do dotarcia do konsumen-
tów towarów i usług. Analizy tego zjawiska koncentrują się na poszukiwaniu sta-
bilnego modelu biznesu. 
 Według J.F. Rayporta kluczowe staje się w tej sytuacji „magiczne słowo mo-
netyzacja” towarzyszące założeniu, że najpierw należy pozyskać jak największe 
audytorium użytkowników i konsumentów, a następnie „monetyzować” te audyto-
ria poprzez opłaty subskrypcyjne, reklamę i e-handel.7  
 Problem jest tym bardziej istotny, że w praktyce sukcesy wydawców angażu-
jących się w wydania internetowe są bardzo rzadkie.8 Zdecydowana większość 
spółek wydawniczych nie prezentuje swoich wyników finansowych w podziale na 
segment internetowy. Do nielicznych przypadków transparentnych pod tym wzglę-
dem spółek należy notowana na giełdzie papierów wartościowych Agora SA, wy-
dawca „Gazety Wyborczej”. Mimo zgromadzonego doświadczenia, kompetencji  
i przekraczającego 10 mln użytkowników audytorium Grupa Gazeta.pl okazuje się 
w mijającej dekadzie przedsięwzięciem deficytowym i obciążającym wynik finan-
sowych całego medialnego koncernu.9 Wysokie koszty jego utrzymywania, zwią-
zane przede wszystkim z dostarczaniem materiałów dziennikarskich i wysokimi 
kosztami osobowymi, okazały się w mijającej dekadzie wyższe od szybko rosną-
cych przychodów. W tej sytuacji kolejne zarządy koncernu decydują się na dalsze 
finansowanie przedsięwzięcia internetowego w obliczu stopniowego odpływu audy-
torium (spadek czytelnictwa „Gazety Wyborczej”) do jej wydania internetowego.10 
Przykład ten wpisuje się w zanalizowaną przede wszystkim na bardziej transparent-
                                                 

7  J.F. Rayport, The truth about Internet business models – In the end, an e-business is just 
another business. „Strategy & Business” 1999, vol. 16.  

8  R.G. Picard, Shifts in newspaper advertising expenditures and their implications for the 
future of newspapers. “Journalism Studies” 2008, vol. 9, no. 5, s. 704-716; J.M. Hallaugher,  
A. Auger, A. Barnir, Revenue streams and digital content providers: an empirical investigation, 
„Information & Management” 2001, vol. 38, no, s. 473-485; C. Ihlström, J. Palmer, Revenues for 
online newspapers: owner and user perceptions. Electronic Markets: the International Journal of 
Electronic Commerce & Business Media, 12, 4 (2002), 228-236; J.W. Palmer, L.B. Eriksen, 
Marketing on the Internet: digital newspapers explore the possibilities, „Communications of the 
ACM”, 1999, vol. 42, no. 11, s. 33-40; F.Y. Peng, N.I. Tham, H. Xiaoming, Trends in online 
newspapers: a look at the US web. Newspaper Research Journal 1999, vol. 20, no. 2, s. 52-63. 

9  www.internetstandard.pl/news/352377/100/Agora.strata.w.segmencie.Internet.html 
10  J. Kreft, Strategie marketingowe gazet ogólnopolskich, Wydawnictwo Studia Europej-

skie, Gdynia 2008. Polskie Badania Czytelnictwa, dane za okres 2000 – 2010.  
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nych finansowo rynkach tendencję traktowania przez wydawców możliwości, jakie 
wiążą się z obecnością w Internecie jako szans, ale także podchodzenia ze scepty-
cyzmem do ekonomicznej efektywności tych zabiegów11. 
 Istotą problemu jest tzw. „paradoks Krugmana”, czyli niezdolność osiągnięcia 
przez internetowe strony gazet stabilnego dochodu reklamowego, pomimo tego, że 
gromadzą one największe w historii audytoria. Paradoks ten przyjął swą nazwę, gdy 
w „New York Timesie” pojawiała się przez trzy dni reklama PetMeds.com, która 
sąsiadowała z komentarzami P. Krugmana tuż po ogłoszeniu uzyskania przez niego 
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.12  
 Paradoks ten znajduje przede wszystkim potwierdzenie na najbardziej rozwi-
niętym rynku amerykańskim, na którym w latach 2004-2008 doszło do szybkiego 
wzrostu audytorium internetowych wydań, któremu jednak, jak wynika z danych 
Newspaper Association of America, od połowy 2006 r. towarzyszył spadek łącz-
nych przychodów z wydań papierowych i internetowych.13 
 Wydawcy gazet papierowych w poszukiwaniu większego audytorium angażu-
ją się zatem w tworzenie i utrzymanie wydań on-line, i to w sytuacji malejących 
przychodów pozyskiwanych z emisji wydań tradycyjnych. Jednocześnie pozostają 
dominującymi podmiotami dostarczającymi informacje w Internecie. W tej sytuacji 
spadki wpływów z tradycyjnych wydań stanowią istotną barierę rozwoju nowej 
platformy informacyjnej, jaką na rynku mediów jest Internet.  
 
 
3. Wydania jako substytuty 
 
 Przedstawiona powyżej reguła wiąże się z ryzykiem zaangażowania się wy-
dawców tradycyjnej prasy w jej substytucyjne wydania internetowe. Wydawca 
amerykańskiego „Weekly Standard” opisał w tym kontekście sytuację rynkową 
wydawców słowami: „upadek to niezbyt mocne słowo określające nastroje pośród 
najważniejszych amerykańskich mediów informacyjnych, zatem czas pisać po-
śmiertne wspomnienie o wzroście, o perspektywach nowych mediów (…) i blogos-
fery”.14 Nowe, „zakłócające spokój” technologie, serwisy informacyjne on-line, 
mogą bowiem zaoferować najbardziej niebezpieczne produkty substytucyjne - 
przekonuje P. Meyer.15 

                                                 
11  A.H. Krumsvik, What Is the Strategic Role of Online Newspapers, „Nordicom Review” 

2006, vol. 2. s. 292.  
12  R. Ivan, The Krugman paradox, Metaprinter.com. 
13  Newspaper Association of America, Nielsen/business Analysis and research. Dostępny 

na: http://www.naa.org/TrendsandNumbers/Newspaper-Websites.aspx 
14 D. Ahlers, News Consumption and the New Electronic Media, “The Harvard Interna-

tional Journal of Press/Politics” 2006, vol. 11, nr 29, s. 30. 
15  Ibidem. 
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 Aktualny staje się zatem podnoszony już w latach 90., gdy powstawały pierw-
sze gazety w Internecie, problem kanibalizacji tzw. starych mediów (zwłaszcza 
prasy przez ich wydania internetowe). Zagrożenie to jest związane zwłaszcza  
z automatycznym przenoszeniem materiałów dziennikarskich z prasy do sieci. 
Praktyka taka, opisywana terminem „dzielenia się materiałami”, zyskała krytyczne 
potoczne miano „szuflowania”16 lub „klonowania”.17 Potwierdzały ją podejmowane 
już w latach 90. studia na temat wpływu zmian technologicznych wykazujące, że 
zawartość stron internetowych w znaczącym stopniu zależy od zawartości mediów 
tradycyjnych, ich dostarczanie na strony internetowe jest natychmiastowe, podobnie 
jak dostęp do nich poprzez mechanizmy wyszukiwania.18 W tej sytuacji znakomita 
większość pojawiających w Internecie informacji miała swe źródło w tradycyjnych 
mediach.19  
 Gdy w 2000 r. M. Zingarelli analizowała zawartość informacyjną tradycyj-
nych mediów (przede wszystkim prasy, radia i telewizji) i internetowych stron in-
formacyjnych okazało się, że większość tych drugich była kopiami tych pierw-
szych, choć zaobserwowano wysiłki na rzecz odstąpienia od tych praktyk.20 W tym 
początkowym okresie koegzystencji takiej nie wiązano poza tym z zagrożeniami 
dla prasy, albowiem traktowano Internet jedynie jako uzupełnienie dominującej na 
rynku prasy i pozostałych mediów.21 Według Tankarda i Ban jedynie 13% treści 
internetowych wydań miało oryginalny charakter i nie znajdowało swojego odpo-
wiednika w wydaniach papierowych.22 Prace badawcze z 2001 r. określiły unikalną 
zawartość dostępną jedynie w Internecie na 22%, a w kolejnym 2002 r. na 40%.23 
Na rynku skandynawskim w badaniach dotyczących dziewięciu największych gazet 
podjętych w 2006 r. wykazano, że ok. 20% artykułów znalazło się wyłącznie  

                                                 
16  B. Gunter, News and the Net. New Jersey: Lawrence Erlbaum, Mahwah – London 2003; 

G.I Chyi, D.L. Lasorsa, An Explorative Study on the Market Relation Between Online and Print 
Newspapers, „The Journal of Media Economics” 2002, vol. 15, no. 2, s. 91-96. 

17  L. Dailey, L. Demo, M. Spillman, The Convergence Continuum: A Model for Studying 
Collaboration Between Media Newsrooms, “Atlantic Journal of Communication” 2007, Vol. 13, 
no. 3, s. 150-168. 

18  J. Palmer, L. Eriksen, Digital news: Content, delivery, and value propositions for an in-
tangible product, „Journal of End User Computing” 2000, vol. 12, no. 2, s. 11-19. 

19  K.G. Barnhurst, News Geography & Monopoly: The Form of Reports on US Newspaper 
Internet Sites, „Journalism Studies” 2002, vol. 3, no. 4, s. 477-489. 

20  M. Zingarelli: Surfing the Wave of Flux: A Journey into How Conventional Media are 
Adapting to Meet the Demands of the New Online Medium, Carleton University, Ottawa 2000. 

21  B. Scott, A Contemporary History of Digital Journalism, „Television and New Media” 
2005, vol. 6, no. 1, s. 93. 

22  C. Ihlstrom, The e-newspaper innovation – converging print and online, International 
Workshop of Innovation on Innovation and Media: Managing changes in Technology, Products 
and Processes, Stockholm 2005, s. 6.  

23  H.I. Chyi, G. Sylvie, The Medium is Global, the Content is Not: The Role of Geography 
in Online Newspaper Markets, „Journal of Media Economic” 2001, vol. 14, no. 4, s. 231-248. 
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w sieci.24 Jak piszą S. Leckner i E, Appelgren, „przez długi czas większość dostaw-
ców treści myślała, że wystarczy skopiować i wkleić materiały z wczorajszej gazety 
na swoich internetowych wydaniach bez lub z kilkoma aktualizacjami”25, a do 
zmian w tej materii dochodziło powoli. Kwestię tę dobitnie podsumowuje B. Scott: 
„dostarczanie i rozpowszechnianie tej samej wartości serwisów informacyjnych co 
w mediach drukowanych doprowadziło ich wartość do zera26. 
 Zjawisko substytucyjności w prasie tradycyjnej i ich internetowej wersji na-
wiązuje do modelu sił konkurencyjnych M. Portera, według którego nowe techno-
logie często pozwalają na wykreowanie nowych, alternatywnych produktów – to 
przypadek nowych mediów informacyjnych. O tym, czy stanowią one zagrożenie 
dla starych mediów, decyduje niższa cena, niższe koszty produkcji i skłonność 
konsumentów do substytutu.  
 W istocie, o ile koszty produkcji „pierwszej kopii” pozostają porównywalne  
w przypadku każdego z mediów, to media on-line mają niemal zerowe koszty każ-
dej dodatkowej kopii (podobnie jak telewizja). Poważne „destrukcyjne” zmiany 
zachodzą na etapie dystrybucji. W przypadku elektronicznej edycji koszt jest bliski 
zera, natomiast w przypadku prasy jest on znaczący dla każdej kopii, sięgając łącz-
nie ok. 30-40% kosztów operacyjnych wydawców. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Migracja odbiorców z wydań papierowych prasy ku ich internetowym wer-
sjom w poszukiwaniu interesujących treści skłania wydawców gazet do zaangażo-
wania się w nowe media. Taka strategia dyferencjacji i poszerzania rynku obarczo-
na jest jednak dwojakim ryzykiem. W związku z powstającym dopiero modelem 
biznesu, który gwarantowałby przychody pokrywające koszty i uzyskanie przez 
internetowe wydania gazet stabilnej pozycji konkurencyjnej, wydawcy utrzymują je 
w warunkach, gdy ich podstawowym źródłem finansowania pozostają tradycyjne, 
papierowe wydania. To one stanowią podstawowe źródło finansowania rozwoju 
wydań internetowych. Ponieważ wydania te są coraz mniej zyskowne, słabnąca ich 
pozycja stanowi znaczącą barierę rozwoju wydań internetowych.  

                                                 
24  M. Engebretsen, Shallow and Static or Deep and Dynamic - Studying the State Online 

Journalism in Scandinavia’, Nordicom Review2006, vol. 27, no. 1, s. 3-16. 
25  S. Leckner, E. Appelgren, op.cit., s. 30.  
26  B. Scott, op.cit., s. 97.  
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SUBSTITUTION OF OLD MEDIA AS A BARRIER  
OF INTERNET COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 In the era of media convergence migration of customers from the so-called old 
media, especially newspapers, to the Internet is the key phenomenon. As a result, media 
companies offer their customers an access to online editions of the press, in addition to 
the traditional paper versions. This common practice, however, carries risks for the 
publishers because of the very slowly changing structure of income. Media companies 
still receive their major advertising revenue from the paper edition. The Internet attracts 
customers, but the internet publication of newspapers in the vast majority are not profit-
able. 
 

Translated by Jan Kreft 
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WPŁYW INNOWACYJNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ FTTH  
NA KSZTAŁTOWANIE RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Tworzące się obecnie społeczeństwo informacyjne osiąga „stopień rozwoju 
oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagających 
zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użyt-
kowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy”1. Oznacza 
to, iż dotychczas stosowane w telekomunikacji rozwiązania techniczne i technolo-
giczne już w niedalekiej przyszłości nie będą w stanie zaspokoić stale rosnącego 
popytu. Należy zwrócić uwagę, iż problem ten dotyczy przede wszystkim teleko-
munikacyjnej infrastruktury dostępowej, która już obecnie dość często stanowi 
poważne ograniczenie możliwości świadczenia abonentom końcowym usług wy-
magających wysokiej rozdzielczości. Budowę sieci dostępowej do mieszkań abo-
nentów FTTH (Fiber to the home), opartej na łączach światłowodowych można 
określić mianem przełomu strategicznego, ponieważ poza szeregiem nieosiągalnych 
obecnie korzyści dla abonenta i operatora, niesie z sobą perspektywę poważnych 
przeobrażeń w zakresie kształtowania się pozycji konkurencyjnych poszczególnych 
firm prowadzących działalność na rynku usług telekomunikacyjnych. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce także na polskim rynku telekomunikacyjnym, co daje nadzieję 
na wyższy poziom konkurencji w zakresie oferowania infrastruktury dostępowej. 
 

                                                 
1  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, lipiec 1996. 
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1. Istota i zalety technologii FTTH w kontekście rozwiązań substytucyjnych 
 
 Technologia FTTH umożliwia transmisję sygnałów i usług poprzez światło-
wód doprowadzony bezpośrednio do gospodarstwa domowego. Zapewnia ona pełną 
szerokość pasma światłowodu dla każdego użytkownika, co w konsekwencji po-
zwala dostarczyć abonentowi praktycznie nieograniczony zakres usług. Zatem 
można uznać, iż koncepcje budowy rozwiązań infrastrukturalnych opartych na 
technologii FTTH są projektami, które na szereg lat rozwiązują operatorom teleko-
munikacyjnym problemy związane z kształtowaniem sieci o wysokich parametrach 
transmisyjnych a tym samym pozwalają na zaspokojenie stale rosnących potrzeb 
komunikacyjnych współczesnej cywilizacji. O skali możliwości rozwiązań siecio-
wych opartych na technologii FTTH najlepiej świadczy fakt, iż oferują one użyt-
kownikom końcowym maksymalną przepustowość rzędu 2,5 gigabita na sekundę. 
Oznacza to kilkunastokrotny wzrost potencjału sieci dostępowych oraz znacznie 
większe możliwości w zakresie kształtowania telekomunikacyjnych ofert usługo-
wych. Ewolucja technologii FTTH wciąż dynamicznie postępuje i można oczeki-
wać, iż niebawem pojawią się nowe, bardziej zaawansowane technicznie jej odmia-
ny. Aby w pełni zrozumieć, co z sobą niesie dla telekomunikacji w Polsce techno-
logia FTTH, istotne będzie porównanie jej parametrów i potencjału z konkurencyj-
nymi rozwiązaniami dostępowymi. Obecnie na polskim rynku usług telekomunika-
cyjnych w największym stopniu wykorzystywane są technologie z rodziny xDSL 
(Digital Subscriber Line). Ich największą zaletą jest to, iż rozwiązania te wykorzy-
stują dotychczas istniejącą miedzianą infrastrukturę telekomunikacyjną, co wiąże 
się w zasadzie tylko z instalacją na niej modemów szerokopasmowych. Oznacza to, 
że ta technologia nie wymagając budowy nowej sieci, premiuje operatorów teleko-
munikacyjnych dysponujących już infrastrukturą dostępową. Warto także dodać, iż 
inwestowanie w to rozwiązanie dostępowe jest związane z ponoszeniem przez wła-
ściciela sieci stosunkowo niewielkich nakładów finansowych. Możliwości najbar-
dziej powszechnie stosowanej w Polsce technologii ADSL w zakresie oferowanej 
przepustowości określane są maksymalnie na 7-8 Mb/s. Istnieją jednak i są wyko-
rzystywane na rynkach innych państw rozwiązania z tej rodziny (VDSL i HDSL), 
które umożliwiają szybką transmisję danych przez pojedynczą parę kabli miedzia-
nych z maksymalną przepustowością na dystansie 300 m do 52 Mb/s. Najnowszym 
i najbardziej zaawansowanym technicznie standardem transmisji szerokopasmowej 
typu xDSL jest technologia VDSL 2, która na odcinku sieci do 300 m pozwala na 
dwukierunkową transmisję z prędkością do 200 Mb/s. To jednak wciąż zbyt mało, 
aby rozwiązania dostępowe oparte na xDSL sprostały wymaganiom, które niesie  
z sobą społeczeństwo informacyjne.  
 Inną technologią dostępową stosowaną obecnie głównie przez operatorów 
sieci telewizji kablowej jest HFC (Hybrid Fiber-Coaxial). To rozwiązanie pozwala 
na transmisję danych na poziomie 38 Mbit/s bez ponoszenia znacznych kosztów. 
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Podane wartości przepustowości odnoszą się do pojedynczych kanałów cyfrowych, 
natomiast w paśmie telewizji kablowej można stosować zwielokrotnienie kanałów 
w dziedzinie częstotliwości, tym samym powiększać przepływność dla danego 
obszaru sieci HFC. W chwili obecnej w warunkach polskich HFC stanowi najbar-
dziej efektywne medium transmisyjne. Niemniej jednak rozwiązania dostępowe 
oparte na tym standardzie nie wytrzymują porównania z możliwościami technicz-
nymi, które są udziałem technologii FTTH i świadomi tego faktu operatorzy sieci 
telewizji kablowej zastępują HFC technologią światłowodową. 
 Substytutów dla infrastruktury dostępowej opartej na FTTH należy upatrywać 
także ze strony bezprzewodowych technologii dostępowych. Obecnie jedną z naj-
popularniejszych bezprzewodowych form dostępu szerokopasmowego jest telefonia 
komórkowa GSM, która dzięki zastosowaniu różnorodnych technologii transmisji 
danych (np. EDGE, UMTS, HSPA) umożliwia użytkownikom końcowym uzyska-
nie transferu danych z przepływnością 1,46 Mbit/s podczas wysyłania informacji  
i 7,2 Mbit/s podczas odbierania danych. Dużo większe możliwości w stosunkowo 
niedalekiej przyszłości oferować będzie kolejny standard transmisji danych w tele-
fonii komórkowej LTE (Long Term Evolution), którego testy prowadzone są przez 
operatorów telekomunikacyjnych. Przykładowo niemiecki operator T-Mobile we 
współpracy z firmą Nortel, zajmującą się technologiami sieciowymi, przeprowadził 
we wrześniu 2008 roku test użycia tej technologii w warunkach rzeczywistych, 
podczas którego osiągnięto prędkość transmisji ponad 170 Mb/s2. Innym stosowa-
nym praktycznie rozwiązaniem bezprzewodowym jest standard 802.11 (WLAN, 
Wi-Fi), który wykorzystując częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz stwarza możliwość 
transmisji danych w niewielkiej odległości od nadajnika. Najpopularniejszy obecnie 
standard 802.11g umożliwia transmisję z prędkością do 54 Mb/s. Jego kolejna od-
miana 802.11n , której standaryzacja ma się zakończyć do 2010 roku, może zwięk-
szyć zasięg i prędkość transmisji nawet do kilkuset Mb/s. Największy potencjał 
rozwojowy tkwi jednak w technologii bezprzewodowej WiMAX, której już obecnie 
stosowany w praktyce standard IEEE 802.16e umożliwia maksymalną przepusto-
wość dochodzącą nawet do 75 Mb/s. Warunkiem jej uzyskania jest umieszczenie 
odbiornika w odległości nie większej niż 10 km od nadajnika. Bezprzewodowe 
rozwiązania dostępowe, pomimo bardzo dynamicznego rozwoju, w chwili obecnej 
w znacznym stopniu odbiegają parametrami transmisji od technologii FTTH. Per-
spektywy rozwoju wskazują, iż w przyszłości mogą stanowić ważną technologię 
dostępową, niemniej jednak jest to perspektywa dość odległa. Ponadto należy 
uwzględnić fakt, iż w sieciach dostępowych poza szerokością pasma równie istotne 
są takie elementy, jak skalowalność, zasięg sieci, możliwość przyłączania kolejnych 
użytkowników oraz transparentność oznaczająca możliwość wykorzystania jednej 

                                                 
2  http://www.telix.pl/artykul/pierwsze-ruchome-testy-lte-3,24384.html 
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infrastruktury do transmisji różnych protokołów3. Także w tych kwestiach rozwią-
zania dostępowe oparte na łączach światłowodowych wykazują swoją zdecydowaną 
wyższość. 
 Przedstawiona powyżej analiza telekomunikacyjnych rozwiązań dostępowych 
wskazuje, iż dla FTTH w perspektywie kilku najbliższych lat nie będzie żadnej 
alternatywy technologicznej. FTTH jest bowiem technologią w pełni ukształtowaną 
i posiadającą olbrzymi potencjał rozwojowy.  
 Można się spotkać z poglądami, które negują konieczność budowy w najbliż-
szym czasie sieci dostępowej opartej na łączach światłowodowych, argumentując tę 
opinię brakiem na rynku usług, które byłyby w stanie wykorzystać potencjał szero-
kości pasma oferowanego przez FTTH. Faktycznie przeciętnemu użytkownikowi 
rozwiązań telekomunikacyjnych trudno jest wyobrazić sobie dzisiaj ofertę usługo-
wą bogatszą od oferowanej obecnie i zawierającej dostęp do Internetu, telewizji 
cyfrowej czy telefonu. Jednak należy mieć świadomość, iż rozwijające się społe-
czeństwo informacyjne będzie generowało coraz większe ilości informacji, które 
przesyłane będą drogą elektroniczną. Ponadto jest oczywiste, iż obecnie trwa dy-
namiczny rozwój technologii komplementarnych względem technologicznych roz-
wiązań transmisyjnych, których praktyczne zastosowanie zmieni podejście do kwe-
stii przepustowości sieci telekomunikacyjnej. Ocenia się, że już w 2010 roku, go-
spodarstwo domowe w zależności od intensywności korzystania z Internetu będzie 
potrzebować pasma o przepustowości od 23 do 113 Mbit/s4. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż znakomita większość abonentów dostępu szerokopasmowego w Polsce satysfak-
cjonuje się posiadaniem łączy dostępowych o przepustowości rzędu 512 kb/s lub  
1 Mb/s, można mówić o rewolucji w zakresie zapotrzebowania na pasmo. Warto  
w tym miejscu wskazać, jakie dokładnie formy usługowe spowodują tak znaczną 
dynamikę w zapotrzebowaniu konsumentów na szerokość pasma. Wydaje się, iż 
szczególnie znaczenie w tej materii będą miały usługi telewizyjne. Przykładowo 
wprowadzany obecnie na rynek standard telewizyjny wysokiej rozdzielczości (HD) 
wymaga przepustowości rzędu 8-10 Mb/s na kanał. Oznacza to, że sygnał telewi-
zyjny w tym standardzie nie jest w chwili obecnej dostępny dla żadnego abonenta 
internetowego w Polsce. Dodatkowo trzeba uwzględnić korzystanie z coraz bardziej 
powszechnych usług jak wideo na żądanie (VoD), wymiana plików (P2P) czy gry 
online. Do tego użytkownik zawsze może chcieć skorzystać z usług na kilku urzą-
dzeniach końcowych. Usługą, która w znacznym stopniu zapełni pasmo oferowane 
przez FTTH, jest telewizja HD trójwymiarowa (3D HD). Jej świadczenie wymaga 
istnienia na rynku łączy dostępowych o przepustowości ponad 280 Mb/s. Natomiast 
najbardziej zaawansowany technologicznie standard obrazu telewizyjnego 3D Ultra 

                                                 
3  http://www.computerworld.pl/artykuly/59272/Bliski.koniec.DSL.html 
4  http://www.bbpmag.com/2008issues/-april08/BBP_Apr08_FTTHPrimer.pdf 
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wymaga przepływności ponad 2,5 Gbit/s5. Dostępność do usług telewizyjnych  
w standardzie 3D to już niedaleka przyszłość. W marcu 2008 roku testy telewizji 
trójwymiarowej przeprowadziła telewizja BBC, a regularne transmisje sportowe  
w 3D pokazuje japońska telewizja BS 116.  
 Wśród innych form usługowych, które niebawem pojawią się na rynku i będą 
wykorzystywały szerokie pasmo, można wymienić przekaz obrazów holograficz-
nych, telemedycynę, monitoring czy e-learning.  
 Podsumowaniem prowadzonych powyżej rozważań powinno być stwierdze-
nie, iż tylko telekomunikacyjna infrastruktura dostępowa oparta na FTTH jest  
w stanie zaspokoić przewidywane potrzeby związane z korzystaniem przez społe-
czeństwo z nowoczesnych rozwiązań usługowych. Zatem należy uznać, iż jej bu-
dowa powinna stanowić dla polskiego rynku usług telekomunikacyjnych bez-
względny priorytet. 
 
 
2. Wpływ zastosowania FTTH na strukturę rynku usług telekomunikacyjnych 

w Polsce 
 
 Praktyczne zastosowanie na polskim rynku usług telekomunikacyjnych tech-
nologii dostępowej opartej na bezpośrednim doprowadzeniu łącza światłowodowe-
go do mieszkania abonenta jest kwestią niezbyt długiego czasu. Wynika to niezbi-
cie z przeprowadzonych w artykule analiz wykazujących w sposób jednoznaczny, 
iż dla technologii FTTH nie istnieją żadne alternatywne rozwiązania dostępowe, 
które byłyby w stanie zagwarantować transmisję sygnału choćby tylko na zbliżo-
nym poziomie szybkości i jakości. W tym standardzie technologicznym będzie 
tworzona w Polsce telekomunikacyjna sieć nowej generacji. Z tego też powodu 
operatorzy telekomunikacyjni, chcąc oferować konsumentom zaawansowane tech-
nologicznie usługi komunikacji elektronicznej, muszą zaangażować się w budowę 
sieci dostępowej FTTH. Ta konieczność inwestowania w dostęp światłowodowy 
wynika z dwóch istotnych aspektów, które mają dla operatorów telekomunikacyj-
nych bezwzględnie charakter strategiczny. Są to: 

− zastąpienie dotychczas funkcjonujących sieci dostępowych infrastrukturą 
światłowodową, 

− niepewność w zakresie kształtowania się regulacji prawnych związanych 
z dostępem do pętli lokalnej FTTH. 

 Dotychczas wykorzystywana miedziana infrastruktura dostępowa musi być 
zastąpiona włóknami światłowodowymi, co praktycznie wiąże się z koniecznością 
budowy przez operatorów sieci od samego początku. Konsekwencją zaistnienia 

                                                 
5  Ibidem. 
6  http://nt.interia.pl/audio-wideo/news/nadchodzi-telewizja-3d,1141933 
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takiej sytuacji jest konieczność tworzenia od podstaw struktury rynkowej podmio-
tów, które będą dostarczały infrastrukturę dostępową. Oznacza to, że obecna pozy-
cja konkurencyjna poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych z chwilą po-
jawienia się sieci dostępowej FTTH przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Proces 
wdrażania tej innowacji to konglomerat szans i zagrożeń dla wszystkich podmiotów 
świadczących usługi na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. W sposób 
szczególny dotyka ten problem Telekomunikację Polską, która swoją dominującą 
pozycję rynkową w chwili obecnej opiera przede wszystkim na rozbudowanej tele-
komunikacyjnej infrastrukturze dostępowej ukształtowanej w czasie, gdy operator 
ten był monopolistą na rynku polskim. Uzyskanie tak silnej pozycji rynkowej  
w nowych warunkach technologicznych wydaje się praktycznie niemożliwe. To 
nowe rozdanie stanowi olbrzymią szansę dla innych podmiotów zainteresowanych 
posiadaniem bezpośredniego dostępu do abonentów i poprawą swojej pozycji ryn-
kowej. Zatem walka o uzyskanie atrakcyjnej pozycji rynkowej zapowiada się bar-
dzo interesująco. Uczestniczyć w niej będą operatorzy funkcjonujący w różnych 
sektorach rynku usług telekomunikacyjnych oraz podmioty, które dotychczas z tą 
dziedzina działalności nie miały nic wspólnego. W dużym stopniu inwestycje zwią-
zane z budową sieci FTTH będą realizowane w ramach przedsięwzięć o charakterze 
kooperacyjnym. Jest to konsekwencją faktu, iż budowa światłowodowej infrastruk-
tury dostępowej jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Dotyczy to przede 
wszystkim prac ziemnobudowlanych, które obejmują aż 70% kosztów budowy sieci 
dostępowej FTTH. Z tego powodu w inwestycjach związanych z budową FTTH 
często uczestniczyć będą podmioty dysponujące infrastrukturą, która może zostać 
wykorzystana do ułożenia kabli światłowodowych. Doświadczenia rynków usług 
telekomunikacyjnych zaawansowanych we wdrażaniu FTTH wskazują, iż partne-
rami w budowie sieci dostępowych opartych na łączach światłowodowych stały się 
przedsiębiorstwa, które są właścicielami sieci energetycznych i ciepłowniczych 
oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Bardzo często inicjatywa tworze-
nia telekomunikacyjnych sieci dostępowych nowej generacji należy do różnego 
rodzaju samorządów lokalnych. Zwłaszcza duże miasta angażują się poważnie  
w tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Mają one w swojej dyspozycji zaso-
by mieszkaniowe i przedsiębiorstwa komunalne dysponujące infrastrukturą cywilną 
(kanały, studzienki) umożliwiającą ułożenie światłowodów. Korzyści wynikające  
z posiadania sieci FTTH są oczywiste. Duplikowanie infrastruktury dostępowej nie 
jest ekonomicznie uzasadnione, toteż samorząd miejski gwarantuje sobie długo-
okresowe przychody związane z korzystaniem z sieci przez operatorów telekomu-
nikacyjnych i dostawców contentu. Inwestowanie w światłowodową infrastrukturę 
nie będzie oczywiście wyłączną domeną dużych miast. Już obecnie, także w Polsce, 
obserwuje się znaczną aktywność w tej materii samorządów lokalnych na terenach 
niezurbanizowanych. Ich celem, poza potencjalnymi przychodami z oferowania 
dostępu do infrastruktury, jest gospodarcza i społeczna aktywizacja terenu. Trzeba 
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mieć także na uwadze fakt, iż działania inwestycyjne gmin i powiatów są zazwyczaj 
wspierane finansowo z funduszy europejskich. Bardzo ciekawym rozwiązaniem 
wpływającym na rozwój FTTH mogą stać się także działania deweloperów i admi-
nistratorów zasobów mieszkaniowych, którzy we własnym zakresie dokonują oka-
blowania światłowodami posiadanych budynków. Poczynione rozważania wskazu-
ją, iż zmiana technologii sieci dostępowej przeobrazi w znacznym stopniu polski 
rynek usług telekomunikacyjnych. Infrastruktura dostępowa będzie miała bardzo 
zróżnicowaną strukturę własnościową i należy przyjąć, iż żaden podmiot rynkowy 
nie osiągnie dominującej pozycji. 
 Ważnym aspektem, który będzie determinował przemiany na rynku usług 
telekomunikacyjnych w Polsce, jest niepewność w zakresie kształtowania się regu-
lacji prawnych związanych z dostępem do pętli lokalnej FTTH. Obowiązujące ak-
tualnie rozwiązania prawne obligują operatora dominującego do udostępnienia 
własnej sieci innym podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne. Obecnie 
w Polsce praktycznie wszyscy operatorzy funkcjonujący w sektorze łączności sta-
cjonarnej przynajmniej w pewnym stopniu opierają swoją działalności telekomuni-
kacyjną na sieci operatora dominującego. Nie ma natomiast żadnych przesłanek 
dotyczących kształtowania się regulacji związanych z dostępem do sieci FTTH  
w przyszłości. W sytuacji, gdyby obowiązujące aktualnie rozwiązania prawne nie 
zostały zachowane, znaczna część operatorów lub dostawców contentu zmuszona 
byłaby korzystać z sieci innych operatorów na warunkach w pełni komercyjnych, 
co czyniłoby ich działalność mało opłacalną. Z też powodu przynajmniej część tych 
podmiotów gospodarczych już niebawem podejmie decyzje o inwestowaniu we 
własne rozwiązania sieciowe oparte na FTTH, co dodatkowo wpłynie na demono-
polizację dostępu do abonentów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Technologia FTTH w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się podsta-
wowym medium dostępowym w dziedzinie telekomunikacji. Praktyczne jej wdro-
żenie w znacznym stopniu zmodyfikuje strukturę i formy funkcjonowania rynku 
usług telekomunikacyjnych w Polsce. Będzie to konsekwencją faktu, iż FTTH jest 
innowacją przełomową, pozwalającą pokonać dotychczas obowiązujące ogranicze-
nia i stwarzającą operatorom zupełnie nowe możliwości w zakresie świadczenia 
usług. Jej przełomowy charakter jest także związany z koniecznością budowy zu-
pełnie nowej infrastruktury, która zastąpi aktualnie użytkowaną sieć telekomunika-
cyjną. Rynek usług telekomunikacyjnych zatem zacznie się kształtować od począt-
ku, przyjmując z pewnością kształt odmienny od obecnego. 
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IMPACT OF INNOVATIVE FTTH ACCESS NETWORK  
ON THE TELECOMMUNICATION SERVICES MARKET DEVELOPMENT 

IN POLAND 
 
 

Summary 
 

 On the telecommunications services market in Poland there is a lack of access 
networks, which would be able to meet the needs of consumers functioning in the in-
formation society. The article indicates the need for action in order to build up New 
Generation Networks basing on fibre technology, which will create completely new 
possibilities in terms of access to advanced electronic communications services. 
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E-CŁO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W warunkach dokonujących się współcześnie przemian natury gospodarczej, 
społecznej oraz technologicznej wzrasta zapotrzebowanie na badania naukowe 
umożliwiające tworzenie nowej gospodarki, określanej mianem gospodarki opartej 
na wiedzy. Jej rozwój w dużej mierze zdeterminowany jest wykorzystaniem infor-
macji i wiedzy oraz różnorodnych technik informacyjno-komunikacyjnych (Infor-
mation Communication Technology - ICT). 
 W gospodarce opartej na wiedzy stawia się na powszechność oraz dostępność 
oprogramowania dla różnych podmiotów, a źródłem przewagi konkurencyjnej stają 
się zasoby informacyjne, czyli w zasadzie umiejętności ich zbierania, selekcjono-
wania, przetwarzania i wykorzystywania. Ewolucja myślenia w kierunku gospodar-
ki opartej na wiedzy widoczna jest w działalności służb celnych, które za jedno  
z najważniejszych zadań przyjęły informatyzację systemów celnych oraz tworzenie 
elektronicznych usług na rzecz przedsiębiorców. 
 Celem opracowania jest przedstawienie wyników rozpoznań badawczych 
dotyczących przeobrażeń, jakie dokonane zostały w polskim systemie celnym  
w zakresie przebudowy systemów informatycznych. 
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1. Przebieg informatyzacji w polskiej służbie celnej 
 
 W okresie poakcesyjnym wschodnia granica Polski stała się zewnętrzną grani-
cą Unii Europejskiej, co skutkowało rozszerzeniem zakresu obowiązków polskich 
funkcjonariuszy celnych. Kontrola wykonywana przez służby celne miała koncen-
trować się na obszarach wysokiego ryzyka, zaś legalny handel nie zagrażający po-
wstaniu strat budżetowych - nie naruszający procedur celnych - miał odbywać się 
przy minimalnej ingerencji administracji celnej.  
 Efektywność obsługi celnej powinna wspomóc konkurencyjność polskiej 
gospodarki, jak również być zachęcającym czynnikiem do wykorzystania położenia 
geograficznego w procedurze tranzytu na linii Wschód – Zachód oraz Północ – 
Południe, a także lokowania działalności gospodarczej w Polsce. Do zadań admini-
stracji celnej należy nie tylko ochrona interesów gospodarczych, ale także podej-
mowanie przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu zwalczanie 
przestępczości, ochronę życia i zdrowia społeczeństwa, ochronę środowiska giną-
cych roślin i zwierząt, ochronę własności intelektualnej i dóbr kultury.  
 Głównym filarem przyjętej strategii działania służby celnej, obok harmoniza-
cji polskich przepisów prawnych z prawem UE oraz podnoszenia poziomu zawo-
dowego funkcjonariuszy celnych, była informatyzacja systemu celnego1.  
 Zmiany, które dokonały się w zakresie informatyzacji polskiego systemu cel-
nego w okresie poakcesyjnym, są znaczące. Pierwszym pozytywnym efektem in-
formatyzacji było połączenie wszystkich placówek siecią WAN, na bazie której 
funkcjonował system poczty elektronicznej. System Zintegrowanej Taryfy Celnej 
ISZTAR stał się jednym z najważniejszych polskich systemów celnych, w pełni 
kompatybilnym z systemem TARIC Unii Europejskiej. Jest to olbrzymia baza da-
nych, pochodzących zarówno z systemu TARIC, jak również z danych krajowych, 
do których zaliczyć należy nomenklaturę, stawki celne, podatek VAT, podatek 
akcyzowy oraz ograniczenia, zawieszenia, uwagi wyjaśniające, czy kontyngenty. 
Baza systemu posiada pełną historię wprowadzanych danych, co sprawia, iż nie 
tylko umożliwia przeglądanie danych bieżących, ale również monitorowanie histo-
rii zmian. System ten stanowi jedyne źródło danych, między innymi dla Systemu 
Obsługi Deklaracji Celnych CELINA, Systemu Wiążącej Informacji Taryfowej 
EBTI – PL oraz wielu innych systemów zewnętrznych wykorzystujących dane 
taryfowe. 
 Odczuwalne przyśpieszenie procesów informatyzacyjnych dotyczyło głównie 
Systemu Obsługi Deklaracji Celnych CELINA, który w znacznym stopniu uległ 
harmonizacji w zakresie wypełniania zgłoszeń celnych. Celem obecnie trwających 

                                                 
1  Zespół do spraw modyfikacji strategii,  Strategia działania polskiej administracji celnej 

2004+ , dokument 5.1 z dnia 18.04.2002. 
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prac jest m.in. wdrożenie podpisu elektronicznego umożliwiającego składanie zgło-
szeń celnych w formie elektronicznej. 
 Nowe zadania z zakresu statystyki związanej z obrotem wewnątrzwspólnoto-
wym wymusiły stworzenie systemu informatycznego mającego na celu przyjmo-
wanie, weryfikowanie oraz korygowanie deklaracji statystycznych przekazywanych 
w formie elektronicznej. Wprowadzony w tym zakresie system INTRASTAT 
umożliwia ponadto przekazywanie finalnego zbioru danych statystycznych, stając 
się jednocześnie skutecznym narzędziem kontroli zgromadzonych materiałów  
z danymi otrzymywanymi przez urzędy skarbowe z zakresu podatku VAT. 
 Etapy obecnie wdrażanych w całej Wspólnocie systemów zostały zawarte  
w Wieloletnim Planie Strategicznym – MASP (Multi-Annual Strategic Plan for 
Electronic Customs), który przedstawia wizję, cele oraz działania strategiczne dla 
stworzenia, do 2013 r., środowiska „e-Customs”2. Ważnym dokumentem stała się 
również decyzja w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sekto-
rach ceł i handlu3. Polskim projektem realizującym założenia „e-Customs” jest 
program „ Elektroniczne Cło (e-Cło)”.  
 
 
2. E-Cło jako jeden z priorytetów elektronicznej administracji 
 
 Program e-Cło zajmuje obecnie 101 pozycję na liście projektów indywidual-
nych mających charakter strategiczny dla wspieranego przez Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 obszaru badań i rozwoju4. Zakres przedmio-
towy projektu obejmuje budowę systemu informatycznego pozwalającego na elek-
troniczną wymianę dokumentów celnych między urzędami celnymi a podmiotami 
zgłaszającymi towary do wywozu w różnych krajach UE. Planowane jest stworze-
nie centralnej odprawy celnej oraz wprowadzenie elektronicznego nadzoru celnego 
nad towarami, które są nim objęte na obszarze Wspólnoty.  
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zakłada realizację 
dziewięciu priorytetów. W ramach priorytetu 7. wspierane będą działania z zakresu 
budowy elektronicznej administracji. Realizacja założeń w nim zawartych jest 
spójna z wytycznymi priorytetu 8., który zakłada wspieranie działań dla zwiększa-
nia innowacyjności gospodarki5, odpowiadając jednocześnie zakresowi celów sta-
wianych przez program e-Cło (rysunek 1.).  
 

                                                 
2  TAXUD/477/2004 rev.9. 
3  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
4  http://www.mrr.gov.pl, 2010.02.09. 
5  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis priorytetów Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, s. 131, Warszawa, 30 grudnia 2009. 
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Rys. 1. Założenia programu e-Cło 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mofnet.gov.pl 

 
 Należy zauważyć, że Rada Programu e-Cło została powołana Zarządzeniem 
Ministra Finansów nr 7 z dnia 3.06.20086, natomiast prace związane z realizacją 
założeń Wieloletniego Planu Strategicznego dotyczącego tworzenia elektroniczne-
go środowiska celnego rozpoczęte zostały znacznie wcześniej7.  
 Z dniem 31 sierpnia 2007 r. zapoczątkowano wdrażanie obsługi wywozu to-
warów z Polski z wykorzystaniem Systemu Kontroli Eksportu (ECS). Zgłoszenie 
celne, oparte głównie na wymianie komunikatów elektronicznych pomiędzy orga-
nami celnymi oraz podmiotami gospodarczymi (rysunek 2), zastępuje, z jednej 
strony, zgłoszenie celne papierowe, z drugiej zaś eliminuje kopię karty 3 SAD, 
wprowadzając komunikat elektroniczny, wysyłany przez urząd wywozu natych-
miast po opuszczeniu przez towary obszaru celnego Wspólnoty. 

                                                 
6  http://www.mofnet.gov.pl, 2010.02.09. 
7  TAXUD/477/2004 rev.9. 
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Rys. 2. Elektroniczna wymiana komunikatów w procedurze wywozu towaru 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 System ten zapewnia skuteczne monitorowanie dozoru celnego oraz szybkie 
udokumentowanie wywozu towarów z zastosowaniem stawki 0% VAT.  
 Z kolei System Kontroli Importu (ICS), którego wdrażanie rozpoczęto w Pol-
sce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, ma umożliwiać obsługę 
przywozowych deklaracji skróconych (PDS) na zasadzie wymiany komunikatów 
pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym, a także wymianę komunikatów po-
między poszczególnymi urzędami celnymi. Pierwsza  faza wdrażania tego systemu, 
która powinna być zakończona do 31.12.2010 r., ma przede wszystkim zapewnić 
ochronę i bezpieczeństwo terytorium Wspólnoty i stać się jednym z narzędzi sku-
tecznej walki ze światowym terroryzmem.  
 Kolejnym działaniem innowacyjnym, mającym przełomowe znaczenie dla 
firm o zasięgu międzynarodowym, będzie tzw. pojedyncze pozwolenie na stosowa-
nie procedury uproszczonej (ang. SASP). Umożliwi ono przedsiębiorcy uzyskanie 
pozwolenia obejmującego wszystkie transakcje importowo-eksportowe dokonywa-
ne w procedurze uproszczonej na obszarze innych, uczestniczących w realizacji 
pozwolenia, państw członkowskich. Ułatwienie to pozwoli na scentralizowanie 
księgowości i płatności należności celnych dla wszystkich transakcji w państwie 
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wydającym pozwolenie, mimo że fizyczne przedstawienie towaru odbywać się 
będzie w innym państwie członkowskim.  
 Dalsze postępy w informatyzacji cła mają na celu stworzenie bezpapierowego 
środowiska dla handlu oraz zapewnienie warunków, dzięki którym systemy krajo-
we staną się kompatybilne z systemami informatycznymi pozostałych państw 
członkowskich. Narzędzia te mają jednocześnie służyć realizacji przedsięwzięć 
legislacyjnych oraz organizacyjnych8. Punktem kulminacyjnym będzie natomiast 
wprowadzenie w pełni zautomatyzowanych systemów eksportu (AES) oraz importu 
(AIS) oraz uruchomienie kompleksowego punktu obsługi Single Window jako fi-
nalnego elementu inicjatywy e-Customs.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zmiany dokonywane przez polską administrację celną w zakresie elektronicz-
nej obsługi wymiany towarowej z zagranicą znajdują wyraz w poprawie efektyw-
ności podmiotów prowadzących międzynarodowy obrót towarami. Innowacyjny 
charakter tych przekształceń objawia się nie tylko w usprawnieniu obsługi w ra-
mach polskiej służby celnej, ale jest implementowany, zgodnie z wymaganiami 
wpisanymi w inicjatywę e-Customs UE, do współpracy celnej o zasięgu międzyna-
rodowym. 
 Realizowane procesy wprowadzają wizję funkcjonowania administracji celnej 
w Europie jako jeden z elementów wdrażanej Strategii Lizbońskiej, mający na celu 
stworzenie jak najbardziej korzystnych warunków dla przedsiębiorców9.  Należy 
mieć nadzieję, iż kolejne etapy wdrażania w Polsce projektu e-Cło, przy skutecz-
nym wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-201310, przyniosą równie skuteczne narzędzia jak te, które już zostały wpro-
wadzone do obecnie obsługiwanych systemów.11  
 Reasumując, należy stwierdzić, iż zachodzące procesy prowadzą niewątpliwie 
do kompleksowego podniesienia jakości obsługi celnej oferowanej podmiotom 
gospodarczym, które, w związku z wprowadzonymi uproszczeniami, mają szanse 

                                                 
8  Zespół ds. Strategii przygotowania Strategii Służby Celnej: Strategia Działania Służby 

Celnej 2007+, str. 6-7. 
9  G. Mosiej: Mocne i słabe strony administracji celnej Polski, „ MPCiP” 2008, nr 5,  

s. 154. 
10  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania 

pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyja Gospodarka 2007-2013, Dz.U. Nr 61, poz. 379.  

11  M. Lux: Prawo celne Unii Europejskiej – Podręcznik dla praktyków z przykładami i po-
żytecznymi wskazówkami, Wydawnictwo BW, Szczecin 2004, s. 604. 
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powiększać swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowej wymiany towaro-
wej.  
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E-CUSTOMS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 
 
 

Summary 
 
 The authors of this article pay their particular attention to the use of  Information 
Communication Technologies by the Polish Customs Service. Poland’s accession to the 
European Union had a great influence on the speed of implementation of proceedings, 
that had simplified customs inspections, improved the efficiency of customs control and 
enhanced the competitiveness of economic subjects, which are leading international 
trade exchange.  
 

Translated by Maria Michałowska and Bożena Pogan 
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RYNEK TELEWIZJI NAZIEMNEJ I JEGO BARIERY W INTEGRACJI  
Z ELEKTRONICZNYMI RYNKAMI INFORMACYJNYMI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z głównych rynków mediów jest rynek radiowo-telewizyjny. Jego 
szczególność polega na tym, że to właśnie telewizja i radio są najbardziej opinio-
twórczymi środkami przekazu. Wynika to z formy przekazu, kosztów użytkowania 
mediów i dostępności do mediów w Polsce, ale i w innych krajach.  
 Referat ma na celu przedstawienie sytuacji na rynku telewizji naziemnej  
w Polsce i zwrócenie uwagi na charakter organizacji rynku, który ogranicza jego 
szybką integrację z innymi rynkami medialnymi, a zwłaszcza z dynamicznie rozwi-
jającymi się rynkami teleinformatycznymi. 
 
 
1. Organizacja rynku telewizji naziemnej 
 
 Rynek telewizji naziemnej należy do najbardziej regulowanych rynków  
w gospodarce. Najczęściej motywowano to względami technicznymi, w których na 
plan pierwszy wysuwano fakt, że w nadawaniu naziemnym wykorzystuje się ogra-
niczone pasmo częstotliwości, które należy jak najefektywniej zagospodarować. 
Jednak dla wielu państw szczególne znaczenie miała kontrola mediów ze względu 
na przekaz informacyjny i jego znaczenie dla kształtowania stosunków politycz-
nych w państwie. To telewizja jako najbardziej popularne medium informacyjne 
stała się narzędziem oddziaływania na opinię publiczną. Telewizja wspiera, a nawet 
w całości kreuje mężów stanu, ofiary i poszkodowanych, bohaterów i przegranych. 
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Szczególne miejsce zajmuje ona w budowaniu i obalaniu autorytetów. Dlatego 
możliwość wpływu na przekaz telewizyjny chcą mieć wszyscy sprawujący władzę, 
a wolność wypowiedzi w tym najpopularniejszym z mediów jest przedmiotem 
obrony i/lub ataku niemal wszystkich sił politycznych i społecznych w państwie. Te 
przesłanki znaczenia mediów powodują, że rynek telewizyjny oprócz zwykłych 
ograniczeń technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych jest tak szczególnie 
regulowany w państwach europejskich, w tym w Polsce. Dlatego stosuje się wobec 
niego szczególne rozwiązania legislacyjne, które obejmują zwłaszcza: 

− przepisy prawne w zakresie treści programów (m.in. misja mediów, zawar-
tość programowa), 

− organizację i działanie organów regulacyjnych rynku telewizyjnego, 
− funkcjonowanie nadawców publicznych, 
− wchodzenie na rynek i działalność nadawców komercyjnych, 
− finansowanie działalności mediów publicznych, 
− finansowanie działalności nadawców komercyjnych, 
− kontrolę nad działalnością nadawców telewizyjnych. 

 Wpływ interesu społecznego i politycznego działalności telewizyjnej jest na 
tyle duży, że interesy ekonomiczne są często podporządkowane celom ogólnym, co 
skutkuje znacznymi ograniczeniami działalności. 
 Przepisy prawne ściśle regulują, jakie obowiązki ciążą na nadawcy programu. 
Nadawca publiczny musi realizować tzw. misję publiczną1, a dopiero w dalszej 
kolejności może kierować się rachunkiem ekonomicznym przy nadawaniu progra-
mu telewizyjnego. Operatorzy komercyjni mają większą swobodę w zakresie 
nadawania programu, ale muszą podobnie jak telewizja publiczna zachować pro-
porcje źródeł pochodzenia programu, a zwłaszcza audycji wyprodukowanych przez 
podmioty europejskie lub w koprodukcji z podmiotami europejskimi2. 
 Zakres, szczegółowość i kontrola realizacji regulacji rynku telewizji naziem-
nej jest znacznie bardziej obszerna niż innych mediów elektronicznych, a zwłaszcza 
regulacje dotyczące rynków teleinformatycznych. Spontaniczność powstawania 
przedsięwzięć na rynku teleinformatycznym, zmiana profilów działalności i ofero-
wanych treści są na rynku telewizyjnym bardzo utrudnione. 
 Szczególne miejsce na rynku zajmuje jego regulator, którym w Polsce jest 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (rysunek 1). Jest to podmiot o długim czasie 
                                                 

1  Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 
1993, Nr 7, poz. 34 (z późniejszymi zmianami): publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję 
publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym 
jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, 
rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależ-
nością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. 

2  Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji regulują m.in. ilość czasu dla audycji pochodzą-
cych od producentów krajowych, europejskich i innych zagranicznych producentów oraz ilość 
czasu przeznaczonego dla tzw. producentów niezależnych od nadawcy. 
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trwania kadencji (6 lat), co ma uniezależnić go od wpływów politycznych. Pełni 
funkcje: dopuszczającą nadawców do rynku, kontrolną wobec nadawców, dyspo-
nenta środków z opłat abonamentowych, deleguje przeważającą liczbę członków do 
rad nadzorczych w publicznych spółkach medialnych (TVP, PR, regionalne spółki 
PR). Podmiot ten ma zagwarantowaną swobodę działania nawet w Konstytucji RP. 
Inne podmioty polityczne i regulacyjne mają znacznie mniejszy wpływ na funkcjo-
nowanie rynku mediów (telewizyjnego i radiowego). UKE pełni rolę podmiotu 
pośredniczącego w udostępnianiu wolnych częstotliwości. 
 

 
 
Rys. 1. Organy regulacyjne na rynku telewizyjnym w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Nadawca publiczny ma w Polsce uprzywilejowaną pozycję w zakresie nada-
wania programów drogą naziemną, ponieważ dla swoich trzech programów ma 
pierwszeństwo w zakresie zagwarantowania przydziału częstotliwości, co daje mu 
znaczącą przewagę nad konkurentami rynkowymi. Dzięki temu zasięg odbioru 
telewizji publicznej jest największy w kraju. W zamian za to na nadawcy publicz-
nym ciążą obowiązki związane z misją, w tym między innymi zagwarantowanie 
prawa do swobodnej wypowiedzi podmiotom politycznym, a zwłaszcza naczelnym 
organom władzy oraz organizacjom społecznym, w tym związkom zawodowym. 
Jednocześnie prawo gwarantuje nadawcom publicznym dodatkowe finansowanie  
z wpływów z opłaty abonamentowej, co ma rekompensować koszty realizacji nało-



Tomasz Sondej 700 

żonych obowiązków.3 Na innych rynkach mediów elektronicznych nadawca pu-
bliczny działa samodzielnie, co powoduje, że w e-biznesie nie ma tak silnej pozycji 
jak na podstawowym rynku. 
 Nadawcy komercyjni na rynku telewizji naziemnej mogą pojawiać się wy-
łącznie wtedy, gdy otrzymają koncesję na nadawanie programu wydaną przez organ 
regulacyjny. To organ regulacyjny decyduje o liczbie i zakresie wydawanych kon-
cesji na nadawanie programu telewizyjnego. Powoduje to, że liczba nadawców od 
lat jest ściśle ograniczona do kilku podmiotów (Polsat, TVN, TV4, TV Puls). Za-
sięg i status nadawców komercyjnych przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Dostępność programów nadawców komercyjnych w telewizji naziemnej w Polsce 
 

Nadawca Zasięg (odsetek mieszkańców Polski 
mogących odbierać sygnał stacji) 

Status nadawcy 

Polsat 85,6% nadawca ogólnopolski 
TVN 47,1% nadawca ponadregionalny 
TV4 26,7% nadawca ponadregionalny 
TV Puls 25,1% nadawca ponadregionalny 

 
Źródło: opracowano na podstawie Informacja o podstawowych problemach radiofonii  
i telewizji w 2008 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009, s. 42. 
 
 Tak duże ograniczenia w możliwości nadawania programu powodują, że wie-
lu nadawców naziemnych poszukuje kanałów dystrybucji dla swoich programów  
w sieciach satelitarnych i kablowych. Na koniec 2008 roku Polsat posiadał sześć 
koncesji do nadawania dodatkowych programów w tych sieciach, a grupa ITI (na-
dająca TVN) aż 14 koncesji na nadawanie programów. Nawet nadawca publiczny 
posiadał cztery koncesje na nadawanie programów w sieciach satelitarnych i ka-
blowych. W sieciach satelitarnych i kablowych rozwija się znacznie większa liczba 
nadawców telewizyjnych, z których największą jest grupa CANAL+. Na rynkach 
mediów elektronicznych najbardziej istotną pozycje ma Grupa ITI, która posiada 
kontrolę nad portalem onet.pl. 
 Ścisłe limitowanie dostępu do częstotliwości (warunkowane najczęściej moż-
liwościami technicznymi) spowodowało zastój na polskim rynku telewizyjnym po 
stronie podaży. Szansą na wzmożenie konkurencji jest jedynie cyfryzacja naziem-
nej telewizji cyfrowej, która umożliwi działalność kilkudziesięciu nadaw-
com/programom na rynku polskim. Należy wziąć jednak pod uwagę, że wielu 
nadawców poniosło określone nakłady na wejście do systemów satelitarnych i ka-
                                                 

3  Finansowanie nadawcy publicznego jest opisane w dalszej części artykułu. 
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blowych i nie są zainteresowani lub są mało zainteresowani rozwojem cyfrowej 
telewizji naziemnej, która jest szczegółowo regulowana przez prawo. 
 Finansowanie działalności mediów publicznych jest problemem dla każdego 
kraju, który ustanowił takiego nadawcę. Najczęściej pobierana jest danina publicz-
na, która ma finansować działalność nadawcy publicznego i gwarantować jego 
niezależność od innych funduszy i decydentów. W Polsce taką daniną na media 
publiczne jest abonament radiowo-telewizyjny. Skłonność użytkowników telewizji 
publicznej do opłacania abonamentu w Polsce jest bardzo niska i stale maleje, po-
nieważ nie ma dość sprawnych procedur ściągania niezapłaconego abonamentu. 
Wpływ z abonamentu w latach 1994-2008 przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Wpływy z opłat abonamentowych w Polsce w latach 1994-2008 

Źródło: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009, s. 106. 

 
 Telewizja publiczna w Polsce ma dodatkowe duże źródło finansowania, jakim 
są opłaty za nadawanie reklam telewizyjnych. Nadawcy komercyjni korzystają 
głównie z dochodów z rynku reklam, sponsoringu i funduszy własnych. Warunki 
techniczne ograniczające wydawanie koncesji, uprzywilejowanie wynikające  
z zasiedzenia na rynku, dwa źródła finansowania sprawiają, że Telewizja Polska 
utrzymuje dominującą pozycję na krajowym rynku telewizyjnym. Udziały w rynku 
telewizyjnym przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 3. Udział w rynku telewizyjnym podmiotów telewizji naziemnej, kablowej i sateli-
tarnej w 2008 roku 

Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009, s. 112. 

 
 Taki podział rynku powoduje, że to właśnie nadawca publiczny ma najwięk-
sze możliwości działania na innych rynkach informacyjnych, ale ponieważ został 
powołany przede wszystkim do realizacji misji mediów publicznych, jego działal-
ność na nowych rynkach jest ograniczona. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Petryfikacja pozycji na rynku telewizji naziemnej ma miejsce od wielu lat,  
a zmiany może wymusić cyfryzacja telewizji naziemnej. Daje ona szansę na wpro-
wadzenie w tym samym zakresie częstotliwości co dotychczas kilkudziesięciu ka-
nałów, z których każdy może być przeznaczony dla innego nadawcy. Organ regula-
cyjny będzie musiał dopuścić do rynku znacznie większą liczbę podmiotów. Jedy-
nym problemem może być zainteresowanie nadawców obecnością w telewizji na-
ziemnej. Wielu nadawców jest obecnych w sieciach kablowych i satelitarnych. 
Dlatego zainteresowanie rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej dotychczasowych 
nadawców może być ograniczone, ale stwarza to możliwości wejścia na rynek no-
wym podmiotom, co powinno zintensyfikować konkurencję na rynku. Brak zmian 
w liberalizacji przepisów na rynku telewizji naziemnej będzie powodował, że więk-
szość podmiotów dla sprostania wymogom regulacyjnym będzie pozostawać poza 
głównymi nurtami rynków e-biznesowych, albo będzie prowadzić drugą odrębną 
działalność biznesową, która będzie odpowiadać dynamice rozwoju i wymogom  
e-biznesu. 
 



Rynek telewizji naziemnej i jego bariery w integracji… 703

Literatura 
 
1. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku. Krajo-

wa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009. 
2. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009. 
3. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34 

(z późniejszymi zmianami). 
 
 

TERRESTIAL TELEVISION MARKET AND IT’S BARRIERS  
IN INTEGRATION WITH ELECTRONICAL INFORMATION MARKETS 

 
 

Summary 
 
 Aim of the paper is to present the situation on the terrestial television market in 
Poland and it’s organization character, which limits it’s fast integration with other me-
dia markets, especially with the dynamically developing teleinformational markets. 
 Position durability on the terrestrial television market has lasted for many years. 
Changes may occur due to digitalization of the terrestrial television. It gives a chance to 
introduce more than ten channels in the same frequency waveband (until now occupied 
only by a few channels). Each channel can be given to another sender.  
 

Translated by Tomasz Sondej 
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USŁUGI POCZTOWE NA TLE WYBRANYCH USŁUG ICT  
W SEKTORZE ŁĄCZNOŚCI W LATACH 2001-2008 

 
 
 
 Przez wiele lat w literaturze przedmiotu wskazywano głównie na pojawiające 
się zagrożenia dla rynku usług pocztowych ze strony dynamicznie rozwijających się 
usług komunikacji elektronicznej (usług społeczeństwa informacyjnego, czy usług 
ICT − Information and Communication Technologies). W niniejszym artykule 
zwrócono uwagę na pozytywny trend rozwoju usług pocztowych w latach 2001-
2008. Można też domniemywać, że usługi komunikacji elektronicznej, np. poczta 
elektroniczna i SMS1, wywierają korzystny wpływ i determinują nowe kierunki 
działalności operatorów pocztowych, którzy wykorzystując w sposób planowany te 
usługi mogą wnieść istotny wkład w rozwój polskiej e-gospodarki, a co za tym 
idzie gospodarki w ogóle. Wprowadzają nowe – o wartości dodanej – usługi pocz-
towe, skierowane do ściśle określonych klientów, zarówno podmiotów gospodar-
czych, jak i indywidualnych konsumentów. Chodzi tu głównie o segment przesyłek 
ekspresowych i kurierskich, pocztę hybrydową, bankowość elektroniczną, usługi 
finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez operatorów pocztowych. W tych 
obszarach działalności pocztowej mogą być wykorzystane wszelkie usługi on-line 
świadczone  za pomocą sieci Internet. Wagę tego problemu podkreśla również fakt, 

                                                 
1  Np. nowa – na polskim rynku – usługa, gwarantująca klientom firm z obszaru  

e-commerce, szybki, wygodny i tani odbiór przesyłek. W tym wypadku usługa funkcjonuje  
w oparciu o system skrytek pocztowych, w których możliwy jest odbiór paczek w dowolnym 
czasie i dogodnej lokalizacji, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Klient, aby odebrać 
zakupioną przesyłkę, musi wpisać na panelu skrytki pocztowej numer telefonu komórkowego 
oraz otrzymany SMS-em lub e-mailem kod odbioru, a skrytka z oczekiwaną przesyłką otworzy 
się (www.paczkomaty.pl). 
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że znalazł on odzwierciedlenie w projekcie nowej ustawy Prawo pocztowe, a mia-
nowicie zaproponowano zmianę definicji pojęcia „usługa pocztowa” i rozszerzenie 
jej zakresu o zapis, że „usługę pocztową stanowi również przesyłanie przesyłek 
pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli na eta-
pie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego 
przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej”.2 
 Zasygnalizowane wyżej pozytywne aspekty rozwoju usług pocztowych przed-
stawiono w oparciu o analizę niewielkiego obszaru krajowego sektora łączności 
poprzez: pryzmat zmian przychodów ze sprzedaży poszczególnych usług łączności, 
zwrócenie uwagi na ich miejsce w gospodarce narodowej w odniesieniu do udziału 
przychodów ze sprzedaży usług w PKB, a także porównanie zmian liczby przesyłek 
listowych3 ze zmianami wybranych usług komunikacji elektronicznej w latach 
2001-2008.  
 Szczegółowe dane dotyczące przychodów ze sprzedaży usług łączności i ich 
roczne zmiany przedstawiono w tabeli 14. Z tego zestawienia wynika, że w anali-
zowanym okresie średni roczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług telefonii 
komórkowej kształtował się na poziomie ok. 1 900 mln zł, usług transmisji danych  
i poczty elektronicznej - ok. 530 mln zł, a usług pocztowych – ok. 360 mln zł. Jed-
nocześnie należy zwrócić uwagę, że przychody ze sprzedaży usług telefonii stacjo-
narnej obniżały się rocznie średnio o ok. 780 mln zł, natomiast wartość usług łącz-
ności ogółem wzrastała rocznie średnio o ok. 2 130 mln zł. W 2008 r. w porówna-
niu z 2001 r. (patrz rysunek 1) najwyższy wzrost przychodów ze sprzedaży doty-
czył usług transmisji danych i poczty elektronicznej – o 604%!, telefonii ruchomej 
(komórkowej) o 130%, usług transmisji telewizyjnej i radiofonicznej – o 117%,  
a usług pocztowych o 75%, podczas, gdy przychody całego sektora wzrosły o 46%. 
 Należy podkreślić, że w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wartość usług poczto-
wych wzrosła o 15%, transmisji danych – o 16%, a telefonii komórkowej - o 7%.  
Z kolei wpływy ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej w 2008 r. w stosunku do 
2007 r. obniżyły się o 3,5%, natomiast w porównaniu z 2001 r. - o 36%. Spadek 
przychodów dotyczył również usług radiokomunikacyjnych i transportowych. 

                                                 
2  http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_poczta/-

proj_ust_prawo_pocztowe, Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infra-
struktury, Projekt z dnia 6 listopada 2009 r. 

3  W tym wypadku, w oparciu o dane GUS-u, liczba przesyłek listowych dotyczy nadanych 
zwykłych i poleconych przesyłek listowych. 

4  W artykule wykorzystano wyłącznie dane statystyczne opublikowane przez Główny 
Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl  
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Tabela 1 
 

Przychody ze sprzedaży usług łączności i ich roczne zmiany w latach 2001-2008 
 

Usługi w sektorze łączności 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
mln zł 32 369,2 35 073,5 37 723,1 41 595,3 42 109,5 43 661,8 45 316,7 47 282,5 

Ogółem 
% - 8,4 7,6 10,3 1,2 3,7 3,8 4,3 

mln zł 3 345,1 3 687,6 3 972,4 4 267,4 4 542,9 4 824,2 5 087,7 5 858,8 
Pocztowe1 

% - 10,2 7,7 7,4 6,5 6,2 5,5 15,2 
mln zł 15 053,0 14 947,4 13 921,0 13 973,3 12 143,5 10 978,0 9 951,2 9 607,4 

Telefonii stacjonarnej2 
% - -0,7 -6,9 0,4 -13,1 -9,6 -9,4 -3,5 

mln zł 707,5 963,8 1 598,7 1 838,1 1 418,3 1 239,2 1 349,2 1 535,8 Transmisji telewizyjnej  
i radiofonicznej % - 36,2 65,9 14,9 -22,8 -12,6 8,9 13,8 

mln zł 254,5 594,0 153,8 146,1 124,7 83,8 40,3 51,7 
Radiokomunikacyjne 

% - 133,4 -74,1 -5,0 -14,7 -32,8 -51,9 28,3 
mln zł 10 199,0 12 262,8 14 676,3 17 243,3 18 474,8 20 660,7 22 045,5 23 599,9 

Telefonii komórkowej 
% - 20,2 19,7 17,5 7,1 11,8 6,7 7,1 

mln zł 611,1 873,6 1 270,9 2 015,9 3 038,0 3 326,6 3 694,8 4 301,7 Transmisji danych  
i poczty elektronicznej % - 42,9 45,5 58,6 50,7 9,5 11,1 16,4 

mln zł 353,8 166,3 207,9 187,5 253,2 226,6 315,4 44,1 
Transportowe 

% - -53,0 25,0 -9,8 35,0 -10,5 39,2 -86,0 

 
Objaśnienia: 
1) przychody ze sprzedaży usług pocztowych obejmują: opłaty za nadane przesyłki li-
stowe, paczki i listy wartościowe, przekazy pocztowe i emerytalno-rentowe,  
2) do 2002 r. dane dotyczące telegrafii i telefonii stacjonarnej publikowano łącznie. 
 
Źródło: opracowano na podstawie Łączność − wyniki działalności. 
 
 Konsekwencją opisanych wyżej, korzystnych zmian w segmencie usług pocz-
towych jest zwiększenie udziału przychodów z ich sprzedaży w ogólnych przycho-
dach z usług łączności - z 10,3% w 2001 r. do 12,4% w 2008 r. (rysunek 2).  
W omawianym okresie największy udział w wartości sektora łączności miały 
wpływy ze sprzedaży usług telefonii komórkowej – od 31,5% do 50%.  
 Natomiast zdecydowanie najszybciej rozwijającym się segmentem były usługi 
transmisji danych i poczty elektronicznej, ich udział w przychodach ogółem ze 
sprzedaży usług łączności w latach 2001-2008 zwiększył się 4,5-krotnie (z ok. 2% 
do 9%).  
 W przypadku udziału przychodów ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej 
w ogólnych przychodach wygenerowanych ogółem na polskim rynku łączności  
z niepokojem należy podkreślić, że w omawianym okresie zmniejszył się on o po-
nad 26% (z 46,5% do 20,3%). Nieznacznie wzrósł udział wartości usług transmisji 
telewizyjnej i radiofonicznej – z 2,2% do 3,2%. Natomiast udział wartości usług 
radiokomunikacyjnych zmniejszył się w granicach z 0,8% do 0,1%, a transporto-
wych – z 1,1% do 0,1%. 
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Rys. 1. Zmiany przychodów ze sprzedaży usług łączności w 2008 r. w porównaniu  
z 2007 r. oraz z 2001 r.  

Źródło: opracowano na podstawie Łączność − wyniki działalności. 
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Rys. 2. Udział przychodów ze sprzedaży poszczególnych usług łączności 
w przychodach ze sprzedaży usług w sektorze łączności ogółem w latach 2001- 2008 

Źródło: opracowano na podstawie Łączność − wyniki działalności. 
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 Interesujące jest również porównanie miejsca (pod względem wartości) usług 
pocztowych, telefonii komórkowej i transmisji danych w krajowej gospodarce. 
Pokazano też trendy rozwoju tych segmentów oraz sektora łączności ogółem na 
najbliższe 2 lata (rysunek 3). Otóż, w całym analizowanym okresie udział przycho-
dów ze sprzedaży usług pocztowych w PKB nie podlegał znaczącym wahaniom  
i utrzymywał się na średnim poziomie 0,45%. Prawdopodobnie w nadchodzących 
latach – przynajmniej do 2013 r., tj. do całkowitego uwolnienia rynku usług pocz-
towych – nie ulegnie znaczącym zmianom.  
 Wyraźne tendencje wzrostowe zarysowują się w przypadku udziału w PKB 
wartości usług telefonii ruchomej oraz usług transmisji danych i poczty elektro-
nicznej. Udział ten zwiększył się odpowiednio – z 1,31% do 1,86% oraz z 0,08% do 
0,34%. W przedziałach czasowych – od 2001 r. do 2004 r. odnotowano wzrost 
udziału przychodów wygenerowanych ze sprzedaży usług w sektorze łączności  
w PKB - z 4,15% do 4,50%, natomiast od 2004 r. do 2008 r. jego spadek – z 4,29% 
do 3,72%, tendencje spadkowe potwierdza również linia trendu (rysunek 3). Najwy-
raźniej największy wpływ na spadek udziału wartości tego sektora w krajowej go-
spodarce miało obniżenie przychodów ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, 
których udział w PKB zmniejszył się z 1,93% do 0,76%, tj. 2,5-krotnie. 
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Rys. 3. Porównanie udziału przychodów ze sprzedaży usług: w sektorze łączności ogó-
łem, telefonii komórkowej, transmisji danych oraz pocztowych w Produkcie Krajowym 
Brutto w latach 2001-2008 

Źródło: opracowano na podstawie Łączność − wyniki działalności. 
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 Porównanie zmian liczby nadanych przesyłek listowych ze zmianami liczby 
wybranych usług komunikacji elektronicznej w latach 2003-2008 i trendów ich 
rozwoju do 2010 r. (rysunek 4), generalnie potwierdza omówione wyżej kierunki 
zmian w segmencie usług pocztowych na tle całego sektora łączności. W tym wy-
padku można by się spodziewać, że w świetle znacznego wzrostu liczby abonentów 
telefonii komórkowej – o 153%, a liczby nadanych SMS-ów – o 751% w analizo-
wanym okresie spadek liczby przesyłek listowych będzie znaczny. Jednak w 2008 r. 
w porównaniu z 2003 r. wyniósł on 7%, podczas gdy spadek liczby abonentów 
telefonii stacjonarnej i liczby połączeń telefonicznych był znacznie wyższy, odpo-
wiednio 27% i 44%. Tak więc rozwój usług telefonii komórkowej może stanowić 
większe zagrożenie dla rynku telefonii stacjonarnej niż dla rynku przesyłek listo-
wych. Wprawdzie od 2003 r. do 2006 r. wolumen listów zmniejszał się, to jednak 
już w 2007 r. odnotowano jego 10% wzrost, a w 2008 r. o kolejne 0,5%.  
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Rys. 4. Liczba nadanych przesyłek listowych na tle zmian liczby wybranych usług ICT 
w latach 2003-2008 i tendencje zmian do 2010 r. 

Źródło: opracowano na podstawie Łączność − wyniki działalności. 

 
 Generalnie zarówno analiza zmian przychodów ze sprzedaży usług poczto-
wych na tle zmian przychodów z poszczególnych usług łączności ogółem oraz na 
tle wartości PKB w latach 2001-2008, jak i zmian liczby przesyłek listowych oraz 
wybranych usług komunikacji elektronicznej wskazuje na pozytywne tendencje 
rozwoju rynku pocztowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jakkolwiek 
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rynek pocztowy nie należy do działów wpływających w istotny sposób na rozwój 
krajowej gospodarki, to jednak należy podkreślić znaczenie usług pocztowych jako 
czynnika pełniącego ważną funkcję komunikacyjną w społeczeństwie.  
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Summary 
 
 The article presents the development of postal services on the base of the Polish 
communications sector analysis through: the prism of change of revenue of communica-
tions services and their place in the national economy in relation to the share of revenue 
generated by selected services in GDP. Although a comparison volume changes of 
items of correspondence and selected electronic communications services in the period 
2001-2008. According to this, there was pointed the positive aspects of development of 
postal services. 
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USŁUGI POCZTOWE W DOBIE E-HANDLU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nowe technologie wchodzące na rynek powodują powstawanie bądź zanika-
nie niektórych usług, a co się z tym wiąże - konieczność wprowadzania zmian  
w obowiązującym prawie. Częstym zjawiskiem jest zmieniająca się struktura rynku, 
tworzenie lub upadanie firm, rozwój oferty usługowej. W artykule podjęto próbę 
odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu powstanie handlu elektronicznego (zwykle 
definiowanego jako transakcje gospodarcze wykorzystujące sieć elektroniczną typu 
Internet do zamawiania, płacenia lub udostępniania towarów i usług1) miało wpływ 
na usługi pocztowe. 
 
 
1. Przepisy prawne dotyczące usług pocztowych i handlu elektronicznego 
 
 Od wielu lat trwają prace nad ujednoliceniem poszczególnych sektorów rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej. Najważniejsze regulacje prawne w tym zakresie 
na szczeblu Wspólnoty znajdujemy w Dyrektywach, których zapisy w wyniku prac 
legislacyjnych przyjmowane są przez poszczególne państwa członkowskie (również 
przez Polskę). 
 Ogólne ramy prawne dotyczące usług pocztowych wyznaczają postanowienia 
zawarte w Dyrektywach pocztowych. Obok przepisów, które dotyczą głównie libe-
ralizacji rynku pocztowego i konieczności zapewnienia dostępu do usług po-

                                                 
1  www.uke.gov.pl 
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wszechnych o określonej jakości, dostępu do infrastruktury pocztowej czy finanso-
wania usługi powszechnej znajdujemy w nich zapisy istotne z punktu widzenia 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Chodzi m.in. o niektóre obszary  
e-gospodarki, np. handel elektroniczny, który może przyczynić się m.in. do aktyw-
niejszego uczestniczenia w życiu gospodarczym kraju społeczności wiejskich. 
 W pkt. 10 preambuły Dyrektywy 2002/39/WE2 mowa jest o alternatywnych 
metodach komunikacji, gdyż „[…] Zwiększona konkurencyjność powinna umożli-
wić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji”. 
 W dyrektywie tej wspomniano również o możliwości pojawienia się w przy-
szłości nowych przesyłek pocztowych, co wzmocniłoby pozycję przemysłu pocz-
towego jako całości. 
 W pkt. 14 preambuły Dyrektywy 2008/6/WE3 zaznaczono, że czynnikami 
stymulującymi zmiany w sektorze pocztowym oprócz popytu i zmieniających się 
potrzeb użytkowników są: otwarcie rynku, zmiany organizacyjne, automatyzacja  
i wprowadzanie nowych technologii wraz z upowszechnieniem elektronicznych 
środków komunikacji. Zapisano w niej: „ (14) […] operatorzy świadczący usługi 
pocztowe mogą różnicować swoje działania, świadcząc usługi elektroniczne dla 
firm lub inne usługi społeczeństwa informacyjnego. (15) Operatorzy świadczący 
usługi pocztowe, […] są zachęcani do zwiększania wydajności poprzez podejmo-
wanie nowych konkurencyjnych wyzwań (jak technologie cyfrowe i komunikacja 
elektroniczna)[…], co samo w sobie przyczyni się do znacznego wzrostu konkuren-
cyjności. […] (22) […] Handel elektroniczny stwarza w szczególności dla obsza-
rów oddalonych i słabo zaludnionych nowe możliwości uczestnictwa w życiu go-
spodarczym, czego istotnym warunkiem jest świadczenie dobrych usług poczto-
wych”. 
 Ważnym aktem prawnym obowiązującym w UE jest Dyrektywa 
2000/31/WE4 w sprawie […] handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz-
nego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Zapisano w niej: […] (2) Rozwój han-
dlu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym otwiera znaczne możliwości 
zatrudnienia we Wspólnocie, […] ułatwi wzrost gospodarczy i inwestowanie  
w innowacje przez przedsiębiorstwa europejskie […], pod warunkiem, że wszyscy 
uzyskają dostęp do Internetu. (18) Usługi społeczeństwa informacyjnego obejmu-
ją szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w trybie on-
                                                 

2  Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. 
zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych 
usług pocztowych. 

3  Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmie-
niająca Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty. 

4  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. 
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line; takie rodzaje działalności mogą w szczególności polegać na sprzedaży towa-
rów on-line; (60) Aby umożliwić nieskrępowany rozwój handlu elektronicznego, 
ramy prawne powinny być jasne i proste […]. 
 
 
2. Dostęp do Internetu a handel elektroniczny 
 
 W przypadku e-handlu dostęp do Internetu i umiejętność korzystania z jego 
zasobów jest warunkiem koniecznym. Średnia liczba użytkowników Internetu w 
stosunku do liczby ludności danego kraju wciąż rośnie. Obecnie wartość tego 
współczynnika wynosi w skali świata i Unii Europejskiej odpowiednio – 25%  
i 63%.5 
 W 2008 r. 56% populacji UE korzystało z Internetu przynajmniej raz w tygo-
dniu (w UE-156 – 60%), podczas, gdy w Polsce wskaźnik ten wynosił 44%.7 (rysu-
nek 1). 
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Rys. 1. Regularni użytkownicy Internetu w UE w 2008 r. (% populacji w wieku 16-74 
lat korzystającej z Internetu przynajmniej jeden raz w tygodniu) 

Źródło: opracowano na podstawie wskaźników WRSI8. 

                                                 
5  www.internetworldstats.com, dane z września 2009 r. 
6 UE-15 – kraje UE wchodzące w jej skład przed 1 maja 2004 r. 
7  http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
8 WRSI - Wskaźniki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Rozwój rynku usług pocz-

towych. Raport 3 wykonany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w ramach 
programu wieloletniego 2005-2008. 
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 Wielu użytkowników Internetu korzysta z jego zasobów w celu zamawia-
nia/sprzedawania towarów lub dokonywania zakupów/sprzedaży na aukcjach inter-
netowych. Średnia wartość tego wskaźnika dla UE w 2008 r. wynosiła 50% (UE-15 
– 55%), czyli przeciętnie co drugi użytkownik Internetu zamówił lub sprzedał towar 
poprzez sieć. Kształtowanie się omawianego współczynnika w krajach UE w roku 
2008 przedstawiono na rysunku 2. 
 Udział użytkowników Internetu, sprzedających lub kupujących towary 
z wykorzystaniem sieci Internet w poszczególnych krajach systematycznie rośnie. 
Tempo przyrostu jednak maleje. Średnia dla UE w latach 2007-2008 pozostała na 
niezmienionym poziomie zarówno dla krajów UE-15 (tzw. „starej piętnastki), jak  
i dla wszystkich krajów unijnych. Taką tendencję dla Polski i średnie wartości dla 
UE-15 i UE-27 w latach 2004-2008 przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 2. Udział użytkowników Internetu w UE, którzy za jego pośrednictwem na prze-
strzeni roku zamówili/sprzedali towary lub usługi przeznaczone do użytku prywatnego 
w 2008 r. (udział w ogólnej liczbie użytkowników Internetu w wieku 16-74 lat) 

Źródło: opracowano na podstawie wskaźników WRSI. 

 
 Pomimo że średnia liczba użytkowników Internetu w UE dokonujących zaku-
pów w sieci nie ulega wielkim zmianom, to jednak wartość rynku handlu elektro-
nicznego rośnie. Tendencję dla Polski przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 3. Udział użytkowników Internetu, którzy za jego pośrednictwem na przestrzeni 
roku zamówili/sprzedali towary lub usługi przeznaczone do użytku prywatnego w Pol-
sce i UE w latach 2004-2008 r. (udział w ogólnej liczbie użytkowników Internetu  
w wieku 16-74 lat) 

Źródło: opracowano na podstawie wskaźników WRSI. 
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Rys. 4. Wartość polskiego rynku handlu internetowego w latach 2001-2009 

Źródło: Gazeta Wyborcza, *dla 2009 r. dane szacunkowe – Internet. 
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 Skala zakupów z roku na rok w Polsce jest coraz większa. Według danych 
zebranych na podstawie ankiet z ponad 550 dużych sklepów internetowych w ra-
porcie E-handel Polska 2009 liczba zamówień sklepów internetowych wyniosła 
prawie 40 mln, z czego ponad 9 mln to zamówienia w branży książki i multimedia, 
po 4 mln – foto i RTV-AGD oraz odzież [2]. Zjawisko to powinno znaleźć od-
zwierciedlenie m.in. w rosnącej liczbie przesyłek pocztowych. 
 
 
3. Operatorzy usług pocztowych i ich znaczenie w handlu elektronicznym 
 
 Towary zakupione w e-sklepach lub na aukcjach w Internecie muszą być do-
starczone klientom. Sklepy internetowe mają kilka możliwości. Jako dostawców 
wymienia się Pocztę Polską (ew. alternatywnych operatorów pocztowych) i firmy 
kurierskie. Niektóre sklepy posiadają swoją flotę samochodową lub zapewniają 
klientom własny odbiór (najtańszy, możliwość sprawdzenia przesyłki). Korzystanie 
z własnej floty samochodowej i odbiór własny nie mają wpływu na rynek poczto-
wy. 
 Należy podkreślić, że na gruncie obowiązującego prawa usługi kurierskie nie 
mają jednoznacznej definicji prawnej. W zależności od zawartości przesyłki kurier-
skiej, usługa polegająca na wykonaniu tych samych czynności może podlegać róż-
nym regulacjom prawnym (wg umowy na świadczenie usługi pocztowej lub umo-
wy przewozu rzeczy). Jest to powodem różnej klasyfikacji tych przesyłek, często 
dokonywanej wg uznania firmy kurierskiej. 
 Poczta Polska jest operatorem pocztowym, którego usługi są najczęściej udo-
stępniane przez sklepy internetowe. W 2009 r. operator ten obsługiwał ponad 76% 
badanych sprzedawców, a dla 10% ankietowanych sklepów była jedynym doręczy-
cielem oferowanych towarów. Na dalszych miejscach znalazły się firmy UPS 
(40%) i DPD (18,5%)9. 
 Biorąc pod uwagę segment paczek i innych usług umownych (czyli przede 
wszystkim przesyłek pobraniowych10), w latach 2006-2007 u wszystkich operato-
rów pocztowych (w Poczcie Polskiej jak i u operatorów alternatywnych) ogółem 
zaobserwowano wzrost zarówno wolumenu (o 9%), jak i przychodów ze sprzedaży 
tych usług (o 16%) [1]. Tendencja wzrostowa widoczna jest także w roku 2008, ale 
tylko w Poczcie Polskiej (rysunek 5).  
 

                                                 
9 E-handel Polska 2009, www.sklepy24.pl 
10 Poczta Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów (m.in. sklepów interneto-

wych), wprowadziła do swojej oferty przesyłkę pobraniową, polegającą na przyjęciu, przemiesz-
czeniu i doręczeniu przesyłki adresatowi oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekaza-
niu jej na rachunek bankowy lub adres wskazany przez nadawcę. 
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Rys. 5. Liczba i przychody z tytułu sprzedaży usług: paczek pocztowych i innych usług 
umownych w latach 2006-2008 rok do roku, dane dotyczą Poczty Polskiej 

Źródło: [1], obliczenia własne. 

 
 Inaczej sytuacja wygląda u alternatywnych operatorów pocztowych, gdzie rok 
2008 mógłby zostać uznany za czas wielkiej zapaści, gdyby nie kilka faktów.  
W latach 2006-2007 wykazywali oni wyższy wolumen omawianych usług w sto-
sunku do Poczty Polskiej o ok. 10 mln szt., przy ok. dwukrotnie większych przy-
chodach z tego tytułu w stosunku do przychodów Poczty Polskiej [1].  
 W sprawozdaniach przekazanych UKE za 2008 r. operatorzy alternatywni 
wykazali spadek wolumenu paczek i innych usług umownych w stosunku do roku 
2007 o 53% (Poczta Polska – wzrost o 6%) oraz spadek przychodów z tego tytułu  
o 52% (Poczta Polska – wzrost o 11%). W 2008 r. Poczta Polska wykazała ponad 
52 mln paczek i innych usług umownych, a operatorzy niezależni – 27 mln szt.  
(w 2007 r. odpowiednio – 49 i 58 mln szt.) [1]. Zmiany tych wielkości przedsta-
wiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Liczba i przychody z tytułu sprzedaży usług: paczek pocztowych i innych usług 
umownych w latach 2006-2008 rok do roku, dane dotyczą niezależnych operatorów 
pocztowych 

Źródło: jak w wykresie 5, obliczenia własne. 

 
 Jeżeli wartość rynku handlu elektronicznego z roku na rok rośnie, a ilość za-
mówień na rok 2009 szacowana jest na ok. 40 mln [2], to niemożliwy wydaje się 
spadek liczby paczek i innych usług (w tym głównie przesyłek pobraniowych) 
u niezależnych operatorów pocztowych. Wg niektórych szacunków liczba paczek, 
która nie została wykazana przez operatorów niepublicznych w 2008 r. jako prze-
syłki pocztowe, oscyluje na poziomie 35-40 mln sztuk (z uwagi na zakwalifikowa-
nie ich jako przesyłki przewozowe w wyniku niejednoznacznych zapisów prawa) 
[1]. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój handlu elektronicznego spowodował konieczność wprowadzenia na 
rynku usług pocztowych w Polsce nowych usług (np. przesyłki pobraniowe, pacz-
komaty). Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w wolumenie sprzedaży usług. 
„Nieoszacowanie” ilości i przychodów z tytułu sprzedaży paczek pocztowych  
i usług umownych u operatorów niezależnych jest najlepszym dowodem „niedo-
skonałości” polskiego prawa pocztowego, nad którym wciąż trwają prace. Koniecz-
na jest modyfikacja definicji zawartych w obowiązującym prawie pocztowym. 
 
 



Usługi pocztowe w dobie e-handlu 721

Literatura 
 
1. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r., War-

szawa, maj 2008. 
2. E-handel Polska 2009, www.sklepy24.pl 
 
 

AFFECT OF eSERVICES ON POSTAL SERVICES MARKET 
 
 

Summary 
 
 New technologies entering market are forcing changes creation of new or discon-
tinuation of certain services. This article is trying to describe impact of eServices mar-
ket development to postal services market changes. Not always law changes are follow-
ing market development as it is today. Therefore fast adaptation of existing law is  
a must. 
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ADAPTACJA MODELU LUK  
DO SZACOWANIA JAKOŚCI SYSTEMÓW ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Warunki funkcjonowania na współczesnym rynku wymuszają na organiza-
cjach nie tylko nastawienie na dostarczanie oczekiwanych przez odbiorców dóbr, 
ale również podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ich wysokiej 
jakości. Problem ten nie dotyczy jedynie wyrobów fizycznych, ale także usług. 
Chcąc nie tylko sprzedać usługę, ale również utrzymać odbiorcę (klienta) należy, 
oprócz działań mających na celu wykonanie usługi, zadbać, by była ona odpowied-
niej jakości.  
 Nie inaczej powinno być również z usługami świadczonymi przez systemy 
informatyczne zorientowane na usługi, zbudowane z wykorzystaniem paradygmatu 
SOA (ang. Service Oriented Architecture). Bardzo ważne jest odpowiednie przygo-
towanie środowiska sprzętowego, programowego, nieodzowna jest analiza wyma-
gań użytkowników, istotny jest projekt i jego implementacja, ale nie można zapo-
minać, by cały ten proces poddawany był ocenie jakości. Z jednej strony trzeba 
pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej jakości w trakcie wytwarzania usługi, z dru-
giej zaś nie można zapominać o jej biznesowych korzeniach, a co za tym idzie, 
należy uwzględniać kontekst użytkowania oraz satysfakcję finalnego odbiorcy.  
 W referacie zaprezentowano koncepcję adaptacji modelu luk, powszechnie 
stosowanego do szacowania jakości usług, do oceny jakości usług informatycznych, 
tworzonych i udostępnianych w systemach informatycznych zorientowanych na 
usługi. 
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1. Model luk 
 
 Model luk (ang. gap model) zaproponowali w 1985 roku amerykańscy na-
ukowcy: A. Parasuraman, V.A. Zeithaml oraz L.L. Berry1. Po przeprowadzonych 
badaniach czterech rodzajów usług (banków, kart kredytowych, biur maklerskich  
i prac remontowych) zaprezentowali model jakości usług, który opierał się na pię-
ciu tzw. lukach, które zakłócają proces dostarczania usługobiorcy oczekiwanych 
przez niego usług (rysunek 1). Dalsze badania prowadzone przez autorów pozwoli-
ły im wysnuć wniosek, że piąta luka, będąca postrzeganiem jakości przez usługo-
biorcę, wynika z czterech poprzednich. 
 Pierwsza luka to rozbieżność między oczekiwaniami klienta a interpretacją 
tych oczekiwań przez usługodawcę (zwłaszcza przez osoby zarządzające, które nie 
wiedzą, czego wymagają klienci).  
 Druga luka odnosi się do przełożenia zidentyfikowanych oczekiwań klienta na 
określenie norm i cech jakościowych oferowanej usługi. Jako przyczyny powsta-
wania tej luki wskazano m.in. brak wyznaczania celów na podstawie oczekiwań 
klientów. 
 Trzecia luka, pojawiająca się miedzy zaprojektowaną i dostarczoną usługą, 
jest efektem braku jednoznacznego określenia zadań na stanowiskach, konfliktów 
między zadaniami poszczególnych pracowników, niskich kompetencji pracowni-
ków itd. W rezultacie usługa dostarczona usługobiorcy może różnić się od usługi, 
która była planowana do wykonania. 
 Czwarta luka związana jest z dostarczeniem usługi odbiegającej od usługi 
deklarowanej (obiecywanej np. poprzez reklamę). Powodem może być m.in. zawy-
żanie obietnic oraz niewłaściwa komunikacja między działami usługodawcy (przy-
kładowo handlowiec obiecuje klientowi parametry usługi, których dział techniczny 
nie jest w stanie zrealizować).  
 

                                                 
1  A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry: A Conceptual Model of Service Quality and 

its Implications for Future Research, „Journal of Marketing” 1985 vol. 49 (Fall), s. 41-50. 
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Rys. 1. Model luk 
Źródło: Parasuraman, Zeithaml i Berry, 1985. 
 
 Szczegółowy opis poszczególnych luk oraz sposoby ich ograniczania można 
znaleźć w książce Delivering Quality Service: Balancing Perceptions Customer and 
Expectations2.  
 Warto zwrócić uwagę, że luka piąta odnosi się do jakości postrzeganej przez 
klienta, natomiast pozostałe luki do jakości w obrębie organizacji. Można zatem 
przyjąć, że luka piąta zależy od występowania oraz wielkości pozostałych luk, a co 
za tym idzie – aby poprawiać postrzeganie usługi, należy również zadbać o zapew-
nienie jakości samej usługi.  

                                                 
2  V.A. Zeithaml, A. Parasuraman, L.L. Berry: Delivering Quality Service: Balancing Per-

ceptions Customer and Expectations, New York: Free Press 1990. 
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2. Model luk dla systemów zorientowanych na usługi 
 
 Wykorzystanie modelu luk do oceny jakości usług oferowanych w systemach 
informatycznych zorientowanych na usługi wymaga wprowadzenia zmian. Wynika-
ją one przede wszystkim ze specyfiki usług informatycznych, które nie do końca 
odpowiadają założeniom, które określili Parasuraman, Zeithaml i Berry. Przyjęli 
oni, że usługi cechują się niematerialnością, niejednorodnością (czyli zmiennością 
wykonywania takich samych usług w różnym miejscu i czasie) oraz nierozdzielno-
ścią wykonania usługi od zużytkowania jej przez usługobiorcę. Tymczasem usługi 
dostarczane według paradygmatu SOA są materialne, w sensie istniejącego opro-
gramowania zapewniającego ich realizację. Niejednorodność usług informatycz-
nych związana jest z możliwością ich umiejscowienia w heterogenicznych środowi-
skach oraz z różnymi sposobami dostępu usługobiorców do usług (m.in. ze względu 
na komunikację w systemie). Z kolei nierozdzielność usługi i usługobiorcy w przy-
padku usług informatycznych nie jest już taka oczywista. Usługa informatyczna nie 
jest „zużywana” w procesie jej dostarczania – pozostaje dostępna do kolejnego 
użycia. 
 W związku z opisanymi różnicami adaptowano model luk do postaci, która 
bliższa jest specyfice usług informatycznych oraz przyjętym w opisie systemów 
zorientowanych na usługi sformułowaniom (rysunek 2). 
 Pierwszym krokiem w adaptacji modelu była zmiana opisów elementów mo-
delu.  
 Punktem wyjścia dla realizacji usługi jest żądanie (wykonania) usługi infor-
matycznej, będące rezultatem wymagań funkcjonalnych i wymagań niefunkcjonal-
nych usługobiorcy oraz dostępnych dla niego zasobów. Żądanie to wynika z reali-
zowanego procesu biznesowego i stanowi odzwierciedlenie jednego z podstawo-
wych założeń paradygmatu SOA, czyli bezpośredniego przełożenia potrzeb bizne-
sowych na wspomaganie ich realizacji w systemie informatycznym. Żądanie usługi 
informacyjnej można również określić jako SLA (ang. Service Level Agreement) 
informacyjne. 
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Rys. 2. Model luk dla systemów zorientowanych na usługi 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Żądanie usługi informacyjnej, często niesformalizowane, nie może stanowić 
podstawy do projektowania systemu informatycznego. Należy zatem je przekształ-
cić w ustrukturalizowane żądanie (wykonania) usługi informatycznej. Proces trans-
formacji żądań skutkuje powstaniem pierwszej luki, która oznacza rozbieżność 
między tym, czego usługobiorca oczekuje, a tym, jak te oczekiwania zostały pozna-
ne, zrozumiane i wreszcie zapisane w żądaniu usługi informatycznej. Przykładem 
żądania usługi informatycznej są dokumenty SIWZ (Specyfikacja Istotnych Wa-
runków Zamówienia) dla wdrożeń systemów informatycznych zorientowanych na 
usługi. Zawierają one zestaw wymagań (obejmujących część funkcjonalną i część 
niefunkcjonalną), które powinny zostać spełnione w działającym systemie. Formal-
nie żądanie usługi informatycznej (SLAl) można zapisać zależnością 

),( nflfll SLASLASLA = , gdzie flSLA  to wymagania funkcjonalne, zaś nflSLA  to wy-
magania niefunkcjonalne wobec usługi.  
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 Na podstawie żądania usługi informatycznej następuje jej kompozycja, czyli 
proces składania usługi informatycznej (złożonej) z usług atomowych. Proces ten 
realizowany jest w trzech etapach (rysunek 3), których ostatecznym efektem jest 
opracowanie planu wykonania usługi informatycznej, a następnie jej wykonanie. 
 

 
 

Rys. 3. Etapy kompozycji usługi informatycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Druga luka jakości usługi informatycznej to rozbieżność między żądaniem 
wykonania usługi informatycznej a planem jej wykonania. Może ona być efektem 
złego skomponowania usługi (np. ze względu na źle dobrane parametry optymali-
zacyjne) lub braku na tyle dobrych usług atomowych, by mogły sprostać wymaga-
niom postawionym w żądaniu wykonania usługi informatycznej (w takim przypad-
ku zasadne jest – poprzez komunikację z usługobiorcą – wpłynąć na żądanie wyko-
nania usługi informatycznej, czyli negocjować warunki kontraktu).  
 Mając gotowy plan należy wykonać usługę informatyczną, czyli wywołać 
kolejne usługi atomowe oraz zbierać wyniki wykonania poprzez wspólną szynę 
transmisji danych ESB. Kolejna, trzecia luka to efekt niezgodnej z zamierzeniami 
realizacji planu. Przyczyn można doszukiwać się zarówno w problemach natury 
technologicznej (np. awaria sprzętu, łączy), implementacyjnej (np. błędy w projek-
tach lub programowaniu usług atomowych), jak i w niskiej jakości wiedzy wyko-
rzystanej podczas kompozycji usługi (np. nieprawdziwe, nieaktualne parametry 
usług atomowych, brak profili korzystania z usługi).  
 W procesie dostarczania usługi informatycznej, oprócz działań bezpośrednio  
z tą usługą związanych, ważną rolę odgrywa komunikacją z usługobiorcą. Co wię-
cej, jest ona bardziej istotna niż w przypadku usług tradycyjnych. Usługi informa-
tyczne zazwyczaj są dopracowywane w iteracjach polegających na ustalaniu (często 
sformalizowanym w postaci umów czy protokołów), pomiędzy usługodawcą i usłu-
gobiorcą, wspólnego stanowiska co do sposobu realizacji. Z tego też względu,  
w adaptowanym modelu luk, zaznaczono dodatkowe powiązanie informacyjne 
pomiędzy żądaniem usługi informatycznej oraz komunikacją z usługobiorcą. Jeśli 
jednak pojawiają się rozbieżności między deklarowanymi, podczas negocjacji czy 
spotkań, parametrami usługi informatycznej a rzeczywistymi parametrami wynika-
jącymi z wykonania tejże usługi, uwidacznia się czwarta luka.  
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 Piąta luka jakości to – podobnie jak w oryginalnym modelu luk – różnica 
między oczekiwaniami usługobiorcy wobec usługi a tym, jak postrzega on usługę 
zrealizowaną. Na wielkość tej luki składa się zarówno występowanie i rozmiar luk 
wcześniejszych, jak również subiektywny odbiór usługi (na który może wpływać 
wiele czynników, chociażby związanych z oporem wobec zmian). Pomiar piątej 
luki odbywa się zazwyczaj w oparciu o metody bezpośredniego „odpytywania” 
(ankietowania) usługobiorców, z wykorzystaniem kwestionariuszy. Parasuraman, 
Zeithaml i Berry w swoich pracach posługiwali się kwestionariuszami opartymi na 
skali SERVQUAL3, która była modyfikowana przez kolejnych badaczy – Cronin  
i Taylor zaproponowali skalę SERVPERF4, zaś Robledo skalę SERVPEX5. Biorąc 
pod uwagę, że – podobnie jak w przypadku elementów modelu luk – specyfika 
usług informatycznych wpływa znacząco na sposób szacowania ich jakości, należy 
dokonać również adaptacji skali pomiarowej, tak by odpowiadała ona rzeczywistym 
czynnikom wpływającym na postrzeganie jakości usług. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Szacowanie i ocena jakości usług informatycznych w systemach zorientowa-
nych na usługi powinno obejmować nie tylko aplikację, ale również kontekst jej 
wykorzystania, w tym postrzeganie usługi przez jej odbiorców. Oprogramowanie 
stanowi w architekturze SOA narzędzie do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest 
wspieranie potrzeb biznesowych, zatem nie może być analizowane w oderwaniu od 
stopnia, w jakim te potrzeby spełnia. W przypadku oceny postrzegania usługi in-
formatycznej przez jej odbiorcę można wykorzystać metody stosowane do analizy 
jakości „tradycyjnych” usług. Niezbędna jest jednak adaptacja tych metod, by od-
dawały one specyfikę usług informatycznych. W referacie przedstawiono koncepcję 
takiej adaptacji „modelu luk”, by można go było wykorzystać w trakcie szacowania 
jakości informatycznych systemów zorientowanych na usługi. Wprowadzone zmia-
ny dotyczyły elementów modelu, nie zmieniając zasadniczego założenia, czyli ist-
nienia pięciu luk jakości (rysunek 4). 
 

                                                 
3  A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry: SERVQUAL: a Multiple-item Scale for 

Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, „Journal of Retailing” 1988 nr 1, s. 12-40. 
4  J.J. Cronin, S.A. Taylor: Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, 

„Journal of Marketing” 1992 vol. 56 (July), s. 55-68. 
5  M.A. Robledo: Measuring and Managing Service Quality: Integrating Customer Expec-

tations, „Managing Service Quality” 2001 vol. 11 nr 1, s. 22-31. 



Adam Wasilewski 730 

PROCES BIZNESOWYŻądanie 
wykonania usługi 

informacyjnej

Żądanie wykonania 
usługi informatycznej 

(złożonej – u.z.)

Żądanie realizacji 
planu wykonania u.z.

Żądanie realizacji 
scenariusza 

wykonania u.z.

Żądanie realizacji 
struktury wykonania 

u.z.

Realizacja (szeregowa/równoległa) planu 
wykonania u.z.)

...

Realizacja usługi 
atomowej (u.a.)

Żądanie 
wykonania u.a.

Wynik 
wykonania u.a.

Komunikacja w 
systemie 

rozproszonym Przetwarzanie

Wynik realizacji 
planu wykonania 

u.z.

Wynik realizacji 
scenariusza 

wykonania u.z.

Wynik realizacji 
struktury 

wykonania u.z.

Wynik realizacji u.z.

Wynik realizacji 
usługi 

informacyjnej

Żądanie 
wykonania u.a.

Wynik 
wykonania u.a.

Żądanie 
wykonania u.a. Wynik 

wykonania u.a.

Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

 
 

Rys. 4. Luki jakości w systemie zorientowanym na usługi 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dalsze prace nad adaptacją modelu luk obejmują przygotowanie skali, umoż-
liwiającej badanie luki piątej, czyli postrzegania jakości usługi przez usługobior-
ców. Skala ta, będąca odpowiednikiem oryginalnej skali SERVQUAL, powinna 
również odpowiadać specyfice systemów zorientowanych na usługi, co oznacza, że 
należy wybrać, a następnie zweryfikować pozycje oraz wymiary jakości wpływają-
ce na odbiór przez klientów usług informatycznych. Dla zapewnienia wiarygodno-
ści stworzonej skali można wykorzystać m.in. współczynnik rzetelności α Cronba-
cha, analizę czynnikową oraz analizę wariancji. 
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AN ADAPTATION OF GAP MODEL  
FOR SOA SYSTEMS QUALITY ESTIMATION 

 
 

Summary 
 
 Estimation of the quality of IT services in a service-oriented systems should in-
clude the context of service’s use, including the perception of services by their custom-
ers. For the assessment of the perception of SOA (Service Oriented Architecture) sys-
tems we can use the methods which are usually used to analyze the quality of "tradi-
tional" services. However, it is necessary to adapt such methods to capture the specific-
ity of IT services. This paper presents the concept of an adaptation of "model gap" (pre-
sented by Parasuraman, Zeithaml and Berry) which let to use it in the estimation of 
service-oriented systems quality. 
 

Translated by Adam Wasilewski 
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