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

ZESZYTY NAUKOWE NR 650 

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 67 
 

 
 
 
 

 

 

 

DROGI DOCHODZENIA  

DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

 

STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU  

I OGRANICZENIA 

 

TOM I 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZECIN 2011



Rada Wydawnicza 
Urszula Chęcińska, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt 

Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki 
Edward Włodarczyk – przewodniczący Rady Wydawniczej 

Aleksander Panasiuk – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw 
Edyta Łongiewska-Wijas – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego 

 
 

Rada Programowa 
prof. dr hab. Henryk Babis – Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Jacek Buko – Uniwersytet Szczeciński 

prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski – Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki 

 
 

Redakcja naukowa 
prof. dr hab. Henryk Babis 

prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski 
 
 

Recenzenci 
prof. dr hab. Jacek Buko – Uniwersytet Szczeciński 

prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki 
prof. dr hab. Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

prof. dr hab. Andrzej Małachowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Akademia Obrony Narodowej 

prof. dr hab. Stanisława Zamkowska – Politechnika Radomska 
 

 
 

Sekretarze redakcji 
Maciej Czaplewski 

Piotr Ładny 
 
 

Korekta 
Krystyna Pawlikowska 

 
 

Skład komputerowy 
Maciej Czaplewski 

Piotr Ładny 
 
 

Projekt okładki 
Paweł Kozioł 

 
 

 Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011 
 

ISSN 1640-6818 
ISSN 1896-382X 

 

WYDAWNICTWO   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO 
 

Wydanie I. Ark. wyd. 34,5. Ark. druk. 47,4. Format B5. Nakład 205 egz. 



SPIS TREŚCI 
 
 

TEORETYCZNE ASPEKTY INFORMACJI 
 

JACEK BUKO 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH USŁUGOWYCH ................................................. 13 

MACIEJ CZAPLEWSKI 

DOBRA INFORMACYJNE  
I ICH PODSTAWOWE CECHY EKONOMICZNE ............................................. 20 

ADAM GÓRNY 

INFORMACJA W KSZTAŁTOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  
NA PRZYKŁADZIE WYMAGAŃ KONCEPCJI TQM ....................................... 27 

MAGDALENA GRACZYK 

INFORMACJA ORAZ JEJ WARTOŚĆ  
W MOBILNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH INFORMACJI........... 36 

DOROTA JELONEK 

PROBLEM PRZEŁADOWANIA INFORMACYJNEGO  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM ..................................................... 45 

ALEKSANDER JURGA 

SYSTEMY INFORMACYJNE WSPOMAGAJĄCE KREOWANIE 
WIRTUALNYCH SIECI BIZNESOWYCH. ASPEKT TECHNOLOGICZNY 
(CASE STUDY) ..................................................................................................... 53 

JERZY KORCZAK, PIOTR SKRZYPCZAK 

ALGORYTM FP-GROWTH W WYSZUKIWANIU  
WZORCÓW ZAKUPÓW KLIENTÓW ................................................................ 61 

ANDRZEJ MIELCAREK 

INFORMACJA – WIEDZA W TEORIACH EKONOMICZNYCH   
DRUGIEJ POŁOWY XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU ................................. 72 

KAROLINA MUSZYŃSKA, TOMASZ KOMOROWSKI 

WIELOJĘZYCZNOŚĆ PORTALI INFORMACYJNYCH  
NA PRZYKŁADZIE INTERNETOWEJ PLATFORMY INFORMACYJNEJ 
BALTICMUSEUMS 2.0 .......................................................................................... 84 

TERESA MIŚ 

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI   
W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ............................................. 93 



 4 

RAFAŁ NAGAJ 

ASYMETRIA INFORMACJI NA RYNKACH PODLEGAJĄCYCH REGULACJI .. 102 

ILONA PAWEŁOSZEK-KOREK 

WYBRANE PROBLEMY WYKORZYSTANIA ONTOLOGII  
W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH  
ORGANIZACJI ROZPROSZONYCH GEOGRAFICZNIE ............................... 110 

MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, BEATA KĘDZIERSKA 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO KONIECZNY WARUNEK  
DO REALIZACJI IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ................ 118 

PIOTR SIENKIEWICZ 

EWALUACJA INFORMACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM . 126 

EWA WĘDROWSKA 

MIARY ENTROPII W STATYSTYCE I TEORII INFORMACJI ..................... 133 

 
 

CECHY, CELE I FUNKCJE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 

MARCIN FORKIEWICZ, ANDRZEJ TUBIELEWICZ 

KONCEPCJA PRZECIWDZIAŁANIA   
WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB W WIEKU 55+ ................................ 145 

MICHAŁ GOLIŃSKI 

ITERACYJNY MODEL STATYSTYKI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO .. 153 

SŁAWOMIR KOTYLAK 

ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH (SNA) JAKO NARZĘDZIE AUDYTU 
ROZWOJU KOMUNIKACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ...... 161 

PIOTR MACHURA, ŁUKASZ ŁYSIK 

ROLA E-EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU ZAWODOWEGO 
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM ................................................... 169 

WIESŁAW M. MAZIARZ 

STRATEGICZNE KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA  
RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W WARUNKACH 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE .................................. 179 

GRZEGORZ MAZUREK 

INFORMACJA W WIRTUALNYM ŚRODOWISKU   
A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSWA INFORMACYJNEGO .................................... 186 

JOLANTA SALA, HALINA TAŃSKA 

POMIĘDZY UTOPIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ   
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ................................... 195 



 5

PIOTR SIENKIEWICZ 

MODELE I METAFORY  
W BADANIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ......................... 203 

PIOTR SZKUDLAREK 

MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA BUDOWY 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE .................................. 211 

HALINA ŚWIEBODA 

PERCEPCJA SPOŁECZNYCH KONSEKWENCJI   
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ................................... 219 

ANDRZEJ TUBIELEWICZ, MARCIN FORKIEWICZ 

OSOBY W WIEKU 55+ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM .......... 227 

JĘDRZEJ WIECZORKOWSKI, PRZEMYSŁAW POLAK 

ZNACZENIE INSTYTUCJI PAŃSTWA  
W FUNKCJONOWANIU INTERNETU ............................................................. 235 

 
 

TECHNOLOGICZNY WYMIAR SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 

KATARZYNA GARWOL 

NEGATYWNY WPŁYW TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZEJ   
NA OBYWATELI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  
– WYBRANE ASPEKTY .................................................................................... 245 

EDYTA GWARDA-GRUSZCZYŃSKA 

STRATEGICZNE DYLEMATY W PROCESIE KOMERCJALIZACJI 
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ .................................................................. 253 

ELŻBIETA JANTOŃ-DROZDOWSKA, MARIA MAJEWSKA-BATOR 

WIEDZA TECHNICZNA  
JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ KRAJU .......................... 262 

RYSZARD KAMIŃSKI 

POLITYKA BILANSOWA  
W KSZTAŁTOWANIU RELACJI INWESTORSKICH ..................................... 274 

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI 

EWOLUCJA TRENDÓW W RANKINGACH NOWYCH TECHNOLOGII .... 283 

LESŁAW MARKOWSKI, EWA WĘDROWSKA 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA SEKTORA IT   
NA TLE WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ .......... 292 



 6 

NATALIA MICHAŁEK 

ZNACZENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ   
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM ................................................. 301 

MICHAŁ POLASIK, KAROLINA PRZENAJKOWSKA, MARTA KUC 

DETERMINANTY MIGRACJI KART PŁATNICZYCH  
DO STANDARDU EMV W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ....................... 310 

 
 

RYNEK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I POCZTOWYCH 
 

ROMAN CZAPLEWSKI 

PODSTAWOWE TRENDY POLITYKI REGULACYJNEJ STOSOWANEJ   
W OBSZARZE RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH .................... 321 

MARIUSZ CZYŻAK 

PRAWNE UWARUNKOWANIA  
REGULACJI RYNKU USŁUG POCZTOWYCH .............................................. 329 

MIROSŁAW DYCZKOWSKI 

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZASTOSOWANIA 
SYSTEMU KLASY FSM   
W OPTYMALIZACJI ŁAŃCUCHA USŁUG MOBILNYCH.  
PODSTAWY METODYCZNE I STUDIUM PRZYPADKU ............................. 337 

FRANCISZEK KAMIŃSKI 

UWAGI O REGULACJI  
SEKTORA KOMUNIKACJI SZEROKOPASMOWEJ ...................................... 345 

ANNA KORZENIEWSKA 

MOŻLIWOŚCI I ZASADNOŚĆ ROZWOJU  
SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU  
POPRZEZ SIEĆ ENERGETYCZNĄ W POLSCE .............................................. 353 

PIOTR ŁADNY 

REGULACJA RYNKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ................................................................. 361 

GRAŻYNA ROSA 

WARTOŚĆ REPUTACJI I MOC MARKI  
NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  
NA PODSTAWIE RANKINGU MAREK POLSKICH ...................................... 371 

TOMASZ SONDEJ 

REGULACJA AUDIOWIZUALNYCH PRZEKAZÓW HANDLOWYCH  
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ…………….....… 378 



 7

ANNA STOLARCZYK 

RYNEK POCZTOWY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE  
POSTĘPUJĄCEGO PROCESU LIBERALIZACJI – RYS HISTORYCZNY .... 388 

TOMASZ TUREK 

WYBRANE ASPEKTY WIRTUALIZACJI ŚRODOWISKA 
INFORMATYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PARTNERSKICH ..... 396 

 
 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  
– ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE 

 

HENRYK BABIS 

RYNEK KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PROJEKCIE  
UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA ......................... 407 

MARCIN CICHY 

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA  
POLSKIEGO RYNKU DOSTĘPU DO INTERNETU ........................................ 423 

MAREK GRZYBOWSKI 

SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNE  
W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO .......................................................... 432 

PIOTR GUTOWSKI, EWELINA BURZEC-BURZYŃSKA 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA NOWYCH PODMIOTÓW 
TELEKOMUNIKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  
W RAMACH DZIAŁAŃ 8.3 I 8.4 POIG ............................................................. 440 

FRANCISZEK KAMIŃSKI 

KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA  
W PLANACH NAPRAWY GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ ............ 449 

JAN KREFT 

SCHYŁEK STARYCH I EKSPANSJA NOWYCH MEDIÓW  
JAKO ELEMENT EWOLUCJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ... 457 

JERZY KUBASIK 

RYNKOWE PODEJŚCIE DO TELEWIZYJNYCH BIAŁYCH PLAM ............. 465 

KAROL KUCZERA 

AGENDA CYFROWA A RAPORT BANGEMANNA   
PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ ............................................. 473 

MARCIN ŁUSZCZYK 

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU  
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE .................................. 482 



 8 

ZBYSZKO PAWLAK 

MODELOWANIE DYNAMIKI ROZWOJU  
SPOŁECZEŃSTW INFORMACYJNYCH MIAST W UJĘCIU 
EKONOFIZYCZNEGO ZJAWISKA PRZEJŚĆ FAZOWYCH .......................... 491 

KRYSTYNA POLAŃSKA 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
– SPOŁECZNOŚCIOWA FAZA ROZWOJU ..................................................... 499 

MAŁGORZATA SŁODOWA-HEŁPA 

SAMORZĄD TERYTORIALNY W PROCESIE TWORZENIA   
I WYKORZYSTYWANIA NOWOCZESNEJ  
INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ  
– DOBRE PRAKTYKI POLSKIE I SKANDYNAWSKIE ................................. 507 

 
 

REGIONALNE ASPEKTY  
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 

 

KATARZYNA DĘBKOWSKA 

KLASYFIKACJA POLSKICH WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU  
NA STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH ......... 523 

WOJCIECH FLIEGNER 

WYBRANE ASPEKTY REGIONALNEJ STRATEGII BUDOWY  
I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ................................ 531 

SEBASTIAN KOPERA 

ROLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W BUDOWANIU CYFROWEGO 
ŚRODOWISKA NETWORKINGU W REGIONACH TURYSTYCZNYCH .... 540 

KRZYSZTOF MAŁACHOWSKI 

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ... 547 

HUBERT OBORA 

DYNAMIKA INFORMATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCH 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI  
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ  
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO......................... 556 

EWA PRAŁAT 

BADANIA WITRYN INTERNETOWYCH POLSKICH GMIN ....................... 564 

MARIA SARAMA 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE .................................. 572 



 9

INTERNET I USŁUGI INTERNETOWE 
 

BARBARA BARTOSZEWSKA, ROBERT CZARNECKI, 

MAGDALENA OLENDER-SKOREK 

WZROST ZNACZENIA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  
W SIECIACH MOBILNYCH .............................................................................. 583 

JAROSŁAW JANKOWSKI 

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW WPŁYWAJĄCYCH  
NA EFEKTYWNOŚĆ WITRYN INTERNETOWYCH ..................................... 591 

MAGDALENA KULBACZEWSKA, ROBERT KUBICKI 

ROZWÓJ INTERNETU W POLSCE W LATACH 2006–2010 ......................... 601 

MARTA NAJDA-JANOSZKA 

OCHRONA ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH  
W SIECIACH KOOPERACYJNYCH ................................................................. 609 

PRZEMYSŁAW POLAK 

WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ  
NA PRZYKŁADZIE ŻYCZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH .............................. 616 

MAGDALENA RZEMIENIAK 

SOCIAL MEDIA W KONTEKŚCIE  
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ................................... 624 

JACEK UNOLD 

WEB 2.0 W TWORZENIU GLOBALNEJ PLATFORMY   
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ....................................................... 631 

ALEKSANDER WASSILEW 

KULTURA SPOŁECZEŃSTWA SIECI ............................................................. 640 

PAWEŁ ZIEMBA, MATEUSZ PIWOWARSKI 

METODA REDUKCJI WYMIARÓW OCENY JAKOŚCI   
SERWISÓW INTERNETOWYCH ..................................................................... 649 

 
 

E-BIZNES W SEKTORACH INFRASTRUKTURALNYCH 
 

RAFAŁ BONIECKI, JÓZEF RAWŁUSZKO 

PERSPEKTYWY ROZWOJU NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH   
DO OBSŁUGI MAŁYCH FIRM TRANSPORTOWYCH .................................. 661 

AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, ANNA DRAB-KUROWSKA 

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W LOGISTYCE ....................... 669 



 10

SYLWIA KONECKA 

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW A INFORMACJA ........................ 676 

BARBARA KOS 

OBSZARY WYKORZYSTANIA E-BIZNESU W LOGISTYCE ...................... 683 

ANNA LIS, ADRIAN LIS 

GOSPODARKA CYFROWA A LOKALIZACJA: WPŁYW ICT   
NA FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW ........................................................... 691 

MAREK MATULEWSKI 

ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE  
OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  
W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ..................................... 701 

MARIA MICHAŁOWSKA, BOŻENA POGAN 

ROLA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W OBSŁUDZE 
CELNEJ MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU TOWAROWEGO ................... 709 

ANNA STOLARCZYK 

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH OPERATORÓW POCZTOWYCH 
W SEGMENCIE B2X NA KRAJOWYM RYNKU E-COMMERCE'U ............. 716 

ANNA STOLARCZYK, MAREK SYLWESTRZAK 

SIEĆ PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ A NOWE MOŻLIWOŚCI 
ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA .................................................... 724 

MAREK SYLWESTRZAK, ANNA STOLARCZYK 

IMPLEMENTACJA E-BIZNESU DO DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ   
W POLSCE NA PRZYKŁADZIE ZAGRANICZNYCH ROZWIĄZAŃ ........... 732 

ROBERT TOMANEK 

ZASTOSOWANIE TELEMATYKI W PODNOSZENIU EFEKTYWNOŚCI  
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA NA 
PRZYKŁADZIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW TRANSPORTU POLICJI ... 740 

KATARZYNA WIĘCEK-JAKUBEK, SONIA WIECZOREK 

MODEL POWIĄZAŃ OPERATORA POCZTOWEGO  
Z PODMIOTAMI E-COMMERCE'U  
W TRADYCYJNYM KANALE DYTRYBUCJI PRODUKTÓW ...................... 749 



 

 

 

 

 

 

 

TEORETYCZNE ASPEKTY INFORMACJI 

 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  650 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  67 2011 
 
 
 
 

JACEK BUKO 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH USŁUGOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Każdy system społeczny i ekonomiczny potrzebuje pewnego zakresu informa-
cji, która powinna być powszechnie dostępna dla całego społeczeństwa. W zasadzie 
trudno znaleźć obecnie sferę gospodarki, która mogłaby sprawnie funkcjonować 
bez dostępu do informacji. Zależność tę spotęgowała w minionych kilkunastu latach 
rewolucja informacyjna, która wpłynęła na szybkość i sposób przetwarzania infor-
macji oraz zdolność społeczeństwa do efektywnego opracowywania, utrzymywania 
i wykorzystywania zasobów wiedzy. Rewolucja informacyjna spowodowała także 
pojawienie się nowych określeń dla gospodarki, takich jak: nowa gospodarka, go-
spodarka elektroniczna lub gospodarka informacyjna. 
 Coraz częściej zarówno w praktyce, jak i w teorii używa się także określenia 
„informacja gospodarcza”. Sens tego wyrażenia bywa różny w zależności od tego, 
kto go używa, oraz w jakim kontekście sytuacyjnym i informacyjnym występuje. 
Najczęściej jest ono używane w następujących znaczeniach1: 

1. Informacja gospodarcza to wszelka informacja o systemach, procesach  
i zdarzeniach zachodzących w gospodarce jako systemie społeczno- 
-ekonomicznym (kryterium przedmiotowe informacji). 

2. Informacja gospodarcza to wszelka informacja służąca aktywnie ekono-
micznie podmiotom (ludziom, przedsiębiorstwom i innym jednostkom or-
ganizacyjnym) do podejmowania decyzji gospodarczych (kryterium użyt-
kownika informacji). 

                                                 
1  J. Oleński: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001, s. 178. 
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3. Informacja gospodarcza to wszelka informacja wykorzystywana do stero-
wania procesami lub systemami gospodarczymi (kryterium użytkownika 
informacji). 

4. Informacja gospodarcza to informacja obiegająca w systemach gospodar-
czych, niezbędna do ich istnienia i funkcjonowania (kryterium funkcji  
w systemie ekonomicznym). 

5. Informacja gospodarcza to informacja powodująca skutki ekonomiczne 
(kryterium efektu informacji w systemie ekonomicznym). 

 Wymienione wyżej określenia informacji gospodarczej wskazują, że sama 
treść informacji ma w tym przypadku wtórne znaczenie. Jedna i ta sama informacja 
może spełniać w systemie gospodarczym jedną lub kilka funkcji. Oznacza to, że ta 
sama informacja może równocześnie powodować skutki ekonomiczne i stanowić 
część systemu informatycznego. Tę wielofunkcyjność informacji komplikuje do-
datkowo asymetria informacyjna między nadawcami i odbiorcami informacji. Jej 
praktyczne skutki są często niedostrzegane i niedoceniane. 
 Wzrost informatyzacji i rangi informacji w gospodarce zwiększył zain-
teresowanie problematyką zarządzania informacją w przedsiębiorstwach, w tym 
również przedsiębiorstwach usługowych. Nowoczesne technologie przetwarzania 
informacji pozwalają bowiem wielu przedsiębiorstwom usługowym funkcjonować 
na dwóch podstawowych płaszczyznach: rzeczywistej i wirtualnej. Umiejętność ich 
połączenia w jednej strategii działania pozwala przedsiębiorstwu zdobyć przewagę 
nad konkurencją. Wskazane wyżej połączenie wykorzystania informacji wsparte 
nowoczesną technologią stanowi element tzw. technoprzewagi rynkowej, pozwala-
jącej wykorzystać zarówno możliwości zaawansowanej, jak i tradycyjnej technolo-
gii w taki sposób, aby wytworzyć w świadomości klienta obraz przedsiębiorstwa 
dobrze zarządzanego, zaspokajającego potrzeby klientów w coraz lepszy sposób  
i jednocześnie myślącego z dużą odpowiedzialnością o przyszłości w aspekcie no-
wych możliwości. 
 
 
1. Istota strategicznego podejścia do zarządzania informacją  
 
 Podejście strategiczne do zarządzania informacją wiąże się bezpośrednio  
z działaniami menedżerskimi i związanymi z nimi potrzebami oraz odpowiada  
na wymagania informacyjne wynikające z planowanej strategicznej zmiany organi-
zacyjnej. Potrzeba strategicznego myślenia o informacji wynika z następujących 
faktów2: 

 informacyjne otoczenie przedsiębiorstwa wymaga uporządkowania, 

                                                 
2  A. Bytniewski, K. Matouk: Rola informacji we współczesnej organizacji, w: A. Szew-

czyk (red.): Informacja – dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 376. 
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 zasoby informacyjne zawsze można alokować w skuteczniejszy sposób, 
 strategia informacyjna ułatwia i usprawnia adaptację do zmiany, 
 strategia informacyjna sprzyja celowemu tworzeniu i wykorzystaniu infor-

macji. 
 Strategia informacyjna warunkuje ponadto tworzenie kultury informacyjnej, 
promującej dbałość o wysoką jakość danych źródłowych, zdolność pracy grupowej, 
w tym zdolność przekazywania informacji i dzielenia się wiedzą, umiejętność ko-
rzystania z komputerowych zasobów informacyjnych, umiejętność wykorzystania 
informacji w procesach decyzyjnych oraz zdolność uczenia się przez kojarzenie 
interdyscyplinarnych informacji. 
 
 
2. Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych 
 
 Wspomaganie procesu zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługo-
wych odbywa się przede wszystkim poprzez zastosowanie nowoczesnych metod 
gromadzenia i przetwarzania danych oraz rozbudowanych systemów komunikacji. 
Wykorzystanie technologii informatycznych powoduje, że operacje są wykonywane 
szybciej, a dzięki połączeniu zasobów informacji, wiedzy i doświadczenia powstaje 
nowa wartość dodana. Technologie informatyczne pozwalają przede wszystkim 
zmniejszyć koszty utraconych możliwości, które wcześniej mogły występować  
z uwagi na marnotrawstwo wymienionych zasobów. Nie bez znaczenia jest również 
redukcja kosztów ukrytych, jaka powinna mieć miejsce z uwagi na wzrost efektyw-
ności realizacji zadań i zapewnienie nowych metod komunikacji3. 
 Systemy informatyczne zarządzania mogą wspierać każdy szczebel zarządza-
nia w przedsiębiorstwie usługowym, obejmując swoim zasięgiem wszystkie ko-
mórki organizacyjne przedsiębiorstwa, przy czym system informacyjny nie może 
być traktowany tylko jako źródło informacji i sposób wykorzystania nowoczesnych 
technologii, ale powinien być także sferą aktywnego oddziaływania poprzez takie 
funkcje zarządcze, jak: 

 planowanie, uwzględniające rozwój systemu informacyjnego w dłuższych 
okresach przez właściwe rozwiązania strategiczne oraz planowanie przed-
sięwzięć w krótszych okresach, w celu harmonijnego rozwoju zastosowań 
nowoczesnych rozwiązań metodologicznych, informatycznych i komuni-
kacyjnych; 

 organizowanie, zapewniające połączenie środków i działań przy uwzględnie-
niu różnych kryteriów sprawności działania, w tym również efektywności; 

                                                 
3  E. Skrzypek: Asymetria informacji i jej wpływ na podejmowanie decyzji, w: A. Szewczyk 

(red.): Informacja…, op. cit., s. 121. 
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 kontrola, prowadzona na bieżąco i okresowo w celu sprawdzenia zgodności 
działania systemu informacyjnego z przyjętymi celami, funkcjami i zada-
niami; 

 aktywizowanie, niezbędne do zapewnienia zgodności działania personelu  
z celami całej organizacji. 

 
 
3. Bezpieczeństwo informacji w procesach usługowych  
 
 Szeroka implementacja nowoczesnych technologii informatycznych powoduje 
prawdopodobieństwo powstawania defektów związanych ze sprzętem lub progra-
mami systemu informacyjnego, stanowiących, obok błędów obsługi oraz nieupraw-
nionych zewnętrznych i wewnętrznych penetracji systemu, zagrożenie dla groma-
dzonych zasobów. Skutkiem tych problemów mogą być m.in.: 

 straty materialne, np. związane z dostępem do informacji ze strony konku-
rencji, 

 koszty odpowiedzialności prawnej, 
 chaos organizacyjny, 
 niezgodność lub sprzeczność danych i w konsekwencji niezgodna z wyma-

ganiami realizacja zadań, 
 niewłaściwe decyzje. 

 W przedsiębiorstwach usługowych wskazane problemy nabierają szczególne-
go znaczenie w kontekście braku możliwości istnienia usługi poza procesem jej 
produkcji. Usługa musi mianowicie odbywać się zarówno w chwili, jak i miejscu 
świadczenia, co zasadniczo eliminuje możliwość rozłożenia w czasie likwidacji 
zaistniałych problemów. Oczywiste jest więc, że wraz ze wzrostem zależności 
przedsiębiorstw usługowych od ilości i jakości informacji zwiększa się poziom 
wymaganych zabezpieczeń systemów informatycznych i gromadzonych w nich 
danych.  
 Podstawowy zakres zabezpieczenia jest związany ze spełnieniem co najmniej 
następujących kryteriów: 

 poufności informacji, sprowadzającej się do zapewnienia dostępu wyłącz-
nie upoważnionym osobom; 

 integralności informacji, co oznacza ochronę przed modyfikacjami lub 
zniekształceniami zasobów informacyjnych przez osoby nieuprawnione. 

 Zabezpieczenie systemów informacyjnych powinno więc obejmować wszelkie 
działania związane ze zdefiniowaniem, osiągnięciem i utrzymaniem stanu spełnia-
nia wskazanych kryteriów zabezpieczenia, przy czym poziom zabezpieczeń powi-
nien być zróżnicowany w zależności od charakteru informacji. Niektóre informacje 
muszą być bowiem chronione wyłącznie ze względu na potrzeby przedsiębiorstwa, 
inne natomiast wynikają wprost z przepisów prawa.  
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 Zabezpieczanie zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie powinno być 
ciągłym i dynamicznym procesem, wymagającym stałego nadzoru i przystosowy-
wania się do zmiennych warunków otoczenia. Do skutecznej ochrony zasobów 
informacyjnych organizacji konieczna jest ponadto długofalowa polityka w zakresie 
optymalizacji gromadzonych informacji. Przedsiębiorstwo usługowe musi bowiem 
dobrze znać swoje potrzeby informacyjne i wiedzieć, jakie informacje są niezbędne 
do wykonywania podstawowych funkcji i działań. Powinno się także określić, jakie 
informacje istotne dla firmy są zaspokajane w stopniu niedostatecznym, a jakie nie 
są w ogóle dostępne. Dla przykładu, nie powinny być gromadzone tzw. metainfor-
macje – dostępne w zbiorach publicznych, informacje mało znaczące czy nieistotne, 
gdyż utrudnia to korzystanie z zasobów i zwiększa koszty ich utrzymania. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Intensywny rozwój techniki i technologii informatyczno-komunikacyjnych 
oraz konieczność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu powo-
dują postępujący wzrost znaczenia informacji w zarządzaniu. Istotność informacji 
jako zasobu ekonomicznego przedsiębiorstwa usługowego ściśle wiąże się z pro-
blematyką wartości informacji. Wyjaśnienie istoty wartości informacji sprawia 
pewną trudność z uwagi na różnorodność określeń wartości, jak również ze wzglę-
du na aspekty i cechy informacji rozpatrywane w ogólnej teorii informacji. Z reguły 
większość procesów informacyjnych towarzyszy usługom i informacja może też 
służyć usłudze. W kontekście tego, obok powszechnie dostrzeganego zagadnienia 
roli informacji w tworzeniu wartości dodanej usługi, pojawia się zagadnienie warto-
ści informacji jako produktu. Generalnie uznaje się, że wartość dodana usługi jest tą 
częścią wartości, która powstaje w rezultacie działań umożliwiających osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej.  
 Dla przedsiębiorstw usługowych klasycznym przykładem roli, jaką może 
odegrać informacja w tworzeniu wartości dodanej, są nowe usługi. Dzięki zapew-
nieniu potrzeb informacyjnych i sprawnej realizacji procesów informacyjnych, 
występujących w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania usługi, istnieje 
możliwość ukształtowania unikatowych jej cech i zmniejszenia kosztów wytwarza-
nia. Zwykle w cenie nowości mieści się marża wykreowana w pewnej części przez 
informacje, dzięki którym określono i zrealizowano unikatowe cechy jakościowe 
usługi4.  
 Innym przykładem roli informacji w kształtowaniu wartości dodanej jest ra-
cjonalizacja procesów informacyjnych oparta na informatyzacji, dzięki której na-

                                                 
4  J. Czekaj: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 52. 
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stępuje obniżka kosztów ich realizacji, a w konsekwencji także kosztów funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. 
 Jednocześnie należy wskazać, że w praktyce zarządzania informacją w przed-
siębiorstwach usługowych pojawia się wiele niesprawności odnoszonych do infor-
macji zarówno jako produktu, jak i procesu. Ich występowanie, ogólnie rzecz biorąc 
powoduje obniżenie wartości informacji i zwiększenie kosztów realizacji funkcji 
informacyjnej przedsiębiorstwa. Chodzi tu zwłaszcza o pojawiającą się często wie-
loznaczność informacji, której przyczyny są różne, od nieprecyzyjnego podawania 
danych aż po stosowanie różnego rodzaju żargonów. Aby wyeliminować, a co naj-
mniej ograniczyć do minimum wieloznaczność informacji, proponuje się wiele 
rozwiązań, takich jak5: 

 opracowanie i stosowanie w przedsiębiorstwach specjalnych słowników, 
zawierających jednoznaczne definicje różnego rodzaju informacji; 

 wprowadzenie zwyczaju zwrotu informacji dwuznacznej do jej nadawcy  
w celu zweryfikowania, czy jest ona rozumiana poprawnie; 

 zastosowanie odpowiednio przystosowanych nośników informacji, które 
wykluczają lub przynajmniej znacznie ograniczają ich dwuznaczność. 

 Zaniechanie tych rozwiązań może przyczynić się do obniżenia wartości gene-
rowanych i przesyłanych informacji oraz do wzrostu kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa usługowego. 
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5  Ibidem, s. 89. 
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INTRODUCTION TO MANAGEMENT OF INFORMATION  
IN SERVICE COMPANIES 

 
 

Summary 
  
 Intensive development of information and communication technologies and the 
need for rapid response to changes in the environment causes a progressive increase in 
the importance of information management. In this text, an attempt was to present the 
outline of the phenomenon of information management in service companies, focusing 
on such aspects as: 

 The essence of economic information and a strategic approach to information 
management, 

 Information security. 
 The added value associated with information management.  
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DOBRA INFORMACYJNE I ICH PODSTAWOWE CECHY EKONOMICZNE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 We współczesnej literaturze ekonomicznej rynek najczęściej jest definiowany 
jako proces, w ramach którego kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar 
kupować i sprzedawać i na jakich warunkach1. W ramach tego procesu poszczegól-
ni uczestnicy rynku poszukują informacji mających znaczenie dla ich interesów2. 
 Stan ten wskazuje na znaczenie informacji i jej rolę jako dobra ekonomiczne-
go. Kwestie te są podstawowym przedmiotem rozważań powstałej subdyscypliny 
„ekonomiki informacji”3. 
 
 
1. Cechy dóbr informacyjnych 
 
 Do pionierów ekonomiki informacji zalicza się C. Shapiro i H.R. Variana4. 
Autorzy ci w swoich publikacjach eksponują następujące cechy dóbr informacyjnych: 

                                                 
1  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza, 

NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991, s. 47. 
2  Ibidem, s. 47. 
3  Przykładami nowych publikacji książkowych poświęconych ekonomice dóbr informa-

cyjnych są prace następujących autorów: F. Linde: Ökonomie der Information; C. Shapiro,  
H.R. Varian: The Information Economy. W literaturze krajowej tematem tym zajmuje się zwłasz-
cza J. Oleński, autor książek: Ekonomika informacji. Podstawy i Ekonomika informacji. Metody. 

4  M.L. Kiefer: Medien und neuer Kapitalismus, w: G. Siegert, F. Lobigs: Zwischen Markt-
versagen und Medienvielfalt, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003, s. 174–175. 
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 Dobra te posiadają nietypową strukturę kosztów, charakteryzującą się du-
żym udziałem kosztów stałych i niewielkimi kosztami granicznymi (krań-
cowymi), co w praktyce przejawia się wysokimi kosztami wytworzenia 
pierwszego produktu (first copy cost) i stosunkowo niskimi kosztami two-
rzenia następnych kopii produktu, jak też ich dystrybucji. 

 Występuje trudność egzekwowania w odniesieniu do dóbr informacyjnych 
charakterystycznych dla wymiany rynkowej wyłącznych praw użytkowa-
nia, co wiąże się z faktem, że handel kopiami produktu autorskiego jest 
trudny do kontrolowania. 

 Informacje są tzw. dobrami doświadczalnymi (wymagającymi wcześniej-
szego poznania), których jakość jest możliwa do poznania przede wszyst-
kim po konsumpcji danego dobra, natomiast wcześniejsze, bliższe pozna-
nie ich jakości z reguły wiąże się z koniecznością poniesienia względnie 
wysokich kosztów5. 

 Rosnąca podaż informacji, będąca efektem m.in. postępu w technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych, napotyka barierę możliwości ich przyswa-
jania przez użytkowników, chociażby ze względu na ograniczenia czasu, 
który można przeznaczyć na pozyskiwanie informacji. 

 Przedstawione przez C. Shapiro i H.R. Variana cechy dóbr informacyjnych 
stanowią swoistą podstawę uzupełnianą i rozbudowywaną przez innych autorów.  
W późniejszych charakterystykach dóbr informacyjnych często akcentuje się: 

 zaliczanie dóbr informacyjnych do dóbr niematerialnych, 

 prezentowanie i oferowanie coraz szerszej gamy dóbr informacyjnych  

w postaci cyfrowej. 
 Charakterystyczny dla dóbr informacyjnych wzrost udziału dóbr prezentowa-
nych i udostępnianych w postaci cyfrowej silnie oddziałuje na możliwość dalszego 
racjonalizowania kosztów marginalnych i przeciętnych, na których specyficzny 
przebieg już wcześniej zwrócili uwagę C. Shapiro i H.R. Varian. Przebieg krzywej 
kosztów marginalnych i kosztów przeciętnych przy produkcji dóbr informacyjnych 
przedstawiono na rysunku 1. 
 

                                                 
5  W przezwyciężaniu trudności wcześniejszego rozpoznania jakości dóbr informacyjnych 

pomocne bywa kierowanie się marką firmy dostarczającej informacje i reputacją tej firmy, 
co wzmacnia zaufanie do produktów dostarczanych przez daną firmę. 
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Rys. 1.  Przebieg krzywej kosztów przeciętnych i marginalnych przy produkcji dóbr infor-

macyjnych 

Źródło:  P. Stähler: Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie, w: Electronic Commerce, 
Band 7, EUL Verlag, Lohmar–Köln 2001, s. 197, za: D. Schoder: Fundamentals of 
Information Management, FUN WS 07/08, Universität zu Köln, Seminar für Wirt-
schaftsinformatik und Informationsmanagement, s. 8. 

 
 
2. Podział dóbr informacyjnych 
 
 Niektórzy autorzy akcentują też możliwość podzielenia dóbr informacyjnych 
na „produkty informacyjne” i „usługi informacyjne”6. F. Linde, rozwijając ten po-
gląd, posługuje się następującymi przykładami7: 

 jako produkt informacyjny można rozumieć bank danych z dostępem typu 
on-line utworzony przez zgromadzenie informacji pochodzących z różnych 
źródeł, dla których pozyskiwania, uporządkowania i udostępniania wyko-
rzystuje się różne programy; 

 usługi informacyjne powstają np. w wyniku badań prowadzonych przy wy-
korzystaniu zasobów banku danych, których efektem jest opracowanie 
konkretnego produktu informacji dla określonego zleceniobiorcy. 

 Prezentowany podział ma jednak przede wszystkim wartość teoretyczną. Wy-
nika to z faktu, że względnie klarowny podział na produkty i usługi8 w przypadku 

                                                 
6  R. Kuhlen: Informationsmarkt. Chancen und Risiken der Kommerzialisierung von Wis-

sen, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1995, s. 84.  
7  F. Linde: Ökonomie der Information, Universitätsdrucke Göttingen, Göttingen 2005, s. 8. 
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dóbr informacyjnych ulega znacznemu „rozmyciu”. Sam twórca podziału dóbr 
informacyjnych na produkty i usługi stwierdza, że „usługi informacyjne opierają się 
na produktach i ponownie przeistaczają się w produkty”9.  
 Pogląd ten akceptuje także F. Linde, który mimo przedstawienia przykładów 
produktu i usług informacyjnych wskazuje, że pojęcia te można traktować jako 
synonimy10. 
 Przy omawianiu dóbr informacyjnych we współczesnej literaturze rozwijane 
są też kwestie asymetrii informacji, dla których podstawą wyjściową jest przypisana 
tym dobrom przez C. Shapiro i H.R. Variana cecha dóbr doświadczalnych. Akcen-
tuje się, że asymetria informacji może prowadzić do dwóch podstawowych rodza-
jów zagrożeń rynkowych11: 

 selekcji negatywnej, 

 ryzyka nadużycia (określanego często w literaturze jako „ryzyko moralne” 

– moral hazard). 
 Wskazuje się, że asymetrię informacji i jej możliwe skutki rynkowe można 
rozpatrywać w odniesieniu do samych dóbr informacji. Szczególność tej sytuacji 
wiąże się z faktem, że w takim przypadku pozyskiwanie dodatkowych informacji 
na temat określonego dobra informacyjnego można w zasadzie traktować jako suk-
cesywne dostarczanie tego dobra12.  
 Fakt ten kieruje uwagę na użyteczność i wartość informacji. Użyteczność 
informacji bywa w literaturze charakteryzowana przy użyciu różnych kryteriów. 
Dla przykładu, S. Alter wskazuje, że na użyteczność informacji składają się trzy 
wartości: jakość, dostępność i prezentacja13. M. Kwieciński do czynników warun-

                                                                                                                        
8  Pojęcia: dobro, produkt i usługa, są w literaturze różnie rozumiane. Niekiedy autorzy nie 

wprowadzają wyraźnego rozróżnienia między pojęciem dobra, produktu i usługi, co pozwala 
domniemywać, że traktują je zamiennie (zob. K. Obłój: Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 48–51), bądź też jednoznacznie stwierdzają, że wszyst-
ko, co wytworzą organizacje, nazywamy produktami (zob. D. Waters: Zarządzanie operacyjne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 78). Inni autorzy natomiast wyraźnie określają 
zależność między tymi pojęciami. Dla przykładu, H. Bartling stwierdza, że pod pojęciem dobra 
rozumiemy każdy środek, który jest w stanie przynieść korzyść, tzn. zaspokoić potrzebę.  
Z tego względu do dóbr z ekonomicznego punktu widzenia należą zarówno produkty, prawa, jak  
i usługi (por. H. Bartling: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Verlag Vahlen, München 2000,  
s. 3–4). 

9  R. Kuhlen: Informationsmarkt…, op. cit., s. 84. 
10  F. Linde: Ökonomie…, op. cit., s. 8. 
11  N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 138. 
12  G. Kuhlenkampff: Zur Effizienz von Informationsmärkten, Schriften zur Rundfunköko-

nomie, Band 5, Berlin 2000, s. 129, za: F. Linde, Ökonomie…, op. cit., s. 32. 
13  E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska: Zarządzanie marketingo-

we, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 31. 
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kujących jakość i użyteczność informacji zalicza m.in. wiarygodność i aktualność14. 
D.T. Dziuba przypisuje informacji takie cechy, jak: 

 bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstwa, 

 nietracenie wartości informacji w miarę zużycia, 

 zmniejszanie się wartości informacji w czasie. 
 Autor ten zarazem stwierdza, że informacja z ekonomicznego punktu widze-
nia staje się bezwartościowa, jeżeli nie ma możliwości jej przekazu15. Według  
U. Brichlera i M. Bütlera o użyteczności informacji możemy mówić w sytuacji, gdy 
pozwala ona z większym prawdopodobieństwem ocenić skutki decyzji i dzięki 
temu dokonać lepszych wyborów decyzyjnych16. 
 Zarazem wskazuje się, że użyteczność informacji jest głównym źródłem jej 
wartości17.  
 Literatura prezentuje też koncepcję szacowania wartości użytkowej i wartości 
informacji. Dla przykładu, W.F. Samuelson i S.G. Marks przedstawiają koncepcję 
oczekiwanej wartości (EVI – expected value of information) służącą do ukazania 
różnicy między wartością oczekiwaną przez decydenta w przypadku pozyskania 
dodatkowej informacji a wartością posiadaną bez znajomości tej informacji18. 
 U. Brichler i M. Büttler proponują przeprowadzenie szacunku wartości dodat-
kowej informacji przy zastosowaniu następujących 4 kroków: 

 określić najlepszą decyzję w obu przypadkach (posiadania i nieposiadania 

informacji), 

 obliczyć oczekiwaną użyteczność najlepszej decyzji w przypadku posiada-

nia informacji, 

 obliczyć oczekiwaną użyteczność najlepszej decyzji w przypadku braku in-

formacji,  

 obliczyć różnicę pomiędzy wynikami kroków 2 i 319.  

                                                 
14  M. Kwieciński: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warsza-

wa–Kraków 1999, s. 20. 
15  T. Winnicki, B. Szwejkowska: Źródła informacji w działalności rolniczej, Zeszyty Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, E-gospodarka w 
Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 
536, za: D.T. Dziuba: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Katedra Informatyki Gospodar-
czej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000, s. 32. 

16  U. Brichler, M. Bütler: Information Economics, Routledge, Abingdon and New York 
2007, s. 32–33, za: Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Warto%C5%9B% 
c4%87_informacji (18.04.2009). 

17  Ibidem, s. 32–33. 
18  W.F. Samuelson, S.G. Marks: Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 1998, s. 373. 
19  Zob. U. Brichler, M. Bütler: Information…, op. cit., s. 32–33. 
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 Należy jednak przyjąć ograniczoną przydatność przedstawianych koncepcji 
praktyki gospodarczej chociażby ze względu na ich skomplikowanie i pracochłon-
ność. Uwzględniając ten stan rzeczy, szczególnie cenne wydaje się stanowisko  
M. Oleander-Skowronek i K.B. Wydry, którzy omawiając zagadnienie pomiaru 
wartości I stwierdzają, że „najbardziej adekwatną oceną wartości I będzie ocena 
subiektywna”20. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione rozważania na temat ekonomicznych cech dóbr informacyj-
nych oraz ich wartości użytkowej i wartości pozwalają na wyprowadzenie następu-
jących stwierdzeń: 

 każda nowa informacja ma potencjalną wartość jako czynnik mający po-

prawić ocenę prawdopodobieństwa analizowanego zdarzenia i w ten spo-

sób przyczynia się do podjęcia lepszej decyzji; 

 wykorzystanie potencjału tkwiącego w pozyskanej informacji zależy od 

umiejętności jej wykorzystania przez decydenta. 
 Uwzględniając te sformułowania, należy zarazem przyjąć stanowisko zapre-
zentowane przez W.F. Samuelsona i S.G. Marksa, którzy stwierdzają, że „decydent 
powinien ponieść koszty związane z pozyskaniem informacji wtedy i tylko wtedy, 
gdy oczekiwana wartość informacji jest wyższa od kosztów jej pozyskania21. 
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Summary 
 
 Currently, the importance of information as an economic good is increasing, both 
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Wprowadzenie 
 

W świecie charakteryzującym się narastającą konkurencja informacja, możli-
wość jej pozyskania oraz właściwe wykorzystanie są podstawą funkcjonowania 
organizacji. Umiejętność zdobycia oraz przetworzenia informacji, szczególnie za-
pewniających zrealizowanie istotnych potrzeb klientów, decyduje o pozycji organi-
zacji na konkurencyjnym rynku. 

Coraz bardziej wymagające biznesowe warunki funkcjonowania, a także coraz 
ostrzejsze stawiane przez klientów kryteria oceny przedsiębiorstw wraz z specyficznymi 
czynnikami determinującymi ich działalność wymagają wprowadzania zmian w proce-
sach zarządzania, sięgania po koncepcje kompleksowe ujmujące również tzw. miękkie 
kryteria zarządzania. Do takich koncepcji należy Total Quality Management, będąca 
nowym spojrzeniem na możliwość zrealizowania coraz bardziej rozbudowanych potrzeb 
klientów1. Wymagają równocześnie jednoznacznego określenia czynników determinu-
jących skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań. 

Wskazuje to na potrzebę poszukiwania czynników przewagi nad konku-
rentami, często decydujących o możliwości utrzymania się na rynku. 
 
 

                                                 
1  A. Górny: Doskonalenie w procesie zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Politechniki 

Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie nr 47, Poznań 2007, s. 75–85.  
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1. Konkurencja i przewaga konkurencyjna 
 

Pojęciem konkurencja w gospodarce określa się zjawisko rywalizacji funk-
cjonujących na rynku organizacji, przy czym wszystkie one dążą do zbliżonych lub 
tych samych celów. Skuteczne konkurowanie utożsamiane jest z osiąganiem lep-
szych wyników niż wyniki konkurentów. 

Przewagę konkurencyjną, będącą wyznacznikiem poziomu konkurencji, trak-
tować można jako zbiór atutów dostrzeganych przez rynek i cenionych przez klien-
tów odróżniających firmę od jej konkurentów. Te względnie trwałe atuty pozwalają 
na przyciągnięcie klientów i uzyskanie wymiernych korzyści2. 

Tak rozumiana przewaga konkurencyjna może być analizowana w różnych jej 
aspektach. Przyjąć należy, że przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa jest po-
jęciem bardzo szerokim. Mieści się w nim zdolność świadomego identyfikowania 
cech odróżniających je od innych oraz wdrażania, rozwoju, ochrony i czerpania 
korzyści z unikatowych zasobów i umiejętności. Nie wszystkie z nich są powszech-
nie dostępne na rynku3. 

Za istotny czynnik wpływający na uzyskiwaną pozycję konkurencyjną przed-
siębiorstwa uznać można liberalizację przepływu handlowego, wymagającą przy-
stosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia, w któ-
rych funkcjonuje. Wśród podstawowych składników potencjału konkurencyjnego 
związanych z przepływem handlowym za szczególnie ważne uznać należy te, które 
przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa m.in. poprzez kreowanie 
istotnych dla interesariuszy cech opartych na nowych źródłach przewagi rynkowej4. 

Poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej w procesie budowy i rozwoju 
traktować należy jako strategiczny cel przedsiębiorstwa5. W obecnych czasach 
przewaga konkurencyjna to w dużej części również umiejętność wykorzystania 
składników konkurencyjności wynikających z otoczenia zewnętrznego organizacji 
oraz potencjału firmy6. Rosnące współzawodnictwo pomiędzy przedsiębiorstwami 
wymusza konieczność uwzględnienia potrzeby budowy przewagi konkurencyjnej  
w długofalowej strategii ich działania. Jest to związane z koniecznością poszukiwania 

                                                 
2  S. Tokarski, J. Lubimow: Przewaga konkurencyjna jako wymóg nowoczesnego zarzą-

dzania przedsiębiorstwem globalnym, w: J. Stankiewicz (red.): Organizacja w warunkach nasila-
jącej się konkurencji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 207. 

3  Zob. A. Adamik: Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem, w: J. Jeżak (red.): Rozwój teorii i praktyki zarządzania strate-
gicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Łódź 2003. 

4  M. Sztukiel: Budowanie przewagi konkurencyjnej jako element długofalowej strategii 
działania, w: M. Fertsch, S. Trzcieliński (red.): Problematyka zarządzania nowoczesnym przed-
siębiorstwem, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2003, s. 131–139; 
M.S. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TONiK, Toruń 2002. 

5  S. Tokarski, J. Lubimow: Przewaga konkurencyjna…, op. cit., s. 205. 
6  M. Sztukiel: Budowanie przewagi…,  op. cit., s. 128. 
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źródeł kreowania tej przewagi. Jako jedną z takich możliwości wskazać można wy-
korzystanie Total Quality Management. 
 
 
2. Total Quality Management 
 
2.1. Istota TQM 
 

Total Quality Management jest filozofią zarządzania przedsiębiorstwem opar-
tą na ciągłym doskonaleniu skuteczności, efektywności i elastyczności pro-
wadzonych działań, przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności7. Koncepcja 
TQM pozwoliła na nowo spojrzeć na problemy związane z zarządzaniem procesami 
decydującymi o uzyskiwanym zadowoleniu i satysfakcji klienta. 

Kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM) stanowi nowoczesną kon-
cepcję zarządzania traktującą jakość jako cel działania pracowników, obliguje kie-
rownictwo do odpowiedzialności za uzyskiwane rezultaty oraz wymaga stworzenia 
warunków umożliwiających pełne zaangażowanie wszystkich pracowników, ciągłe 
doskonalenie i uczenie się oraz konsekwentną orientację na klienta8. Daje to szansę 
optymalnego wykorzystania przez przedsiębiorstwo dostępnych zasobów material-
nych i niematerialnych oraz umożliwia osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyj-
nej9.  

Istotą TQM jest rozwijanie polityki przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie 
zmian dotyczących możliwości osiągania przyjętych celów, od koncentracji na 
zyskach i ilości do uwzględniania i traktowania potrzeb oraz zadowolenia klientów 
jako najistotniejszych przesłanek prowadzonych działań. 
 
 
2.2. TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
 

TQM wymaga aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron na-
kierowanego na osiągnięcie długotrwałego sukcesu oraz przewagi na globalnym 

                                                 
7   K. Lisiecka: Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2002, s. 185. 
8   A. Radziszewska: Total Quality Management jako źródło tworzenia przewagi konkuren-

cyjnej przedsiębiorstwa, w: J. Stankiewicz (red.): Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy 
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007,  
s. 259–260. 

9   K. Szołtysek: Koncepcja Total Quality Management, w: W. Łodyński, K. Szołtysek, Za-
rządzanie jakością, cz. 1: Systemy jakości w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 55. 



Adam Górny 30

rynku10. Przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa zidentyfikować można jako 
stan jego potencjału umożliwiający uzyskanie oraz utrzymanie wyprzedzającego 
dystansu do rywali rynkowych. Niewątpliwie w warunkach funkcjonowania współ-
czesnego rynku jednym ze źródeł takiego potencjału są procesy oraz sposób działa-
nia organizacji11. 

Z punktu widzenia zarządzania strategicznego zdolność do budowania i utrzy-
mywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowi istotny czynnik jego 
sukcesu rynkowego. Wynika to z przekonania o możliwości trwałego zawłaszcze-
nia wartości rynkowych w większym stopniu, niż zdołali to uczynić konkurenci.  
W rzeczywistości należałoby odnieść się do potrzeby stworzenia skutecznych barier 
w przepływie informacji, od potencjalnych konkurentów do klientów przedsiębior-
stwa12. 

TQM jest przede wszystkim filozofią nastawioną na zaspokojenie potrzeb 
klientów. Jest procesem ciągłych zmian, wymagającym dostarczania informacji do 
jego efektywnego funkcjonowania. Monitorowanie zadowolenia wymaga jedno-
znacznej oceny informacji dotyczących percepcji stron zainteresowanych co do 
oceny stopnia, w jakim ich potrzeby i oczekiwania zostały spełnione13. 

Kształtowanie jakości oraz zasad funkcjonowania organizacji nakierowanych 
na uzyskanie postulowanej jakości nie może być zadaniem samym w sobie. Pozwa-
lać powinno na uzyskanie zamierzonych, określanych jako cel wynikający z ocze-
kiwań klientów, efektów funkcjonowania determinujących jego pozycję konkuren-
cyjną na rynku. 
 
 
3. Informacja w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
 

Do uzyskania zamierzonych efektów niezbędne jest wcześniejsze pozyskanie 
odpowiednich informacji, posiadających określone cechy wpływające na możli-
wość ich skutecznego wykorzystania. Uzyskanie przewagi nad konkurentami wy-
maga pozyskania informacji ważnych dla uzyskiwanej przewagi konkurencyjnej. 
Niezbędne jest, aby informacje te14: 

 dostarczały aktualnej i kompleksowej wiedzy pozwalającej na podjęcie 

                                                 
10  A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005, s. 65. 
11  P. Grajewski: Procesy jako element kształtujący przewagę konkurencyjną organizacji, 

w: J. Stankiewicz (red.): Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Uniwersytet 
Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 234. 

12  Ibidem, s. 233–236. 
13  K. Szołtysek: Koncepcja…, op. cit., s. 62. 
14  M. Brojak-Trzeskowska: Informacja jako czynnik kreujący konkurencyjność jednostek, 

w: J. Engelhard (red.): Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 67–70. 
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szybkiej reakcji na zachodzące zmiany, 

 obejmowały wiedzę aktualną, dostępną we właściwym czasie i w zrozu-

miałej formie, nadającą się do wykorzystania w organizacji, 

 pozyskane zostały w formie umożliwiającej ich efektywne wykorzystanie po-

przez zapewnienie właściwej szybkości i częstotliwości ich obiegu, 

 przedstawione zostały w formie pozwalającej na skrócenie ich drogi prze-

pływu przy uwzględnieniu specyfiki struktury organizacyjnej przedsię-

biorstwa, 

 pozwalały na śledzenie zachodzących w organizacji zmian, 

 pozwoliły zweryfikować (odrzucić) wiedzę nierzetelną. 
Pozyskane informacje przy odpowiednim ich wykorzystaniu mogą być przy-

datne do kształtowania konkurencyjności. Jednakże warunkiem decydującym  
o możliwości ich efektywnego wykorzystania jest odpowiednie ich zebranie i prze-
tworzenie15. 

Wykorzystanie koncepcji TQM pozwala na znaczne uproszczenie sposobu 
zbierania informacji oraz zapewnia ich efektywniejsze wykorzystanie. W tabeli 1 
wskazano przykłady informacji pozyskiwanych w procesie doskonalenia za-
rządzania organizacją prowadzonego zgodnym z zasadami TQM. 

Warunkiem uzyskania skuteczności podejmowanych działań jest zapewnienie do-
stępu do rzeczywistych, prawdziwych informacji pozwalających na uzyskanie wiedzy 
na temat aktualnego stanu i struktury systemu zarządzania, a następnie możliwości ich 
wykorzystania w sposób pozwalający na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

 
 

Podsumowanie 
 

Koncepcja zarządzania organizacją określana jako Total Quality Management 
postrzegana jest jako najefektywniejszy sposób prowadzenia działalności produk-
cyjnej i usługowej, wspomagający uzyskiwaną przewagę konkurencyjną. Jednakże 
warunkiem zapewnienia skuteczność TQM w przedsiębiorstwie jest spełnienie 
szeregu wymagań i podjęcie systematycznych działań doskonalących. Jednym  
z podstawowych jest konieczność ciągłego przeglądania zasobów oraz ciągłego ich 
poprawiania i unowocześniania, aby mogły spełnić potrzeby współczesnego rynku. 

 

                                                 
15  Ibidem, s. 68–69. 
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Tabela 1 
 

Informacje wykorzystywane w doskonaleniu systemu zarządzania organizacją,  
pozwalającego na zwiększenie przewagi konkurencyjnej,  

uzyskiwane w oparciu o wykorzystanie wybranych zasad TQM 
 

Zasady TQM Istota zarządzania 
Informacje pozwalające na poprawę  

funkcjonowania organizacji 
Odpowiedzialność 
kierownictwa 

Kierownictwo organizacji odpowiada za 
stworzenie i utrzymanie w przedsiębior-
stwie orientacji nakierowanej na ciągłe 
doskonalenie, pozwalające zwiększyć 
pozycję konkurencyjną 

 dotyczące sytuacji rynkowej, 
 wskazujące sposób funkcjonowania 

organizacji na tle branży lub konkuren-
tów, 

 określające zmiany możliwe do zaakcepto-
wania przez interesariuszy  

Wdrożenie nowego 
sposobu myślenia  
o jakości 

Niezbędne jest odrzucenie dotychczaso-
wych norm (zasad) postępowania i nawy-
ków w zakresie błędów, opóźnień, rekla-
macji itd. 

dotyczące:  
 postrzegania przedsiębiorstwa na global-

nym rynku, 
 postrzegania przez otoczenie np. sposobu 

rozpatrywania reklamacji, 
 oceny przedsiębiorstwa wpływającej na 

jego pozycję konkurencyjną 
Ciągłe doskonalenie 
procesów 

Zastosowanie rozwiązań pozwalających  
na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie 
problemów, a poprzez to stworzenie 
warunków do ciągłego doskonalenia 

dotyczące: 
 skuteczności i efektywności prowadzo-

nych procesów, 
 zasadności przyjęcia określonego przebie-

gu procesów 
Zapewnienie przy-
wództwa  

Oparcie działalności na założeniu,  
że pracownicy zainteresowani są dobrym 
wykonywaniem pracy, a postępowanie 
przełożonych przyczynia się do wykorzy-
stania ich umiejętności 

dotyczące: 
 charakteru popełnianych błędów,  
 umiejętności wykonywania pracy,  

w sposób pozwalają na unikanie w przy-
szłości popełniania błędów 

Usuwanie barier  
w komunikacji 

Bariery w komunikacji traktowane są jako 
czynnik utrudniający współpracę. Pracow-
nicy wykonują pracę w zespołach, dlatego 
poziome zależności między nimi stanowią 
warunek sukcesu ich działania 

 wskazujące na „wąskie gardło” w prze-
pływie wiedzy (związane z problemem 
efektywnego przepływu informacji i nie-
docieraniem ich do zainteresowanych) 

Eliminowanie 
liczbowego charakte-
ru realizowanych 
zadań, haseł  
i sloganów 

Dążenie do ciągłego doskonalenia proce-
sów pracy i produktów (usług). Menedże-
rowie zamiast liczb i sloganów dostarczać 
powinni informacji dotyczących możliwych 
usprawnień w pracy 

dotyczące: 
 możliwości wprowadzenia usprawnień 

prowadzonych procesów, 
 oceny realizowanych procesów 

Unikanie ciągłego 
oceniania pracowni-
ków 

Usunięcie barier uniemożliwiających 
wykonywanie pracy z dumą, w sposób 
optymalny 

dotyczące: 
 funkcjonowania organizacji,  
 akceptacji przez pracowników przyjętych 

sposobów ich oceny 
Wprowadzenie 
programu ciągłego 
szkolenia i doskona-
lenia 

Wprowadzenie rozwiązań pozwalających 
na wzrost kwalifikacji personelu  
oraz konkurencyjności firmy 

dotyczące: 
 rozwoju pracowników, 
 potrzeb szkoleniowych, 
 wpływu prowadzonych działań na poziom 

konkurencyjności 
Wspólne zaanga-
żowanie w realizację 
przyjętych celów  
i zasad 

Wprowadzenie zasady, że wszyscy pra-
cownicy przyczyniają się do poprawy 
sprawności funkcjonowania organizacji 

 dotyczące postrzegania organizacji na ze-
wnątrz, 

 dotyczące sprawności funkcjonowania 
organizacji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P. Grudowski: Jakość, środowisko i bhp w syste-
mach zarządzania, AJG, Bydgoszcz 2003; A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przy-
kładami, PWN, Warszawa 2005; J. Kowalczyk: Szef firmy w systemie zarządzania 
przez jakość ISO 9001 – TQM, CeDeWu, Warszawa 2005; J.P. Lendzion, A. Stan-
kiewicz-Mróz: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2005; K. Szołtysek: Koncepcja Total Quality Management…, op. cit., s. 53–63. 
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Przedsiębiorstwo realizujące strategię zarządzania jakością uwzględnić po-
winno warunki zewnętrzne i pojawiające się trendy w otoczeniu rynkowym, równo-
cześnie biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania własnego potencjału. Możli-
wości takie poprzez kompleksowe ujmowanie wymagań dotyczących funkcjono-
wania przedsiębiorstwa stwarza Total Quality Management, dając możliwość za-
równo dostosowania się przedsiębiorstwa do wymagań rynku, jak również wyko-
rzystania jego potencjału16. Jednakże praktyczne wykorzystanie tej możliwości 
uzależnione jest od posiadania niezbędnych informacji wskazujących na pozycję 
przedsiębiorstwa na globalnym rynku oraz określających możliwe kierunki i moż-
liwości rozwoju przedsiębiorstwa w sposób zapewniający uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej. 

Posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby traktowane jako potencjał kon-
kurencyjności oraz przyjęta i realizowana strategia konkurencyjna zmierzająca do 
zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej wpływają na kształtowanie jego pozycji 
na globalnym rynku. Posiadane zasoby dają przewagę nad tymi konkurentami, któ-
rzy tych zasobów nie posiadają, ale również tymi, którzy nie potrafią ich efektyw-
nie wykorzystać. 

Warunkiem utrzymania osiągniętej przewagi konkurencyjnej jest stworzenie 
strategii pozwalającej wykorzystać unikatowość firmy17. Elementem tej strategii jest 
pozyskiwanie i wykorzystanie informacji pozwalających na określenie potrzeb oraz 
oczekiwań stron zaangażowanych w uzyskiwanie zamierzonych efektów. Zakres oraz 
szczegółowość tych informacji decydują o pozycji konkurencyjnej. Brak informacji 
traktowany jest jako istotne ograniczenie decydujące o skuteczności wprowadzania 
TQM w przedsiębiorstwie18 i uzyskiwaniu związanych z tym efektów. 
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THE INFORMATION IN SHAPING OF COMPETITIVE SUPERIORITY 
ON BASIS OF TQM REQUIREMENT 

 
 

Summary 
 
 One of essential conditions of competitive obtainment of superiority is gaining 
over information permitting to show the superiority of enterprise on rivals. The lack of 
information be treated as essential restriction, decisive about effectiveness negatively 
functioning organization. The utilization of conception in work was showed on possi-
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bility the TQM in formation the competitive superiority. In the work was showed the 
utilization possibility of principles the TQM, assurance aim of competitive superiority. 
 

Translated by Adam Górny 
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INFORMACJA ORAZ JEJ WARTOŚĆ 
W MOBILNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH INFORMACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Walka informacyjna może mieć charakter walki pomiędzy korporacjami, 
gdzie za pomocą technologii informatycznych pozyskuje się tajemnice komercyjne 
lub poszukuje się metod na zniszczenie konkurentów1. Szybki przepływ informacji 
za pomocą nowych technologii powoduje stopniowe zmniejszanie się odległości 
pomiędzy państwami2. W artykule w pierwszej części omówiono rolę informacji  
w społeczeństwie informacyjnym. W drugiej części autorka opisuje wartość infor-
macji oraz najistotniejsze cechy informacji w mobilnych zintegrowanych systemach 
informacji. W ostatniej części przedstawione są aspekty związane z ekonomicznym 
czynnikiem informacji oraz znaczeniem w mobilnych zintegrowanych systemach 
informacji infonomiki i ekonomiki informacji.  
 
 
1. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Informacja jest pewnym pojęciem abstrakcyjnym odnoszącym się do zakodo-
wanych danych. W Słowniku języka polskiego definiuje się informację w trzech 
kategoriach, jako: wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś, dział infor-

                                                 
1  A. Żebrowski: Walka informacyjna u progu XXI wieku, w: R. Borowiecki, M. Roma-

nowska (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przed-
siębiorstwa, Difin, Warszawa 2001, s. 251. 

2  Ibidem, s. 245. 
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macyjny lub dane przetwarzane przez komputer3. Inaczej mówiąc, informacja 
wzbogaca naszą wiedzę o przedmiocie rozważań4 oraz pozwala na redukcję nie-
pewności decyzji5. Warto również pamiętać i rozróżniać pojęcie informacji i wie-
dzy. Wiedza to informacja usystematyzowana, która jest wynikiem celowego na-
gromadzenia lub jest wypadkową doświadczeń odnoszących się do poszczególnych 
obszarów działalności6. Informacja ma coraz większe znaczenie w społeczeństwie 
informacyjnym. Samo pojęcie społeczeństwa informacyjnego odnosi się do spo-
łeczności znajdującej się na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju technolo-
gicznego, dla której informacja jest najcenniejszym i powszechnie wymienianym 
dobrem7.  
 Informacja obecnie jest najcenniejszym surowcem tworzonych rozwiązań  
i innowacji, a nowe technologie informacyjne przeplatają się przez wszystkie sfery 
życia człowieka. Konwergencja technik i technologii pozwala na scalanie informa-
cji oraz tworzenie zintegrowanych systemów informacyjnych8 wspierających po-
dejmowanie decyzji w sferze działalności przedsiębiorstw, a coraz częściej również 
w zintegrowanych systemach dostępu do informacji, które mogą być użytkowane 
przez człowieka za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu 
np. telefonem. Zintegrowane systemy posiadają zróżnicowane informacje z wielu 
dziedzin i mogą być wykorzystywane w życiu codziennym każdego człowieka. 
 
 
2. Integracja informacji 
 
 Integrowanie informacji do jednego systemu pozwala na szybsze i precyzyj-
niejsze podejmowanie decyzji oraz zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia 
pożądanego celu. Nowoczesne zintegrowane systemy Business Intelligence pozwa-
lają na analizę danych i wspomaganie decyzji na poziomie operacyjnym, zatem na 
poziomie funkcjonowania organizacji. Scalają i pozwalają analizować informację  
z różnych działów przedsiębiorstwa, w tym informacje: finansowe, marketingowe, 
logistyczne, produkcyjne, danych osobowych czy informacji o klientach9. Business 

                                                 
3  Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/informacja (25.02.2011). 
4  W. Chmielarz: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy  

w budowie systemów, Elipsa, Warszawa 1996, s. 17. 
5  J. Czermiński: Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, 

Toruń–Gdańsk 2002, s. 20. 
6  Ibidem, s. 18. 
7  A. Szewczyk (red.): Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 

2007, s. 10. 
8  Ibidem, s. 15. 
9  C.M. Olszak: Systemy Business Intelligence, w: C.M. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie  

i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 222. 
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Inelligence definiowany jest jako proces zbierania, eksploracji, interpretacji i anali-
zy danych, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmo-
wania decyzji10. Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems – DSS) 
powstały na początku lat siedemdziesiątych i początkowo miały uzupełniać systemy 
informacyjne zarządzania (Management Information Systems – MIS). Celem DSS 
było wspomaganie wszystkich faz procesu decyzyjnego, czyli: zdefiniowanie pro-
blemu, zaklasyfikowanie go do odpowiedniej grupy, tworzenie modelu informacyj-
nego opisującego rzeczywistość, rozwiązanie, generowanie wariantów dopuszczal-
nych rozwiązań oraz pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania11. Zintegrowany 
system, by spełniał podstawowe wymagania, powinien posiadać takie cechy, jak: 
integracja, wielodostępność, uniwersalność, skalowalność, otwartość, modular-
ność12, przyjazny interfejs użytkownika, aktualność informacji oraz elastyczność. 
Zintegrowane zbiory informacji nabierają charakteru wiedzy wtedy, gdy posiadają 
cechę otwartości i dynamiczności13. Wartość kolejnych cech przypisanych informa-
cjom w zintegrowanym systemie powinna być oparta na kryteriach ważności in-
formacji dla użytkownika systemu. Kryteria ważności cech informacji mogą być 
indywidualne dla każdego użytkownika systemu. Na podstawie określonych cech 
informacji oraz wskazanych przez użytkowników kryteriów ważności tych cech 
można wyliczyć kolejne wskaźniki, które pozwolą na określenie użyteczności zin-
tegrowanego systemu. Wskaźniki opisujące kolejne cechy informacji oraz wartości 
progowe, jakie mogą one osiągnąć, pozwolą na określenie krytycznych cech syste-
mu, ich spełnienia lub niespełnienia.  
 
 
3. Wartość i cechy informacji 
 
 Informacja coraz częściej jest związana bezpośrednio lub pośrednio z przed-
miotem obrotu towarowego lub traktowana jest jako oddzielny produkt. Informacja 
sama w sobie może mieć również wartość ekonomiczną, ponieważ posiadający 
informacje może uzyskać często większe zyski niż w sytuacji, gdyby jej nie posia-
dał14. Wartość związana z informacją wynika z wartości zmian w zachowaniu decy-
zyjnym, spowodowanych daną informacją, pomniejszonych o koszty jej przygoto-

                                                 
10  J. Surma: Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 13. 
11  J.S. Zieliński (red.): Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 17–18. 
12  P. Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, 

wdrażanie, Difin, Warszawa 2003, s. 15. 
13  G. Kobyłko, M. Morawski (red.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, War-

szawa 2006, s. 17. 
14  D.T. Dziuba: Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007, s. 26. 
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wania15. Wartość informacji maleje w czasie i odzwierciedla się w czasie16, jednak 
by konsument zdecydował się na jej zakup, musi oszacować jej wartość, przyszłe 
korzyści związane z kosztem jej pozyskania oraz przyszłymi korzyściami. Konsu-
ment, oceniając informację, kieruje się cechami, jakie posiada dana informacja, 
oraz zindywidualizowaną kategoryzacją ważności cech tych informacji.  
 Nowe środki komunikacji pozwalają na szybsze docieranie z komunikatem do 
wybranej grupy odbiorców. Dyfuzja technologii multimedialnych, jak również 
rozwój rynku systemów mobilnych znacząco wpływa na skracanie czasu dostępu 
do informacji oraz samego procesu komunikacji, powoduje redukcje kosztów oraz 
wpływa na przewagę konkurencyjną na rynku17.  
 
 
4. Ekonomiczny aspekt informacji 
 
 Z ekonomicznym i społecznym aspektem informacji związane są dwa okre-
ślenia: infonomika oraz ekonomika informacji.  
 J. Oleński przedstawia definicję ekonomiki informacji, jako: ekonomikę szcze-
gółową definiowaną według kryterium przedmiotowo-podmiotowego. Przedmiotem 
jej są: informacja, procesy i systemy informacyjne, a zakres przedmiotowy obejmuje 
wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w proce-
sach i systemach informacyjnych18. Infonomika odnosi się do sfer19: 

 teoriopoznawczej – polegającej na wyjaśnianiu roli informacji w życiu 
człowieka,  

 aplikacyjnej – czyli praktyczne zastosowanie reguł i związków postępowa-
nia z informacjami w życiu człowieka, w tym również w mobilnych zinte-
growanych systemach informacyjnych,  

 wychowawczej – obejmującej edukację społeczeństwa w zakresie lepszego 
wykorzystania informacji w celu dalszego rozwoju społeczeństwa.  

 Zarówno ekonomika, jak i infonomika czerpie z różnych dziedzin badawczych 
zajmujących się informacją20. Oba pojęcia są różnorodnie rozumiane i wzajemnie 

                                                 
15  A.J. Grandys: Marketing i technologia informacyjna o związkach strategii marketingo-

wych i strategii IT, KEiMPŁ, Łódź 2000, s. 37. 
16  Ibidem, s. 27. 
17  S. Kauf, Zintegrowane systemy informacyjne jako narzędzie wspomagające integrację 

marketingu i logistyki, w: R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.): Informacja w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kan-
tor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003, s. 433–435. 

18  J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, s. 21. 
19  J. Czekaj, M. Ćwiklicki: Infonomika jako dyscyplina naukowa, „E-mentor” 2009, nr 

2(29), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/628 (25.02.2011). 
20  M. Ćwieklicki: Wprowadzenie do infonomiki, Kraków 2008 (dokument z 26.11.2008), 

http://janek.uek.krakow.pl/~kamoz/infonomika.pdf (25.02.2011). 
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się uzupełniają. J. Czekaj, M. Ćwiklicki i H. Obora podjęli próbę porównania obu 
dyscyplin, wykorzystując elementy różnych dyscyplin naukowych (tabela 2).  
 

Tabela 1 
 

Cechy informacji w mobilnych zintegrowanych systemach informacji 
 

Cecha Opis cechy 

Istotność Opisywana jako potrzeba informacyjna w danej sytuacji, o określonym czasie i miejscu 

Kompletność Rozumiana jako różnica pomiędzy informacją źródłową a informacją otrzymaną przez 
konsumenta informacji, jest to pełna informacja posiadająca wszystkie dane określone 
pod względem kryterium ważności przez użytkownika i spełniająca jego potrzeby w 
tym zakresie 

Aktualność Jako stopień zgodności ze stanem faktycznym w czasie rzeczywistym wobec obecnie 
istniejących informacji w przestrzeni 

Czas dostępu Określana jako czas od momentu zdefiniowania potrzeby informacyjnej użytkownika aż 
do momentu zaspokojenia tej potrzeby 

Użyteczność Opisywana stopniem przydatności do podejmowania decyzji z pomocą nowej informa-
cji 

Rzetelność  
(lub wiarygodność 
lub prawdziwość) 

Mówiąca o zgodności danego obiektu lub zjawiska w danym czasie i miejscu 

Elastyczność Jako zdolność do aktualizacji informacji w systemie oraz nieustanna konieczność 
dostosowywania się do zmieniających się potrzeb informacyjnych użytkowników 

Porównywalność Zebrane przez konsumenta informacje z różnych źródeł (w tym również z innych 
zintegrowanych systemów informacji) powinny pozwalać na ich porównywalność 

Przetwarzalność Jako możliwość opisania informacji w systemie za pomocą cech systemu  
i języka informatycznego 

Szczegółowość Opisywana jako detalizacja informacji, jaką musi zapewniać system, by zaspokoić 
potrzeby informacyjne użytkownika 

Priorytetowość To kolejność ważności informacji w systemie ze względu na potrzeby użytkowników 
systemu 

Poufność Mówiąca o dostępności wybranych informacji dla wybranej grupy użytkowników oraz 
specjalna ich ochrona 

Relewancja Opisywana jako jakość poszukiwania informacji względem potencjalnych potrzeb 
użytkowników 

Pertynencja Jakość wyszukiwania informacji pod względem konkretnych potrzeb informacyjnych 
użytkownika 

Ekonomiczność Rozumiana jako możliwość pozyskiwania informacji po najniższych kosztach 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: H. Obora: Wybrane problemy pomiaru jakości 
informacji, w: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.): Zarządzanie zasobami informacyj-
nymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa 2010, s. 122–127; K. Kolego-
wicz: Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony, w: R. Borowiec-
ki, M. Kwieciński (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyski-
wanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor  
Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003, s. 55; J. Kisielecki, H. Soroka:  
Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 
2005, s. 35–39.  
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Tabela 2 
 

Porównanie infonomiki i ekonomiki informacji 
 

Kryterium Ekonomika informacji Infonomika 

Pochodzenie Nauki ekonomiczne Nauki humanistyczne 

Cel Ekonomizacja zasobów i procesów informacyjnych Praktyczne wykorzysta-
nie informacji za pomo-
cą IT 

Przedmiot Informacja, zasoby informacyjne, procesy informacyj-
ne, systemy informacyjne 

Informacja, człowiek 

Sposób rozpatry-
wania wartości 
informacji 

Wszystkie podmioty (ludzie, jednostki organizacyjne) 
występujące w gospodarce związane z procesami 
informacyjnymi lub systemami 

Ludzie i organizacje 
wykorzystujące informa-
cje 

Aspekt badawczy Ekonomiczny Pragmatyczny 

Metody Ekonomiczne, wynikające z ekonomik szczegółowych Nauki społeczne 

Poziom teoretycz-
nej integracji 

Niski, ale wyższy niż w przypadku infonomiki Niski 

Źródło:  J. Czekaj, M. Ćwiklicki, H. Obora: Ekonomika informacji v. infonomika, w: R. 
Borowiecki, J. Czekaj (red.): Zarządzanie zasobami…, op. cit., s. 56. 

 
 

 
  
Rys. 1.  Rola infonomiki i ekonomiki informacji w mobilnym zintegrowanym systemie 

informacji 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 W dobie rozwoju gospodarki istotne stają się nowoczesne technologie infor-
macyjne rozumiane jako całość metod i środków przetwarzania informacji21, po-
zwalające na skrócenie czasu dostępu do informacji.  
 Zarówno infonomika, jak i ekonomika informacji uzupełniona o inne dziedzi-
ny nauki (np. marketing) ma ogromne znaczenie w procesie opracowania, eksplo-
atacji oraz walidacji systemu informacyjnego. Bieżące monitorowanie potrzeb kon-
sumentów oraz stopnia spełnienia przez zintegrowany system krytycznych cech 
informacji pozwala na dalszą ewaluację oraz maksymalizację zgodności potrzeb 
konsumentów w zakresie informacji z ich dostępnością w systemie. Aspektem ba-
dawczym ekonomiki informacji jest ekonomia oraz podejmowanie prób związa-
nych m.in. z opłacalnością ekonomiczną działalności informacyjnej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W wieku, gdy informacja staje się wartością ekonomiczną również w odnie-
sieniu do osiągania przyszłych zysków, integrowanie informacji w systemach mo-
bilnych będzie miało coraz większe znaczenie. Istotnym aspektem jest również fakt, 
że „w odniesieniu do indywidualnych konsumentów w wielu przypadkach najistot-
niejszym składnikiem kosztów pozyskiwania informacji są alternatywne koszty 
czasu” 22. Mieszkańcy dużych aglomeracji będą szukać sposobności do oszczędza-
nia swojego czasu, dlatego bardzo prawdopodobny wydaje się wzrost istotności 
czasu dostępu do informacji jako ważnego kryterium cech informacji zintegrowa-
nych systemów. Koszt wygenerowania informacji przez przedsiębiorstwo w celu 
wykorzystania jej przez użytkownika oraz koszt jej pokrycia przez niego będzie 
uzależniony od istotności informacji w czasie. 
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INFORMATION AND ITS VALUE IN MOBILE INTEGRATED 

INFORMATION SYSTEMS 
 
 

Summary 
 
 In the current Information Era access to quality information characterised by ap-
propriate levels of usefulness and short search time becomes an extremely important 
criterion in the competition not only between companies but also between countries. 
The first part of the article discusses the role of information, and salient features of 
information in the mobile integrated information systems. The following part is a sum-
mary of the economic aspect of the information systems with reference to infonomics 
and economics of information. 
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PROBLEM PRZEŁADOWANIA INFORMACYJNEGO 
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problem przeładowania informacyjnego (information overload) jest sympto-
mem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, powszechnej globalizacji i ery tech-
nologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Przyczyn nadmiernej podaży in-
formacji można upatrywać w ekspansji treści informacyjnych, dynamicznym roz-
woju nowych kanałów i konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w przekazie 
informacji, w rozwoju rynku informacyjnego i produkcji informacji (produktów 
informacyjnych) oraz zmianie roli z klientów na prosumentów zaangażowanych  
w produkcję informacji. Członkowie społeczeństwa informacyjnego mają do czy-
nienia z przeciążeniem i eksplozją informacji. Dysponują mnogością informacji, 
lecz nie potrafią jej w pełni, sensownie wykorzystać, ponieważ brakuje im umiejęt-
ności oraz nawyków filtrowania i sortowania informacji.  
 W zaprezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, czy problem prze-
ładowania informacyjnego występuje w społeczeństwie informacyjnym, czy jest 
postrzegany jako zjawisko, które negatywnie wpływa na efektywność pracowni-
ków, jak często jest odczuwany oraz jakie są jego źródła w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
 
1. Istota i wybrane charakterystyki społeczeństwa informacyjnego 
 
 Pojęcie „społeczeństwo informacyjne” jako stosunkowo nowe jest bardzo 
różnie definiowane w literaturze, ale wspólnym elementem wielu definicji jest in-
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formacja, a dokładniej jej rola jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego 
krajów. Równie ważny jest dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i tele-
komunikacyjnych, które usprawnią procesy kreowania, przetwarzania i przesyłania 
informacji. W niniejszej definicji podkreślono rolę ICT (information and communi-
cations technology), definiując społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo, 
które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania i komunikowania, lecz 
środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzyma-
nia większości społeczeństwa1. Według kolejnej definicji społeczeństwo informa-
cyjne jest powszechnie rozumiane jako społeczeństwo, w którym informacja jest 
kluczowym produktem, a wiedza niezbędnym bogactwem2. Niestety, występowanie 
informacji jako produktu, wyrobu, towaru, dobra wolnego i powszechnie dostępne-
go jest przyczyną natłoku informacji, smogu informacyjnego, mgły informacyjnej, 
szumu informacyjnego czy nadprodukcji informacji. 
 Jeżeli jest zapewniony dostęp do informacji, to członkowie społeczeństwa 
informacyjnego muszą posiadać odpowiednie kompetencje związane z pozyskiwa-
niem, wyszukiwaniem, filtrowaniem i sortowaniem, gromadzeniem, przetwarza-
niem i analizą, oceną, a także przesyłaniem i udostępnianiem informacji.  
 Nieistotna jest zatem wielkość zasobów informacyjnych, do których obywate-
le i organizacje mogą mieć dostęp, istotne jest zapewnienie skutecznych rozwiązań 
filtrujących, które pozwalają na szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. 
 
 
2. Przeładowanie informacyjne w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Problem przeładowania informacyjnego analizowany jest najczęściej w kon-
tekście organizacji gospodarczych oraz ludzi, obywateli społeczeństwa informacyj-
nego. W organizacji przeładowanie informacyjne (określane także jako nadmiar 
informacji) jest definiowane jako brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem 
organizacji na przetworzone informacje a sprawnością przetwarzania informacji3. 
W sytuacji gdy zjawisko nadmiaru informacji jest odczuwane przez ludzi, stan ten 
określany jest jako przeciążenie informacyjne. Z perspektywy obywatela społeczeń-
stwa informacyjnego przeciążenie informacyjne definiowane jest jako stan, w któ-
rym ilość i szybkość przybywających bodźców (ładunków informacji), z którymi 
człowiek musi radzić sobie, jest poza jego zdolnościami przetwarzania i przyswaja-

                                                 
1  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wy-

zwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999. 
2  J. Gwynn: Europa przygotowuje się do ery informacyjnej, „Dialog Europejski” – Maga-

zyn na rzecz Integracji Europejskiej, marzec–kwiecień1997. 
3  Szerzej w: A. Edmunds, A. Morris: The problem of information overload in business or-

ganizations: a review of literature, „Information Management” 2000, vol. 20, s. 17–28. 



Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym 47

nia4. W niniejszej pracy przedmiotem rozważań są zarówno problemy występowa-
nia nadmiaru informacji w organizacji, jak i dyskomfort przeciążenia informacyj-
nego odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w tych organizacjach. 
W literaturze wyniki badań nad wpływem cech osobowościowych, cech charakteru, 
stylu podejmowania decyzji, doświadczenia i inteligencji na poczucie przez mene-
dżera przeciążenia informacyjnego zaprezentowała K. Iastrebova5.  
 O rosnącym zainteresowaniu przeładowaniem informacyjnym świadczy także 
fakt założenia w 2008 roku międzynarodowej organizacji non profit Grupa Badań 
nad Przeładowaniami Informacyjnymi (Information Overload Research Group6), 
do których należą takie firmy, jak Google, Microsoft, IBM czy Intel, a której celem 
jest wymiana wyników badań naukowych w tym zakresie oraz współtworzenie  
i promowanie innowacyjnych rozwiązań tego problemu.  
 Badania wykazały, że e-mail uchodzący do tej pory za czynnik usprawniający 
komunikację, od kilku lat wpływa negatywnie na efektywność pracowników. We-
dług E-Policy Instytute7 liczba e-maili rośnie rocznie o 66%, a statystyczny pra-
cownik sprawdza swoją pocztę około 50 razy w ciągu dnia, około 77 razy używa 
komunikatora, regularne sprawdza Facebooka oraz korzysta z Twittera. Te działa-
nia odrywają pracownika od aktualnie wykonywanego zajęcia, rozpraszają uwagę  
i dekoncentrują. 
 Na stronach WWW Information Overload Research Group można znaleźć 
kilka propozycji rozwiązań. Na przykład wprowadzenie samodyscypliny spraw-
dzania poczty elektronicznej przez pracowników jedynie cztery razy w ciągu dnia 
o ściśle określonych porach, a menedżerowie sprawdzają ją dwa razy w ciągu dnia. 
Drugie rozwiązanie z powodzeniem stosowane w firmie Intel, określane jako 
„chwile ciszy”, promuje zasadę, że przez cztery pierwsze godziny informatycy 
pracują, nie używając e-maili, komunikatorów i telefonów. Promowanym działa-
niem jest także wyznaczenie w przedsiębiorstwie jednego dnia w tygodniu, w któ-
rym nie korzysta się z poczty. Rozwiązanie nazywane „dni bez e-maila” zmusza 
pracowników do wykorzystania z tradycyjnej, bezpośredniej komunikacji i porzu-
cenia nawyków „stałej” obecności w sieci.  
 
 

                                                 
4  S.R. Hiltz, M. Turrof: Structuring computer-mediated communication systems to avoid 

information overload, „Communications of the ACM” 1985, vol. 28(7), s. 680–689. 
5  K. Iastrebova: Managers’ information overload. The impact of coping strategies on deci-

sion-making performance, ERIM 2006, Electronic Series Portal: http://hdl.handle.net/1765/1 
6  Information Overload Research Group, http://www.iorgforum.org (11.02.2011). 
7  http://www.epolicyinstitute.com/press/poll.asp 
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3. Prezentacja wyników badań 
 
 Celem badań była identyfikacja problemu przeładowania informacyjnego oraz 
przeciążenia informacyjnego odczuwanego przez tych członków społeczeństwa 
informacyjnego, którzy pracują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.  
 W celu zebrania niezbędnych danych wykorzystano metodę ankietową. Na-
rzędziem pomiarowym był kwestionariusz składający się z 3 pytań w części me-
tryczkowej, charakteryzujących: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj zatrudnienia  
i staż pracy, oraz z 10 pytań w zasadniczej części. W badaniach uczestniczyli słu-
chacze studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej oraz studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, 
którzy są zatrudnieni w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zreali-
zowana próba badawcza wynosiła 156 ankiet.  
 Charakterystyka próby badawczej przedstawia się następująco. Udział według 
wielkości przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa mikro (4–9 pracowników) 34, przed-
siębiorstwa małe (10–49 pracowników) 57, przedsiębiorstwa średnie (50–249 pra-
cowników) 65. W grupie respondentów 54 zajmowało stanowiska kierownicze 
(poziom strategiczny, w tym właściciele, 12, poziom taktyczny 25, poziom opera-
cyjny 17), 40 to pracownicy biurowi oraz 62 pracownicy fizyczni. Uwzględniając 
staż pracy: 56 respondentów pracowało krócej niż trzy lata, 74 pracowało krócej niż 
10 lat i 16 dłużej niż 10 lat. 
 Na pytanie, czy ilość informacji, z jaką respondenci mają do czynienia, zwięk-
szyła się w ciągu ostatnich dwóch lat, 40% respondentów odpowiedziało „zdecy-
dowanie tak”, 22% „raczej tak”, 28% udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”  
a tylko 10% twierdzi, że „raczej nie”. Nie było żadnej odpowiedzi „zdecydowanie 
nie”. Analizę odpowiedzi na to pytanie w zależności od zajmowanego stanowiska 
przedstawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
Czy ilość informacji, z jaką masz do czynienia, zwiększyła się  

w ciągu ostatnich dwóch lat? (%) 
 

 
Kadra  

kierownicza 
Pracownicy 

biurowi 
Pracownicy 

fizyczni 
Razem 

Zdecydowanie tak 63 50 13 40 

Raczej tak 19 25 23 22 

Trudno powiedzieć 15 15 48 28 

Raczej nie 3 10 16 10 

Zdecydowanie nie 0 0 0 0 

Źródło:  wyniki badań własnych. 
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 Uwzględniając kryterium wielkości przedsiębiorstwa, 70% respondentów  
z przedsiębiorstw mikro udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. 
Wśród respondentów z małych przedsiębiorstw prawie 80% odpowiedziało twier-
dząco, a wśród średnich przedsiębiorstw takich odpowiedzi twierdzących było 65%.  
 Dwa kolejne pytania sformułowano następująco: Co oznacza dla Ciebie prze-
ładowanie informacyjne?, Jak często doświadczasz przeładowania informacyjnego?  
 

Tabela 2 
Co oznacza dla Ciebie przeładowanie informacyjne? (%) 

 
 Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
Nie zgadzam 

się 
Nie mam zdania Zgadzam się 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

Nieodłączny element 
mojej pracy 

8 5 10 33 44 

Coś, co mnie rozpra-
sza 

3 9 20 43 25 

Coś, co przytrafia się 
tylko innym ludziom 

42 29 18 10 1 

Więcej pracy, ponie-
waż inni tego nie robią 

3 30 24 31 12 

Niejednoznaczną 
informację 

4 16 20 35 25 

Źródło:  wyniki badań własnych. 
 
 Interesujące jest, że aż 77% respondentów odczuwa przeładowanie informa-
cyjne jako nieodłączny element ich pracy, a 68% przyznaje, że wystąpienie przeła-
dowania informacyjnego ich rozprasza, a zatem obniża także efektywność ich pra-
cy. 60% respondentów zgodziło się także ze stwierdzeniem, że przeładowanie in-
formacyjne powoduje, że otrzymują niejednoznaczne informacje, które trudno cza-
sem uznać za wiarygodne bez ich sprawdzenia i wykorzystać w podejmowaniu 
decyzji.  
 W tabeli 3 przedstawiono procentowo odpowiedzi na pytanie o częstotliwość 
występowania przeładowania informacyjnego w odczuciu respondentów. 
 

Tabela 3 
Jak często doświadczasz przeładowania informacyjnego? (%) 

 

 Kadra kierownicza 
Pracownicy 

biurowi 
Pracownicy 

fizyczni 
Razem 

 

Ciągle 19 10 3 32 

często 9 9 10 28 

Czasami 5 4 19 28 

Rzadko 1 3 6 10 

Nigdy 0 0 1 1 

Źródło:  wyniki badań własnych. 
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 Analiza wyników zaprezentowanych w tabeli 3 pozwoliła odpowiedzieć na 
następujące pytania: Czy zjawisko przeładowania informacyjnego występuje incy-
dentalnie, czy jest stanem permanentnym? Jeżeli występuje incydentalnie, to jak 
często pracownik odczuwa spadek zdolności do działania i do podejmowania decy-
zji jako konsekwencję wystąpienia przeładowania informacyjnego? Czy są pracow-
nicy, którzy uważają, że pracują w sytuacji permanentnego przeładowania informa-
cyjnego, które może wywoływać stres psychiczny8 i znacząco obniżyć efektywność 
wykonywanej pracy? Okazuje się, że aż 32% wszystkich respondentów przyznało 
się do funkcjonowania w sytuacji permanentnego przeciążenia informacyjnego,  
a 28% stwierdziło, że często doświadcza przeładowania informacyjnego. Incyden-
talnie zjawisko to odczuwa tylko 10% i dwie osoby wybrały odpowiedź „nigdy”. 
Najwięcej wskazań na ciągłe występowanie przeładowania informacyjnego udzielili 
respondenci szczebla kierowniczego 19%, a w szczególności szczebla taktycznego 
(19 z 25 respondentów).  
 Celem analizy odpowiedzi uzyskanych na następne pytanie była identyfikacja 
źródeł przeciążenia informacyjnego. Wyniki przedstawiono w tabeli 4. Każdy  
z respondentów mógł wskazać co najwyżej trzy najważniejsze źródła przeciążenia 
informacyjnego, zatem uzyskane wyniki nie sumują się do 156 wskazań. 
 Respondenci za najważniejsze źródło przeładowania informacyjnego uznali 
ilość dokumentów papierowych, z którymi muszą się zapoznać, które muszą posor-
tować, przetworzyć, przeanalizować, na które muszą udzielić odpowiedzi i prawdo-
podobnie utworzyć nowe dokumenty, które muszą zarchiwizować, a następnie wy-
szukiwać, przesyłać itd. Kolejne miejsce po obliczeniu liczby wskazań przypadło 
poczcie elektronicznej (75 wskazań) i rozmowom telefonicznym (65 wskazań). 
Inna hierarchia źródeł przeładowania informacyjnego rysuje się w grupie respon-
dentów kadry kierowniczej. Najwięcej wskazań otrzymał e-mail (40 wskazań), 
a następnie dokumenty papierowe (38 wskazań) i rozmowy telefoniczne (26 wska-
zań). Natomiast w grupie pracowników fizycznych e-mail jako źródło przeładowa-
nia informacyjnego uzyskała tylko 10 wskazań wśród 62 respondentów.  
 

Tabela 4 
Wskaż najwyżej trzy źródła przeładowania informacyjnego (liczba wskazań) 

 
 Kadra kierownicza Pracownicy biurowi Pracownicy fizyczni Razem 

Dokumenty papierowe 38 51 45 134 
Poczta e-mail 40 25 10 75 
Rozmowy telefoniczne 26 24 15 65 
Spotkania, rozmowy 19 9 5 33 
Polecenia ustne 5 9 3 17 
Inne 8 5 0 13 

Źródło:  wyniki badań własnych. 
 

                                                 
8  W psychologii pracy określany jako infostres. 
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Podsumowanie 
 
 Dobrobyt i rozwój społeczeństwa informacyjnego w dużym stopniu zależą od 
tego, w jakim zakresie obywatele (pracownicy) będą posiadali dostęp do informacji 
oraz czy opanowali umiejętność operowania informacją. Zjawiska przeładowania 
informacyjnego nie należy demonizować, ale nie wolno go także lekceważyć, po-
nieważ, jak wykazano, negatywnie wpływa ono na efektywność pracowników,  
a w konsekwencji na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Rozwiązaniem pro-
blemu przeładowania informacyjnego jest kompleksowe, zintegrowane podejście 
do zarządzania informacją z wykorzystaniem rozwiązań technologii informacyjno-
komunikacyjnych, przy współudziale pracowników o wysokiej świadomości infor-
macyjnej i kulturze informacyjnej.  
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THE PROBLEM OF INFORMATION OVERLOAD  
IN INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The phenomenon of information overload more and more commonly threatens the 
efficiency of organization's functionality and citizens of information society. In the 
paper was identified information overload and were presented possible reasons. Moreo-
ver were presented findings of own research of which the aim was identification of 
informational overload in small and average enterprises.  
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BIZNESOWYCH. ASPEKT TECHNOLOGICZNY (CASE STUDY) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojęcie e-biznesu1 kojarzone jest zwykle z takimi jego synonimami, jak  
e-gospodarka czy e-handel. Współczesny e-biznes utożsamiany jest głównie  
z „nieograniczonymi możliwościami” Internetu jako medium umożliwiające  
prowadzenie działalności gospodarczej na skalę globalną2. Ułatwia on bowiem 
szybką wymianę informacji oraz przeprowadzanie transakcji biznesowych bez  
potrzeby „bezpośredniego” kontaktu pomiędzy stronami tych transakcji. Warto 
zaznaczyć, że funkcjonowanie współczesnej e-gospodarki umożliwił fakt powstania 
systemów informacyjnych wspomaganych technologiami informatycznymi,  
a w tym systemów transakcyjnych, informowania oraz wyszukiwania (lata 60. i 70. 
XX wieku)3. Samo pojęcie e-biznesu nabrało znaczenia wraz z gwałtownym rozwo-
jem technologii teleinformatycznych zapoczątkowanym w latach 90. XX wieku. 

                                                 
1  Pierwsza definicja e-biznesu została sformowana przez firmę IBM w 1997 r. Według 

IBM e-biznes to bezpieczne, elastyczne i zintegrowane podejście do dostarczania zróżnicowanych 
dodatkowych wartości biznesowych drogą połączenia tradycyjnych systemów opisujących pod-
stawowe procesy biznesowe organizacji z możliwościami uproszczenia dostępu do nich, jakie 
daje technologia sieciowa, w: W. Chmielarz: Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa 
2007, s. 15. 

2  A. Szewczyk: Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2006, s. 34; B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Bran-
ta, Bydgoszcz 2002, s. 78; A. Afuah, Ch. Tucci: Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 51. 

3  J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 
2005, s. 195.  
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Koniec ubiegłego stulecia, a zwłaszcza początek XXI wieku, to również okres burz-
liwych zmian w otoczeniu funkcjonowania firm. Zmiany te spowodowane zostały 
między innymi: globalizacją rynku i jego umiędzynarodowieniem, postępem tech-
nologii teleinformatycznych, zacieraniem się dotychczasowych tradycyjnych ról 
klientów i dostawców, coraz krótszymi cyklami życia produktu, jak również poja-
wieniem się nowoczesnych rynków kapitałowych. Narastająca dynamika tych 
zmian doprowadziła do powstania nowoczesnych zasad prowadzania działalności 
gospodarczej, w tym takich jej form, jak wirtualne sieci biznesowe4. Sieci te stosują 
różne technologie teleinformatyczne wspomagające systemy informacyjne wyko-
rzystywane w realizacji procesów gospodarczych między innymi w szeroko poję-
tym e-biznesie5. 
 
 
1. Kreowanie wirtualnych sieci biznesowych 
 
 Podstawą funkcjonowania każdego biznesu są podmioty, które go urzeczy-
wistniają. W gospodarce opartej na mediach elektronicznych są to partnerzy two-
rzący często wirtualne sieci wzajemnych powiązań w celu realizacji swojej działal-
ności operacyjnej lub w celu urzeczywistnienia okazjonalnych przedsięwzięć uza-
leżnionych od charakteru okazji6. Motywy tworzenia wirtualnych sieci bizneso-
wych z reguły uwarunkowane są specyfiką branży, w której przedsiębiorstwo pro-
wadzi swoją działalność operacyjną. Ogólnie można powiedzieć, że im ważniejsze 
są takie czynniki, jak: skala globalizacji działalności, wymagania jakościowe, moż-
liwość współdzielenia kosztów oraz potrzeba wprowadzania innowacji, tym wyraź-
niejsze są przesłanki do tworzenia sieci e-biznesowych. 
 Wirtualne sieci biznesowe tworzą przedsiębiorstwa reprezentujące różne bran-
że, jednakże czasami z uwagi na specyfikę ich działalności w ograniczonym zakre-
sie wykorzystują możliwości e-handlu7. Są to podmioty gospodarcze, których usłu-
gi, półprodukty lub produkty finalne nie są przedmiotem bezpośredniego e-handlu; 
nie można ich przesłać. Innym reprezentantem sieci e-biznesowych są podmioty, 

                                                 
4  A. Jurga: Paradigms of a virtual organization, w: M. Csath and S. Trzcieliński (red.): 

Management Systems, Methods and Structure, Monograph, Publishing House of Poznan Univer-
sity of Technology, Poznan 2009, s. 91. 

5  P. Ratnasingam: The move from Traditional Value-Added-Network EDI to Internet based 
EDI and Trust, materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji EDI-EC, Łódź–Dobieszków, 
1999, s. 279–287. 

6  S. Trzcieliński: Modele zwinności przedsiębiorstwa, w: S. Trzcieliński (red.): Nowocze-
sne przedsiębiorstwo, Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 
Poznań, 2005, s. 15. 

7  M. de Kare-Silver: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, Wydawnictwo PWE, 
Warszawa 2002, s. 80; W. Cellary: Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, 
Wydanie specjalne „Net Forum” 2000, s. 7. 
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których wyroby mogą być przedmiotem transakcji w oparciu o e-handel. Są to pro-
dukty zarówno materialne, jak i niematerialne, których sprzedaż i kupno może od-
bywać się w oparciu o handel elektroniczny. W każdym przypadku powyższe mo-
dele korzystają z szerokiego spektrum narzędzi technologii teleinformatycznych, 
bez których współczesne systemy informacyjne nie mogłyby efektywnie spełniać 
swoich funkcji; zwłaszcza w dobie gospodarki elektronicznej. Wnioskowanie  
w tym względzie było bezpośrednią przesłanką do zaprojektowania badań umożli-
wiających próbę określenia, jakie narzędzia technologii teleinformatycznych mają 
istotny wpływ na kreowanie i funkcjonowanie e-biznesu wyrażanego w formie 
wirtualnej organizacji biznesowej. Aby osiągnąć cel tych badań, należało określić 
poziom wirtualnego zorganizowania takich sieci a następnie zbadać wpływ szeroko 
pojętych technologii teleinformatycznych na ten poziom. W celu znalezienia odpo-
wiedzi zostało zoperacjonalizowane pojęcie organizacji wirtualnej oraz dokonano 
typologii narzędzi technologii teleinformatycznych. Na podstawie analizy literatury 
przedmiotu wyróżniono 15 cech organizacji wirtualnej określających poziom wirtu-
alność sieci biznesowych. Zostały one zagregowane w cztery metacechy (otwartość, 
tymczasowość związków, orientacja na wykorzystanie okazji rynkowych i odle-
głość organizacyjna)8. W badaniach uwzględniono firmy, które zdaniem autora 
mają duży potencjał do tworzenia wirtualnych sieci biznesowych. Firmy reprezen-
towały takie branże usługowe, jak między innymi: remontowo-budowlana, drukar-
ska, informatyczna, obsługa nieruchomości. Aby określić poziom wirtualności tych 
sieci, należało dokonać pomiaru natężenia wcześniej zdefiniowanych metacech, 
a następnie wyznaczyć syntetyczny współczynnik tego poziomu. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
Średnie współczynników poziomu wirtualności sieci ze względu na daną metacechę  

oraz średni syntetyczny poziom wirtualności 

Branża 
Poziom wirtualności ze względu na metacechę Syntetyczny 

poziom wirtual-
ności (V) Otwartość 

Tymczasowość 
związków 

Orientacja na okazje 
rynkowe 

Odległość organi-
zacyjna 

Remontowo- 
-budowlana 

3,89 4,29 4,22 3,40 3,95 

Teleinformatyczna 3,74 4,37 3,77 3,46 3,84 

Obsługa  
nieruchomości 

3,81 4,55 3,48 3,55 3,88 

Drukarska 3,70 4,27 4,17 3,30 3,83 

Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
8  A. Jurga: Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Poli-

techniki Poznańskiej, Monografia, Poznań 2010, s. 61–64. 
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2.  Technologie teleinformatyczne wspomagające proces kreowania i funkcjo-
nowania wirtualnych sieci biznesowych 

 
 Gwałtowny rozwój technologiczny zapoczątkowany w końcu latach 80. XX 
wieku spowodował masową integrację rozwiązań informatycznych i telekomunika-
cyjnych. Pojawiła się nowa jakość narzędzi teleinformatycznych wspomagających 
systemy informacyjne zarządzania, usprawniając tym samym komunikację pomię-
dzy uczestnikami procesu biznesowego. System informacyjny integruje bowiem 
wszystkie elementy struktury organizacyjnej, tworząc „system nerwowy”, bez któ-
rego działanie organizacji byłoby niemożliwe9. Sprawność systemu informacyjnego 
jest szczególnie ważna w dobie rozwoju współczesnego e-biznesu. Badaniami obję-
to względnie szerokie spektrum technologii teleinformatycznych wspomagających 
współczesne systemy informacyjne, w tym między innymi: 

 Sieci lokalne, rozproszone i mobilne. Są istotne w gospodarce elektronicz-
nej, ponieważ umożliwiają dostęp partnerów prowadzonego e-biznesu do 
poszczególnych technologii teleinformatycznych wspierających systemy 
informacyjne. 

 Narzędzia usprawniające komunikację. Terminem tym określono narzędzia 
technologii teleinformatycznej umożliwiające szybką i precyzyjną wymia-
nę informacji. Są one istotne z uwagi na fizyczną odległość poszczegól-
nych partnerów e-biznesu. Do klasycznych narzędzi wspomagających ko-
munikację można zaliczyć telefonię stacjonarną oraz faks. Jednakże obec-
nie powszechne jest wykorzystywanie poczty elektronicznej, portali inter-
netowych, telefonii mobilnej, komunikatorów oraz telefonii via Internet 
(np. program Skype). 

 Narzędzia wpływające na efektywność procesów informacyjno-decyzyj-
nych. Narzędzia tej grupy wykorzystują między innymi bazy danych in-
formacji rozproszonej, zlokalizowanej zarówno w centrach danych po-
szczególnych partnerów e-biznesu, jak również w ogólnodostępnych ba-
zach, na przykład w Internecie. 

 Stopień wykorzystania tych technologii [VIT] w aranżowanych wirtualnych 
sieciach biznesowych zestawiono w tabeli 2. Przy czym dodatkowo wydzielono 
grupę narządzi komunikacyjnych [VITK] z uwagi na powszechność ich wykorzy-
stywania do przesyłania i odbierania różnego rodzaju informacji. 
 

                                                 
9  A. Jurga: Rozwój systemów informatycznych, w: M. Adamczyk, A. Jurga, J. Kałkowska, 

E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 58. 
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Tabela 2 
Średnie współczynników poziomu wirtualności przedsiębiorstwa oraz stopnia wykorzystania 

technologii teleinformatycznych w badanych przedsiębiorstwach 
 

Branża 
Syntetyczny poziom 

wirtualności sieci 
biznesowej (V) 

Stopień wykorzystania technologii teleinformatycznych  

Narzędzia technologii teleinfor-
matycznej (VIT) 

Tylko narzędzia komunikacyjne 
(VITK) 

Remontowo-budowlana 3,95 2,16 3,96 

Teleinformatyczna 3,84 2,29 3,80 

Obsługa nieruchomości 3,88 2,11 4,13 

Drukarska 3,83 2,57 3,75 

Źródło:  opracowanie własne. 
  
 W celu określenia, w jakim stopniu i jakie narzędzia technologii teleinforma-
tycznych wspomagających systemy informacyjne mają wpływ na proces tworzenia 
i funkcjonowania wirtualnych sieci biznesowych, obliczony został współczynnik 
korelacji pomiędzy stosowanymi narzędziami a poziomem wirtualności tych sieci. 
Do obliczenia tej korelacji wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana. 
Wartość tego współczynnika w przypadku korelacji pomiędzy syntetycznym po-
ziomem wirtualizacji sieci [V] a:  

 wszystkimi narzędziami teleinformatycznymi [VIT] objętymi badaniami 
wynosi r = -0,245, 

 narzędziami komunikacyjnymi [VITK] wynosi r = 0,474. 
 Niski współczynnik stopnia korelacji [V] i [VIT] pozwala postawić tezę, że nie 
wszystkie dostępne technologie teleinformatyczne mają istotny wpływ na uspraw-
nianie i wspomaganie systemów informacyjnych wykorzystywanych w procesie 
kreowania wirtualnych sieci biznesowych. Chociaż współczesne systemy informa-
cyjne wykorzystują różne technologie teleinformatyczne, to jednak na podstawie 
badań i obliczanej korelacji można uznać, że dla potrzeb aranżowania i funkcjono-
wania sieci e-biznesowych są ważne tylko niektóre z nich. Są to narzędzia komuni-
kacyjne. Przejawia się to wysokim współczynnikiem korelacji pomiędzy [V]  
i [VITK]. Można więc wyprowadzić wniosek, że grupa narzędzi IT służących przede 
wszystkim do komunikacji (narzędzia komunikacyjne) stosowanych dla potrzeb 
tworzenia wirtualnych sieci ma decydujący wpływ na poziom jej wirtualności.  
Obliczony stopień korelacji określa tylko siłę tego związku, nie wyjaśnia zależności 
ilościowej. Dlatego w celu dokładniejszego przyjrzenia się tej zależności wykorzy-
stano statystyki regresji. Ostatecznie do oceny tej został zastosowany model regresji 
wykładniczej (rysunek 1).  
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 Model regresji: y=a+b*x*exp(c*x)

y=(3,96815)+(-454,84)*x*exp((-2,6546)*x)

  Krzywa regresji

2,6 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 
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Rys. 1.  Analiza regresji pomiędzy [V] i [VITK] 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Na rysunku 1, przedstawiającym ilościową zależność [V] od [VITK], pokazano, 
że poziom wirtualności wykreowanej sieci bardzo szybko wzrasta w pewnym prze-
dziale poziomu stosowania narzędzi komunikacyjnych. Można przyjąć, że górną 
granicą tego przedziału jest wartość 3,6. Dalszy wzrost stopnia ich wykorzystania  
w bardzo małym stopniu wpływa na poziom wirtualności tworzonej sieci. Może  
to świadczyć o tym, że firma kreator wykorzystuje technologie komunikacyjne  
w ograniczonym zakresie, aby osiągnąć wysoki poziom wirtualności organizacji 
sieciowej. W praktyce oznacza to, że firmy stosują te powszechnie dostępne techno-
logie komunikacyjne, które we względnie dużym stopniu uniezależniają prowadze-
nie biznesu od fizycznej lokalizacji partnerów oraz umożliwiają przesyłanie nie 
tylko prostych komunikatów głosowych czy tekstowych, ale również informacji  
w postaci plików danych lub różnego rodzaju plików multimedialnych. W bada-
nych firmach w największym stopniu wykorzystywano pocztę elektroniczną oraz 
telefon komórkowy. Jednocześnie wykazano, że te dwie grupy narzędzi w przewa-
żającej większości badanych firm wykorzystywane były zawsze. Inne narzędzia 
wspomagające komunikację, takie jak: telefon stacjonarny, faks czy komunikatory, 
stosowane są w mniejszym stopniu lub bardzo rzadko. Dlatego, zdaniem autora, 
można przyjąć, że od pewnego poziomu dalsza intensyfikacja wykorzystania narzę-
dzi komunikacyjnych nie wpływa w istotny sposób na wirtualność sieci biznesowej. 
Odzwierciedleniem takiego wniosku jest wyznaczona krzywa regresji dopasowana 
do wyników badań (rysunek 1). 
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Podsumowanie 
 
 Współczesne firmy, aby mogły skutecznie funkcjonować w warunkach rosną-
cej konkurencji oraz postępującej globalizacji, muszą być sprawnie zarządzane. 
Szczególnie dotyczy to podmiotów, które lokują swoją działalność w obszarze sze-
rzej pojętej e-gospodarki. Z kolei skuteczność zarządzania zależy od jakości infor-
macji uzależnionej od wydajności systemu informacyjnego. Ponieważ wzrasta ilość 
i złożoność danych źródłowych, procesy informacyjne muszą być wspomagane 
przez technologie informatyczne. Badania aspektu stosowanej technologii w syste-
mach informacyjnych wspomagających aranżowanie wirtualnych sieci bizneso-
wych wykazały między innymi, że tylko niektóre narzędzia IT sprzyjają aranżowa-
niu wirtualnego biznesu. Inne zaś służą jedynie do normalnego jego funkcjonowa-
nia. Ponadto badania dowiodły, że pośród całego arsenału dostępnych technologii 
teleinformatycznych te, które wspomagają komunikację, stanowią warunek ko-
nieczny do kreowania i sprawnego zarządzania wirtualną siecią biznesową. Ozna-
cza to, że taka sieć nie może się bez nich obejść, jak również to, że dla takiej sieci 
najważniejszy jest szybki przepływ informacji umożliwiający budowanie przewagi 
konkurencyjnej w otoczeniu, w którym ona działa. Aspekt stosowanych rozwiązań 
teleinformatycznych na rzecz współczesnych systemów informacyjnych jest szcze-
gólnie istotny w biznesie elektronicznym. Model ten bowiem oparty często na wir-
tualnych sieciach powiązań autonomicznych partnerów w praktyce może funkcjo-
nować jedynie dzięki zaawansowanym technologiom teleinformatycznym. 
 
 
Literatura 
 
1. Afuah A., Tucci Ch.: Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomicz-

na, Kraków 2003. 
2. Chmielarz W.: Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa 2007. 
3. De Kare-Silver M.: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, Wydawnictwo 

PWE, Warszawa 2002. 
4. Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszcz 2002. 
5. Jurga A.: Paradigms of a virtual organization, w: M. Csath, S. Trzcieliński (red.): 

Management Systems, Methods and Structure, Monograph, Publishing House of 
Poznań University of Technology, Poznań 2009. 

6. Jurga A.: Rozwój systemów informatycznych, w: M. Adamczyk, A. Jurga, J. Kał-
kowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek: Projektowanie systemów infor-
macyjnych zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 

7. Jurga A.: Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, monografia, Poznań 2010. 



Aleksander Jurga 60

8. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, War-
szawa 2005. 

9. Ratnasingam P.: The move from Traditional Value-Added-Network EDI to Internet 
based EDI and Trust, materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji EDI-EC, 
Łódź–Dobieszków 1999. 

10. Szewczyk A.: Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2006. 

11. Trzcieliński S.: Modele zwinności przedsiębiorstwa, w: S. Trzcieliński (red.): No-
woczesne przedsiębiorstwo, Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politech-
niki Poznańskiej, Poznań 2005. 

 
 
 

INFORMATION SYSTEMS SUPPORT CREATING VIRTUAL BUSINESS 
NETWORK. TECHNOLOGICAL ASPECT (CASE STUDY) 

 
 

Summary 
 
 At present, we have very often in use the definition of e-business. Its development 
is connected with changing the paradigm of modern enterprises functioning. The key 
issue of e-economy are Information Technologies (IT). The e-economy can be deter-
mined by different forms where virtual business networks are one of them. 
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ALGORYTM FP-GROWTH W WYSZUKIWANIU WZORCÓW ZAKUPÓW KLIENTÓW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod wyszukiwania 
wzorców zakupów klientów są metody wykorzystujące algorytmy reguł asocjacyj-
nych. Na przestrzeni kilkunastu lat powstało wiele algorytmów wyszukiwania reguł 
asocjacyjnych w zbiorach danych1. Wiele z nich ewoluowało, część z nich okazała 
się mniej użyteczna ze względu na swą szybkość działania na ogromnych zbiorach 
danych i zbyt duże wymagania dostępnej pamięci. Jedną z interesujących propozy-
cji jest algorytm FP-Growth opracowany przez J. Hana, H. Pei i Y. Yina2. Algorytm 
ten jest szybki i skalowalny. W publikacji J. Han pokazał, że FP-Growth przewyż-
sza wydajnością inne popularne metody wyszukiwania reguł asocjacyjnych, takie 
jak algorytm Apriori czy TreeProjection. W pracach3 wykazano, że algorytm ten ma 
lepsze wyniki niż Eclat i Relim. 

                                                 
1  D. Hand, H. Mannila, P. Smyth: Eksploracja danych, Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne WNT, Warszawa 2005; T. Morzy: Eksploracja danych, 
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/ stories/pliki/publikacje/nauka/2007/03/N_307_06_Morzy.pdf 
(czerwiec 2010); A. Pasztyła: Analiza koszykowa danych transakcyjnych – cele i metody, 
http://www.statsoft.pl/pdf/artykuly/bas ket.pdf (czerwiec 2010). 

2  J. Han, J. Pei, Y. Yin: Mining Frequent Patterns without Candidature Generation, w: 
Proc. of the 200 ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, Dallas 2000, s. 1–12. 

3  M. Zaki, S. Parthasarathy, M. Ogihara, W. Li: New Algorithms for Fast Discovery of As-
sociation Rules. Proc. 3rd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’97), 
AAAI Press 1997; C. Borgelt: Keeping Things Simple: Finding Frequent Item Sets by Recursive 
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 Popularność i efektywność algorytmu FP-Growth doceniona została w wielu 
badaniach, w których w celu poprawy jego wydajności zaproponowano wiele zmian 
w oryginalnym algorytmie4, Zmiany te dotyczyły głównie przyspieszenia procesu 
budowy FP-Drzewa, jego redukcji i zmniejszenia złożoności czasowej oraz pamięci 
algorytmu. 
 Pierwsza modyfikacja zainspirowana została przez C. Gyorödi5. Sygnalizuje 
on dwa problemy w algorytmie FP-Growth, mianowicie powstałe FP-Drzewo nie 
jest unikatowe dla tej samej „logicznie” bazy danych oraz to, że w celu utworzenia 
FP-Drzewa wymagane są dwa pełne skanowania bazy danych. W zaproponowa-
nym algorytmie DynFP-Growth pierwszy problem rozwiązuje się przez wprowa-
dzenie kolejności wsparcia według porządku leksykograficznego, zapewniając w 
ten sposób unikatowość FP-Drzewa dla różnych, lecz „logicznie równoważnych” 
baz danych. W celu rozwiązania drugiego problemu opracowano algorytm dyna-
micznej zmiany kolejności elementów FP-Drzewa, przeprowadzając wewnątrz tego 
algorytmu „promocję” (przesunięcie) do wyższego rzędu jednego najmniejszego 
wykrytego elementu. Ważną cechą tego rozwiązania jest to, że nie jest konieczna 
odbudowa FP-Drzewa, gdy baza danych jest aktualizowana.  
 Sposób zmniejszenia wielkości podano w algorytmie FP-Bonsai6, który po-
prawia wydajność FP-Growth, przycinając FP-Drzewo, za pomocą techniki ExAnte 
redukcji danych7. Przycięte FP-Drzewo nazwano FP-Bonsai. Oryginalność tego 
rozwiązania polega na odrzuceniu już przy pierwszym skanowaniu zbioru danych 
pozycji, których wsparcie jest mniejsze niż założona minimalna wartość. Dodatko-
wo, po zakończeniu pierwszego skanowania i po utworzeniu tablicy nagłówkowej 
cała tablica jest sortowana według wartości wsparcia i ponownie są odrzucane po-
zycje ze wsparciem mniejszym od założonej minimalnej wartości. Dzięki temu 
wielkość FP-Drzewa zmniejsza się kilkakrotnie. 
 Ostatnia z wymienionych modyfikacji dotyczy czasu pracy oraz wymagań pa-
mięci dla algorytmu FP-Growth. Algorytm NONORDFP8 modyfikuje strukturę FP-
Drzewa, która jest dzięki temu bardziej zwarta i nie potrzebuje odbudowywania go 

                                                                                                                        

Elimination, Workshop Open Source Data Mining Software (OSDM ’05, Chicago, IL), ACM 
Press 2005. 

4  C. Gyorödi, R. Gyorödi, T. Cofeey, S. Holban: Mining association rules using Dynamic 
FP-trees, In proceedings of The Irish Signal and Systems Conference, University of Limerick, 
s. 76–82, 2003; B. Rácz, Nonordfp: An FP-Growth Variation without Rebuilding the FP-Tree, 
2nd Int'l Workshop on Frequent Itemset Mining Implementations FIMI2004; M. Zaki,  
S. Parthasarathy, M. Ogihara, W. Li: New Algorithms…, op. cit. 

5  C. Gyorödi, R. Gyorödi, T. Cofeey, S. Holban: Mining association…, op. cit., s. 76–82. 
6  Ibidem. 
7  F. Bonchi, F. Giannotti, A. Mazzanti and D. Pedreschi: Exante: Anticipated data reduc-

tion in constrained pattern mining, In Proceedings of the 7th European Conference on Principles 
and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD ’03), Cavtat–Dubrovnik 2003, s. 3–7. 

8  D. Hand, H. Mannila, P. Smyth: Eksploracja danych…, op. cit. 
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dla każdego warunkowego kroku. Nowa reprezentacja FP-Drzewa w pamięci umoż-
liwia szybsze przeszukiwanie drzewa, szybszy przydział i ewentualnie projekcję. 
 W artykule przedstawimy wyniki badań pilotażowych zachowań klientów 
jednego z wrocławskich sklepów sieci Delikatesy Alma, na podstawie danych 
sprzedaży z sierpnia i września 20099 oraz badań zrealizowanych według nowego 
projektu procesu na danych z okresu sierpień 2009 – styczeń 2010. W badaniach 
wykorzystaliśmy system bazodanowy MySQL, autorskie oprogramowanie DM 
Cafe oraz pakiet Rapid Miner, w którym zaimplementowany został algorytm  
FP-Growth. Celem głównym stworzonej platformy było wspomaganie decydentów 
w wyszukiwaniu interesujących, nietrywialnych reguł asocjacyjnych, które pozwolą 
na lepsze poznanie klientów i ich preferencji, a także na poprawienie wyników 
sprzedaży. 
 Artykuł został podzielony na cztery rozdziały. W pierwszym opisano algorytm 
FP-Growth i scharakteryzowano główne parametry algorytmu. W drugim rozdziale 
przedstawiona została baza danych zawierająca dane transakcyjne oraz informacje  
o towarach. W trzecim opisano proces ekstrakcji reguł asocjacyjnych w środowisku 
Rapid Miner10. Przedstawiono również ideę modyfikacji procesu ekstrakcji reguł 
asocjacyjnych w odniesieniu do platformy badawczej użytej w pracy11. W rozdziale 
opisano zmodyfikowany proces eksploracji danych oraz zbadano wpływ zmian  
w procesie na szybkość platformy testowej.  
 
 
1. Opis algorytmu FP-Growth 
 
 Algorytm zawiera dwa podstawowe kroki: kompresję zbioru danych do FP-
Drzewa oraz eksplorację FP-Drzewa12.  
 W pierwszym kroku algorytm przeszukuje bazę danych w celu znalezienia 
wszystkich jednoelementowych zbiorów częstych. Kolejnym krokiem jest usunięcie 
nieczęstych elementów z transakcji Ti, co w efekcie daje zmodyfikowany zbiór 
transakcji T = T1,…, Tn, składający się wyłącznie z jednoelementowych zbiorów 
częstych. Następnie zbiór transakcji jest sortowany malejąco według wsparcia każ-
dej transakcji. Po tym kroku transakcje są transformowane do postaci FP-Drzewa. 
FP-Drzewo jest ukorzenionym grafem acyklicznym, etykietowanym w wierzchoł-
kach. Korzeń grafu posiada etykietę null, pozostałe wierzchołki grafu, zarówno 
wierzchołki wewnętrzne, jak i liście, reprezentują jednoelementowe zbiory częste. 

                                                 
9  P. Skrzypczak: Modelowanie wzorców zachowań klientów Delikatesów Alma przy wyko-

rzystaniu reguł asocjacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010. 
10  M. Bereta: Data Mining z wykorzystaniem programu RapidMiner, http://michalbere 

ta.pl/dydaktyka/ZSI/Lab%20Data%20Mining%201.pdf (czerwiec 2010). 
11  P. Skrzypczak: Modelowanie wzorców…, op. cit.  
12  J. Han, J. Pei, Y. Yin: Mining Frequent…, op. cit.,  s. 1–12. 
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Z każdym wierzchołkiem grafu, z wyjątkiem korzenia, związana jest etykieta repre-
zentująca jednoelementowy zbiór częsty oraz licznik transakcji, reprezentujący 
liczbę transakcji wspierających dany zbiór (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1.  Przykładowe FP-Drzewo z tablicą nagłówkową 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Delikatesów Alma. 

 
 Procedura FP-Growth (rysunek 2) przedstawia dwa podstawowe kroki algo-
rytmu. Algorytm ma dwa początkowe parametry: Tree = FP-Drzewo oraz α = null.  
W przypadku gdy FP-Drzewo posiada tylko pojedynczą ścieżkę p, wtedy dla każdej 
kombinacji β wierzchołków ścieżki p tworzony jest zbiór β U α o wsparciu równym 
minimalnemu wsparciu elementów należących do zbioru β. Jeśli FP-Drzewo zawie-
ra więcej niż jedną ścieżkę, to na każdy element αi należący do tablicy nagłówków 
Tree tworzony zbiór β = αi+α o wsparciu odpowiadającym wsparciu elementów αi. 
Następnie generowana jest warunkowa baza wzorca β i warunkowe FP-Drzewo 
wzorca β, oznaczone Tree-β. Po tym kroku sprawdzane jest, czy Tree-β jest niepu-
ste; jeśli jest puste, przerywany jest algorytm, w przeciwnym wypadku ponownie 
uruchamiana jest procedura FP-Growth z parametrami Tree = Tree-β i α = β.  
 
 
2. Baza danych transakcyjnych sklepu internetowego Alma24  
 
 Przeprowadzanie badań wymagało zaprojektowania platformy umożliwiającej 
połączenie aktualnych systemów transakcyjnych z nowymi funkcjonalnościami 
ekstrakcji reguł. W platformie eksperymentalnej wyróżniono trzy komponenty 
funkcjonalne: bazę danych transakcyjnych sklepu z informacjami kartotek towaro-
wych, oprogramowanie do wymiany informacji między systemem magazynowym  
i kasowym oraz aplikację do wyszukiwania reguł asocjacyjnych. Baza danych, 
zarządzana przez serwer MySQL, składa się z następujących tabel: KartotekaTowa-
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rowa, Grupy, Działy, Stoiska, TransakcjeKasowe oraz TransInfoDodatkowe (rysu-
nek 3). 
 

PROCEDURE FP-GROWTH (TREE, Α) 

 IF TREE ZAWIERA POJEDYNCZĄ ŚCIEŻKĘ 

 THEN FOR EACH KOMBINACJI Β WIERZCHOŁKÓW ŚCIEŻKI P D

 

 END D

 ELSE FOR EACH Α-I NALEŻĄCEGO DO TABLICY NAGŁÓWKÓW ELEMENTÓW TREE D

 

 

 

 IF TREE-Β ≠ Ø THEN FP-GROWTH(TREE-Β, Β)

END PROCEDURE; 

Rys. 2.  Algorytm – procedura FP-Growth 

Źródło:  http://wazniak.mimuw.edu.pl/images/3/3f/ED-4.2-m03-1.0-kolor.pdf 

 
 

 
Rys. 3.  Schemat bazy Alma 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Do wymiany informacji między systemami i bazą danych wykorzystany zo-
stanie program DM Cafe. Jest on niewielkim programem przygotowanym na po-
trzeby eksploracji danych w Almie24. Jego zadaniem jest zapis danych z plików 
systemu magazynowego i kasowego sklepu, którego dane są wykorzystywane  
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w badaniach. Dane do badań odczytywane są bezpośrednio z bazy danych za po-
mocą odpowiedniej kwerendy SQL w programie Rapid Miner. 
 Baza danych zawiera łącznie ponad 470 tys. rekordów w sześciu tabelach. 
Najwięcej danych zgromadzonych jest w tabeli TransakcjeInfoDodatkowe, ponie-
waż znajdują się tam kody przypisane do identyfikatora transakcji. Ich liczba wyno-
si ponad 370 tys. rekordów dla całego sklepu oraz ponad 25 tys. rekordów dla Al-
ma24. W tabeli KartotekaTowarowa zapisane zostały informacje o ponad 63 tys. 
kodów towarów Delikatesów Alma. W badanym okresie sklep zarejestrował ponad 
39 tys. transakcji, z czego ponad 1000 należało do Almy24. 
 
 
3. Proces ekstrakcji reguł asocjacyjnych 
 
 W programie Rapid Miner jakakolwiek analiza rozpoczyna się od utworzenia 
lub wczytania przygotowanego wcześniej odpowiedniego procesu13. Proces składa 
się z operatorów (tzw. klocków), które są dostępne w oknie Operators. Większość 
operatorów posiada indywidualne parametry, dzięki którym można kontrolować ich 
zachowanie w procesie. Pilotażowe badania przedstawione w pracy14 wykazały, że 
proces poszukiwania reguł asocjacyjnych zużywa duże ilości pamięci operacyjnej 
oraz jest bardzo czasochłonny. Podstawowymi parametrami, które mają wpływ na 
wynik eksploracji, są: minimalna wartość wsparcia i minimalna wartość ufności. 
Oprócz tego najwięcej czasu zużywa wczytywanie i przetwarzanie danych z plików 
CSV. Dane pobrane należało dodatkowo przekształcić do postaci macierzy, która 
przekazywana była algorytmowi FP-Growth. Pierwszy problem rozwiązano, im-
plementując bezpośrednio w programie Rapid Miner odczyt transakcji z bazy da-
nych za pomocą kwerend SQL. Następnie dane przetwarza się do postaci macierzy 
użytej do wyszukiwania reguł przez algorytm FP-Growth. Dzięki takiemu zabiego-
wy proces działa prawie sześciokrotnie krócej. Dodatkowo użyte zostały operatory 
Materialize Data (zapisuje dane z pamięci operacyjnej) oraz Free Memory (oczysz-
cza pamięć operacyjną), które zmniejszyły zużycie pamięci operacyjnej. Na rysun-
ku 4 przedstawiono proces utworzony na potrzeby poszukiwania reguł w danych 
transakcyjnych sklepu internetowego Alma24.  
 Po przetworzeniu i wyszukaniu pozycji częstych, tworzone są reguły asocja-
cyjne. Gdy proces zakończy swoje działanie, przełącza się automatycznie na widok 
rezultatów. Wynikiem są reguły asocjacyjne w postaci tabeli, którą można sortować 
według dostępnych kolumn, na przykład poziomu ufności. Oprócz tego możliwe 
jest wyświetlanie w zależności od kryterium (min criterion). Dostępny jest również 
                                                 

13  M. Bereta: Data Mining…, op. cit.; RapidMiner 4.3. User Guide. Operator Reference. 
Developer Tutorial http://docs.huihoo.com/rapidminer/rapidminer-4.3-tutorial.pdf (czerwiec 
2010). 

14  P. Skrzypczak: Modelowanie wzorców…, op. cit. 
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widok reguł w postaci grafu (opcja Graph View), jak również w postaci tekstu iden-
tycznego jak ten zapisywany do pliku przez operator Write as Text. 
 W badaniach przeprowadzonych w Almie24 wykorzystywano widok reguł  
w postaci tabeli uporządkowanej według kolumny Confidence. Po tej czynności 
część wyniku lub cały wynik można było wyeksportować do różnych formatów 
zewnętrznych, na przykład PDF. 
 Dane do analizy obejmują zakupy klientów Almy24 z okresu sierpień–
wrzesień 2009. Transakcje klientów zawierają dane o zakupionych produktach, to 
jest kod towaru, ilość oraz cena detaliczna, wartość zakupów, informacje o posia-
daniu karty Klubu Konesera (karty lojalnościowej), a także sposobie płatności (go-
tówka, karta, bon towarowy, przelew). Badania zostały przeprowadzone na pozio-
mie kodu towaru dla klientów Almy24, których wartość koszyka zakupów jest 
większa niż 200 zł. 
 

 
Rys. 4.  Widok całego procesu 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Minimalna wartość wsparcia została ustalona na poziomie 2%, natomiast mi-
nimalną wartość ufności ustalono na poziomie 80%. Wyniki badań przedstawiono 
częściowo na rysunku 5 i w tabeli 1. Zostało odnalezionych 31 reguł przy dwupro-
centowym minimalnym wsparciu. Wśród interesujących reguł asocjacyjnych należy 
wyróżnić reguły z prawdopodobieństwem wystąpienia 100% (confidence = 1), 
między innymi: 
Co najmniej 2% klientów kupujących pomidory na kg oraz ćwiartkę kurczaka zaw-
sze kupuje również ziemniaki. 
Co najmniej 2% klientów kupujących pomidory na kg oraz pomidory cirio w kawał-
kach zawsze kupuje również ziemniaki. 
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Rys. 5.  Widok części znalezionych reguł asocjacyjnych 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Badania przeprowadzone zostały na transakcjach z okresu sierpień 2009 – sty-
czeń 2010. Z uwagi na fakt, że dane transakcyjne dotyczyły dłuższego okresu niż 
poprzednio, zmniejszono wartość minimalnego wsparcia, tak aby możliwe było odna-
lezienie użytecznych dla sprzedaży reguł asocjacyjnych. W tabeli 1 przedstawiono 
wynik eksperymentu dla klientów z koszykiem zakupów większym niż 200 zł. 
 

Tabela 1 
Wynik analizy kodów dla klientów Almy24 z koszykiem powyżej 200 zł 

 
Liczba zbiorów kandydujących: 503 Liczba reguł asocjacyjnych: 7 

Minimalne wsparcie: 2% Minimalna ufność: 80% 

Reguła Ufność 

marchew kg, seler kg pietruszka kg 0,882 

mandarynka kg, pietruszka kg marchew kg 0,871 

cebula kg, seler kg pietruszka kg 0,861 

pomidor kg, seler kg pietruszka kg 0,846 

cytryna kg, pietruszka kg marchew kg 0,811 

banan chiquita kg, seler kg pietruszka kg 0,806 

cebula kg, pietruszka kg marchew kg 0,8 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 Wprawdzie badanie na większym zbiorze danych zmniejszyły liczbę odnale-
zionych reguł, jednak można było odnotować, że występują w obydwu przypadkach 
podobne reguły asocjacyjne, różniące się poziomem ufności. Liczba transakcji 
wpłynęła również na czas, jaki jest potrzebny na uzyskanie wyników (odpowiednio 
16 s dla danych wykorzystanych w artykule oraz 87 s dla danych z półrocznych  
badań pilotażowych). 
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 Przeprowadzany eksperyment miał również za zadanie sprawdzenie wydajno-
ści stworzonego procesu w odniesieniu do prototypu platformy. Rysunek 6 przed-
stawia wpływ całkowitej przebudowy procesu na wielkość pamięci oraz czas wy-
konywanego procesu. 
 

  

Rys. 6.  Wykres czasu poszukiwania reguł w zależności od liczby transakcji oraz wielkości 
zajmowanej pamięci RAM 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
Podsumowanie 
 
 W artykule przedstawiony został proces ekstrakcji reguł asocjacyjnych  
w transakcjach Delikatesów Internetowych Alma24. Początkowo do badań wyko-
rzystywany był proces przygotowany i wykorzystany w badaniach pilotażowych. 
Po przeprowadzeniu kilkunastu eksperymentów okazało się, że proces jest mało 
efektywny oraz wykorzystuje duże ilości pamięci operacyjnej. Poza tym dane po-
bierane były z plików CSV, co skutkowało dodatkowym zużyciem pamięci oraz 
wydłużało cały eksperyment. Proces został zbudowany od nowa, dane importowane 
są za pomocą zapytań SQL bezpośrednio w programie Rapid Miner, w którym 
następnie są przetwarzane do postaci macierzy, wyszukiwane są pozycje częste,  
z których tworzone są reguły asocjacyjne. Dzięki temu cały proces trwa znacznie 
krócej, pomimo zastosowania tego samego algorytmu do wyszukiwania pozycji 
częstych i budowy reguł. Nowy proces zużywa również mniej pamięci, dzięki cze-
mu możliwe jest przeprowadzenie eksperymentów na dużo większych zbiorach 
danych przy identycznej konfiguracji sprzętowej. 
 W artykule zaprezentowano, że nie tylko sam algorytm poszukiwania zbiorów 
częstych i reguł asocjacyjnych ma wpływ na ilość zużywanej pamięci oraz czas 
oczekiwania na wynik końcowy. Oczywiście ważne jest, aby w procesie eksploracji 
danych korzystać z wydajnych algorytmów poszukiwania reguł, jednak należy pa-
miętać również o procesie czyszczenia, konsolidacji i transformacji danych do po-
staci wykorzystywanej przez algorytm FP-Growth w programie Rapid Miner. 
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Podziękowanie: Autorzy dziękują Zarządowi spółki Delikatesy Alma we Wrocławiu 
za dostęp do danych firmowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby artykułu. 
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FP-GROWTH ALGORITHM IN DISCOVERY  
OF CUSTOMER PURCHASING PATTERNS 

 
 

Summary 
 
 In the paper, an algorithm FP-Growth and its variants are discussed. A new 
process of finding association rules using the Rapid Miner package has been proposed. 
The process was optimized in terms of memory usage and performance of the rule dis-
covery process. The impact of proposed modifications made to the whole process of 
finding association rules has been evaluated. The experiments have been carried out on 
the internet database containing the customer transactions of the Delicatessen Alma24. 
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INFORMACJA – WIEDZA W TEORIACH EKONOMICZNYCH 
DRUGIEJ POŁOWY XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Informacja towarzyszy procesom gospodarczym produkcji i wymiany. Pro-
blem informacji był rozpoznawany, ale zaniedbywany w teoriach ekonomii w XIX  
i pierwszej połowie XX wieku. Celem artykułu jest przegląd teorii, według których 
informacja – wiedza są kluczowymi czynnikami w procesach gospodarczych.  
 F. Hayek nie był pierwszym ekonomistą przywiązującym znaczenie do wie-
dzy, był jednak pierwszym, który głosił, że wiedza jest głównym problemem eko-
nomicznym.  
 Rolą wiedzy i technologii zajmowała się neoklasyczna teoria wzrostu gospo-
darczego R. Solowa stworzona w latach 50. XX wieku. Przypisywała im charakter 
egzogeniczny. Przeciw temu wystąpił P.M. Romer, na przełomie lat 80. i 90. two-
rząc teorię wzrostu endogenicznego. Nawiązywał przy tym do nieortodoksyjnej 
teorii J. Schumpetera, która przypisywała podstawowe znaczenie wiedzy i innowa-
cjom. Teorie wzrostu wywołały dyskusje o konwergencji wzrostu krajów na róż-
nym poziomie gospodarczym. 
 Burzliwy rozwój wiedzy naukowej i postęp techniczny z tym związany spo-
wodowały powstanie teorii neoschumpeterowskich. Istotną rolę w wyjaśnianiu tych 
procesów, a szczególnie znaczenia praw własności, odgrywała nowa ekonomia 
instytucjonalna. Jej czołowym przedstawicielem, przypisywanym także do nowej 
historii gospodarczej, jest D.C. North.  
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1. F. Hayek i najważniejszy problem ekonomiczny 
 
 Co prawda ekonomiści w XIX wieku, tacy jak na przykład A. Marshall 
wspominali o problemie informacji jako informacji niedoskonałej, jednak nie sta-
nowiło to głównego przedmiotu rozważań1. 
 J.E. Stiglitz dostrzegł u A. Smitha rozważania o odwrotnej selekcji, co ozna-
cza, że jeśli pożyczkodawcy potrafiliby dokładnie ocenić ryzyko związane z każ-
dym pożyczkobiorcą, to każdy pożyczkobiorca byłby obłożony odpowiednią opłatą 
od ryzyka. Ponieważ pożyczkodawcy tego nie wiedzą, to następuje proces odwró-
conej selekcji. A. Marshall antycypował późniejsze rozważania o płacy wydajno-
ściowej. Wskazywał, że robotników nie opłacano zgodnie z wykonywanymi przez 
nich zadaniami z powodu braku odpowiedniej wiedzy o wykonywanym zadaniu.  
 Teoria konkurencyjnej równowagi ogólnej pominęła problem informacji, 
uznając, że jeśli mamy do czynienia nawet z niedoskonałą informacja, to dopóki nie 
jest zbyt niedoskonała, można taką gospodarkę uważać za gospodarkę z doskonałą 
informacją2.  
 Standardowa teoria neoklasyczna zakładała pełną informację, uporządkowany 
system preferencji i pełną wiedzę na temat dostępnych środków. Stworzenie racjo-
nalnego porządku ekonomicznego jest problemem czysto matematycznym. Jednak, 
według F. Hayka, dane dotyczące całego społeczeństwa, które przyjmuje jako wyj-
ściowe, nie są dane jednostce i nigdy nie będą. Wiedza jest rozproszona między 
wszystkie jednostki3. 
 F. Hayek stwierdza, że wiedza naukowa nie jest jedynym rodzajem wiedzy. 
„Już nawet chwila refleksji pokazuje, że ponad wszelką wątpliwość istnieje również 
korpus bardzo ważnej, choć nie zorganizowanej wiedzy, której nie można nazwać 
naukową w sensie wiedzy ogólnych reguł: jest to wiedza o konkretnych okoliczno-
ściach danego czasu i miejsca. Ze względu na tę właśnie wiedzę każda właściwie 
jednostka ma pewną przewagę nad wszystkimi innymi, ponieważ każda posiada 
jedyne w swoim rodzaju informacje, które można z powodzeniem wykorzystać – 
pod tym wszakże warunkiem że zależne od tych informacji decyzje będą pozosta-
wione tej jednostce lub też podejmowane z jej aktywnym współudziałem”4. F. Hay-
ek pisze o lekceważeniu wiedzy praktycznej, w konkretnych warunkach, ważnej 
tu i teraz, której nie można się nauczyć inaczej niż poprzez działanie. Problem, dla 

                                                 
1  J.E. Stiglitz: The Contribution of the Economics of Information to Twentieth Century 

Economics, „The Quarterly Journal of Economics” 2000, vol. 115, no. 4, s. 1441. 
2  Ibidem, s. 1442–1443. 
3  F. Hayek: Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wyd. Znak, Kraków 1998, s. 89–90. 

Tekst z 1945 r. 
4  Ibidem, s. 91. 
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którego szuka rozwiązania, to znalezienie metody, dzięki której wiedza ta stałaby się 
możliwie jak najszerzej dostępna5.  
 Dzięki rynkowi można uzyskać informację o cenach, które odzwierciedlają 
wiedzę i upodobania dużych grup społecznych. Znaczenie mają niewielkie zmiany, 
na które ekonomiści nie zwracają uwagi, a społeczeństwo musi się do nich przysto-
sować. Dokonuje tego dzięki systemowi cen informującemu o najmniejszych nawet 
zmianach6. 
 Koncepcja rozproszonej wiedzy znalazła się u podstaw „rynków przewidy-
wań”. Była bodźcem do badań nad zachowaniami inwestorów i nad ryzykiem wy-
stąpieniem takich zjawisk, jak tendencyjność, manipulacja, bańki spekulacyjne. 
Znalazły one na przykład zastosowanie na rynku wewnętrznym organizacji7.  
 C.R. Sunstein wydał omawianą wyżej pracę w 2006 roku. W 2008 r. wybuchł 
kryzys finansowy. Dlaczego ostrzeżenia zostały zignorowane i rynki przewidywań 
nie ujawniły swoich możliwości? R. Posner wyjaśniał to syndromem Pearl Harbour. 
Znaczenie miały uprzedzenia, koszty i trudności w podjęciu odpowiednich działań 
wobec jedynie potencjalnego niebezpieczeństwa i brak mechanizmów scalania 
informacji z różnych źródeł8.  
 
 
2. Ekonomia informacji 
 
 Ekonomia informacji była, jak sądzi J.E. Stiglitz, przełomem w teorii ekono-
mii. Powstała, gdy uznano informację za niedoskonałą, a uzyskiwanie jej musi 
kosztować, a także uznano znaczenie asymetrii informacji9.  
 Bardzo istotne jest to, że informacja jest zasadniczo różna od innych towarów. 
Ma przy tym wiele właściwości dóbr publicznych. Trudno jest wykluczyć kogo-
kolwiek z korzystania z tych dóbr. Istotny jest problem dochodów z inwestowania 
w informację i wiedzę. Informacja jest towarem zróżnicowanym. Nabycie takiego 
towaru wymaga zapłaty przed zapoznaniem się z nim. Rynek informacji charakte-
ryzuje się niedoskonałością informacji dotyczącej tego, co ma być nabywane. Zna-
czącą rolę odgrywa reputacja, której nie uwzględniano w tradycyjnych teoriach 
konkurencyjności10.  

                                                 
5  Ibidem, s. 93. 
6  C.R. Sunstein: Infotopia. O zbiorowym procesie wytwarzania wiedzy, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2009, s. 130. 
7  Iibidem, s. 229. 
8  G.M. Hodgson: The great crash of 2008 and the reform of economics, „Cambridge Jour-

nal of Economics” 2009, no. 33, s. 1213. 
9  J.E. Stiglitz: The Contribution…, op. cit., s. 1441. 
10  Ibidem, s. 1448–1449. 
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 Informacja i wiedza różnią się od innych towarów tym, że stosują się tak samo 
do wiedzy o nowych produktach lub procesach, jak i do informacji o uwarunkowa-
niach poszczególnych inwestycji. Przez ostatnich pięćdziesiąt lat powstały dwie 
gałęzie ekonomii: ekonomia innowacji i wynalazku, skupiająca się na tym, co na-
zywa się wiedzą, oraz ekonomia informacji. Dla J.E. Stiglitza centralnymi proble-
mami ekonomii informacji są: identyfikacja cech (problem selekcji) i monitorowa-
nie zachowań (problem motywacji)11.  
 J.E. Stiglitz, podsumowując kluczowe kwestie ekonomii informacji, wskazuje, 
że do podstawowych należy adaptowanie przez gospodarkę nowej informacji, jej 
tworzenie, rozpowszechnianie, absorbowanie. Informacja o rzadkości, czyli  
o cenach, nie jest jedynym wymiarem informacji. Jest to też informacja o innych 
istotnych właściwościach uczestników procesu rynkowego. Każdy z nich poprzez 
swoje działanie ujawnia informacje o sobie.  
 Ekonomia informacji odrzuca hipotezę wypukłości (convexity) i preferencje 
oparte na malejących przychodach krańcowych. Oznacza to, że ekonomia informa-
cyjna nie jest ekonomią równowagi. Ekonomia informacji zapewniła wyjaśnienie 
zjawisk i instytucji, dla których teoria standardowa nie znalazła rozwiązania12.  
 Dla ekonomistów głównego nurtu problem stanowiło rozwiązywanie zagad-
nienia alokacji przez system cen. J.E. Stiglitz uważał jednak za istotniejsze to, jak 
system rynkowy reaguje na informacje, tworzy nową wiedzę i jak ta wiedza jest 
rozpowszechniana, przyswajana i wykorzystywana w gospodarce. Istotne jest, jak 
organizacje i społeczeństwa przejmują wiedzę oraz jak zdolność tworzenia, przeka-
zywania i przyswajania wiedzy i informacji zależy od struktur ekonomicznych  
i organizacyjnych13.  
 
 
3. Teoria wzrostu endogenicznego 
 
 Idea endogenicznej zmiany technologicznej była zakorzeniona w pracach 
ekonomistów, którzy badali dyfuzję nowych technologii. Innym źródłem była teoria 
J. Schumpetera, który jako źródło długich cykli wskazał wynalazki i innowacje14. 
T.W. Schultz tworzył w latach 60. teorię kapitału ludzkiego. Doszedł do wniosku, 
że w XX wieku kapitał ludzki stał się ważniejszy niż fizyczny dla wyjaśnienia 
wzrostu gospodarczego i nierównego podziału dochodu. M. Abramowitz stwierdził, 
że od roku 1950 zmiana technologiczna prowadzi do zwiększenia krańcowej wy-

                                                 
11  Ibidem, s. 1449–1450.  
12  Ibidem, s. 1469–1470. 
13  Ibidem, s. 1469–1471. 
14  R.W. Fogel: The Impact of the Asian Miracle on the Theory of Economic Growth, NBER 
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dajności kapitału w formie kształcenia i szkolenia siły roboczej na wszystkich po-
ziomach; w formie wiedzy praktycznej wymaganej przez zamierzone inwestycje w 
badania i rozwój i inne formy kapitału niematerialnego15. D.C. North, przedstawi-
ciel nowej historii gospodarczej, także uznaje postęp techniczny za endogeniczny, 
jako wynik inwestycji w wynalazki i udoskonalenia czynione przez jednostki dążą-
ce do zysku16. 
 Po 1945 roku w ramach teorii wzrostu powstały trzy nurty badawcze. Pierw-
szy to neokeynesistowskie prace R. Harroda i E. Domara. W połowie lat 50. XX 
wieku R. Solow i T. Swan rozwijali neoklasyczny model wzrostu. Nurt trzeci to 
badania Paula Romera i Roberta Lucasa, którzy rozwijali teorię wzrostu endoge-
nicznego. 
 W modelu Harroda–Domara trwały wzrost gospodarczy był określony akumu-
lacją kapitału. Oznaczało to badania nad możliwością zwiększenia stopy oszczęd-
ności. Słabością modelu było założenie o stałej wartości współczynnika kapitało-
chłonności oraz braku substytucji między kapitałem a pracą. 
 Punktem wyjścia teorii wzrostu R. Solowa była neoklasyczna funkcja produk-
cji. Zakłada się w niej, że postęp techniczny zasila pracę i pracownicy dzięki temu 
zyskują nowe umiejętności, co zwiększa ich produktywność i tym samym podaż 
pracy efektywnej.  
 Długookresowy model Solowa ukazuje znaczenie oszczędności, przyrostu 
ludności i postępu technicznego dla procesów wzrostu gospodarczego. Zakładał 
przy tym gospodarkę zamkniętą, bez ingerencji państwa, elastyczność wszystkich 
cen, dodatnią elastyczność substytucji między kapitałem i pracą. Równowaga 
utrzymuje się przy pełnym zatrudnieniu, co znaczy, że produkcja rzeczywista rów-
na się produkcji potencjalnej17.  
 Według modelu R. Solowa zrównoważona stopa wzrostu produkcji globalnej 
zależy od stopy przyrostu ludności i stopy postępu technicznego. Na ścieżce wzro-
stu zrównoważonego stopa wzrostu produkcji per capita zależy wyłącznie od stopy 
postępu technicznego. W tym modelu postęp techniczny ma charakter egzogenicz-
ny, czyli nie jest wyjaśniany w ramach modelu. Model Solowa stanowi podstawę 
do sformułowania hipotezy konwergencji18.  
 Konwergencja to „tendencja do osiągania przez kraje biedniejsze wyższych 
stóp wzrostu gospodarczego na jednego mieszkańca niż przez kraje bogate, co po-
woduje nadrabianie rozwojowego zapóźnienia przez te pierwsze”19. Hipoteza kon-

                                                 
15  Ibidem, s. 22–23. 
16  D.C. North: Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsge-

schichte, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1988, s. 4–5. 
17  B. Snowdon, H.R. Vane: Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bello-
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18  Ibidem, s. 107.  
19  R.J. Barro: Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 641. 
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wergencji została potwierdzona w odniesieniu do poszczególnych stanów USA  
w latach 1880–1988. Zbliżenie się dochodu na mieszkańca w stanach południowych 
z innymi regionami zajęło około stu lat. Podobne wyniki dały badania 73 regionów 
Europy w latach 1950–1985. Tempo konwergencji wynosiło i tutaj 2% rocznie20. 
Dla członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) konwer-
gencja w latach 1960–1985 wynosiła jednak 1% rocznie. Szersze badania wykazały 
istnienie ograniczonej konwergencji. Oznacza to, że typowy kraj rozwijający się 
Azji, Afryki i Ameryki Południowej nie wykazywał wyższych stóp wzrostu na 
mieszkańca niż kraje bogate. Na wzrost gospodarczy wpływ może mieć stopień 
otwarcia na handel zagraniczny, funkcjonowanie rynku kredytowego i wydatki 
konsumpcyjne państwa. Szybszy będzie wzrost gospodarczy krajów, które począt-
kowo miały większe zasoby kapitału ludzkiego. Wadą powyższego modelu było to, 
że czynniki wzrostu – ludność i postęp techniczny – nie są wyjaśniane w ramach 
modelu, czyli mają charakter egzogeniczny21.  
 W artykule z 1990 r. P.M. Romer przedstawił endogeniczną teorię wzrostu. 
Przyjmował trzy założenia. Pierwsze to takie, że zmiana technologiczna polegająca 
na rozwoju wiedzy o nowych sposobach przetwarzania surowców jest rdzeniem 
wzrostu ekonomicznego. Rezultatem był model podobny do modelu Solowa 
z uwzględnieniem postępu technicznego. Rozwój technologii stanowi bodziec dla 
ciągłej akumulacji kapitału, która razem z postępem technicznym ma największe 
znaczenie dla wzrostu produkcji przypadającej na godzinę pracy.  
 Według drugiego założenia zmiana technologiczna powstaje w dużej części 
jako wynik zamierzonego działania podejmowanego przez ludzi w odpowiedzi na 
bodźce rynkowe. W ten sposób jest to raczej endogeniczny, a nie egzogeniczny 
model rozwoju technologii. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto przyczynia się 
do rozwoju technologii, czyni to w odpowiedzi na bodźce płynące z rynku. Badania 
naukowe mogą być podejmowane niezależnie od tych bodźców. Pomimo to bodźce 
rynkowe grają podstawową rolę w procesie, dzięki któremu wykorzystywana jest 
nowa wiedza do produkcji dóbr użytkowych. 
 Trzecie i najistotniejsze założenie głosi, że reguła postępowania służąca do 
produkcji dóbr jest zasadniczo różna od innych dóbr ekonomicznych. Po poniesie-
niu kosztów na wytworzenie tejże reguły można jej ciągle używać bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Stworzenie nowej wiedzy jest równe poniesieniu kosztów 
stałych22.  
 P.M. Romer uznał, że do przyjęcia powyższy trzech założeń modelu wzrostu 
egzogenicznego niezbędne jest wzięcie pod uwagę sugestii J. Schumpetera (1942) 
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i wyraźne wprowadzenie do modelu sił rynkowych. Model Romera bierze pod 
uwagę znaczenie kapitału ludzkiego, a nie liczebność populacji23.  
 Znaczenie kapitału ludzkiego P.M. Romer pokazuje na przykładzie handlu 
zagranicznego. Wykazywał znaczenie rozwoju handlu nawet dla takich ludnych 
krajów jak Chiny i Indie. Jeśli wielka liczba robotników lub konsumentów ma pod-
stawowe znaczenie, to substytucją handlu zagranicznego byłaby liczna populacja. 
Model Romera ma pokazać, że nie liczba ludności jest ważna, ale duży zasób kapi-
tału ludzkiego. Wzrost wydaje się skorelowany ze stopniem powiązań z rynkiem 
światowym, a nie ściśle skorelowany z wielkością lub gęstością ludności. 
 Możliwości testowania modelu dają badania, w których rozważa się sytuację 
danego kraju czy obszaru przed otwarciem na wymianę handlową i po otwarciu na 
nią. P.M. Romer powołuje się na badania K. Sokoloffa dla okręgów w Stanach 
Zjednoczonych na początku XIX wieku. Te, które miały dostęp do dróg wodnych, 
miały wyższą stopę liczby patentów niż hrabstwa, które dostępu nie miały. Ma to 
dowodzić, że ulepszenie transportu wodnego przez budowę kanału lub pogłębianie 
rzeki spowodowało znaczny wzrost stopy patentów w hrabstwach przyległych do 
drogi wodnej. 
 W innym artykule z 1989 K. Sokoloff i Z. Khan dochodzą do wniosku, że 
aktywność patentowa odpowiada zmianom wielkości rynku. Wobec tego, konklu-
duje Romer, można uznać pewność, że model jest prawidłowy24.  
 Model Romera jest neoklasycznym modelem jednosektorowym uwzględniają-
cym postęp techniczny, w którym wyjaśnia się endogeniczne źródła tego postępu.  
Z modelu można wyciągnąć wniosek o oddziaływaniu stopy procentowej na postęp 
techniczny wynikający stąd, że bieżące koszty projektów badawczych wymieniane 
są na strumień przyszłych korzyści. Wszystkie badania ucieleśniają się w dobrach 
kapitałowych. Jednakże subsydiowanie fizycznej akumulacji kapitału może nie 
wystarczyć jako substytucja dla bezpośrednich subsydiów pobudzających do po-
dejmowania badań naukowych. Nie ma odpowiedniej polityki mogącej usunąć 
rozbieżność między społecznym i prywatnym zyskiem z badań naukowych. Wobec 
tego drugim najlepszym wyjściem będzie subsydiowanie akumulacji całego kapita-
łu ludzkiego.  
 Według P.M. Romera gospodarka z większym zasobem kapitału ludzkiego 
będzie zdolna do szybszego wzrostu. Wolny handel międzynarodowy może przy-
spieszać ten wzrost. Niski poziom kapitału ludzkiego stanowi wyjaśnienie stagnacji 
zamkniętych gospodarek. Mniej rozwinięte gospodarki z bardzo dużą liczbą ludno-
ści muszą, by się rozwijać, być powiązane gospodarczo z resztą świata25.  
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 Z modelu Romera wynikało, że poziom produkcji per capita w poszczegól-
nych krajach nie musi ulegać konwergencji. Kraje słabo rozwinięte mogą takimi 
pozostać26.  
 Innowacje nie są więc dobrami konkurencyjnymi względem siebie, to znaczy 
ich wykorzystywanie przez jedną firmę lub osobę nie ogranicza w żaden sposób ich 
dostępności dla innych firm lub osób. Zależnie od rodzaju technologii i obowiązu-
jącego prawa istnieje jednak możliwość ograniczenia dostępu i dostępu za opłatą. 
Innowacje muszą przynosić zysk.  
 Innowacje są niekonkurencyjne i mogą się kumulować per capita. Ponieważ nie 
można całkowicie opatentować nowej wiedzy, powstają efekty zewnętrzne – rozprze-
strzenianie się korzyści na szeroką skalę. W takiej gospodarce następuje nieograni-
czony wzrost. Ponieważ innowacje się rozprzestrzeniają, występuje wzrost przycho-
dów względem skali i nie można zakładać istnienia doskonałej konkurencji27.  
 Ze względu na to, że krańcowy koszt wykorzystania innowacji jest zerowy, 
wprowadzono patenty i prawa autorskie. D.C. North podkreśla ich znaczenie, po-
nieważ dają korzyści z czasowego monopolu. Ścisłe określenie praw własności 
mogło przyczynić się do rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej28. Dlatego też 
rozwinęła się dyskusja nad znaczeniem i jakością ochrony własności intelektualnej. 
Zwracano przy tym uwagę, że to właśnie niesprawność tej ochrony mogła mieć 
pozytywne znaczenie dla rozprzestrzeniania się nowych technologii29.  
 Gospodarka Stanów Zjednoczonych charakteryzowała się w latach 90. XX 
wieku długim okresem wzrostu gospodarczego przy niskim poziomie inflacji i bez-
robocia, wzrostem płac realnych, wzrostem notowań akcji na giełdzie i niskimi 
stopami procentowymi. Te zjawiska nazwano „nową gospodarką”. Ponieważ do-
tychczas obowiązujące teorie nie wyjaśniały równoczesnego występowania tych 
zjawisk, wobec tego pojawiła się pytanie o konieczność stworzenia nowej teorii. 
Czynnikami, dzięki którym gospodarka amerykańska tak się rozwijała, miał być 
proces globalizacji i proces informatyzacji30.  
 Radykalni zwolennicy nowej gospodarki uznali, że działa ona inaczej, niż 
przewidywała teoria neoklasyczna. Takiej gospodarce nie grozi inflacja i nie podle-
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ga ona wahaniom cyklicznym. R.J. Gordon uznał, że malejące przychody krańcowe 
i inflacja należą do przeszłości. Gospodarka może osiągnąć wzrost bez inflacji31.  
 Badania empiryczne nie potwierdziły jednak tezy, że dzięki nowoczesnym 
gałęziom produkcji wzrostowi gospodarki nie towarzyszy inflacja32. Wzrost tempa 
produktywności dzięki technikom informatycznym i zysku powodował oczekiwanie 
dalszego wzrostu. Ekonomiści odnoszący się ostrożnie do efektów nowej gospo-
darki ostrzegali wówczas przed spekulacyjnym wzrostem cen akcji i pęknięciem 
bańki spekulacyjnej33.  
 
 
4. Ekonomia neoschumpeterowska 
 
 P. Aghion i P. Howitt stworzyli teorię endogeniczną odwołującą się do teorii 
J. Schumpetera. Według ich teorii wiedza jest akumulowana przez firmy na wiele 
różnych sposobów: poprzez formalną edukację, a także innowacje w wytwarzanych 
produktach. Wzrost gospodarczy następuje dzięki postępowi technicznemu wynika-
jącemu z konkurencji między innowacjami. Firmy inwestują w innowacje z nadzie-
ją na wykorzystanie renty monopolistycznej, która zapewnia odpowiednie prawo. 
Kolejne innowacje czynią jednak przestarzałymi innowacje już dokonane. Wystę-
puje tu relacja między siłami rynkowymi a stopniem dostępności wiedzy. Zależy 
ona od natury tej wiedzy i instytucji chroniących prawa własności34.  
 H. Hanusch i A. Pyka zaproponowali ogólną teorię neoschumpeterowską, 
która ujmuje tworzenie innowacji i uczenie się na poziomie mikro, dynamikę prze-
mysłu wywołaną przez innowacje na poziomie mezo i wzrost gospodarki powodo-
wany przez innowacje i zdolność do konkurencji międzynarodowej na poziomie 
makro. Innowacjom technologicznym i rozwojowi przemysłu (sfera realna) towa-
rzyszy sfera monetarna i sektor publiczny. Teoria ta obejmuje innowacje naukowe  
i technologiczne, ale także zawiera wymiary instytucyjne, organizacyjne, społeczne 
i polityczne35.  
 Sektor finansowy rozwija się w odpowiedzi na potrzeby sektora realnego. 
Podstawowym zadaniem banków centralnych, w tym też Europejskiego Banku 
Centralnego, jest wspieranie rozwoju gospodarczego36.  
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34  E. Screpanti, S. Zamagni: An Outline of the History of Economic Thought, , second edi-

tion, „Oxford University Press” 2005, s. 437.  
35  H. Hanusch, A. Pyka: Manifesto for Comprehensive Neo-Schumpeterian Economics. 

November 2006, s. 3–5, http://www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/institut/paper/289.pdf (5.03. 
2011). 

36  Ibidem, s. 9–10. 
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 Aktywność sektora publicznego powinna obejmować wzmacnianie zdolności 
przyswajania przez konsumentów dóbr społecznie pożądanych37. Sektory ze sobą 
powiązane: przemysłowy z publicznym, publiczny z finansowym, finansowy  
z przemysłowym.  
 Rozwinięta ekonomia neoschumpeterowska proponuje politykę gospodarczą, 
która powinna przebiegać w wąskim przedziale między niekontrolowanym wzro-
stem i bańkami spekulacyjnymi z jednej strony oraz stanem stacjonarnym i stagna-
cją z drugiej38.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Założenia czynione przez teorię neoklasyczną nie stawiały problemu wiedzy, 
przyjmując, że jest dana. F. Hayek przyjął, że podstawowe znaczenie ma rynek,  
a więc system cen. Wiedza jest podzielona, każdy dysponuje jedynie jej częścią.  
 Ekonomia informacji, rozwijana przez wielu ekonomistów, a wśród nich  
J.E. Stiglitza, informację traktuje jako produkt o szczególnych właściwościach, 
różniący się od innych produktów tym, że nie zużywa się w trakcie korzystania. 
Badane są problemy asymetrii informacji. Wobec możliwości łatwego przejmowa-
nia wiedzy i korzystania z niej pojawia się problem i znaczenie ochrony praw wła-
sności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego. Ich znaczenie podkreśla D.C. 
North, ponieważ dają korzyści z czasowego monopolu.  
 Informacja i wiedza znalazły miejsce w endogenicznej teorii wzrostu stworzo-
nej przez P.M. Romera w 1990 roku. Teoria ta przyjmuje, że postęp techniczny 
powstaje w odpowiedzi na bodźce rynkowe. Możliwości wzrostu gospodarczego 
wiążą się ściśle z zasobem kapitału ludzkiego danego kraju i siłą powiązań z ryn-
kiem światowym.  
 Teorie uznające znaczenie wiedzy i innowacji nawiązywały do dzieła  
J. Schumpetera. Kontynuując tę tradycję, P. Aghion i P. Howitt stworzyli teorię  
endogeniczną, w której dla wzrostu gospodarczego istotna jest konkurencja  
innowacjami.  
 H. Hanusch i A. Pyka zaproponowali ogólną teorię neoschumpeterowską, 
która obejmuje wzajemnie powiązane sektory: przemysłowy, finansowy i publicz-
ny. Teoria ta ma stanowić podstawę polityki gospodarczej.  
 
 

                                                 
37  Ibidem, s. 13. 
38  Ibidem, s. 18. 
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THE INFORMATION – KNOWLEDGE IN ECONOMIC THEORIES  
OF THE SECOND PART OF 20TH C. AND THE BEGINNING OF 21TH C. 

 
 

Summary 
 
 The article concerns theories in which information – knowledge play the crucial 
part. F. Hayek regarded the problem of knowledge as basic economic problem. 
The significance and special features of information in economic activity was already 
research by J.E. Stiglitz. P. Romer incorporated the information – knowledge as the 
endogenous factor of the economic growth theory. The inspiration for the theories try-
ing to explain the significance of innovation was a theory of J. Schumpeter. The neo-
schumpeterian theories stressed the significance of competition through innovations. 
Connected with the innovations is the problem of property rights. The research into 
significance of institutions for this area was done by D.C. North.  
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WIELOJĘZYCZNOŚĆ PORTALI INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE 
INTERNETOWEJ PLATFORMY INFORMACYJNEJ BALTICMUSEUMS 2.0 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie globalizacji i informatyzacji przedsiębiorstw i społeczeństw coraz 
częściej tworzone są wielojęzyczne portale informacyjne, będące wspólnym przed-
sięwzięciem kilku partnerów z różnych krajów. Podstawą działania takich portali 
jest ich dostępność w językach wszystkich partnerów oraz dodatkowo w innych 
popularnych językach świata, takich jak angielski, chiński, japoński, niemiecki czy 
hiszpański1.  
 Dla projektu BalticMuseums 2.0 – będącego przedsięwzięciem czterech kra-
jów z obszaru południowego Bałtyku: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji – wieloję-
zyczność wytworzonych produktów była jednym z głównych założeń, które miało 
na celu ułatwienie obywatelom krajów współpracujących uzyskania informacji o 
muzeach oceanograficznych znajdujących się w krajach partnerskich. Informacje 
dostępne na Internetowej Platformie Informacyjnej można przeglądać we wszyst-
kich językach krajów współpracujących oraz dodatkowo w języku angielskim i 
chińskim. Taki wielojęzyczny portal sprzyja osiąganiu wspólnych korzyści  
i promowaniu swoich muzeów i ich bogatych zasobów w pozostałych krajach part-
nerskich, jak również na całym świecie.  
 Stworzenie wielojęzycznego portalu informacyjnego wymaga organizacji 
efektywnego procesu wzajemnych tłumaczeń, rozwiązania wielu technicznych 

                                                 
1  T.R. Lituchy, R.A. Barra: International issues of the design and usage of websites for  

e-commerce: Hotel and airline examples, „Journal of Engineering and Technology Management 
2008”, vol. 25, iss. 1–2. 
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problemów oraz zapewnienia wiarygodności i wysokiej jakości tłumaczeń.  
W pierwszej części niniejszej pracy opisano najważniejsze fakty dotyczące projektu 
BalticMuseums 2.0, jak również przedstawiono założenia i zawartość Internetowej 
Platformy Informacyjnej. W kolejnym punkcie scharakteryzowano sposób organi-
zacji procesu tłumaczeń treści portalu, a następnie omówiono aspekty techniczne 
związane z realizacją tłumaczeń w systemie zarządzania treścią Drupal. W ostatnim 
punkcie przedstawiono najczęściej występujące problemy związane z wielojęzycz-
nością portalu oraz procesem translacji. 
 
 
1.  Charakterystyka projektu BalticMuseums 2.0 i Internetowej Platformy 

Informacyjnej 
 
 Projekt Baltic Museums 2.0 jest realizowany w ramach South Baltic Cross-
border Co-operation Programme 2007–2013 i współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej Polityki Spójności2. Cał-
kowity budżet projektu przekracza sumę jednego miliona euro, przy czym dofinan-
sowanie z EFRR wynosi blisko 85%. Czas trwania projektu to 3 lata.  
 Głównym celem BalticMuseums 2.0 jest promocja i efektywne wykorzystanie 
dziedzictwa zgromadzonego w muzeach oceanograficznych poprzez ponadgranicz-
ne środki informacji turystycznej, tak by zwiększyć ich atrakcyjność  
i konkurencyjność, szczególnie dla turystów zagranicznych3. Cele szczegółowe 
obejmują: 

 budowę wielojęzycznej platformy internetowej, pozwalającej na wspólną 
prezentację informacji turystycznej przez muzea-uczestników projektu, 

 budowę internetowego systemu sprzedaży biletów, 
 opracowanie prototypu nowoczesnego, wielojęzycznego systemu oprowa-

dzania zwiedzających, 
 propagowanie informacji o uczestniczących w projekcie muzeach i ich 

wspólnych przedsięwzięciach poprzez wykorzystanie ponadgranicznych 
narzędzi rozpowszechniania informacji, 

 stworzenie warunków dla współpracy ponadgranicznej podmiotów  
z państw obszaru południowego Bałtyku. 

 Projekt BalticMuseums 2.0 realizowany jest przez międzynarodowe konsor-
cjum, w którego skład wchodzą dwie instytucje naukowe: Uniwersytet Nauk Sto-
sowanych w Stralsundzie i Uniwersytet Szczeciński, oraz cztery muzea oceanogra-
ficzne: Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium Gdyńskie, 
                                                 

2  Operational Programme of South Baltic Cross-border Co-operation Programme, 
http://en.southbaltic.eu/files/?id_plik=176 

3  Tourism Information Products For Oceanographic Museums, http://www.balticmuse 
ums.org/project-aims.html 
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Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie i Muzeum Oceanu Światowego  
w Kaliningradzie. Uniwersytet Szczeciński jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
zadania związane z budową Internetowej Platformy Informacyjnej. Założeniem tej 
Platformy jest zebranie w jednym miejscu możliwości uzyskania najważniejszych 
informacji o muzeach, nabycia biletów wstępu, jak również odbycia wirtualnej 
wycieczki, co ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności muzeów biorących udział 
w projekcie. 
 Internetowa Platforma Informacyjna Online Information Platform (OIP) sta-
nowi centralny element projektu BalticMuseums 2.0. Przed Platformą postawiono 
następujące wymagania: 

 udostępnianie potencjalnym zwiedzającym podstawowych informacji na 
temat poszczególnych muzeów oceanograficznych,  

 zapewnienie łatwego i ustandaryzowanego dostępu do identycznego zesta-
wu informacji dla każdego z muzeów w niej uczestniczących, 

 możliwość przeglądania wszystkich informacji publikowanych na stronach 
we wszystkich wersjach językowych platformy (użytkownik uzyskuje ten 
sam zestaw informacji bez względu na wybrany język), 

 wysoki poziom estetyczny (przyciągający uwagę użytkowników Internetu) 
z łatwą dostępnością publikowanych na niej informacji, 

 wykorzystanie rozwiązań Web 2.0 w celu umożliwienia budowy społecz-
ności wokół muzeów oceanograficznych, obejmującej ich pracowników, 
osoby, które zwiedzały muzea lub zamierzają zrobić to w przyszłości,  
a także innych użytkowników Internetu zainteresowanych tematyką morską 
lub akwarystyczną, 

 możliwość łatwego dołączania do Platformy kolejnych instytucji. 
 Komponenty OIP podzielić można na: informacyjne (ukierunkowane głównie 
na przekazywanie informacji o oceanariach), społecznościowe (ułatwiające budowę 
społeczności wokół oceanariów) oraz rozrywkowe (mające wywoływać pozytywne 
wrażenia u osób odwiedzających Platformę). 
 Wybierając sposób implementacji Internetowej Platformy Informacyjnej, 
ograniczono się do rozwiązań zapewniających łatwość wdrożenia i utrzymania, 
łatwość użycia przez osoby niebędące specjalistami, a także charakteryzujących się 
niskim kosztem pozyskania (preferowano rozwiązania bezpłatne). Ostatecznie Plat-
forma została zaimplementowana na bazie webowego systemu zarządzania treścią 
(WebCMS) Drupal4. System ten wybrano w wyniku porównania stabilności, skalo-

                                                 
4  A. Byron, A Berry, J. Eaton, N. Haug, J. Walker, J. Robbins: Using Drupal, O’Reilly, 

Sebastopol, USA 2008. 
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walności i funkcjonalności szeregu dostępnych rozwiązań klasy open-source 
WebCMS5.  
 
 
2. Wielojęzyczność portalu – założenia i organizacja procesu tłumaczeń 
 
 Jednym z podstawowych założeń i wymagań wobec Internetowej Platformy 
Informacyjnej było udostępnienie jej w językach partnerów projektowych oraz 
dodatkowo w angielskim i chińskim. Oprócz spełnienia wymagań technicznych, 
związanych z implementacją wielu wersji językowych wszystkich podstron Plat-
formy, konieczne było opracowanie procesu długofalowej współpracy partnerów w 
zakresie tłumaczeń. Część treści umieszczonych na Platformie ma charakter sta-
tyczny, a część dynamiczny (kalendarz wydarzeń, aktualności). W związku  
z tym należało określić sposób realizacji kolejnych tłumaczeń tak, aby treści na 
portalu były stale aktualne i dostępne we wszystkich zakładanych językach.  
 Przyjęto, że językiem podstawowym treści wprowadzanych na Platformę, jest 
angielski. Treści w pozostałych językach pojawiają się dopiero po ich przetłuma-
czeniu, a dopóki tłumaczenia nie są dostępne, przy wyborze innych wersji języko-
wych pojawia się treść angielska. W każdym muzeum wyznaczono osobę odpowie-
dzialną za wykonywanie tłumaczeń z angielskiego na swój język ojczysty. Tym 
sposobem z pierwotnej angielskiej wersji treści otrzymujemy wszystkie pozostałe, 
oprócz wersji chińskiej, za którą odpowiedzialność przejął Uniwersytet Nauk Sto-
sowanych w Stralsundzie.  
 Pierwsze wprowadzanie treści i tłumaczeń było koordynowane przez kierow-
nika projektu i trwało około 4 miesięcy, a wersja angielska została poddana weryfi-
kacji przez profesjonalnego tłumacza. W dalszym toku działania Platformy admini-
stratorzy tłumaczeń w każdym z muzeów będą informowani drogą e-mailową  
o wszelkich zmianach zawartości Platformy z prośbą o niezwłoczne dokonanie 
tłumaczenia. Mechanizm ten eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania treści 
do tłumaczenia.  
 
 

                                                 
5  J. Swacha: Webowe systemy zarządzania treścią jako narzędzia komunikacji w firmie,  

w: Z. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2010. 
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3. Techniczne możliwości realizacji procesu tłumaczeń 
 
 Modułowa budowa systemu Drupal umożliwia jego stałe rozwijanie, także  
w zakresie wielojęzyczności systemu i zawartych w nim treści. Spośród 7925 mo-
dułów6 aż 94 bezpośrednio lub pośrednio dotyczą aspektów wielojęzyczności. Ba-
zowa konfiguracja systemu nie daje pełnej możliwości tworzenia portali wieloję-
zycznych. Jest to osiągalne poprzez implementację kilkunastu (lub kilkudziesięciu) 
dodatkowych modułów.  
 Proces budowy wielojęzycznego systemu jest technologicznie bardzo złożo-
nym przedsięwzięciem. Modułowa konstrukcja i otwarty model dystrybucji opro-
gramowania sprawiają, iż techniczne aspekty tłumaczeń muszą przewidywać moż-
liwość modyfikacji zainstalowanych komponentów. 
 W omawianym wdrożeniu OIP BalticMuseums 2.0 zastosowano 23 pluginy, 
z których 12 znajduje się w zestawie Multilanguage, bezpośrednio odpowiedzial-
nym za wielojęzyczność. Kolejne 11 to elementy innych zestawów, których mody-
fikacja jest niezbędna do uzyskania pożądanego efektu translacji.  
 Nowoczesne systemy CMS charakteryzują się znaczącą interoperacyjnością 
modułów. Oznacza to wysoki poziom zintegrowania, co z jednej strony ułatwia 
administrowanie systemem, a z drugiej kaskadowo wpływa na awaryjność systemu. 
 Procesy tłumaczeń interfejsu oraz treści realizowane są za pomocą następują-
cych modułów7: 

 Block translation, umożliwia używanie wielojęzycznych bloków8, 
 CCK translation, wspiera obsługę translacji pól CCK i fieldgroups9, 
 Content type translation, wprowadza opcje wielojęzyczności dla treści  

i tłumaczeń ciągów znaków powiązanych z treścią, 
 Internationalization, podstawowy moduł wielojęzyczności,  
 Language icons, umożliwia wykorzystanie zestawu ikon wielojęzycznych 

jako linków do przełączania wersji językowych, 
 Menu translation, umożliwia tłumaczenia niestandardowych elementów 

menu, 
 Poll aggregate, przeprowadza agregację wyników sondaży dla wszystkich 

wersji językowych, 

                                                 
6  Oficjalna strona systemu Drupala: http://www.drupal.org 
7  Nazwy modułów pozostawiono w oryginalnym brzmieniu, gdyż są one traktowane jako 

nazwy własne modułów. Użyte moduły są przykładowym zestawem zaimplementowanym  
w projekcie portalu OIP BalticMuseums 2.0. 

8  Jako bloki należy rozumieć pojedyncze elementy tworzące treść strony internetowej por-
talu, np. Menu nawigacyjne, Logowanie, Kto jest online itp. 

9  CCK i fieldgroups są odpowiedzialne za tworzenie różnego typu treści i formularzy uła-
twiających wprowadzanie zawartości. 
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 Profile translation, umożliwia użycie wielojęzycznych pól dostępnych  
w profilu użytkownika, 

 String translation, wspiera translację ciągów znaków (wyrażeń) zdefinio-
wanych przez użytkownika, 

 Synchronize translations, wspiera synchronizację tłumaczeń taksonomii  
i pól dotyczących tych samych treści,  

 Taxonomy translation, pozwala na tłumaczenie taksonomii portalu. 
 Rysunek 1 przedstawia mapę zależności i wymagań poszczególnych modułów 
biorących udział w procesie translacji. Zależności te ukazują poziom zaawansowa-
nej interoperacyjności modułów portalu. 
 
 
4. Problemy związane z wielojęzycznością i procesem translacji 
 
 Problem wielojęzyczności należy rozpatrywać w dwóch aspektach: interna-
cjonalizacji (internationalization) – w kontekście informatycznym oznacza dosto-
sowanie oprogramowania, komunikatów i treści do wyświetlania w wielu językach, 
oraz lokalizacji (localization) – oznaczającej dostosowanie treści i oprogramowania 
do specyfiki wielu języków, w tym znaków diakrytycznych i standardów kodowa-
nia, stref czasowych, walut itp.10, 11 
 Problem lokalizacji jest z technicznego punktu widzenia łatwiejszy do rozwią-
zania poprzez standaryzację kodowania, geolokalizację oraz użycie predefiniowa-
nych zestawów parametrów lokalizacyjnych (słowniki walut, stref czasowych itp.). 
 Internacjonalizacja portali informacyjnych i społecznościowych sprowadza się 
często do tłumaczeń trzech typów zawartości12: elementów interfejsu użytkownika, 
treści wprowadzanych przez użytkowników oraz metadanych definiowanych przez 
użytkownika. Mimo ciągłego rozwijania narzędzi do tłumaczeń automatycznych 
(np. Google Translator) wyniki tłumaczeń nie są satysfakcjonujące i tak precyzyjne 
jak tłumaczenia dokonywane przez człowieka. Stąd też w omawianym projekcie 
zaniechano zastosowania modułów tłumaczących automatycznie. Wszystkie trans-
lacje dokonywane są przez użytkowników systemu – tłumaczy odpowiedzialnych 
za poszczególne wersje językowe.  
 

                                                 
10  http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalisation  
11  http://computer.yourdictionary.com/internationalization 
12  Working with Multilanguage Portals: http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/ 

webcenter.1111/e10149/lang_working_with.htm 
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Rys. 1.  Interoperacyjność modułów translacyjnych systemu Drupal  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 
 Najczęściej pojawiające się problemy przy translacji to: brak kontekstu dla 
tłumaczonych ciągów znaków (narzędzia wyszukujące wyrażenia przeznaczone do 
tłumaczenia nie podają dokładnego kontekstu jego występowania) oraz błędnie 
działające skrypty automatycznej geolokalizacji, powodujące przełączanie wersji 
językowych bez jawnej deklaracji użytkownika. 
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Podsumowanie 
  
 Przedstawiona w niniejszej pracy Internetowa Platforma Informacyjna jest 
przykładem wielojęzycznego portalu informacyjnego opartego na systemie zarzą-
dzania treścią Drupal. Aby zapewnić aktualność, poprawność i dostępność treści 
Platformy we wszystkich przyjętych przez konsorcjum językach, należało przygo-
tować zarówno techniczną, jak i organizacyjną stronę procesu tłumaczeń. Ze strony 
technicznej konieczne było zainstalowanie odpowiednich modułów rozszerzających 
funkcjonalność CMS Drupal, jak również rozwiązanie problemów internacjonaliza-
cji i lokalizacji stron portalu. Ze strony organizacyjnej opracowano procedurę po-
wiadamiania tłumaczy w poszczególnych muzeach oceanograficznych o oczekują-
cych tłumaczeniach, tak aby treści prezentowane na Platformie były zawsze aktual-
ne i dostępne we wszystkich możliwych do wyboru wersjach językowych. 
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MULTILINGUAL FACILITY OF INFORMATION PORTALS ON THE 
EXAMPLE OF BALTICMUSEUMS 2.0 ONLINE INFORMATION PLATFORM 

 
 

Summary 
 
 The article presents BalticMuseums 2.0 Online Information Platform as an exam-
ple of a multilingual information portal based on CMS Drupal. Multilingual facility of a 
website is a challenging issue due to both technical and organizational issues. In order 
to ensure that Online Information Platform content is up-to-date, correct and available 
in all agreed languages it was essential to consider both technical as well as organiza-
tional aspects of the translations process. The article discusses the applied solutions and 
accepted assumptions concerning these issues. 
 

Translated by Karolina Muszyńska 
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NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI 
W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarka oparta na wiedzy to nowy model gospodarki, który funkcjonuje  
w oparciu o pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy i innowacyjności oraz roz-
woju technologii dotyczącej przede wszystkim szybkiego i taniego dostępu do in-
formacji1. Współczesne rynki są na tyle złożone, że niewielu producentów jest  
w stanie zebrać, przetworzyć i ocenić wszystkie informacje niezbędne do podjęcia 
odpowiednich, korzystnych dla siebie decyzji. Koszt uzyskania i opracowania in-
formacji dla celów decyzyjnych na poszczególnych rynkach jest coraz większy. 
Dostęp do informacji decyduje o szansach rozwojowych, o konkurencyjności,  
a także o przewagach konkurencyjnych. Prywatne rynki tworzą różne informacje, 
nie zawsze odpowiednie i dostępne – jest to przejaw niesprawności rynku. System 
rynkowy wymaga rozbudowy instytucji dostarczających informacji i wiedzy, uła-
twiających współpracę, które w szerokim sensie tworzą kształt społeczeństwa ryn-
kowego2. Proces zdobywania, przetwarzania i przekazywania informacji staje się 
nieodłączną częścią procesów gospodarczych. Podniesienie poziomu konkurencyj-
ności i innowacyjności w gospodarce wymaga zwiększenia możliwości pozyskiwa-
nia sprawdzonych i trafnych informacji. W tym kontekście celem opracowania jest 
ukazanie znaczenia źródeł informacji w prowadzeniu działalności gospodarczej  
                                                 

1  E. Skrzypek: Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, w: A. Sitko-Lutek (red.): Pol-
skie firmy wobec globalizacji, PWN, Warszawa 2007, s. 96. 

2  W. Rembisz, S. Stańko: Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie, w: W. Rembisz  
i M. Idzik (red.): Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 
IERiGŻ–PIB, Warszawa 2007, s. 141, 168. 
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i pozyskiwaniu funduszy UE przez mieszkańców wsi. W celu pełniejszego zobra-
zowania podjętej problematyki w 2009 roku przeprowadzono wywiady z kwestio-
nariuszem wśród 210 właścicieli przedsiębiorstw oraz 304 właścicieli gospodarstw 
rolnych funkcjonujących na obszarach wiejskich trzech województw Polski połu-
dniowo-wschodniej: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego3. 
 
 
1.  Kanały informacji wykorzystywane i pomocne w prowadzeniu działalności 

gospodarczej 
 
 Według J. Oleńskiego4 w przekazie informacji pośredniczą rożnego rodzaju 
kanały informacyjne. Są to drogi przepływu informacji i środki, które służą temu 
przepływowi. Można wyróżnić następujące kanały informacyjne:  

 słowny (słowa mówionego), używany w przekazie interpersonalnym oraz 
w przekazie pośrednim (radiowy, telefoniczny, internetowy itd.),  

 pisemny (słowa pisanego), używany w przekazie pośrednim, np. poczty 
tradycyjnej lub elektronicznej, różnego rodzaju wydawnictw itd., 

 wizualny, używany w przekazie interpersonalnym, tzw. mowy ciała, oraz 
przekazie pośrednim, np. obrazu ruchomego i statycznego,  

 audiowizualny, używany w przekazie pośrednim, np. filmu ze ścieżką 
dźwiękową czy prezentacji multimedialnej. 

 Wybór kanału komunikacyjnego powinien być warunkowany wynikami anali-
zy wskazującymi ten kanał, który pozwala przesyłać informację bez zniekształceń  
i w postaci umożliwiającej prawidłowy jej odbiór. 
 Mówiąc o informacji, nie sposób tutaj nie wspomnieć o roli Internetu w jej 
dostępie i przepływie. Według D. Fica Internet powinien być traktowany jako dobro 
publiczne. Internet w znaczny sposób ułatwiłby ludziom wchodzenie w interperso-
nalne sieci globalne, przedsiębiorcom dostęp do informacji dotyczących najnow-
szych osiągnięć technologicznych oraz uczestniczenia w globalnym rynku, może 
również być źródłem wiedzy niezbędnej do szybkiego rozwoju zarówno jednostki, 
instytucji, regionu, jak i kraju, a także może tworzyć typowo foresightowe scenariu-
sze rozwoju5. 
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2008 roku 49% 
osób w wieku między 16 a 74 rokiem życia korzystało z Internetu, w tym w mia-
stach 57% oraz 36% na obszarach wiejskich. W 2008 roku dostęp do Internetu mia-
ło 93% polskich przedsiębiorstw (w 2005 – 87%), przedsiębiorstwa wykorzystujące 

                                                 
3  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt ba-

dawczy nr N N 114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: dr inż. Teresa Miś. 
4   J. Oleński: Ekonomika Informacji. Metody, PWE Warszawa 2003, s. 70. 
5  D. Fic: Foresight w zarządzaniu regionem, Roczniki Naukowe SERiA 2009, 11, z. 5,  

s. 56. 
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wybrane technologie informacyjno-telekomunikacyjne, w tym własną stronę inter-
netową, stanowiły 57% ogółu przedsiębiorstw (w 2005 – 49%)6. Ponadto z danych 
GUS wynika, że popularność korzystania z komputera i Internetu wykazuje różnice 
na niekorzyść obszarów wiejskich. Na obszarach wiejskich od lat mamy do czynie-
nia z sukcesywną kumulacją barier w dostępie do kultury, poczynając od bardziej 
tradycyjnych instytucji, takich jak biblioteki, a kończąc na wykluczeniu cyfrowym 
(brak dostępu do Internetu)7. Wykluczenie cyfrowe jest lustrzanym odbiciem nie-
równości społecznych i ekonomicznych. Przychody i wykształcenie, które opisują 
ekonomiczny status, mają podstawowe znaczenie dla możliwości korzystania lub 
nieskorzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych8. 
W 2009 roku dostęp do komputera i Internetu miało 84,6% pracujących na własny 
rachunek, ale już tylko 50,5% rolników, gorsi byli pod tym względem jedynie eme-
ryci i renciści (tabela 1). Wszystkie grupy społeczno-ekonomiczne najlepiej wypo-
sażone są w odbiornik telewizyjny. 

Tabela 1 
Wyposażenie gospodarstw domowych w Polsce w wybrane dobra w 2009 r. (%) 

 

Wyszczególnienie 

Odbiornik 
telewizyjny 

Radio lub radio-
magnetofon 

Komputer  
z dostępem  
do Internetu 

na 100 gospodarstw danej grupy społeczno-ekonomicznej 
Pracownicy na stanowiskach ro-
botniczych 

99,5 62,3 60,9 

Pracownicy na stanowiskach niero-
botniczych 

97,6 59,4 84,7 

Rolnicy 99,4 76,2 50,5 
Pracujący na własny rachunek poza 
gospodarstwem rolnym 

98,4 59,6 84,6 

Emeryci 99,0 78,0 22,7 
Renciści 98,8 74,8 22,4 
Utrzymujący się ze świadczeń 
społecznych 

96,7 65,3 32,3 

Utrzymujący się z innych nieza-
robkowych źródeł 

86,4 50,6 69,8 

Źródło:  Kultura w 2009 r.…, op. cit., s. 50. 
 
 Mieszkańcy wsi mogą zdobywać nową wiedzę i informacje poprzez udział 
w szkoleniach i kursach organizowanych przez różne instytucje doradcze, pozyski-
wanie informacji zamieszczonych w Internecie, oglądanie programów edukacyj-
                                                 

6  Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2009. 
7  Kultura w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010, s. 49–

51. 
8  J.J. Hsieh, A. Rai, M. Keil: Understanding digital inequality: Comparing continued use 

behavioral models of the socio-economically advantaged and disadvantaged, „Management 
Information Systems Quarterly” 2008, vol. 32, s. 97–126. 
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nych w telewizji, czytanie książek i fachowych czasopism. Instytucje doradcze 
wykorzystują obecnie nową formę dystrybucji wiedzy wprowadzoną do procesu 
kształcenia: szkolenia e-learningowe, które umożliwiają nie tylko przekazywanie 
wiedzy, ale także kontrolę procesu kształcenia poprzez pozyskanie informacji 
zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez klienta instytucji (uczestnika tej formy szko-
lenia). Jak wynika z badań9, usługi oświatowe i medyczne dostarczane mieszkań-
com wsi są gorszej jakości niż te oferowane ludności miejskiej. Stąd dynamicznie 
zmieniająca się rzeczywistość stawia przed współczesnymi instytucjami nowe wy-
zwania w zakresie możliwości pozyskania przez mieszkańców wsi dobrej jako-
ściowo i szybkiej informacji. 
 W badaniach własnych ponad 90% przedsiębiorców wiejskich i 70% rolników 
stwierdziło, że potrafi korzystać z Internetu. Ponadto właśnie dla przedsiębiorców 
Internet był w 2008 roku jednym z najważniejszych źródeł informacji, niezbędnych 
w prowadzeniu działalności gospodarczej (rysunek 1). Dopiero w dalszej kolejności 
uplasowały się w opinii przedsiębiorców środki masowego przekazu oraz okresowe 
szkolenia i kursy. W przypadku rolników gospodarujących w regionie Małopolski, 
Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego najważniejszym źródłem informacji po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej były szkolenia organizowane głównie przez 
ośrodki doradztwa rolniczego. Potwierdzeniem tego są także badania przeprowa-
dzone przez J. Wielewską10 oraz T. Miś11, z których wynika, że w okresie członko-
stwa Polski w UE informacje dostarczane są rolnikom głównie za pośrednictwem 
pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Ośrodki te mają taką struktu-
rę organizacyjną, że poprzez swoich doradców na szczeblu lokalnym oferują rolni-
kom prowadzącym gospodarstwo rolne pomoc w podejmowaniu decyzji związa-
nych z prowadzeniem działalności i korzystaniem z funduszy UE. 
 Należy tu jednak nadmienić, że te częste kontakty z ODR zostały niejako 
narzucone rolnikom jako efekt wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie (posiada-
nie rachunku bankowego przez rolników „ryczałtowych”) oraz objęcia rolnictwa 
zasadami Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie itp.). Zaskakująco mało 
jest relacji rolników z instytucjami prywatnymi, organizacjami samorządu gospo-
darczego i zawodowego (izby rolnicze), organizacjami branżowymi producentów 
rolnych (grupy marketingowe) i innymi wspierającymi przemiany na obszarach 

                                                 
9  Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, US w Olsztynie, Olsztyn 2010. 
10  I. Wielewska: Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rol-

ników i producentów rolnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych XLIII, Seria B, 
2005, nr 57, s. 831–838. 

11  T. Miś: Significance of advisory institutions in the development of rural small and me-
dium size companies in podkarpackie region, w: M. Kadavová (red): Ekonomycký Růst a Rozvoj 
Regionů, t. 1, Czechy, Hradec Králové 2007, s. 49–53. 
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wiejskich12. Ponadto stwierdzono, że zarówno badani przedsiębiorcy, jak i rolnicy 
bardzo wysoko oceniają swoje doświadczenie i umiejętności praktyczne nabyte  
w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa czy gospodarstwa. 
 

 
 

Rys. 1.  Źródła informacji, z których w 2008 r. korzystali mieszkańcy wsi (%) 

Źródło:  badania własne. 

 
 W badaniach deklaracji dotyczących form poszerzania wiedzy w 2006 roku  
w Polsce dominowała lektura fachowych książek i pism – 26%, udział w szkole-
niach – 24%, korzystanie z Internetu – 18%, stosowanie e-learningu – 4%, korzy-
stanie z kursów korespondencyjnych – 1%. Z punktu widzenia pracodawców naj-
efektywniejsze są praktyczne szkolenia podczas pracy – 65% wskazań, formy co-
achingu/mentoringu – 56%, warsztaty oraz szkolenia z wykorzystaniem programów 
komputerowych (informatyczne). Rynek usług edukacyjnych i charakter kształcenia 
ustawicznego osób dorosłych w Polsce zmieniają się, ale w ograniczonym tempie. 
Decyduje o tym raczej koniunktura gospodarcza i sprawność docierania z usługami 
edukacyjnymi, szczególnie do grup nastawionych na poprawę własnych kwalifika-
cji, nakłady finansowe oraz polityka edukacyjna, a nie realne potrzeby rynku pra-
cy13. 
 

                                                 
12  T. Miś: Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa  

w opinii rolników południowo-wschodniej Polski, „Wieś i Rolnictwo”, IRWiR PAN Warszawa 
2008, nr 3(140), s. 130-141. 

13  I. Tomczak: Szkolenia w Polsce. Badania diagnozujące i weryfikujące potrzeby benefi-
cjentów. Szkolenia w Europie i na świecie, PARP, LRDP Kantor, Warszawa 2006.  
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2.  Najważniejsze źródła informacji o możliwości uzyskania dofinansowania 
działalności gospodarczej z funduszy UE w opinii mieszkańców wsi 

 
 Dokonując oceny znaczenia członkostwa Polski w UE dla sytuacji wsi i rol-
nictwa, J. Wilkin14 wskazał między innymi na: 

 znaczny postęp w sferze edukacyjnej na wsi, zmniejszył się dystans dzielą-
cy ludność wiejską od miejskiej. Odsetek ludności wiejskiej posiadającej 
wyższe wykształcenie między 2002 a 2007 rokiem podwoił się z 4,3% do 
8,6%; 

 poprawę nastrojów na wsi, w 2008 roku prawie 40% mieszkańców wsi wy-
raziło zadowolenie ze swojej sytuacji życiowej; 

 fakt, że w wielu rejonach kraju miejscowości wiejskie stały się atrakcyj-
nymi miejscami zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Nie udało się jednak odpowiednio zreformować i wzmocnić instytucji zajmu-
jących się transferem wiedzy do rolnictwa i obszarów wiejskich. 
 Po przystąpieniu Polski do UE szczególnie ważne jest upowszechnianie wie-
dzy i informacji na obszarach wiejskich, a do tego niezbędne są nowoczesne tech-
nologie społeczeństwa informacyjnego – dostęp do szerokopasmowego Internetu. 
W 2007 roku według danych Komisji Europejskiej dostęp do sieci szerokopasmo-
wej miało zaledwie 70% mieszkańców wsi w 27 krajach Unii Europejskiej (98% 
mieszkańców miast). Poproszono badanych rolników i przedsiębiorców wiejskich, 
aby sami ocenili poziom swoich kompetencji, ponieważ umiejętność samodzielnego 
wypełniania wniosków o dotacje unijne oraz znajomość możliwości pozyskania 
dofinansowania z funduszy UE, obsługi komputera i korzystania z Internetu sprzyja 
większej aktywności w podejmowaniu różnych działań. Na pytanie: Czy wypełnia 
Pan(i) samodzielnie wnioski o dotacje unijne?, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 
21,9% przedsiębiorców i 17,8% rolników. A na pytanie: Czy jest Pan(i) zoriento-
wany(a) w możliwościach pozyskania środków UE na lata 2007–2013?, odsetek 
odpowiedzi na tak wynosił odpowiednio: 78,1% przedsiębiorcy i 88,2% rolnicy. 
Wyniki te wskazują na konieczność większego zainteresowania przedsiębiorców 
dofinansowaniem działalności z funduszy UE, czyli dostarczeniem szybkiej i wła-
ściwej informacji. Rolnicy byli aktywni w sięganiu po wsparcie unijne – 79,6% 
stwierdziło, że w latach 2002–2008 korzystało z dofinansowania swojej działalno-
ści ze środków Unii. Wśród źródeł informacji o możliwościach pozyskania dofinan-
sowania działalności gospodarczej w 2008 roku badani przedsiębiorcy wiejscy 
wskazywali głównie na Internet oraz telewizję i prasę, rolnicy zaś ośrodek doradz-
twa rolniczego i również Internet (rysunek 2). Można więc stwierdzić, że w regio-

                                                 
14  J. Wilkin: Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europej-

skiej dla wsi i rolnictwa – próba podsumowania, w: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wyd. 
Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 170–178. 
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nie południowo-wschodniej Polski nastąpiły pozytywne zmiany w zakresie wyko-
rzystania Internetu jako źródła informacji, czego nie można powiedzieć o instytu-
cjach, które powinny bardziej uaktywnić swoje działania na wsi.  
 Porównując uzyskane wyniki badań własnych do badań sondażowych prze-
prowadzonych przez Pentor w 2007 roku wśród Polaków15, na próbie 407 miesz-
kańców wsi oraz 600 rolników, należy zauważyć, że Internet nie należał do głów-
nych źródeł informacji o Wspólnej Polityce Rolnej i funduszach UE. 
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Rys. 2.  Źródła informacji o funduszach UE, z jakich w 2008 roku korzystali badani miesz-
kańcy wsi ( %) 

Źródło:  badania własne. 

 
 Tylko co dziesiąty mieszkaniec wsi zainteresowany uzyskaniem dofinansowa-
nia ze środków unijnych w 2006 roku korzystał z Internetu. Najważniejszym źró-
dłem informacji w skali kraju zarówno dla rolników, jak i innych mieszkańców wsi 
(ale nie byli to wyłącznie przedsiębiorcy jak w badaniach własnych) była telewizja 
(61% mieszkańców wsi i 52% rolników). Według Pentoru co trzeci mieszkaniec 
wsi jako podstawowe źródło informacji o funduszach UE wskazywał urząd gminy, 
co zapewne wiązało się z tym, że w większości gmin utworzono gminne centra 
informacji w celu informowania mieszkańców wsi o UE i funduszach skierowanych 
na wieś. Następnie mieszkańcy wsi wymieniali broszury i ulotki oraz Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ODR-y.  

                                                 
15  Polska wieś i rolnictwo 2007…, op. cit., s. 270–275. 
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Podsumowanie 
 
 Członkostwo Polski w UE wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców wsi 
uzyskaniem wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Kluczową rolę w tym za-
kresie odgrywa dostęp do informacji odpowiedniej jakości. Mieszkańcy obszarów 
wiejskich mogą szukać informacji w wielu źródłach, jednak jak wynika z badań 
własnych, przedsiębiorcy wiejscy do najważniejszych źródeł informacji niezbęd-
nych w podejmowaniu decyzji związanych z realizowaną działalnością gospodarczą 
oraz korzystaniem z funduszy UE zaliczają Internet. Natomiast dla rolników pod-
stawowym źródłem informacji związanych z prowadzoną działalnością i możliwo-
ścią uzyskania dofinansowania ze środków UE są szkolenia, organizowane głównie 
przez ośrodki doradztwa rolniczego oraz media. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
zarówno badani przedsiębiorcy wiejscy, jak i rolnicy bardzo wysoko oceniają swoje 
doświadczenie. Może należałoby to wykorzystać i zachęcić do wymiany doświad-
czeń w ramach współpracy między przedsiębiorstwami lub chociażby spotkań  
i dyskusji organizowanych przez różne instytucje dla mieszkańców wsi. Stanowi to 
duże wyzwanie dla instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich, które po-
winny swoją ofertę kierować głównie do przedsiębiorstw wiejskich w celu ułatwie-
nia im maksymalnego pozyskania środków finansowych dostępnych w okresie 
2007–2013. 
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MOST IMPORTANT SOURCES OF INFORMATION FOR RURAL 
INHABITANTS IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION 

 
 

Summary 
 

 The paper presents the results of a questionnaire survey carried out in 2009 among 
rural inhabitants in the south-eastern region of Poland within the framework of a broad-
er research project. The survey objective was to show the major sources of financing for 
non-agricultural business activities undertaken by rural dwellers. The research confirm, 
that rural entrepreneurs consider the Internet one of the most important sources of in-
formation, essential in taking decisions connected with their business as well as using 
EU funds. For farmers, on the other hand, a basic source of information connected with 
their activity and possibility of gaining co-financing from EU funds are professional 
trainings organized mainly by centers of agricultural consultancy as well as press and 
television. It is an enormous challenge for institutions functioning in rural areas, which 
should become active and offer some support to all firm owners. 
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ASYMETRIA INFORMACJI NA RYNKACH PODLEGAJĄCYCH REGULACJI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Informacja odgrywa dużą rolę w procesie gospodarczym. Zakres posiadanej 
wiedzy decyduje o tym, jaką decyzję podejmie dany podmiot, jaki będzie jej skutek 
oraz czy może ona być źródłem przewagi rynkowej. W praktyce żaden podmiot nie 
dysponuje pełnią wiedzy, dlatego istotne jest jej gromadzenie i przetwarzanie.  
Pamiętać przy tym jednak należy o kosztach pozyskania informacji. Oczywiście 
istnieją sposoby redukcji niepewności spowodowanej niedoskonałą informacją, 
jednak nie są one doskonałe. Niedoskonałość informacji na rynku lub jej asymetria 
może być przyczyną zawodności rynku, co z kolei jest argumentem za ingerencją 
państwa. Państwo może być zarówno podmiotem eliminującym problem niedosko-
nałej informacji, jak i borykającym się z nim. Asymetria informacji jest jednym  
z obszarów, z którym spotyka się państwo przy regulacji sektorów gospodarki, 
które działają w warunkach monopolu naturalnego.  
 Celem artykułu jest prezentacja skutków niedoskonałej informacji na rynku, 
problemu ekonomiki informacji i asymetrii informacji. Ukazane zostanie, w jaki 
sposób państwo radzi sobie z problemem asymetrii informacji na rynkach podlega-
jących regulacji. 
 
 
1. Źródła informacji i skutki niedoskonałej wiedzy 
 
 Kształtowanie się i rozwój społeczeństwa informacyjnego wspiera możliwość 
oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę poprzez informację. Istotne jest więc 
poznanie wszelkich sposobów jej pozyskiwania. Informacje mogą być zdobywane 
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poprzez kanały bezpośrednie i pośrednie ze źródeł pierwotnych, wtórnych  
i pochodnych. 
 W przypadku źródeł pierwotnych istotna jest wiedza o tym, jakie kryteria 
selekcji przyjmuje się w danym procesie informacyjnym, czy selekcja dokonywana 
jest na bieżąco, czy ma charakter preselekcyjny oraz jakie są techniczne możliwości 
postrzegania obiektów przez generatora informacji1. Przy wtórnych źródłach 
informacji istotne jest ustalenie kryteriów ich pozyskiwania, pochodne zaś źródła 
informacji warto kilkakrotnie ocenić pod kątem wiarygodności źródła, jakości  
i kompletności. 
 W literaturze przedmiotu istnieje kilka modeli zaopatrywania się w informa-
cje. G.J. Stigler2 w modelu zakłada, że konsument gromadzi informacje poprzez 
bezpośrednie zbieranie informacji o oferentach. Przed przystąpieniem do 
poszukiwań poszukujący wiedzy winien najpierw ustalić optymalny zasięg 
poszukiwań, aby koszty nie przewyższyły możliwych korzyści. Teiser 
zaproponował z kolei tzw. iteracyjny model poszukiwań, w którym konsument 
przed przystąpieniem do poszukiwań informacji ustala z góry maksymalną cenę, 
jaką skłonny jest zapłacić za poszukiwany towar. W tym przypadku należy 
wyznaczyć optymalną wartość oczekiwaną całkowitych wydatków3. Innym 
sposobem gromadzenia informacji jest tzw. screening, czyli bezpośrednia 
obserwacja zachowań innych nabywców. W ten sposób zbierane są informacje 
o nabywcach, oferentach oraz ich usługach. Model przedstawiony przez S.P. Kinga, 
nazywany „modelem jeźdźca na gapę”, polega na naśladowaniu innych nabywców. 
Model ten dowodzi, że jeżeli koszty samodzielnych poszukiwań konsumenta są 
wyższe niż suma kosztów naśladownictwa i czynnik dyskontujący korzyści jest 
bliski jedności, to tylko jeden konsument będzie aktywnie poszukiwał informacji, 
natomiast wszyscy pozostali będą czekali, aby nabywca dokonał wyboru i dopiero 
wtedy, naśladując go, dokonają tego samego wyboru4. 
 Podmiot gromadzący informacje zawsze podlega ograniczeniom, co sprawia, 
że nigdy nie jest on w stanie uzyskać pełni wiedzy na dany temat. Im bardziej 
niekompletne są informacje, tym większe jest prawdopodobieństwo podjęcia 
niewłaściwej decyzji przez podmiot rynkowy.  

                                                 
1  J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, s. 51. 
2  Problematykę ekonomiki informacji jako pierwszy poruszył Stigler w artykule w 1961 

roku. Badał w nim sytuację konsumenta zamierzającego kupić dobro na rynku, gdzie są różni 
sprzedawcy dobra i poszukującego, który oferent oferuje towar najtaniej. G.J. Stigler: The Eco-
nomics of Information, „Journal of Political Economy”, June 1961, vol. 69, no. 3, s. 213–225. 

3  S. Forlicz: Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynko-
wymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1996, s. 65–71. 

4  Ibidem, s. 75. 
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 Do najważniejszych konsekwencji niedostatecznej wiedzy podmiotów 
rynkowych zaliczamy5: 

 zmniejszenie przez oferentów wielkości produkcji w przypadku, gdy istnie-
je niepewność co do makroekonomicznych uwarunkowań ich działalności, 
takich jak wysokość opodatkowania, ceł, poziomu inflacji, kursu waluto-
wego lub też mikroekonomicznych, np. cen czynników produkcji lub cen 
wytwarzanych produktów; 

 pojawianie się tzw. cyklu świńskiego, tzn. sytuacji nieregularnych wahań 
cen wywoływanych złym prognozowaniem cen na rynku przez oferentów 
dóbr wymagających długotrwałego cyklu produkcyjnego; 

 ograniczanie popytu konsumpcyjnego przez nabywców w warunkach nie-
pewności co do wysokości stóp procentowych, swoich dochodów, cen pro-
duktów itp.; 

 różnicowanie cen produktów jednorodnych w warunkach niedoskonałej 
znajomości cech produktów; 

 ograniczanie obrotów na rynku i niebezpieczeństwo wystąpienia negatyw-
nej selekcji oferentów lub nabywców na rynku na skutek niepewności 
co do zachowania się partnera; 

 pojawienie się na rynku wojen cenowych prowadzących do wyniszczenia 
wszystkich biorących w niej udział konkurentów, a wynikających z niedo-
skonałej wiedzy co do zachowań konkurenta; 

 tendencję do ograniczania agresywnej konkurencji cenowej, zastępowanej 
konkurencją w zakresie instrumentów niecenowych, powstawanie porozu-
mień między konkurentami w postaci np. karteli lub przywództwa cenowe-
go z powodu obaw przed destrukcyjnymi skutkami wojny cenowej. 

 
 
2. Opłacalność wykorzystania informacji  
 
 Informacje, którymi dysponuje dany podmiot, zawsze są w pewien sposób 
niedoskonałe. Owa niedoskonałość przejawiać się może w różnej postaci, jednak 
mimo to informacje takie są wartościowe. Często na ich podstawie można z dużą 
dokładnością uzyskać potrzebną wiedzę. Jeżeli na przykład organ regulacyjny  
do podjęcia decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla przedsiębiorstwa potrzebuje 
informacji o jego przyszłych kosztach, wówczas wiedząc, jak zmieniały się koszty  
w przeszłości, może w dużym prawdopodobieństwem określić ich poziom  
w okresie przyszłym. Oczywiście nie zawsze te informacje są satysfakcjonujące, 
dlatego zainteresowany podmiot będzie starał się je uzupełnić. 

                                                 
5  S. Forlicz: Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 25. 
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 Ekonomika informacji informuje, że nawet najmniejsze niedoskonałości 
informacji mają wpływ na funkcjonowanie rynku. Informacja jest dobrem innym 
niż wszystkie. Każda informacja jest inna i nabywający nie może jej ocenić, jak 
również kupić kilkakrotnie. W przypadku informacji nie mamy do czynienia  
z korzyściami skali, a koszty rosną w tempie zależnym od zasięgu poszukiwań. Nie 
należy ślepo dążyć do pozyskania informacji czy uzyskania jak największej 
dokładności informacji, gdyż bardzo istotny jest zwrot z inwestycji w informację, 
który związany jest z kosztami poszukiwań. W owych działaniach kierować się 
należy rachunkiem ekonomicznym. 
 Optymalna dokładność informacji osiągana jest wówczas, gdy różnica 
pomiędzy korzyściami z dysponowania lepszą wiedzą a kosztami jej pozyskania 
jest maksymalna (rysunek 1). Większa dokładność posiadanej informacji wiąże się 
z coraz szybszym wzrostem kosztów jej pozyskania. Korzyści z posiadania lepszej 
wiedzy przyrastają zaś coraz wolniej, co powoduje, że w pewnym momencie koszty 
z pozyskania wiedzy mogą przewyższać potencjalne korzyści. W przypadku sektora 
regulowanego większa dokładność informacji to częstsze kontrole i konieczność 
zatrudnienia większej liczby audytorów, by poznać tzw. uzasadnione koszty 
przedsiębiorstw. 
 

 
Rys. 1.  Opłacalność poprawy dokładności posiadanej informacji. 

Źródło:  opracowanie na podstawie: S. Forlicz: Informacja w biznesie…, s. 68. 

 
 
3. Asymetria informacji jako powód ingerencji państwa 
 
 Jednym z założeń, na których opiera się dowód obu podstawowych twierdzeń 
ekonomii dobrobytu, jest istnienie doskonałej informacji lub dokładniej to, że dzia-
łania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w żaden sposób nie wpływają na 
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preferencje i informacje6. W praktyce często rynek zawodzi właśnie z powodu nie-
pełnej informacji lub jej asymetrii. 
 Jeżeli pragmatyka języka nadawcy, odbiorcy i pragmatyka języka jako normy 
społecznej, technicznej lub ekonomicznej są różne, to pojawia się w systemie 
semiotyczna asymetria informacyjna. Polega ona na tym, że każdy uczestnik 
procesu informacyjnego uważa, że postępuje zgodnie z normami językowymi, 
generując, przekazując, odbierając i interpretując znaki i zbiory znaków, czyli 
wiadomości7. Asymetria może być mimowolna lub celowa. W praktyce podmioty 
transakcji wykorzystują asymetrię inforamcyjną do osiągnięcia przewagi nad drugą 
stroną transakcji. Skutkiem asymetrii informacji jest sytuacja, w której jedna ze 
stron transakcji posiada mniej informacji od drugiej, dlatego może dochodzić do 
problemów tzw. pełnomocnictwa, do których zaliczamy negatywną selekcję8 czy 
problemy nadużycia. Zatem może dochodzić do wypierania produktu lepszego 
przez gorszy bądź dokonywania nieprawidłowych działań, jeśli dany podmiot nie 
jest kontrolowany. 
 Z tych powodów asymetria bywa przyczyną zawodności rynku i powodem 
interwencji państwa. Problem asymetrii dotyczyć może państwa w dwojaki sposób. 
Po pierwsze, państwo może chronić inne podmioty, głównie konsumentów, przed 
skutkami asymetrii. Powodem działań państwa może być przekonanie, że rynek 
dostarcza zbyt mało informacji, co powoduje, że konsumenci nie są w stanie podjąć 
właściwej decyzji. Przedsiębiorstwa bardzo często nie udostępniają pełnej wiedzy 
konsumentom o produktach czy usługach, co może zakłócać ocenę wartości dobra, 
np. nie jest podawany pełny koszt udzielonego kredytu, tylko wysokość odsetek 
(bez uwzględnienia prowizji czy kosztów ubezpieczenia). Po drugie, państwo może 
być podmiotem narażonym na asymetrię informacji. Na rynkach, na których z po-
wodu monopolu naturalnego występuje regulacja, przedsiębiorstwa celowo ukrywa-
ją informacje przed instytucją regulacyjną, by uzyskać większe korzyści, np. ewi-
dencjonując koszty tak, by podczas procesu taryfikacji regulatorowi trudno było 
dociec, które z nich są uzasadnieniem do wzrostu cen i które koszty dotyczą dzia-
łalności podlegającej kontroli. W warunkach doskonałej konkurencji niedoskonała 
informacja jest także przyczyną zawodności rynku, nie następuje jednak nieko-
rzystny wpływ na kształtowanie się cen i możliwości kupna dobra w długim okre-
sie. Zawsze istnieje możliwość zmiany dostawcy. Tymczasem na rynkach niekon-
kurencyjnych asymetria informacji może prowadzić do wykorzystywania dominu-

                                                 
6  J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 100. 
7  J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, s. 86. 
8  Analizę negatywnej selekcji podjął się m.in. G.A. Akerlof, który w 2001 roku otrzymał  

z tego tytułu Nagrodę Nobla. Szerzej zob.: G.A. Akerlof: The Market for Lemons: Quality Uncer-
tainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, vol. 84, no. 3, s. 
488–500. 
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jącej pozycji przedsiębiorstw w postaci wzrostu cen lub subsydiowania skośnego  
i przerzucania kosztów z działalności niepodlegającej regulacji na regulowaną. 
 
 
4. Zadania informacyjne państwa realizowane na rynku regulowanym 
 
 Jak wspomniano, ingerencja państwa z powodu niepełnej informacji ma 
szczególne znaczenie w sektorach podlegających regulacji. Przykładem takiego 
sektora jest energetyka. W sektorze energetycznym podmiotem, który prowadzi 
nadzór nad rynkiem, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawowym celem 
jego działalności jest równoważenie ekonomicznych interesów przedsiębiorstw ener-
getycznych i odbiorców energii oraz wspieranie rozwoju konkurencji w omawianym 
sektorze gospodarki. Do realizacji tego celu wyposażony on został9 w kompetencje  
i zadania, wśród których są m.in. zbieranie, przetwarzanie i publikowanie informacji 
dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzanie i kontrola taryf paliw 
gazowych energii elektrycznej i ciepła oraz udzielanie i cofanie koncesji. 
 W celu pozyskania informacji Prezes URE wykorzystuje swoje kompetencje 
nadane prawem i tworzy kwestionariusze pytań do wypełnienia dla przedsiębiorstw, 
prowadzi badania ankietowe wśród odbiorców energii, zbiera dane pozyskiwane  
w ramach udzielania koncesji, korzysta z wyników badań przeprowadzanych przez 
instytucje (np. Ministerstwo Gospodarki, Agencja Rynku Energii, Polskie Towa-
rzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) oraz danych publikowanych 
przez przedsiębiorstwa. Dane te wykorzystywane są z jednej strony do monitoro-
wania sektora pod kątem jego konkurencyjności, parametrów jakościowych dostaw 
energii i usług przesyłowych, kształtowania się cen na rynku, a z drugiej strony do 
dostarczania wiedzy odbiorcom energii o funkcjonowaniu rynku, taryfach stosowa-
nych przez przedsiębiorstwa i możliwościach zmiany dostawcy w ramach tzw. 
zasady Third Party Access – TPA. W celu eliminacji asymetrii informacji regulator 
prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną oraz zobowiązuje przedsiębiorstwa 
energetyczne m.in. do bieżącego informowania klientów o ich prawach, możliwości 
składania reklamacji, stosowanych taryfach i składnikach kształtujących ich po-
ziom. Podstawą jest działalność edukacyjna, prowadzona w postaci sympozjów, 
konferencji, warsztatów skierowanych do odbiorców energii, jak i projektów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach tych działań informuje się konsumen-
tów, jak można zmienić sprzedawcę energii, jakie są tego aspekty prawne i ekono-
miczne, jak efektywnie zużywać energię, jak praktycznie wykorzystać nowinki 
proekologiczne i energooszczędne, jak rozliczać koszty gazu, ciepła czy energii 
elektrycznej. W celu rozpowszechniania informacji w Urzędzie Regulacji Energe-

                                                 
9  Na mocy art. 23 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., DzU,  

nr 54, poz. 348, z późn. zm. 
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tyki i jego oddziałach terenowych utworzono Centra Informacji dla Odbiorców 
Energii. Ponadto prowadzona jest działalność wydawnicza oraz współpraca ze 
środkami masowego przekazu. W realizacji zadania ochrony odbiorców pomóc ma 
także w ramach struktur URE Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, który udziela 
porad w trudnych sprawach. 
 W celu eliminacji asymetrii informacji podczas procesu taryfikacji Prezes 
URE kontroluje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, a w razie potrzeby pro-
wadzony jest audyt przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Oczywiście prowadze-
nie audytu kosztów przedsiębiorstw jest wielce kosztowne, dlatego nie jest on prze-
prowadzany corocznie, ale raz w okresie regulacji, który zwykle wynosi trzy lata. 
Eliminacji asymetrii informacji i oszczędności kosztów służyła również zmiana 
metody regulacyjnej z kosztowej na bodźcową (tzw. RPI-X).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Rynki informacji mają coraz większe znaczenie we współczesnej 
globalizującej się gospodarce. Niestety, nie dysponujemy pełną wiedzą, a ilość 
posiadanej informacji często staje się sposobem na osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. Niedoskonała informacja staje się więc źródłem zawodności rynku, 
która uzasadnia interwencję państwa. Im bardziej skoncentrowany jest rynek, tym 
większe są tego konsekwencje. Asymetria najczęściej dotyczy konsumentów, jako 
słabszej strony gry rynkowej, dlatego działalność regulatora polega przede 
wszystkim na gromadzeniu informacji, jej przetwarzaniu, kształtowaniu norm 
informacyjnych z mocy prawa, cen informacji, finansowaniu badań naukowych 
oraz instytucji gromadzących informacje. 
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ECONOMICS OF IMPERFECT INFORMATION  
ON REGULATED MARKETS 

 
 

Summary 
 
 Even a small amount of imperfect and asymmetric information can have a signifi-
cant effect on the decisions of households and businesses. The amount of accurate in-
formation acquired can make a situation, where one company has the advantage over its 
competitors in the market. Information asymmetry can cause adverse selection or moral 
hazard. This creates an imbalance of power in transactions which can sometimes cause 
the transactions to go awry. Information asymmetry creates market failure and is also 
used as a justification for government intervention in a market, especially when a natu-
ral monopoly exists. 
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WYBRANE PROBLEMY WYKORZYSTANIA ONTOLOGII W SYSTEMACH 
INFORMACYJNYCH ORGANIZACJI ROZPROSZONYCH GEOGRAFICZNIE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zjawisko globalizacji we współczesnym świecie powoduje, że przedsiębior-
stwa coraz częściej dywersyfikują swoje działania, umiejscawiając je w różnych 
regionach geograficznych. Problem rozproszenia geograficznego i wynikające  
z niego negatywne skutki przejawiające się w trudnościach komunikacyjnych 
to bolączka wielu nowoczesnych organizacji. 
 W aspekcie poprawy skuteczności komunikacji bardzo obiecujące zdają się 
technologie semantyczne oparte na ontologiach. Obecnie wiele badań i publikacji 
koncentruje się na problemie wykorzystania ontologii w celach biznesowych, pod-
kreślając ich zalety i możliwości. Jednakże mimo wielkiego potencjału semantycz-
nej sieci Web i upatrywanych korzyści dla biznesu jej technologie nie są jak dotąd 
powszechnie stosowane.  
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja problemów związanych z wyko-
rzystaniem technologii semantycznych opartych na ontologiach.  
 
 
1. Specyfika komunikacji w organizacjach rozproszonych 
 
 Od lat 70. XX wieku, kiedy zaczęło się rozpowszechniać stosowanie sieci 
Internet w celach komunikacji biznesowej, wiele miejsca w literaturze poświęca się 
zdalnej współpracy. Dla ludzi głównym problemem zdalnej komunikacji jest to, iż 
staje się ona trudniejsza i uboższa w środki wyrazu. Dystans może mieć negatywny 
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wpływ na częstotliwość, terminowość i zawartość treści komunikatów1, co jest 
związane z faktem, że media, przez które przesyła się dane, nie mają możliwości 
przekazywania kontekstu. Negatywny wpływ odległości na procesy komunikacji 
widoczny jest także w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych, w których 
problemem staje się bariera językowa i kulturowa. 
  Ponieważ dystans pomiędzy partnerami biznesowymi wpływa w znaczący 
sposób na komunikację między nimi oraz jakość współpracy, niezbędne są techno-
logie, które pomagają eliminować konflikty wynikające z błędnego zrozumienia 
przekazu. W obecnych czasach zwanych „erą informacji” coraz więcej zadań ko-
munikacyjnych powierza się komputerom. Systemy informatyczne oparte na archi-
tekturze zorientowanej na usługi oraz technologiach inteligentnych agentów pro-
gramowych w imieniu ludzi komunikują się i dokonują transakcji. Istnienie wielu 
standardów i technologii, a także pewne uwarunkowania lokalne wynikające ze 
specyfiki procesów biznesowych powodują, że komunikacja między maszynami 
może być utrudniona lub niemożliwa z powodu pojawiających się problemów natu-
ry semantycznej.  
 
 
2. Technologie semantyczne a interoperacyjność systemów 
 
 Współczesne systemy informatyczne są bardzo złożonymi rozwiązaniami, 
charakteryzującymi się dużą zmiennością i różnorodnością danych oraz dynamiką 
procesów. Heterogeniczność danych i procesów jest wynikiem skomplikowanych 
przepływów pracy specyficznych dla każdej jednostki organizacyjnej. Aby organi-
zacje rozproszone mogły prowadzić niezakłóconą współpracę i wspólnie realizować 
procesy biznesowe, należy zastosować odpowiednie standardy komunikacji. Istnieje 
wiele popularnych i użytecznych standardów wymiany danych, jak EDIFACT czy 
HL7 (stosowany w służbie zdrowia)2. Standardy te zapewniają interoperacyjność 
komunikujących się systemów, w tym sensie, że odbiorca i nadawca rozumieją 
treści przesyłanych komunikatów oraz ich cel. Standardy funkcjonują w kontrolo-
wanych środowiskach, które zostały zaprojektowane, aby ze sobą współpracować 
(np. moduły systemu informatycznego) lub wymieniać pewną, ograniczoną liczbę 
komunikatów o z góry ustalonej strukturze i celu. Jednakże w rozwiązaniach tych 
brakuje interoperacyjności na poziomie procesów biznesowych. Interoperacyjność 
procesów biznesowych (BPI) jest to cecha pozwalająca im współpracować w spo-
sób zautomatyzowany niezależnie od tego, kto jest właścicielem danego procesu, 

                                                 
1  J.A. Espinosa, F. Armour: Geographically Distributed Enterprise Architecting: Towards 

a Theoretical Framework, w: Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System 
Sciences – 2008, www.computer.org/comp/proceedings/hicss/2008/ 3075/00/30750400.pdf 
(02.2011).  

2  Health Level Seven International, www.hl7.org 
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gdzie jest on zlokalizowany i z jakich rozwiązań technologicznych korzysta. Intero-
peracyjność daje możliwość automatycznego wyszukiwania procesów, łączenia, 
uruchamiania i synchronizowania ich działania, co pozwala na realizację określo-
nego celu biznesowego. 
 Tradycyjnie komunikacja między niekompatybilnymi systemami odbywa się 
za pomocą oprogramowania pośredniczącego (middleware). Tego typu rozwiązania 
wymagają jednak stosowania wielu procedur tłumaczenia formatów danych, a ich 
skomplikowanie wzrasta wraz z liczbą i heterogenicznością komunikujących się 
stron. 
 Odpowiedzią na niedostatki systemów EDI i oprogramowania middleware są 
technologie semantyczne. Koncepcja ich działania zakłada, że pewien obszar rze-
czywistości lub dziedzina wiedzy są w możliwie kompleksowy sposób opisane w 
postaci zrozumiałej dla komputerów. Mechanizmy wnioskujące potrafią porówny-
wać otrzymane dane z modelem wiedzy, który posiadają, i odpowiednio je interpre-
tować. Zastosowanie takiego rozwiązania w znacznym stopniu może rozszerzyć 
funkcjonalność systemów elektronicznej wymiany danych, sprawić, że przesyłane 
informacje mogą być sformułowane w sposób elastyczniejszy, bogatszy w środki 
wyrazu, a zarazem bardziej zbliżony do sposobu komunikacji między ludźmi. 
 
 
3. Ontologia jako podstawa wzajemnego zrozumienia 
 
 W odróżnieniu od komunikacji między ludźmi w systemach informatycznych 
zdanie się na intuicyjne rozumienie komunikatów nie jest możliwe. Wiedza na te-
mat znaczenia poszczególnych terminów, pojęć i relacji musi być ściśle zdefinio-
wana, aby uniknąć nieporozumień3. Dlatego stosuje się różne metody zapisu wie-
dzy w określonych, mniej lub bardziej złożonych i ekspresyjnych, strukturach, ta-
kich jak słowniki, klasyfikacje czy ontologie. Spośród wymienionych struktur onto-
logie są najbardziej złożoną formą reprezentacji wiedzy, a za ich pomocą można 
wyrazić zarówno klasyfikacje, jak i słowniki4. 
 Słowo „ontologia” pierwotnie było używane na określenie działu filozofii zaj-
mującego się opisywaniem natury bytu. Pierwszą definicję ontologii w ujęciu infor-
matycznym zaproponował T. Gruber, określając ją jako „specyfikację konceptualiza-

                                                 
3  I. Pawełoszek-Korek: Rola semantyki w nowoczesnych systemach informacyjnych  

e-biznesu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 21, Bydgoszcz 
2009, s. 91. 

4  W. Abramowicz: Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, Poznań 2008, s. 132. 
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cji”5. Inna definicja mówi, że ontologia wskazuje na podstawowe pojęcia  
i relacje, obejmując słownictwo danej dziedziny oraz reguły łączenia pojęć i relacji6. 
 Ontologie mogą być przydatne tam, gdzie zachodzi potrzeba komunikacji 
pomiędzy ludźmi lub agentami programowymi, a informacja powinna być sforma-
lizowana i jednoznacznie zrozumiana przez komunikujące się strony. Innym waż-
nym powodem budowania i używania ontologii może być konieczność wielokrot-
nego korzystania z wiedzy dziedzinowej (np. w systemach zarządzania wiedzą). 
 Przytoczone definicje ontologii nie mówią na temat sposobu kodowania wie-
dzy. W dobie gospodarki elektronicznej oczywiste jest zastosowanie języków struk-
turalnych opartych na logice i sformalizowanych na tyle, aby mogły być rozumiane  
i przetwarzane przez komputery. Podstawą standardów zapisu wiedzy w postaci 
ontologii są języki RDF i OWL. RDF jest językiem służącym do definiowania me-
tadanych dla różnych zasobów sieciowych, używany wspólnie z językiem RDFS 
(RDF Schema) umożliwia tworzenie prostych taksonomii. Do reprezentacji bardziej 
skomplikowanych relacji został opracowany język OWL i jego trzy warianty: OWL 
Lite, OWL DL i OWL Full. Pierwszy z nich jest najuboższy pod względem możli-
wości prezentacji wiedzy, ale łatwy do zastosowań w aplikacjach. Dwa kolejne są 
bardziej rozbudowane. OWL Full ma maksymalne możliwości prezentacji wiedzy 
w postaci strukturalnej, ale z powodu skomplikowania nie daje gwarancji prawi-
dłowej przetwarzalności przez komputery. 
 
 
4. Praktyczne problemy zastosowania ontologii 
 
Zagadnienia techniczne 
 Technologie semantyczne oparte na wykorzystaniu ontologii zdają się bardzo 
obiecujące. Za ich pomocą możliwe jest stworzenie inteligentnej semantycznej sieci 
WWW, w której w imieniu użytkownika działają agenty programowe, wyszukują 
informacje, załatwiają wiele spraw, dokonują transakcji, a to wszystko  
z uwzględnieniem indywidualnych cech i potrzeb zleceniodawcy. Teoretycznie 
wszystkie zasoby w sieci Internet bądź intranetach czy ekstranetach przedsiębiorstw 
mogłyby zostać opisane odpowiednimi znacznikami RDF, według wybranej onto-
logii, i tym samym mogłyby być zdatne do przetwarzania przez maszyny. Jednakże 
obecnie technologie semantyczne stosuje się z powodzeniem jedynie w zamknię-
tych systemach informacyjnych o stosunkowo niewielkim zakresie dziedzinowym  
(w porównaniu z globalną siecią Internet). 

                                                 
5  T. Gruber: Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, 

„International Journal Human-Computer Studies” 1995, vol. 43, iss. 5–6, , s. 907–928. 
6  A. Gomez-Perez, O. Corcho, M. Fernandez-Lopez: Ontological Engineering with exam-

ples from the bareas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, Springer-
Verlag, Londyn 2004. 
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 Jednym z podstawowych problemów, które wpływają na ograniczenie zasto-
sowania technologii semantycznych opartych na ontologiach, jest złożoność tych 
technologii. Języki służące do definiowania ontologii oraz zapisu wiedzy – różne 
odmiany RDF i OWL – są dość skomplikowane, opanowanie ich przez człowieka 
zajmuje wiele czasu i wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, jak 
chociażby znajomości zasad logiki, wiedzy na temat opisywanej dziedziny, precyzji 
w wyrażaniu myśli. Zarówno reprezentacja graficzna (grafy), jak i zapis w postaci 
znaczników są trudne do opanowania przez użytkowników.  
 Im więcej faktów jest zakodowanych w danej ontologii, tym jest ona teore-
tycznie bardziej przydatna. W praktyce jednak rozbudowane dokumenty OWL są 
trudne do interpretacji zarówno przez człowieka, jak i maszyny. Języki OWL i RDF 
są zaprojektowane tak, aby ludzie mogli je zrozumieć, jednakże czytanie dokumen-
tów zapisanych w ten sposób jest mozolne. Należy także podkreślić, że zadania 
wymagające dużego nakładu pracy, a jednocześnie specjalistycznej wiedzy są naj-
droższe w realizacji. 
 Popularyzacja standardów sieci semantycznej wymaga zastosowania języków 
znacznikowych na szeroką skalę. Im więcej dokumentów będzie opisanych znacz-
nikami, tym większa ilość danych będzie użyteczna i potencjalnie łatwiej dostępna 
w celu automatycznego wnioskowania. Opisywanie dokumentów znacznikami 
jednak wciąż najskuteczniej jest wykonywane przez ludzi. Istnieją wprawdzie na-
rzędzia ułatwiające proces anotacji semantycznej dokumentów HTML (np. RD-
FAuthor7), lecz nie są w stanie go wyręczyć w tym uciążliwym zadaniu. Inną, jak 
dotąd nierozwiązaną do końca kwestią, pozostaje dodawanie anotacji do dokumen-
tów bardziej skomplikowanych niż HTML, np. zapisanych w formatach edytorów 
tekstów, grafiki i multimediów czy schematów technicznych. 
 Istnieją próby stworzenia algorytmu, który z tekstu w języku naturalnym gene-
ruje dokumenty RDF, niestety programy tego typu są dalekie od doskonałości, 
większość z nich przetwarza jedynie język angielski. Jeśli stworzono by na tyle 
inteligentny algorytm, aby umiał on zrozumieć tekst pisany w języku naturalnym  
i tworzyć do niego semantyczne anotacje z trafnością porównywalną z pracą czło-
wieka, to istnienie tego algorytmu stawiałoby pod znakiem zapytania potrzebę do-
konywania takich anotacji. Skoro istniałyby programy, które potrafią interpretować 
tekst w języku naturalnym, który nie posiada anotacji, to ich tworzenie stałoby się 
zbędne8.  
Problem standaryzacji 
 Ustanowienie języków RDF i OWL standardami w budowie aplikacji seman-
tycznych tylko w niewielkiej części rozwiązuje problem standaryzacji. Za pomocą 
tych języków można bowiem stworzyć wiele ontologii i baz wiedzy opisujących 

                                                 
7  www.aksw.org/Projects/RDFauthor (02.2011). 
8  T. Gruber: Toward Principles…, op. cit. 
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jakąś dziedzinę życia, ale w różnym kontekście, przy odmiennych założeniach  
i konwencjach zapisu.  
 Istnieje potrzeba zastosowania rozwiązania w postaci translatora, który będzie 
mapował koncepcje stosowane w różnych ontologiach i oceniał ich równoznacz-
ność. Na przykład zawartość znacznika RDF oznaczającego numer edycji książki 
może mieć różną postać: edycja druga, edycja II, 2 edycja itd. Tak niewielkie różni-
ce nie byłyby z pewnością nawet zauważone przez człowieka, jednakże stanowią 
problem dla maszyn. 
 Jak widać, posiadanie dokumentów z semantycznymi anotacjami nie zawsze 
prowadzi do jednoznacznej ich interpretacji. Zatem skutecznym rozwiązaniem wy-
daje się narzucenie z góry pewnych standardów opisu oraz skonstruowanie interfej-
sów użytkownika zgodnych z tym standardem, które uniemożliwiałyby wprowa-
dzenie danych w sposób błędny.  
 Ponieważ komunikacja między partnerami biznesowymi w różnych organiza-
cjach zachodzi na wielu płaszczyznach i może dotyczyć bardzo szerokiego spek-
trum tematów, z tego punktu widzenia słuszne wydaje się opracowanie jak najwięk-
szej liczby standardów. Tutaj jednak problemem staje się fakt, który już w 1933 
roku zauważył znany matematyk K. Godel9: Żaden logiczny system nie może być 
jednocześnie zarówno spójny, jak i kompletny. Duża liczba standardów stwarza 
niebezpieczeństwo, że wymagania w nich zawarte mogą być sprzeczne, na przykład 
opis danego obiektu w jednym kontekście może być prawdziwy, a w innym ten sam 
zapis może być błędny. 
Problemy reprezentacji wiedzy i interpretacji 
 Dziedzina reprezentacji wiedzy skupia się na zastosowaniu logiki i ontologii 
do konstruowania komputerowo przetwarzalnych modeli pojęć z wybranej dziedzi-
ny. J.F. Sowa wyróżnia trzy klasy problemów w dziedzinie reprezentacji wiedzy10: 
 Logika. Różne implementacje są oparte na odmiennych rodzajach logiki i nie 
zawsze dają się między sobą przetłumaczyć w prosty sposób – niektóre informacje 
mogą być utracone lub zmodyfikowane. 
 Ontologia. Różne systemy mogą używać różnych nazw dla tych samych encji 
lub tych samych nazw dla różnych obiektów. Czasami zadanie udowodnienia, że są 
one tożsame, może być trudne lub niemożliwe. 
 Przetwarzanie. Nawet kiedy nazwy i definicje są identyczne, pewne szczegó-
ły implementacyjne mogą spowodować, że ta sama wiedza zachowuje się różnie  
w różnych systemach. W niektórych implementacjach kolejność wprowadzania 
reguł i danych może mieć wpływ na efekt wnioskowania i rezultat przetwarzania. 

                                                 
9  www.en.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del (02.2011). 
10  J.F. Sowa: Building, Sharing, and Merging Ontologies, 

www.jfsowa.com/ontology/ontoshar.htm#s5 (02.2011) 



Ilona Pawełoszek-Korek 116 

Czasami prosty proces wnioskowania, który działa bez problemu w jednym syste-
mie, w innym zawiesi się w niekończącej się pętli. 
 Chociaż te trzy aspekty reprezentacji wiedzy stwarzają różne problemy, są one 
współzależne. To, jakie słowa są używane na określenie obiektów świata rzeczywi-
stego często jest uwarunkowane czynnikami historycznymi i kulturowymi. Zdarza 
się, iż w różnych językach stosuje się odmienną hierarchię pojęć opisujących te 
same obiekty. Aby skutecznie wyeliminować konflikty semantyczne, należałoby 
stworzyć mechanizmy radzenia sobie z niepewnością przez maszyny. W pewnym 
stopniu problem ten można rozwiązać, wykorzystując teorię zbiorów rozmytych 
w celu uzupełnienia modeli wiedzy zapisanych w formacie RDF o dane rozmyte. 
Jednakże to powoduje uzyskanie dokumentów o jeszcze bardziej skomplikowanej 
strukturze oraz konieczność konstruowania mechanizmów wnioskujących opartych 
na nowych regułach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wizja semantycznej sieci, w której funkcjonują inteligentne programy realizu-
jące w imieniu użytkowników zadania komunikacji biznesowej, jest bardzo intere-
sująca i stanowi szerokie pole do przedsięwzięć badawczych i rozważań teoretycz-
nych. W ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej realizowane są próby stosowania 
rozwiązań opartych na prostych formach reprezentacji wiedzy do wspomagania 
działania różnych aplikacji (wyszukiwarek, portali, platform e-commerce’owych). 
Dla rozpowszechnienia tych technologii podstawowe znaczenie ma pokonanie 
trudności natury technicznej, standaryzacyjnej oraz biznesowej. Ich rozwojowi 
sprzyja stale zwiększające się grono naukowców, programistów oraz wizjonerów 
zainteresowanych semantyczną siecią Web.  
 Przy opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii bardzo istotne jest 
poracie ze strony biznesu, zwłaszcza dużych firm zainteresowanych poprawą swojego 
funkcjonowania. Należy zauważyć, że problematyka semantyki oraz ontologii nie jest 
łatwa i przyjazna, a efekty jej zastosowania nie zawsze są oczywiste i wymierne, 
dlatego trudno jest ją skutecznie promować w środowiskach biznesowych. 
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Summary 
 
 Globalization often drives enterprises to run their businesses in geographically 
dispersed environments. The problem of geographic dispersion often causes negative 
side effects on communication processes. Semantic technology based on ontologies is 
considered to be the very promising challenge in the area of improving communication. 
The aim of this paper is to present selected problems occurring while using ontologies, 
that impede proliferation of semantic technologies among business organizations. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO KONIECZNY WARUNEK 
DO REALIZACJI IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie informacja stanowi do-
bro prawne o wymiernej wartości społecznej i ekonomicznej, a idea wolności  
w pozyskiwaniu jej została powszechnie przyjęta. Prawo do informacji uznane 
zostało za jedno z podstawowych praw człowieka i znalazło ochronę w przepisach 
rangi międzynarodowej. Stanowi o nim m.in. przepis art. 10 pkt 1 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka1, zgodnie z którym każdy ma prawo do 
wolności wypowiedzi, obejmujące wolność poglądów z jednej strony, z drugiej zaś 
uprawnienie do otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych, 
jak również dyspozycja art. 19 pkt 2 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i 
Obywatelskich2. Z treści cytowanego przepisu wynika, że każdemu przysługuje 
swoboda poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji  
i poglądów, ustnie, pismem lub drukiem, w jakikolwiek sposób według własnego 
wyboru, bez względu na granice państwowe. Oczywiście tak sformułowane pod-
miotowe prawo do uzyskiwania informacji nie jest prawem absolutnym, a jego 
realizacja niekiedy podlega ograniczeniom. Z uwagi na doniosłość prawa każdego 
do niezakłóconego pozyskiwania informacji wyłączenie prawa do informacji po-
winno następować tylko w przypadku potrzeby ochrony innych równoważnych 
dóbr prawnych, w szczególności szeroko rozumianego prawa do prywatności.  

                                                 
1  DzU 1993, nr 61, poz. 284, ze zm. 
2  DzU 1977, nr 38, poz. 167. 
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 Należy podkreślić, że wolność informacji odgrywa ważną rolę w zapewnieniu 
jawności życia publicznego jako warunku prawidłowego funkcjonowania współ-
czesnego społeczeństwa obywatelskiego. Dostęp do informacji znajdujących się  
w zasobach władzy publicznej pozwala bowiem obywatelom na monitorowanie 
oraz rozliczanie działań jej przedstawicieli, przyczyniając się tym samym do przej-
rzystości życia publicznego. Dlatego też w każdym demokratycznym państwie 
prawa istnieje konieczność zapewnienia swobody przepływu danych oraz mechani-
zmów gwarantujących prawo każdego do uzyskiwania oraz wymiany informacji, 
zwłaszcza tych o charakterze publicznym. Również polski ustawodawca, docenia-
jąc znaczenie prawa do informacji, zagwarantował wolności oraz prawa informa-
cyjne przepisami rangi konstytucyjnej3, w zgodzie ze standardami międzynarodo-
wymi, a realizację idei jawności życia publicznego zapewnił przede wszystkim  
w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (udip)4. 
 Zgodnie z regulacją konstytucyjną każdemu przysługuje prawo powszechnego 
dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełnią-
cych funkcje publiczne, przy czym prawo to obejmuje również prawo uzyskiwania 
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego,  
a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują 
one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa. Należy zatem podkreślić, że prawo to przysługuje nie tylko w 
stosunku do organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, ale rów-
nież w stosunku do różnorodnych podmiotów prywatnych wykonujących zadania 
publiczne. Do niezwłocznego udostępniania informacji zawierającej aktualną wie-
dzę o sprawach publicznych zobowiązane są również wybrane organizacje związ-
kowe5 oraz partie polityczne, o czym stanowi w art. 2 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. Doniosłe znaczenie ma regulacja art. 2 pkt 2 uoip przyznająca 
możliwość korzystania z omawianego prawa przez każdego bez konieczności wy-
kazania interesu prawnego lub faktycznego w pozyskaniu określonej informacji. 
 
 
1. Pojęcie informacji publicznej 
 
 Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 
analizowanej ustawy. Informacją publiczną jest zatem każda informacja o sprawach 
publicznych, w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6, w którym za-

                                                 
3  Por. przepis. artykułów: 54, 14, 74 ust. 3 oraz 51 ust. 3 Konstytucji RP, DzU, nr 78, poz. 

483, sprost. DzU 2001, nr 28, poz. 319. 
4  DzU, nr 112, poz.1198, ze zm. 
5  Chodzi o reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców w rozu-

mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej komisji do spraw społeczno-gospodarczych  
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, DzU, nr 100, poz. 1080, ze zm. 



Małgorzata Szwejkowska, Beata Kędzierska 120 

mieszczono przykładowy katalog takich danych. W orzecznictwie sądowoadmini-
stracyjnym i doktrynie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym informacją publiczną 
jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz 
osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują 
bądź w zakresie swoich kompetencji gospodarują mieniem komunalnym lub mająt-
kiem Skarbu Państwa6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 udip udostępnieniu podlega informa-
cja publiczna, w szczególności o: polityce wewnętrznej i zagranicznej (w tym  
o zamierzeniach działań władzy publicznej, projektowaniu aktów normatywnych 
oraz programach w zakresie realizacji zadań publicznych), podmiotach zobowiąza-
nych do jej udostępniania (statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności 
i kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują, a także 
zasadach funkcjonowania). Za informację publiczną uznano ponadto dane publicz-
ne, takie jak treść i postać dokumentów urzędowych (m.in. treść aktów administra-
cyjnych, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli lub wystąpienia, stanowiska, 
wnioski oraz opinie podmiotów ją przeprowadzających, wystąpienia, oceny i stano-
wiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej oraz funkcjo-
nariuszy publicznych), a także wszelkie informacje dotyczące majątku publicznego.  
 
 
2. Sposoby udostępniania informacji publicznej 
 
 Udostępnianie informacji publicznej powinno mieć charakter powszechny – 
temu ma służyć przede wszystkim urzędowy publikator teleinformatyczny Biuletyn 
Informacji Publicznej. Jest to ujednolicony (w zamierzeniach ustawodawcy) system 
stron w sieci teleinformatycznej, na który składają się: strona główna BIP, zawiera-
jąca wykaz podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej 
wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami podmiotowymi; 
oraz strony podmiotowe BIP – prowadzone przez konkretne podmioty dysponujące 
informacją publiczną, a tym samym zobowiązane do jej udostępnienia (art. 9 udip). 
Innymi powszechnymi sposobami pozyskania informacji publicznej są: uczestnic-
two w posiedzeniach organów władzy publicznej oraz zapoznanie się z materiałami  
(w tym audiowizualnymi i teleinformatycznymi) dokumentującymi te posiedzenia 
udostępnionymi na żądanie albo wywieszonymi lub wyłożonymi w miejscu ogól-
nodostępnym.  
 Zgodnie z art. 10 udip, informacja publiczna, która nie została udostępniona  
w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, z tym zastrzeże-
niem, że jeśli może być niezwłocznie udostępniona, powinna by udostępniona  
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, a także co do zasady bez-

                                                 
6  M. Jaśkowska: Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, TNOiK, Toruń 2002, s. 28. 
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płatnie. Przedmiotowy wniosek nie musi, o czym już wspomniano, zawierać żadne-
go uzasadnienia ani wyjaśnienia, w jakim celu wnioskodawca ubiega się o udostęp-
nienie konkretnej informacji. Adresat wniosku zobowiązany jest do udostępnienia 
zawnioskowanej informacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udostępnienie, w sposób i w formie zgod-
nymi z żądaniem wnioskodawcy. Jeśli informacja publiczna nie może by udostęp-
niona w terminie określonym powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia 
powiadamia o powodach opóźnienia, wyznaczając nowy termin udostępnienia, nie 
dłuższy jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Adresat wniosku  
o udostępnienie informacji publicznej ma obowiązek ustosunkować się do treści 
zgłoszonego żądania, a jeśli tego nie uczyni, będzie pozostawał w bezczynności. Ta 
w procesie udostępniania informacji publicznej oznacza sytuację, gdy podmiot 
objęty zakresem działania ustawy o dostępie do informacji publicznej nie reaguje na 
skierowany do niego wniosek pomimo upływu terminu, udziela informacji niepeł-
nej, jak i odmawia w całości udzielenia informacji bez wskazania podstawy praw-
nej odmowy lub nie podejmuje działania w formie określonej przez przepisy praw-
ne, gdy zachodzą ustawowe przesłanki do odmowy udzielenia informacji7.  
 
 
3. Odmowa udzielenia informacji publicznej 
 
 Złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej oznacza, iż podmiot 
zobowiązany powinien wniosek ten rozpatrzyć. Rozpatrzenie polega, co do zasady, 
bądź to na udzieleniu żądanej informacji publicznej (tzw. czynność materialnotech-
niczna w administracji), bądź na odmowie jej udzielenia. Kontrola prawidłowości 
rozstrzygnięcia zobowiązanego została poddana sądom administracyjnym w trybie 
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych8. Nadmie-
nić jednak trzeba, że w przypadku gdy żądana informacja nie mieści się w pojęciu 
informacji publicznej, wnioskodawca powinien być poinformowany o tym fakcie 
na piśmie, decyzja administracyjna w takiej sytuacji zatem nie zapada. Stanowisko 
podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji w zakresie oceny, czy żądana 
informacja ma charakter informacji publicznej, również podlega kontroli sądów 
administracyjnych. Jak wskazano powyżej, prawo żądania udostępnienia informacji 
publicznej nie ma charakteru bezwzględnego, tym samym wpisane jest w nie jego 
ograniczenie9. Ustawowe ograniczenia powszechnej dostępności informacji,  
w zależności od tego, co stanowi ratio legis takiej ochrony, wynikają z istnienia 

                                                 
7  P. Sitniewski: Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, 

Białystok 2005, s. 106. 
8  DzU, nr 153, poz. 1269, ze zm. 
9  K. Nowacki, K. Mucha: Regulacja prawna dostępu do informacji w Polsce, „Przegląd 

Sądowy” 2002, nr 2, s. 20. 
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tajemnic prawnie chronionych, obejmujących informacje poufne, zarówno o cha-
rakterze prywatnym jak i publicznym10. Na gruncie udip może dojść do odmowy 
udzielenia informacji publicznej w następujących sytuacjach: 1. ze względu na 
ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 
ust. 1), 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy 
(art. 5 ust. 2), 3. ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności 
oraz tajemnicę inną niż tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa i statystyczna 
(art. 22). Odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie 
pisemnej decyzji administracyjnej (art. 16 udip). Nieudzielenie informacji publicz-
nej, które nie przybierze postaci decyzji o odmowie jej udzielenia, co w praktyce 
nadal ma miejsce stosunkowo często, rodzi po stronie wnioskodawcy uprawnienie 
do złożenia skargi na bezczynność organu11. Co istotne w przypadku skargi na bez-
czynność organu, skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia 
w postępowaniu administracyjnym12. Bezczynność, a zatem milczenie organu, do 
którego uprawniony zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji, nie może 
być utożsamiane z sytuacją, w której organ, odpowiadając na skierowane doń żąda-
nie, stwierdza, że zawnioskowanej informacji nie posiada. Oczywiste jest, że nikt 
nie może być zobowiązany do udostępnienia informacji, której nie ma13.  
 W ustawie przewidziano jednak wyjątki w zakresie trybu kontroli prawidło-
wości decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. W odniesieniu bowiem 
do decyzji odmawiającej udzielania informacji publicznej z powołaniem się na 
ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż infor-
macja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna wnioskodawcy 
przysługuje, na podstawie dyspozycji art. 22 ust. 1 udip, prawo do wniesienia po-
wództwa o udostępnienie takiej informacji do sądu rejonowego właściwego miej-
scowo ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji. 
Z uwagi na fakt, że do udostępniania tego rodzaju informacji zobowiązane są nie-
kiedy podmioty z całą pewnością niebędące władzami publicznymi, znaczenia na-
biera przepis art. 17 ust. 1 udip, zgodnie z którym do rozstrzygnięć podmiotów 
innych niż organy władzy publicznej, obowiązanych do udostępniania informacji 
publicznej, o odmowie jej udostępnienia oraz umorzeniu postępowania w sprawie 
jej udzielenia przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio. Tym samym z jednej strony 
ustawodawca stworzył jednolity tryb postępowania w zakresie odmowy dostępu do 
informacji publicznej lub umorzenia postępowania dotyczącego jej udzielenia, po-
mimo różnorodnego statusu prawnego podmiotów zobowiązanych na gruncie udip 

                                                 
10  P. Kozłowska-Kalisz: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębior-

stwa, Zakamycze 2006, s. 28. 
11  Wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 maja 2010 r., II SAB/Ke 19/10, Lex nr 578789. 
12  Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16 września 2010 r., II SAB/Ke 32/10, Lex nr 603393. 
13  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r., II SAB/Wa 63/04, Lex nr 158995. 
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do udzielania tego rodzaju danych. Z drugiej zaś strony powstały w praktyce wąt-
pliwości, czy odpowiednie stosowanie trybu postępowania administracyjnego może 
mieć w ogóle miejsce w stosunku do podmiotów niemających statusu publicznego 
(np. przedsiębiorców), które w zakresie swojego działania nie stosują kodeksu po-
stępowania administracyjnego, a zostały zobowiązane do wydawania rozstrzygnięć 
quasi-administracyjnych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedmiotowa ustawa stanowi gwarancję społecznej kontroli nad poczyna-
niami szeroko pojętych organów władztwa publicznego, a także innych podmiotów, 
takich jak partie polityczne, związki zawodowe, oraz tych, które bez względu na 
swój charakter (publiczny czy prywatny) są dysponentem majątku publicznego.  
Tak szeroko zakreślony krąg podmiotów zobowiązanych budzi z jednej strony 
uznanie, będąc jednym z fundamentów realizacji praw i wolności obywatelskich  
w demokratycznym państwie prawnym, z drugiej jednak, w wielu przypadkach, 
budzi wątpliwość w kwestii, czy dany podmiot jest podmiotem zobowiązanym do 
udzielenia informacji. Podobne kontrowersje towarzyszą interpretacji pojęcia in-
formacja publiczna, zwłaszcza zważywszy na bardzo ogólnikowy charakter defini-
cji tego pojęcia oraz wyłącznie przykładowy katalog zakresu przedmiotowego udo-
stępnianych w trybie analizowanej ustawy informacji publicznych. Ta ostatnia sy-
tuacja rodzi kontrowersje na gruncie przepisu art. 23 udip, typizującego występek 
polegający na nieudzieleniu, wbrew obowiązkowi prawnemu, informacji publicz-
nej. W literaturze przedmiotu zaprezentowane zostało stanowisko, że w kontekście 
powyższego, aby wyłączyć ewentualny zarzut popełnienia przedmiotowego prze-
stępstwa, zobowiązany powinien udzielić żądanej informacji publicznej, zgodnie  
z wnioskiem, chyba że wniosek dotyczy informacji publicznej wprost objętej 
szczególnymi wyłączeniami14. Zastrzeżenia nasuwa także dychotomiczny sposób 
kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia podmiotu zobowiązanego, zasadniczo kon-
trola ta została przekazana kognicji sądów administracyjnych, lecz w pewnych 
przypadkach, jak zauważono powyżej, zastrzeżono właściwość sądów powszech-
nych, które nie zajmują się, poza nielicznymi przypadkami, kontrolą decyzji admi-
nistracyjnych. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że dotychczasowe 
rozwiązania powinny stanowić asumpt do ponownego przemyślenia rozwiązań 
zastosowanych w przedmiotowej ustawie pod kątem jej nowelizacji w kierunku 
usunięcia nazbyt licznych zagadnień kontrowersyjnych.  
 

                                                 
14  E. Czarny-Drożdżejko: Karna ochrona prawa do informacji publicznej, teza nr 9, „Lex” 

1998/9, nr 5. 
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ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AS A NECESSARY CONDITION  
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF INFORMATION SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 This act constitutes a guarantee of social control over the actions of the public 
bodies and other entities such as political parties, trade unions and those which, regard-
less of their nature (public or private), make dispositions of public property. On one 
hand the broad classification of persons obliged to provide information should be re-
garded as a foundation of civil rights and liberties in a democratic country, but on the 
other hand, in many cases, cast doubt on the question whether a given entity is an entity 
obliged to provide information. Similar controversies are accompanied by interpretation 
of public information, with a view to the vague nature of the legal definition of the con-
cept, only an example of the scope of the shared folder under the Public Information 
Act. The latter situation raises the controversy on the basis of the rule 23 – the offense 
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of withholding public information despite the legal requirement. In the literature, is 
presented the position that in the context of the above, to exclude a possible criminal 
responsabilty, the entities should be obliged to provide public information, as requested, 
unless the request relates to public information that is explicitly covered by specific 
exemptions. Reservations also raises the dichotomous way of controlling the correctness 
of the entity decision. In principle, control is transferred to the cognition of administra-
tive courts, but in some cases the action is raised to the civil courts, which do not deal, 
apart from a few cases, with the control of administrative decisions. In the context of the 
foregoing, it is suggested to rethink the regulations of the Act in the direction of remov-
ing too many controversial issues. 
 

Translated by Małgorzata Szwejkowska 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  650 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  67 2011 
 
 
 
 

PIOTR SIENKIEWICZ 
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 
Akademia Obrony Narodowej 
 
 
 

EWALUACJA INFORMACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
 
 

Żyć racjonalnie, osiągać cele życiowe – to znaczy żyć,  

posiadając odpowiednie informacje. 

N. Wiener 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Obecna rewolucja informacyjna jest czwartą rewolucją tego typu w historii 
ludzkości. Pierwszą było wynalezienie druku (ok. 5 tys. lat temu w Mezopotamii), 
drugą zapoczątkowało wynalezienie książki (ok. roku 1300 p.n.e. w Chinach), trze-
cią zaś wynalezienie przez Gutenberga (1456) maszyny drukarskiej z ruchomymi 
czcionkami. Czwartą rewolucję wiąże się na ogół z wynalazkiem komputera i po-
wstaniem systemów łączności wykorzystujących energię elektryczną. Uważa się, że 
wprowadza ona świat w erę cywilizacji informacyjnej. Rozległy obszar badań nad 
informacjami (informowaniem, systemami, informacjami) nie uzyskał dotąd po-
wszechnie akceptowanej nazwy, trudno bowiem poważnie traktować takie propo-
zycje, jak np. infologia, informologia itp. Mniej więcej do lat 70. XX wieku cyber-
netyka obejmowała w zasadzie niemal całą problematykę przetwarzania informacji 
(i zastosowań komputerów) oraz sterowania dowolnymi systemami. W latach 70. 
ukształtowała się informatyka, automatyka, robotyka oraz nastąpił względnie auto-
nomiczny rozwój telekomunikacji. W latach 80. dostrzec można początek tendencji 
przeciwnej, a mianowicie swoistą konwergencję, a następnie integrację wielu dys-
cyplin związanych z przesyłaniem i przetwarzaniem informacji. 
 
 



Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym 127

1. Informacja jako kategoria 
 
 Brak obecnie zarówno „dobrej” definicji informacji, jak i „dobrej” teorii in-
formacji. Być może należałoby przyjąć „informację” jako pojęcie pierwotne, a teo-
rię C.E. Shannona jako wariant wyjściowy teorii informacji. 
 Dokonując operacjonalizacji, należy przyjąć następujące określenie1: Informa-
cja to zbiór faktów, zdarzeń, cech itp. określonych obiektów (rzeczy, procesów, 
systemów) zawarty w wiadomości (komunikacie), tak ujęty i podany w takiej postaci 
(formie), że pozwala odbiorcy ustosunkować się do zaistniałej sytuacji i podjąć 
odpowiednie działania umysłowe lub fizyczne. Jedną z najpełniejszych do tej pory 
propozycji przedstawił, na gruncie cybernetyki, M. Mazur2, formułując następujące 
definicje: informacja jest to transformacja jednego komunikatu asocjacji informa-
cyjnej w drugi komunikat tej asocjacji, natomiast informowanie jest to transformo-
wanie informacji zawartych w łańcuchu oryginałów w informacje zawarte w łańcu-
chu obrazów.  
 W teoretycznej propozycji M. Mazura można wyróżnić różne rodzaje infor-
macji, jak np. informację banalną, niebanalną, rozwlekłą, pozorną itp., a także róż-
nego rodzaju informowania, jak np. transinformowanie, pseudoinformowanie, dez-
informowanie, parainformowanie, metainformowanie. Istnieją zatem trzy podsta-
wowe aspekty informacji i informowania: (1) aspekt techniczny, związany z opty-
malizacją systemów przesyłania informacji, czyli z poszukiwaniem takich metod  
i środków technicznych, aby za pomocą określonych kanałów informacyjnych prze-
syłać „dużo, szybko i możliwie bezbłędnie”; (2) aspekt semantyczny, zwraca się 
uwagę na treść (znaczenie) informacji przeznaczonej do utrwalenia lub przekazania 
jej określonemu odbiorcy, dla którego ta informacja ma być zrozumiała; (3) aspekt 
pragmatyczny, zwraca uwagę na to, że istotna jest nie tylko jej ilość i treść, ale 
także informacja powinna być dla jej odbiorcy użyteczna i posiadać pożądaną war-
tość. 
 
 
2. Wartościowanie 
 
 Od czasu opublikowania matematycznej teorii informacji Shannona nastąpił 
wspaniały rozwój informatyki i telekomunikacji, ogromny postęp w sferze techno-
logii informacyjnych, co przyniosło, z kolei, wyłanianie się społeczeństwa informa-
cyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. W kontekście tych przeobrażeń w sfe-
rze nauki i technologii można obecnie rozpatrywać prace C.E. Shannona, bowiem 
dążenie do kwantyfikacji informacji doprowadziło do powstania wielu koncepcji, 

                                                 
1  P. Sienkiewicz: Inżynieria systemów, MON, Warszawa, 1983. 
2  M. Mazur: Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970. 
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wśród których można wymienić następujące: (1) pojęcie informacji według R. Ac-
koffa; (2) nieprobabilistyczne ujęcie informacji (np. R. Ingardena i K. Urbanika); 
(3) pojęcie informacji związane z jej treścią (np. Bar-Hillela); (4) pojęcie informacji 
związane z jej jakością (np. M. Mazura) i użytecznością (np. K. Szaniawskiego).  
 Probabilistyczna teoria informacji Shannona nie jest jedyną znaczącą propo-
zycją. Inne ujęcie zaprezentowali R. Ingarden i K. Urbanik3, którzy przez informa-
cję rozumieli pewną funkcję H(X) określoną w przestrzeni Boole’a inkluzji, speł-
niającą trzy aksjomaty: (1) aksjomat monotoniczności: jeżeli Y jest podpierście-
niem X, to H(Y) < H(X); (2) aksjomat addytywności; (3) aksjomat nierozróżnialno-
ści: izomorficzne H – jednorodne pierścienie są H – równoważne, a H jest funkcją 
regularną określoną na przestrzeni Boole’a inkluzji. 
 Podobne ujęcie prezentuje J.L. Kulikowski4, który rozumie informację jako 
zmniejszanie nieokreśloności wyboru z pewnego zbioru dopuszczalnych wartości 
lub potencjalnie możliwych stanów. Informacja dostępna jest pod postacią zmien-
nych informacyjnych określonych jako uporządkowana trójka: X = < S,  Bs ,  µ >,  
gdzie: S oznacza zbiór dopuszczalnych elementarnych wartości zmiennej informa-
cyjnej, zwanych jej realizacjami; Bs oznacza przeliczalnie addytywną algebrę pod-
zbiorów zbioru S,Bs  = < 2S,  +>; µ oznacza zasadę półuporządkowania elemen-
tów rodziny Bs, spełniającą postulaty kraty algebraicznej, której elementem mini-
malnym jest podzbiór pusty Ø, a elementem maksymalnym – zbiór S. 
 R. Carnap i Y. Bar-Hillel podjęli problem tzw. informacji semantycznej. Zało-
żono, że istnieje skończona liczba zdań, które można zbudować, oraz istnieją pewne 
powiązania logiczne między tymi zdaniami. Informację pewnego zdania i definiuje 
się jako odpowiednio wybraną funkcję liczby zdań uwarunkowanych przez i. Dla 
tego zdania zakres wyboru i, oznaczy przez R(i), jest zbiorem opisów stanów,  
w którym i pozostaje słuszne. Dla każdego opisu stanu z istnieje miara m(z), taka że 
O ≤  m(z)  ≤  1 , którą można interpretować jako prawdopodobieństwo a priori 
stanu z. Dla zdania prawdziwego i definiuje się m(i) jako sumę m(z) rozciągniętą na 
wszystkie z mieszające się w R(i). Jako miarę informacji semantycznej przyjęto 
funkcję: inf(i) = -log2 m(i) = log2 [1–cont(i)]-1, gdzie: cont(i) = 1 –(i) jest tzw. mia-
rą zawartości. 
 Dla rozważań nad efektywnością systemów zarządzania istotne znaczenie 
mieć będzie następujące sformułowanie ogólnego pragmatycznego problemu in-
formacji: jak skutecznie otrzymywane informacje wpływają na efektywność zarzą-
dzania, a w konsekwencji i efektywność systemu działania. Zatem należy rozpatry-
wać pojęcie użyteczności i jakości informacji, aby przejść do zdefiniowania pojęcia 
wartości informacji. 

                                                 
3  P. Sienkiewicz, Inżynieria…, op. cit. 
4  Ibidem. 
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 Cecha informacji zwana użytecznością związana jest z problemem decyzyj-
nym, rozpatrywanym np. w konwencji tzw. psychologicznej teorii decyzji. Przyj-
muje się, że wszelka informacja, która niewiedzę decydenta częściowo lub całko-
wicie redukuje, jest z jego punktu widzenia pożądana, czyli użyteczna, jej znacze-
nie zaś zależy od konkretnego problemu decyzyjnego. Z pewnością mniej użytecz-
na jest informacja wówczas, gdy przy każdym stanie rzeczy skutki działania nie-
wiele się między sobą różnią co do efektywności, niż – gdy są one pod tym wzglę-
dem drastycznie zróżnicowane. 
 Uważa się, że wartość informacji może być wyrażona jedynie w sposób 
względny. Można na przykład założyć, że system decyzyjny dysponuje zbiorem 
informacji J, który można podzielić na K semantycznie niezależnych podzbiorów. 
Zagadnienie polega wtedy na określeniu reguł, które dla dowolnej decyzji d  D  
i dla dowolnych podzbiorów Jk, Jl  J pozwalają jednocześnie stwierdzić zachodze-
nie jednej i tylko jednej zależności: 

l
d

k JJ  , czyli informacje ze zbioru Jk mają mniejszą wartość niż informacje ze 
zbioru Jl z punktu widzenia decyzji d  D; 

l
d

k JJ  , czyli informacje ze zbioru Jk mają większą wartość niż informacje ze 
zbioru Jl z punktu widzenia decyzji d  D; 

l
d

k JJ  , czyli informacje ze zbioru Jk mają wartość porównywalną z informa-
cjami ze zbioru Jl z punktu widzenia decyzji d  D; 

l
d

k JJ  , czyli informacje ze zbioru Jk są nieporównywalne pod względem war-
tości z informacjami ze zbioru Jl z punktu widzenia decyzji d  D. 
 Tym samym do rodziny podzbiorów zbioru J została wprowadzona relacja 
częściowego uporządkowania podzbiorów ze względu na ich wartość dla podjęcia 
określonej decyzji. 
 
 
3. Dane, informacje, wiedza 
 
 W pełni zrozumiałe wydaje się czekanie na taką koncepcję poznawczą infor-
macji, aby była ona na tyle ogólna, by pozwalała uwzględniać wszelkie formy  
i przejawy informowania (np. w człowieku i społeczeństwie, organizmach i urzą-
dzeniach technicznych), a także pozwalała na precyzyjne posługiwanie się innymi 
pojęciami pochodnymi (np. dane, wiedza, a nawet mądrość). Nie wydaję się, aby 
osiągnięcie takiego stanu badań nad informacją było niemożliwe. Zresztą wiele 
prób dokonanych na gruncie cybernetyki należy uznać za co najmniej interesujące. 
Należy bowiem pamiętać, że to dzięki tym badaniom informacja stała się kategorią 
ogólnonaukową, filozoficzną.  
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 Może być zatem uzasadnione przyjęcie informacji za atrybut materii równie 
podstawowy jak masa, czas, energia oraz czasoprzestrzeń. Ponadto występują takie 
pojęcia, jak: mądrość (wisdom), wiedza (knowledge) i informacja (information). 
Pojęcia te mogą posłużyć do opisu „infosfery” i innych pochodnych kategorii. Pro-
ponuje się wtedy pewną, ogólną ich operacjonalizację: 
(1) DANE: uporządkowany zbiór nazw (N) i wartości (logicznych, liczbowych) (V) 
służących do opisu określonego obiektu rzeczywistego (zjawiska, procesu, zdarze-
nia, systemu) rozpatrywanego przez określonego obserwatora w określonym celu, 
czyli NxVD  . Przez daną będziemy rozumieli uporządkowaną czwórkę: 

 nnnn AnXD ,,, , gdzie: nX  – zmienna informacyjna opisana na skończo-

nym zbiorze S wartości elementarnych, Nn  – identyfikator (nazwa) danej, nA  

– zbiór dopuszczalnych miejsc lokalizacji (obiektów, ich adresów), Tn   – 

„okres życia” danej. 
(2) INFORMACJA: zbiór danych uporządkowanych zgodnie z potrzebami użyt-
kownika, których zaspokojenie jest warunkiem podjęcia przez niego działania 
(umysłowego lub fizycznego), czyli DDRRDI  `,`,  

gdzie: R` – relacja porządkująca dane wyrażająca potrzeby i wymagania użytkow-
nika (dotyczące aktualności, pełności, wiarygodności, relatywności). Należy zało-
żyć, że pozyskanie danych (D Ø) i ich uporządkowanie (R` wprowadza „porzą-
dek”) powoduje takie zmniejszenie nieokreśloności obiektu (źródła informacji)  
i niepewności użytkownika, że może on świadomie podjąć określone działanie. 
(3) WIEDZA: zbiór informacji wykorzystywanych w działaniu przez podmiot 
(użytkownika), dzięki któremu uzyskuje on wzrost zdolności poznawczych, czyli 

AIRRAIK Kk  ,,, , przy czym )(ICKI  , co można inter-

pretować następująco: przyrost informacji przynosi przyrost wiedzy, który impliku-
je (powoduje) przyrost zdolności poznawczych użytkownika (podmiotu działania). 
Informacja (I) zmienia strukturę wiedzy (knowledge structure), tzn. zwiększa zasób 
wiedzy podmiotu, czyli wpływa modyfikująco na jego zdolności poznawcze (orien-
tacyjne, adaptacyjne, antycypacyjne itp.). 
(4) MĄDROŚĆ: wiedza, dzięki której podmiot (użytkownik) realizuje swoje cele 

(G) zgodnie z przyjętym systemem wartości (V), czyli ,,, VGKWu  , gdzie: 

 – funkcja ewaluacji celów działania, tj. VKG :  lub relacja GxG . 
 Mądrość wyraża szczególną kondycję podmiotu pozwalającą na wykorzysta-
nie wiedzy do osiągnięcia zamierzonych celów oraz ocenę skutków podejmowa-
nych działań. Mądrość jest zatem szczególną wiedzą podmiotu podporządkowaną 
przyjętym przez niego wartościom, pozwalającą na to, aby jego czyny były sku-
teczne i służyły celom „godziwym”. Przyjmijmy zatem, że mądrość przysługuje 
podmiotowi, który: „wie”, czyli posiada wiedzę i jest świadomy celów; „może”, 
czyli posiada swobodę wyboru działań i dysponuje informacjami; „chce”, czyli ma 
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właściwe motywacje i świadomość wartości skłaniających do podejmowania dzia-
łań; „nadąża”, czyli ma zapewniony dostęp do danych i potrafi je interpretować. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Teoretyczne podstawy inżynierii informacji obejmują zarówno ogólne katego-
rie poznawcze (dane – informacje – wiedza – mądrość), jak i kategorie pragmatycz-
ne (miary ilości, jakości, użyteczności, wartości informacji).  
 Załóżmy, że wartość informacji jest malejącą funkcją czasu oraz że ulega 
zmniejszeniu pod wpływem zakłóceń, opóźnień itp., czyli wyraża „starzenie się” 
informacji oraz „degradację” ze względu na czynniki techniczne i środowiskowe.  
I tak, zdobywanie informacji o obiekcie (procesie, systemie) odbywa się w warun-
kach zakłóceń, a zatem możliwe jest jej zniekształcenie. Mamy więc do czynienia  
z dokładnością zdobywania (pomiaru, obserwacji) informacji, możliwością wystą-
pienia błędów w procesie przesyłania i przechowywania informacji, a także „sta-
rzeniem się” informacji przechowywanych i „starzeniem się” samego obiektu 
(zmianom ulegają wartości jego cech). Ponadto należy uwzględnić koszt zdobywa-
nia, przesyłania, przechowywania i przetwarzania informacji. Wartość informacji 
powinna zatem uwzględniać jej użyteczność, ale również charakterystyki technicz-
ne i ekonomiczne wykorzystywanych systemów informacyjnych.  
 To, w jaki sposób tworzy się systemy informacyjne i w jaki sposób się z nich 
korzysta, a także jak zarządza się dysponowanymi zasobami informacyjnymi, może 
zadecydować o sukcesie lub porażce nie tylko w biznesie. Na współczesnym rynku 
globalnym zwyciężą te firmy, które efektywnie zarządzają informacjami. Nowocze-
sne systemy informacyjne mogą zmienić sposób tworzenia wyrobów i usług oraz 
sposób prowadzenia interesów. W „wieku informacji” i wyłaniania się społeczeń-
stwa informacyjnego informacje (dane i wiedza) przesyłane w sieciach teleinforma-
tycznych i przetwarzane w systemach informatycznych stanowią choć nie jedyne, to 
z pewnością główne źródło dobrobytu i warunek bezpiecznej egzystencji oraz 
zrównoważonego rozwoju państwa. 
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Summary 
 
 The article concerns quantitative and qualitative approach of the information as-
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Translated by Magdalena Witecka 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  650 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  67 2011 
 
 
 
 

EWA WĘDROWSKA 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
 
 

MIARY ENTROPII W STATYSTYCE I TEORII INFORMACJI  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój telekomunikacji w początkach XX wieku zapoczątkował badania nad 
informacją, jej istotą, ilością oraz jakością. Przełomowa była praca C.E. Shannona, 
uważanego za twórcę matematycznej teorii informacji. Teoria informacji i teoria 
komunikacji, w ich matematycznym sformułowaniu podanym przez Shannona, 
traktują informację od strony ilościowej. Dotyczą one pomiaru ilości informacji, 
jaką charakteryzuje się każdy kanał informacyjny ze względu na stopień prawdopo-
dobieństwa pojawienia się jednego z sygnałów. W przypadku najprostszego ze 
zbiorów, jakim jest zbiór dyskretny, modelem statystycznym źródła wiadomości 
dyskretnych jest zmienna losowa dyskretna. 
 Bardziej reprezentatywna dla procesów informacyjnych, jako procesów redu-
kujących niepewność, jest oczekiwana ilość informacji rozumiana jako entropia 
źródła.  Pojęcie entropii wykorzystywane było w badaniach systemów fizycznych,  
a zdefiniowane zostało przy okazji drugiej zasady termodynamiki. Zastosowanie 
termodynamiki w teorii informacji wprowadziło pojęcie entropii do systemów ko-
munikowania się. Miara entropii zdefiniowana przez C.E. Shannona na gruncie 
teorii informacji znalazła w kolejnych latach zastosowanie w wielu dziedzinach 
nauki, między innymi w statystyce i informatyce. Obecnie teoria informacji nadal 
dotyczy głównie systemów łączności, pojawiają się jednak zastosowania pojęcia 
entropii w analizie zachowania się różnorodnych systemów, w tym systemów eko-
nomiczno-społecznych, a kolejne lata przyniosły liczne uogólnienia shannonow-
skiej miary entropii. 
 Celem artykułu jest przedstawienie miar entropii zmiennej losowej dyskretnej 
i ich własności umożliwiających zastosowanie entropii w badaniu dyskretnych 



Ewa Wędrowska 134 

rozkładów zmiennych losowych. Scharakteryzowano entropię Shannona wraz z jej 
uogólnieniami: entropią Rényiego oraz entropią Havrda–Charvát–Daróczy–
Tsallisa, a także trygonometryczną postać entropii. 
 
 
1. Entropia Shannona 
 
 W teorii informacji zdefiniowanie miary entropii zmiennej losowej X o rozkładzie 
dyskretnym )}(),...,(),({ 21 nxpxpxp  poprzedzone zostało sformułowaniem warun-

ków stawianych funkcji entropii ))(),...,(),(()( 21 nSS xpxpxpHXH  . System 

uwarunkowań zaproponowany przez Shannona zakładał, że entropia powinna spełniać 
następujące warunki1: 

1. Funkcja )(XH S  powinna być ciągła względem wszystkich prawdopodo-

bieństw )( ixp  ( ni ,...,,2,1 ), co oznacza, że niewielkim zmianom prawdopo-
dobieństw powinna odpowiadać niewielka zmiana entropii. 

2. Jeżeli wszystkie n zdarzeń zmiennej losowej X są jednakowo prawdopodobne 







 

n
xpxpxp n

1
)(...)()( 21

, to funkcja )(XH S  powinna rosnąć mono-
tonicznie wraz ze wzrostem n. 

3. Funkcja )(XH S  powinna być symetryczna, co oznacza, że wartość entropii 

jest niezmiennikiem permutacji prawdopodobieństw 
).(),...,(),( 21 nxpxpxp

 

4. Funkcja )(XH S  powinna być koherentna, co oznacza, że jeżeli realizacja 
zdarzeń odbywa się w dwóch kolejno następujących po sobie etapach, to entro-
pia początkowa powinna być sumą ważoną entropii poszczególnych etapów. 

 Istnieje dokładnie jedna2, z dokładnością do stałej k, funkcja )(XH S  

n-zmiennych spełniająca powyższe warunki i jest ona określona wzorem:  

 ,
)(

1
log)())(),...,(),(()(

1
21 




n

i i
rinSS xp

xpkxpxpxpHXH  (1) 

gdzie 1r , a prawdopodobieństwa )( ixp  spełniają warunki unormowania oraz 

sumy jednostkowej: .1)(,1)(0
1

 


n

i
ii xpxp  Stała k we wzorze (1) decyduje 

                                                 
1  C.G. Chakrabarti, I. Chakrabarty: Shannon entropy: axiomatic characterization and ap-

plication, „International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences” 2005, vol. 17. 
2  E. Kuriata: Teoria informacji i kodowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielono-

górskiej, Zielona Góra 2001. 
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o jednostce entropii. Jeżeli 
2log

1

r

k  , jednostką entropii jest bit, a funkcja zapisa-

na za pomocą wzoru (1) przyjmuje postać: 

 .
)(

1
log)())(),...,(),(()(

1
221 




n

i i
inSS xp

xpxpxpxpHXH  (2) 

Jeśli z kolei 
e

k
rlog

1
 , jednostką entropii jest nat (natural unit), a formuła entropii 

staje się następująca: 

 .
)(

1
ln)())(),...,(),(()(

1
21 




n

i i
inSS xp

xpxpxpxpHXH   (3) 

 Entropia )(XH S  jest miarą niepewności związanej z rozkładem prawdopo-

dobieństw )}(),...,(),({ 21 nxpxpxp , z jakimi zachodzą wartości },...,,{ 21 nxxx  

dyskretnej zmiennej losowej X. 
 Probabilistyczna miara entropii )(XH S  opisana formułą (2) posiada następu-

jące własności: 

 Entropia Shannona przyjmuje wartości nieujemne: 0)( XSH . 
 Entropia Shannona przyjmuje wartość zero, gdy jedna z wartości 

},...,,{ 21 nxxx  dyskretnej zmiennej losowej X zachodzi z prawdopodo-
bieństwem równym jedności, pozostałe zaś z prawdopodobieństwami rów-
nymi zeru. 

 Entropia Shannona przyjmuje wartość największą równą nXHS 2log)(  , 
gdy wszystkie prawdopodobieństwa są sobie równe 

.
1

)(...)()( 21 





 

n
xpxpxp n

 
 Entropia Shannona jest wklęsła. 
 Entropia Shannona spełnia własność addytywności dla pary dyskretnych 

zmiennych losowych niezależnych X oraz Y: 
).()(),( YHXHYXH SSS   

 
 
2. Entropia Rényiego 
 
 Zasłużony w dziedzinach kombinatoryki, teorii grafów, teorii liczb oraz teorii 
prawdopodobieństwa, węgierski matematyk A. Rényi wśród swoich licznych osią-
gnięć zaproponował uogólnienie miary entropii Shannona. Ostateczna postać for-
muły entropii Rényiego stopnia  ( 1,0   ) zmiennej losowej X o dyskretnym 

rozkładzie prawdopodobieństwa )}(),...,(),({ 21 nxpxpxp  jest następująca: 
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   (4) 

 Entropia Rényiego )(XHR  stopnia  ( 1,0   ) dyskretnej zmiennej 

losowej X o rozkładzie prawdopodobieństwa )}({ ixp  ( 1)(,1)(0
1

 


n

i
ii xpxp ) 

spełnia następujące własności: 

 Entropia Rényiego przyjmuje wartości nieujemne: .0)( XHR  

 Entropia Rényiego jest wklęsła dla każdego )1,0(  oraz wklęsła lub 

wypukła dla 1 3. 
 Entropia Rényiego przyjmuje wartość zero, gdy jedna z wartości 

},...,,{ 21 nxxx  dyskretnej zmiennej losowej X zachodzi z prawdopodo-
bieństwem równym jedności, pozostałe zaś z prawdopodobieństwami rów-
nymi zeru. 

 Entropia Rényiego przyjmuje wartość największą równą 

nXHR 2log)(  , gdy wszystkie prawdopodobieństwa )( ixp  są sobie 

równe dla .,...,2,1 ni   
 Entropia Rényiego spełnia własność addytywności dla pary dyskretnych 

zmiennych losowych niezależnych X oraz Y: 
).()(),( YHXHYXH RRR    

 Entropia Shannona )(XH S  jest granicą entropii Rényi’ego )(XHR dla 
1 :4 
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 Własności entropii zmiennej losowej o dwupunktowym rozkładzie prawdopo-
dobieństwa )}1(,{ pp   ilustruje rysunek 1, na którym przedstawiono wykres en-

tropii Rényi’ego dla wybranych wartości stopnia . Wykres entropii Rényiego jest 
przybliżony do wykresu entropii Shannona dla .999,0  Dla każdej wartości  

 ( 1,0   ) entropia )(XHR  osiąga wartość największą równą jedności,  

w przypadku gdy prawdopodobieństwa rozkładu są sobie równe, czyli dla 
.5,01  pp  

 

                                                 
3  L.S. Hibbard: Region segmentation using information divergence measures, „Medical 

Image Analysis” 2004, no. 8, 233–244. 
4  E. Wędrowska: Wykorzystanie entropii Shannona i jej uogólnień do badania rozkładu 

prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej, „Przegląd Statystyczny” 2010, nr 4, s. 39–53. 
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Rys. 1.  Entropia Rényiego zmiennej losowej o rozkładzie prawdopodobieństwa 

)}1(,{ pp   dla wartości  = 0,2; 0,999; 2; 5; 100 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
3. Entropia Havrda–Charvát–Daróczy–Tsallisa 
 
 Entropia określana mianem „entropii typu ” zaproponowana przez Tsallisa w 
1988 roku na gruncie fizyki nieeksensywnej odpowiada dokładnie -entropii zdefi-
niowanej wcześniej w teorii informacji przez Havrdę i Charváta w 1967 roku oraz 
Daróczego w 1970 roku. Obecnie w literaturze pojawiają się określenia „entropia 
Havrda–Charvát–Daróczy–Tsallisa” (HCDT) lub, w pracach z zakresu fizyki, en-
tropia Tsallisa. 
 Entropia HCDT dyskretnej zmiennej losowej X o rozkładzie prawdopodobień-

stwa )}({ ixp  ( 1)(,1)(0
1

 


n

i
ii xpxp ) określona jest następującą formułą dla 

1,0   5: 
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1

1)(
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i
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xp
XH     (5) 

 Entropia HCDT typu  (dla 1,0   ) dyskretnej zmiennej losowej X 

posiada poniższe własności: 

 Entropia HCDT przyjmuje wartości nieujemne: .0)( XH HCDT  
                                                 

5  M. Masi: A step beyond Tsallis and Rényi entropies, „Physics Letters A” 2005, no. 338, 
s. 217–224. 
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 Entropia HCDT jest wklęsła dla każdego .1,0    
 Entropia HCDT przyjmuje wartość największą, gdy wszystkie prawdopo-

dobieństwa 
)( ixp

 są sobie równe dla .,...,2,1 ni   
 Entropia HCDT przyjmuje wartość zero, gdy jedna z wartości 

},...,,{ 21 nxxx  dyskretnej zmiennej losowej X zachodzi 
z prawdopodobieństwem równym jedności, pozostałe zaś 
z prawdopodobieństwami równymi zeru6. 

 Entropia )(XH HCDT  dla stopnia 1  dąży do entropii Shannona7: 
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 Entropia HCDT spełnia własność pseudoaddytywności (subaddytywności) 

dla zmiennych losowych niezależnych8:  
).()()1()()(),( YHXHYHXHYXH HCDTHCDTHCDTHCDTHCDT    

 Entropia HCDT, w odróżnieniu do entropii Shannona oraz entropii Rényiego, 
nie spełnia dla pary zmiennych niezależnych własności addytywności, lecz jedynie 
tzw. własność pseudoaddytywności. Podobnie jak w przypadku entropii Shannona 
oraz Rényiego, entropia HCDT osiąga wartość największą dla równomiernego roz-
kładu prawdopodobieństwa. Jednak wartość największa entropii HCDT jest funkcją 
nie tylko wartości n, jak to było w przypadku entropii Shannona oraz Rényiego, ale 
i stopnia . Wartość entropii )(XHHCDT  rośnie wraz ze wzrostem wartości n dla 

danego stopnia . Z kolei w przypadku zmiennej losowej dyskretnej przyjmującej n 
wartości },...,,{ 21 nxxx  wraz ze wzrostem stopnia  maleją wartości entropii 

)(XHHCDT . Dla zmiennej losowej o dwupunktowym rozkładzie prawdopodo-

bieństwa )}1(,{ pp   własność tę ilustruje rysunek 2. 

                                                 
6  E. Wędrowska: Wykorzystanie entropii Shannona…, op. cit., s. 39–53. 
7  P.K. Sahoo, G. Arora: Image thresholding using two-dimensional Tsallis-Havrada- 

Charvát entropy, „Pattern Recognition Letters” 2006, no. 27, s. 520–528. 
8  B.H. Lavenda: Mean Entropies, „Open Sys. Information Dyn.” 2004, no. 12, s. 289–302. 
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Rys. 2.  Entropia HCDT zmiennej losowej o rozkładzie prawdopodobieństwa )}1(,{ pp   

dla wartości  = 0,1; 0,5; 0,99; 1,5; 5 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
4. Trygonometryczna postać entropii 
 
 Odmienna od poprzednich koncepcji jest trygonometryczna postać miary en-
tropii, jaką zaproponował Lavenda9, wskazując w swojej pracy na związki Entro-
pies of Mixing (EOM) z funkcją logarytmiczną i wielomianami oraz własnościami 
trygonometrycznymi wielokątów. EOM zdefiniowana została następująco: 

   .)(sin
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n xp

n
H X     (6) 

 Własności entropii )(XH EOM
n danej wzorem (6) są następujące: 

 Entropia EOM jest wielkością nieujemną: 0)( XEOM
nH . 

 Entropia EOM przyjmuje wartość 0, gdy 1)( ixp  dla pewnego i 

 .,...,2,1 ni   

 Entropia EOM przyjmuje wartość największą, gdy wszystkie prawdopodo-
bieństwa )( ixp  są sobie równe dla .,...,2,1 ni   

 Entropia EOM spełnia własność symetrii: 

))(),...,(),(())(),...,(),(( )()2()1(21 n
EOM
nn

EOM
n xpxpxpHxpxpxpH  . 

 Entropia EOM jest wklęsła. 
                                                 

9  B.H. Lavenda: Geometric Entropies of Mixing (EOM), „Open Sys. Information Dyn.” 
2006, no. 13, s. 91–101. 



Ewa Wędrowska 140 

 Wartość maksymalna entropii EOM wynosi 
n

H EOM 
sinmax  , zatem 







n
XH EOM

n


sin,0)( . Wraz ze wzrostem liczby n wartość EOM

nH  dąży do zera. 

Niespełnione jest więc założenie stawiane entropii Shannona i jej uogólnieniom, 
mówiące, że stopień nieokreśloności rozkładu, którego miarą jest entropia, rośnie 
wraz ze wzrostem liczby wartości będących realizacjami zmiennej losowej. Entro-
pia EOM nie spełnia też własności addytywności dla pary dyskretnych zmiennych 
losowych niezależnych X oraz Y. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wartości entropii EOM, tak jak entropii Shannona, Rényiego czy HCDT, 
zależą jedynie od prawdopodobieństw, jakie towarzyszą realizacji konkretnych 
wartości zmiennej X, a nie od tych wartości. Jednak opisane entropie przejawiają 
różne własności, co wynika z różnych postaci tych miar. Entropie Shannona i Ré-
nyiego mają postać funkcji logarytmicznych, entropia HCDT stanowiła pierwszą 
proponowaną w literaturze formułę nielogarytmiczną, natomiast entropia EOM 
przyjmuje postać funkcji trygonometrycznej.  
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MEASURES OF ENTROPY IN STATISTICS AND INFORMATION THEORY 
 
 

Summary 
 
 The paper presents categorization of notions and characteristics of the entropy of  
a discrete random variable. In addition to Shannon’s entropy, the Rényi’s and Tsallis 
entropies and Entropies of Mixing were applied for studies on the properties of distribu-
tions in case of probabilities of the random variables. 
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Wprowadzenie 
 
 Starzenie się społeczeństwa oraz niski poziom aktywności zawodowej osób  
w wieku 55+, ze względu na swoje znaczenie dla przyszłego rozwoju kraju, stają 
się jednym z ważniejszych zagadnień w polityce społeczno-gospodarczej Polski.  
W tym kontekście należy też rozpatrywać społeczne aspekty rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy oraz budowania społeczeństwa informacyjnego. W obecnych 
warunkach poziom kompetencji zawodowych niezbędnych do korzystania z techno-
logii informacyjnych – information technology (IT) staje się kluczowy w rozwoju 
zawodowym oraz podnoszeniu jakości życia. Z tego powodu problem uczestnictwa 
ludzi starszych w społeczeństwie informacyjnym wymaga specjalnej uwagi władz 
państwowych i regionalnych. Zwłaszcza że niedostateczne kompetencje w zakresie 
użytkowania technologii informacyjnych i komputera oraz e-administracji  
i e-biznesu mogą prowadzić nie tylko do wyłączenia dużej części społeczeństwa  
z rynku pracy, ale także do wykluczenia informacyjnego ludzi w wieku 55+. Prze-
ciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom społecznym i ich skutkom gospodar-
czym wymaga opracowania i realizacji koncepcji modelu systemu podnoszenia 
kompetencji informatycznych osób starszych oraz innych grup zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym. Model ten mający na celu praktyczne włączenie osób w wieku 
55+ do procesów aktywnego tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
powinien bazować na organizowaniu i wspieraniu, przede wszystkim w skali regio-
nalnej, szkoleń podnoszących zawodowe i niezawodowe kompetencje informatycz-
ne osób starszych. 
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1.  Założenia koncepcji modelu regionalnego systemu podnoszenie kompeten-
cji IT 

 
 Koncepcja podnoszenia kompetencji informatycznych osób wieku 55+ po-
winna stanowić integralny składnik struktury modelu regionalnego systemu podno-
szenia kompetencji IT1, bowiem edukacja w zakresie IT osób starszych jest jednym 
z celów stawianych przed regionalnym samorządem i urzędami pracy w zakresie 
zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców i zmniejszania zagrożenia elimi-
nacji osób w wieku 55+ z rynku pracy oraz powstania cyfrowej przepaści w spo-
łeczności regionalnej. 
 Proces konstrukcji modelu podnoszenia kompetencji informatycznych obej-
muje następujące etapy: 

 określenie pojęć społeczeństwo informacyjne i kluczowe kompetencje in-
formatyczne (w zakresie IT), 

 określenie odbiorców programów podnoszenia kompetencji IT, 
 określenie zakresu działań (zadań) szkoleniowych IT, 
 opracowanie koncepcji struktury modelu systemu i jego podsystemów, 
 wyznaczenie celów, priorytetów i zadań strategicznych, 
 określenie oczekiwanych efektów podnoszenia kompetencji informatycz-

nych osób starszych. 
 Punktem wyjścia do opracowania modelu systemu podnoszenia kompetencji 
IT było sprecyzowanie podstawowych pojęć, takich jak społeczeństwo informacyj-
ne oraz kluczowe kompetencje informatyczne w kontekście mieszkańców regionu. 
Przyjęto, że społeczeństwo informacyjne to takie, w którym informacja jest klu-
czowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian. Ważną cechą 
tego społeczeństwa jest kształcenie w kierunku dalszego rozwoju, aby wszyscy 
mogli w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają technologie informacyjne i kom-
puter2. 
 Kluczowe kompetencje informatyczne3 obejmują umiejętne i krytyczne wyko-
rzystywanie technologii informacyjnych w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. 
Bazują na podstawowych umiejętnościach w zakresie IT, tj.: wykorzystywaniu 
komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania 
i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współ-
pracy za pośrednictwem Internetu. 

                                                 
1  M. Forkiewicz, A. Tubielewicz: Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu 

podnoszenia kompetencji IT, w: R. Krosala (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, 
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 351–362. 

2  J.S. Nowak: Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: G. Bliźniuk: Społeczeń-
stwo informacyjne, Doświadczenie i przyszłość, PTI, Katowice 2006. 

3  Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompe-
tencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE. 
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 Kolejnym krokiem budowy modelu jest wypracowanie koncepcji merytorycz-
nej oraz zdefiniowanie grup społecznych, do których model ma być skierowany.  
W założeniach modelu określono: 

 ogólne kompetencje w zakresie IT dla różnych grup mieszkańców, w tym 
dla osób starszych, 

 najważniejsze zadania dotyczące rozwoju kształcenia w zakresie IT, w tym 
osób starszych, 

 wielkość potencjalnego popytu na edukację w zakresie IT osób w starszym 
wieku i innych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 

 pożądany zakres działań szkoleniowych w zakresie IT, w tym dla osób 
starszych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

 Przyjęto, że należy opracować oddzielne programy podnoszenia kompetencji 
IT dla następujących grup odbiorców4: 

 mieszkańców posługujących się IT w życiu prywatnym i publicznym, 
 mieszkańców o niższym wykształceniu i gorszej sytuacji materialnej, któ-

rym grozi wykluczenie cyfrowe, 
 pracowników związanych i niezwiązanych z IT, w tym kadry szkoleniowej 

IT. 
 W odniesieniu do pierwszej grupy, w skład której wchodzą osoby w wieku 
55+, pożądany stan kompetencji w zakresie IT powinien obejmować ogólną wiedzę 
i umiejętności związane z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem kompu-
tera i Internetu do nawiązywania komunikacji oraz zdobywania informacji. 
 Programy szkoleń dla pracowników podnoszących swoje kompetencje powin-
ny odpowiadać potrzebom najważniejszych branż w gospodarce regionu oraz 
uwzględniać potrzeby i możliwości poszczególnych grup wiekowych, szczególnie 
osób starszych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
 Uwzględniając sytuację demograficzną (starzenie się społeczeństwa), jak  
i niezbędne działania na rzecz włączenia się do społeczeństwa informacyjnego osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w odniesieniu do mieszkańców posługują-
cych się IT w życiu prywatnym i publicznym powinno się dążyć do zwiększenia ich 
uczestnictwa w wykorzystywaniu technologii IT w życiu codziennym, m.in. po-
przez łatwiejszy dostęp do informacji zwiększających społeczną i ekologiczną 
świadomość obywateli. 
 Ograniczenie wykluczenia cyfrowego obywateli, jak również wsparcie zrów-
noważonego rozwoju regionu może zostać osiągnięte poprzez działania, które po-
winny: 

                                                 
4  A. Tubielewicz, M. Forkiewicz: Zapotrzebowanie społeczności regionalnej na podno-

szenie kompetencji informatycznych, w: R. Krosala (red.): Komputerowo zintegrowane zarządza-
nie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011,  
s. 443–454. 



Marcin Forkiewicz, Andrzej Tubielewicz 148 

1. Ułatwiać grupom społecznym o niskim poziomie życia kontakt z publicznymi 
instytucjami usługowymi – grupy te wielokrotnie częściej muszą się kontakto-
wać z instytucjami publicznymi w porównaniu do średniej. 

2. Zwiększać udział ludzi starszych w aktywności społecznej, poprzez włączanie 
ich do dialogu w ramach społeczności lokalnej, z wykorzystaniem narzędzi in-
formatycznych i telekomunikacyjnych, co przyniosłoby im, poprzez integrację 
społeczną, odpowiednio wysoką pozycję w społeczności oraz poprawę jakości 
życia. 

3. Zwiększać liczbę osób prywatnych regularnie korzystających z podstawowych 
usług Internetu oraz użytkowników wykorzystujących platformy e-
administracji i e-biznesu (zwiększanie aktywności społeczeństwa w zakresie 
technologii IT, obejmujących e-uczestnictwo i e-dostępność). 

 Szczególny nacisk należy położyć na przedsięwzięcia edukacyjne ukierunko-
wane na zniesienie różnorodnych barier ograniczających dostęp do rozwiązań  
w obszarze IT osobom z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które wynika-
ją między innymi z: 

 niskiego poziomu wykształcenia (np. wtórnego analfabetyzmu), 

 braku zabezpieczenia socjalnego zapewniającego realizację podstawowych 

potrzeb życiowych, 

 złego stanu zdrowia – niepełnosprawności, 

 wykluczenia społecznego. 
 Pokonanie tych barier wymaga nawiązania na poziomie samorządów lokal-
nych współpracy między instytucjami publicznymi i pozarządowymi działającymi 
w sferze socjalnej oraz ośrodkami edukacyjnymi i kulturalnymi, która ma na celu 
ułatwienie dostępu tym grupom do internetu poprzez: 

 opracowanie programów jego upowszechniania na poziomie lokalnym, 

 stworzenie ogólnodostępnych lokalnych ośrodków internetowych, 

 propagowanie korzyści z dostępu do Internetu, 

 organizowanie szkoleń w zakresie podstaw informatyki, 

 wspieranie programów upowszechniania dostępu do Internetu, 

 zapewnienie dofinansowania szkoleń i ewentualnego zakupu sprzętu kom-

puterowego dla rodzin najbiedniejszych i wykluczonych. 
 Istotne znaczenie dla realizacji koncepcji podnoszenia kompetencji w zakresie 
technologii informatycznych powinno mieć wsparcie publiczne w świadczeniu 
usług kształcenia IT, jak i podnoszeniu motywacji kształcenia, które będzie kiero-
wane do słabo wykształconych osób starszych i młodych pracowników oraz osób 
nieaktywnych zawodowo, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
 Drugi ważny obszar społeczny, w którym szerzej powinny być wykorzysty-
wane technologie IT oraz ukierunkowane działania edukacyjne, to dostęp do usług 
medycznych. Starzenie się społeczeństwa i wzrost liczy przewlekłych chorób oraz 
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rosnące zapotrzebowanie na lepszą opiekę zdrowotną powodują, że technologie IT 
odgrywać powinny podstawową rolę w zwiększeniu dostępu mieszkańców regionu 
do systemu opieki zdrowotnej. 
 
 
2.  Koncepcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenie kompe-

tencji IT 
 
 Model regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT mieszkańców  
(rysunek 1) opracowano na podstawie zasad metodologicznych konstrukcji syste-
mów5 oraz przyjętego celu strategicznego: podniesienie kompetencji mieszkańców 
regionu w zakresie technologii informatycznych, w powiązaniu z potrzebami nowo-
czesnej gospodarki, na drodze wsparcia rozwoju w województwie kapitału intelek-
tualnego i efektywnego jego wykorzystania, dla rozwoju i podniesienia konkuren-
cyjności sektorów wiedzy, innowacji i zaawansowanych technologii. 
 W strukturze regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT mieszkańców 
wyodrębniono podsystemy i zdefiniowano ich cele strategiczne: 
1. Edukacyjny (stanowiący podstawę systemu): podnoszenie wiedzy i umiejętności 

mieszkańców regionu w zakresie korzystania z IT na drodze ich kształcenia, 
zgodnie z wymaganiami społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na 
wiedzy oraz rynku pracy. 

2. Techniczny (zapewniający środki techniczne niezbędne do funkcjonowania 
podsystemu edukacyjnego): rozwój bezpiecznej i niezawodnej informatycznej 
infrastruktury technicznej, służącej wiedzy, kreatywności i innowacyjności  
w stopniu zapewniającym rozwijanie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców 
regionu przez całe życie oraz lepszy dostęp do rynku pracy. 

3. Organizacyjny (zapewniający środki organizacyjne niezbędne do funkcjonowa-
nia podsystemu edukacyjnego): organizacja, koordynacja i integracja wspól-
nych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemu podnoszenia kom-
petencji IT mieszkańców regionu. 

4. Społeczny (kształtujący otoczenie społeczne systemu): zwiększenie udziału 
społeczeństwa regionu w korzystaniu z usług teleinformatycznych w życiu co-
dziennym. 

5. Gospodarczy (określający korzyści gospodarcze uzyskane dzięki realizacji 
zadań systemu): wsparcie wzrostu gospodarczego regionu poprzez pełne wyko-
rzystanie możliwości i korzyści dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

6. Cywilizacyjny (uwzględniający wpływ systemu na podnoszenie jakości życia 
mieszkańców): wykorzystanie systemu podnoszenia kompetencji mieszkańców 
regionu do poprawy jakości życia oraz stworzenie równych, na poziomie euro-

                                                 
5  W. Flakiewicz: Systemy informacyjne w zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2002. 
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pejskim, szans korzystania z wysokiej jakości usług publicznych oraz okazji, ja-
kie daje aktywny udział w gospodarce opartej na wiedzy. 

 Uwzględniając występujące relacje potencjalnego popytu na szkolenia w za-
kresie IT, określono odpowiednie poziomy kompetencji dla założonych grup spo-
łecznych (rysunek 2). 

 

Podsystemy: 
Edukacyjny 
Techniczny 
Organizacyjny 
Społeczny 
Gospodarczy 
Cywilizacyjny 

Wejścia: 
Grupy społeczne  

i ich kompetencje IT 
Zasoby edukacyjne IT 
Infrastruktura  

techniczna IT 

Wyjścia: 
Pożądany stan 

kompetencji IT 
Rozwój infrastruktury 

technicznej IT 
Kadra edukacyjna IT 

Diagnoza stanu systemu

Cele systemu 

 
Rys. 1.  Koncepcja modelu systemu podnoszenia kompetencji IT mieszkańców regionu 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 

Grupy mieszkańców: 
 Osoby prywatne 
 Pracownicy niezwiązani 

z branżą IT 
 Pracownicy branży IT 
 Kadra szkoleniowa IT 

Kompetencje 
związane  

z wykonywaną 
pracą i poziomem 

myślenia 

Kompetencje związane 
z wiedzą – to, czego 

pracownik musi się nauczyć 
i co musi wiedzieć 

Kompetencje 
związane  

z umiejętnościami 
– to, co 

pracownik musi 
umieć robić 

Kompetencje związane 
z postawami, zasadami, 
normami i wartościami  

oraz motywacjami  
do zdobywania nowych 

kompetencji 
 

Rys. 2.  Grupy społeczne i ich kompetencje 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 W podsystemie społecznym szczególną uwagę zwrócono na wytyczenie kie-
runków działań prowadzących do zlikwidowania (sprowadzenia do poziomu mar-
ginalnego) zjawisk wykluczenia cyfrowego w zagrożonych grupach społecznych 
oraz na obszarach geograficznych, w tym poprzez: 

 zidentyfikowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 

czyli pozostających praktycznie poza życiem gospodarczym i społecznym 

(bezrobotni, ludzie starsi, niepełnosprawni, emigranci), 

 opracowanie programów dotarcia do osób starszych i zainteresowania ich 

dedykowaną im specjalną ofertą edukacyjną, 

 wytyczenie kierunków działań prowadzących do przywrócenia aktywności 

zawodowej osób nieczynnych zawodowo, 

 opracowanie programów zdobywania i podnoszenia umiejętności w zakre-

sie biegłego posługiwania się IT dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 

grup społecznych (dostęp do zasobów elektronicznych oraz gospodarki 

elektronicznej i opartej na wiedzy), 

 zaprogramowanie budowy na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfro-

wym infrastruktury uzupełniającej istniejące zasoby i tworzącej regionalną 

sieć szkoleniowo-dystrybucyjną IT. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Z punktu widzenia potrzeb i możliwości osób starszych wdrożenie modelu 
systemu podnoszenia kompetencji IT mieszkańców regionu powinno przyczynić się 
do poprawy jakości życia osób w wieku 55+ dzięki: 

 zmniejszeniu zagrożenia eliminacji osób w wieku 55+ z rynku pracy, 
 zwiększeniu aktywności zawodowej osób w wieku 55+, 
 przeciwdziałaniu wyłączeniu dużej części społeczeństwa z rynku pracy, 
 zwiększeniu możliwości zatrudnienia i własnego rozwoju zawodowego, 
 niedopuszczeniu do marginalizacji społecznej osób w wieku 55+, 
 zwiększeniu zaangażowania osób starszych w działalność społeczną, 
 podniesieniu samooceny osób w wieku 55+, 
 zmniejszeniu obaw osób starszych przed zmianami metod pracy, 
 stworzeniu lepszych warunków współpracy międzypokoleniowej. 

 
Praca powstała w ramach projektu Best Agers – Using the knowledge and expe-
rience of professionals in their primes to foster business and skills development in 
the Baltic Sea Region project (Program Regionu Morza Bałtyckiego UE 2007–
2013). 
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THE CONCEPT OF COMBATING DIGITAL EXCLUSION OF THE +55 
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Summary 
 
 In order to counter adverse demographic and social phenomena as well as their 
economic effects, it is necessary to develop and implement a model of enhancing IT 
skills of the older generation and other social groups in danger of digital exclusion. The 
model, which aims at practical inclusion of people aged 55+ into the processes of active 
formation and development of IT society, should be based on the organisation and sup-
port, mainly at regional level, of training seminars that enhance vocational and non-
vocational IT competences of the older generation. 
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ITERACYJNY MODEL STATYSTYKI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Żadna z koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI) nie uporała się z dwo-
ma fundamentalnymi, powiązanymi i być może nieprzezwyciężalnymi problemami: 
zagadnieniem definicyjnym i kwestią pomiaru. Brak jest szerzej akceptowanej defi-
nicji SI1, co jest przyczyną licznych zarzutów2, ale także implikuje problem drugi – 
trudno jest zdecydować, jakie charakterystyki mają mierzyć praktycznie niedefi-
niowalne pojęcie. Zależność jest dwukierunkowa. Wiele prób zdefiniowania SI 
wykorzystuje arbitralnie ustalone wartości, po przekroczeniu których społeczeń-
stwo miałoby się stać informacyjne. Powstaje błędne koło – definicje wykorzystują 
pomiar warunkowany przez te definicje. 
 Problemy statystyki SI mają przyczyny teoretyczne, pogłębiane przez liczne 
kwestie praktyczne. Obecność problematyki SI we współczesnym dyskursie spo-
łecznym wywołała rosnące zapotrzebowanie na narzędzia, które kwantyfikują do-
konujące się procesy. Powstało wiele badań nakierowanych na pomiar różnorod-
nych aspektów SI. Większość fundamentalnych ograniczeń takich pomiarów, zaob-

                                                 
1   Por. M. Goliński: Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomia-

ru, w: L. Haber (red.): Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: 
dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Kraków 2003; Idem: Spór o pojęcie społeczeństwa 
informacyjnego, w: B. Czarnacka-Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.): Ekonomiczne 
i społeczne aspekty informatyki – wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2009. 

2   Por. A.S. Duff: Information society studies, Routledge Research in Information Technol-
ogy and Society, Routledge, London 2000; P. Mullan: Information society: frequently un-asked 
questions, Spiked, 2000, http://www.spiked-online.com/Printable/0000000053AA.htm 
(11.02.2010);  F. Webster: Theories of the Information Society, Routledge, London 2006. 
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serwowanych już w początkach badań, w latach 60. XX wieku, pozostała aktualna 
do dziś3. 
 
 
1. Rola badań ilościowych społeczeństwa informacyjnego 
 
 Badania ilościowe SI pełnią szereg istotnych funkcji. Są warunkiem koniecz-
nym formułowania, realizacji i weryfikacji programów rozwojowych. Pozwalają na 
zdefiniowanie i lokalizację ważnych zagadnień związanych z wykorzystaniem ICT. 
Interesariuszom ułatwiają działania lobbingowe i formułowanie żądań pod adresem 
decydentów. Służą monitorowaniu luki cyfrowej4. Badania ilościowe SI nie są w 
pełni neutralne – często służą do realizacji określonych celów poszczególnych grup 
interesariuszy.  
 
 
2. Zakres i główne problemy statystyki społeczeństwa informacyjnego 
 
 Statystyka SI jest dziedziną, która jeszcze się kształtuje. Trwają spory doty-
czące metodyki badań, danych źródłowych, używanych wskaźników i sposobu 
interpretacji wyników. Od blisko dwóch dekad podejmowane są próby uzgodnień 
wszystkich praktycznie jej aspektów. Do dzisiaj nie uzgodniono nawet granic ob-
szaru, którym statystyka SI powinna się zająć. Sztywnych granic obszaru ba-
dawczego prawdopodobnie nigdy nie uda się ostatecznie zdefiniować ze względu 
na dużą dynamikę badanych zjawisk, wynikającą z charakterystycznego dla branży 
ICT szybkiego postępu technologicznego. 
 Statystyczne monitorowanie problematyki SI jest zadaniem trudnym. Decydu-
ją o tym następujące czynniki: 

 brak definicji SI i wynikający stąd brak zgody co do tego, jakie charaktery-
styki powinny być mierzone i w jaki sposób; 

 złożoność i multidyscyplinarność problematyki SI, powodujące, że szero-
kie spektrum zjawisk staje się potencjalnym tematem badawczym; 

 dynamika procesów kształtujących SI, powodująca konieczność stałego 
uaktualniania i uzupełniania instrumentarium badawczego; 

 duża popularność tematyki SI, skutkująca swoistym zatruciem informacyj-
nym wynikającym z istnienia konkurencyjnych badań; 

 znaczenie polityczne problematyki SI, powodujące, że wiele osób uczestni-
czy w dyskusji o SI bez względu na posiadane kompetencje; 

                                                 
3   M.J. Menou, R.D. Taylor: A “Grand Challenge”: Measuring Information Societies, w: 

The Information Society: 22, Taylor & Francis Group, Abingdon 2006. 
4   A.K Mahan: ICT indicators for advocacy, w: Global Information Society Watch 2007, 

APC, Hivos and ITeM 2007, http://www.giswatch.org/files/pdf/GISW_2007.pdf (27.02.2009). 
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 realne i potencjalne znaczenie branży informacyjnej, powodujące zaanga-
żowanie w badania licznych grup interesariuszy. 

 Jeden z możliwych modeli koncepcyjnych statystki SI zaproponowało w 2005 
roku OECD5. Model ten dobrze oddaje złożony i szeroki obszar problemów, z któ-
rymi zmierzyć się musi statystyka SI. Wszechobecność ICT powoduje, że tematem 
badań stać się może praktycznie każdy element współczesności. Jest to oczywiście 
nierealizowalne. Praktyka wymusza wybór najistotniejszych tematów i eliminację 
pozostałych.  
 Problemem jest nie tylko trudność ustalenia priorytetów badawczych, ale tak-
że permanentna zmienność takich ustaleń. Tempo rozwoju i wywrotowy (disrup-
tive) charakter ICT powodują, że ważne dziś techniki i zjawiska mogą stać się  
w krótkim czasie przestarzałe i marginalne. W warunkach stałego rozwoju ICT  
i postępującej deregulacji rynków telekomunikacyjnych trudne jest nawet ujednoli-
cenie używanych w statystyce SI pojęć. Stale pojawiają się nowe produkty, usługi  
i formy korzystania z nich. Chcąc w odpowiedzialny sposób opisywać rozwój SI, 
należy stale monitorować zachodzące zmiany i starać się uwzględniać je w prowa-
dzonych badaniach i używanych narzędziach. 
 Kolejnym problemem jest tempo dezaktualizacji danych statystycznych. Moce 
produkcyjne przemysłu samochodowego czy stoczniowego nie ulegają zasadni-
czym zmianom w ciągu dwóch czy trzech lat. W ICT okres taki może oznaczać 
daleko idące przemiany ilościowe i jakościowe, powodujące, że z chwilą publikacji 
wyniki badań mają wartość już tylko historyczną. 
 Liczba i różnorodność uczestników ilościowego monitorowania SI powoduje 
konkurowanie różnorakich badań, metodyk i sposobów pojmowania SI. Popular-
ność medialna tematyki powoduje, że do interpretacji wyników badań oraz wycią-
gania wniosków praktycznych aspirują osoby często bez odpowiedniego przygoto-
wania. Lista specjalistów wydłuża się tym bardziej, im częściej tematyka ta staje się 
elementem publicznej dyskusji. 
 Znaczenie i potencjał branży ICT powoduje, że wpływ na charakter wielu 
badań stara się uzyskać szerokie grono interesariuszy. Szczególnie firmy branży 
ICT mogą być zainteresowane w wykorzystaniu badań jako argumentów w działa-
niach lobbingowych czy w sporach dotyczących działań regulacyjnych państwa. 
Firmy te bywają też współautorami czy sponsorami takich badań. 
 Złożoność problematyki pomiaru jest jeszcze większa. Nie jest możliwe trwa-
łe ustalenie charakterystyk, które powinny być monitorowane. Co gorsza, nawet  
w danym momencie nie powinno się stosować jednego zestawu wskaźników do 

                                                 
5   Por. M. Goliński, M.: Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyj-

nego, w: H. Babis (red.): E-gospodarka w Polsce – Stan obecny i perspektywy rozwoju, Uniwer-
sytet Szczeciński, Szczecin 2010. 
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oceny obszarów znajdujących się na różnych etapach rozwojowych. OECD6 propo-
nuje zaadoptowanie na potrzeby statystyki SI swojego modelu rozwoju handlu elek-
tronicznego i wynikających z niego priorytetów pomiaru. Model ten wyróżnia trzy 
etapy rozwoju handlu elektronicznego: e-gotowość, e-intensywność i e-wpływ. 
Podejście to zakłada użycie odrębnych narzędzi pomiaru na poszczególnych eta-
pach rozwojowych.  
 Należy podkreślić, że statystyka SI istotnie różni się od statystyki społeczeń-
stwa przemysłowego. Statystyka przemysłu w centralnym punkcie swych zaintere-
sowań stawia produkt, a nie środki produkcji. Bardziej interesuje nas liczba wypro-
dukowanych samochodów niż liczba i charakter urządzeń użytych do ich produkcji, 
a ilość wydobytego węgla bardziej niż techniczne wyposażenie kopalń. W statysty-
ce SI jest odwrotnie – głównym przedmiotem analizy stają się dane dotyczące licz-
by użytkowników ICT. Ma to swoje uzasadnienie. W pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z produktem o charakterze materialnym, a w drugim z usługą. Ma to 
także uzasadnienie praktyczne: łatwo jest policzyć abonentów i urządzenia – trudne 
jest statystyczne monitorowanie sposobu korzystania z usług i sprzętu ICT.  
 Statystyka SI koncentruje się na infrastrukturze i zdolności do łączenia miejsc 
i osób (connectivity) zaniedbując aspekty jakościowe. W centrum uwagi znajduje 
się strona podażowa. W podejściu tym informacja, ilu abonentów ma dana usługa, 
staje się ważniejsza od informacji, kto, w jakim celu i z jakim skutkiem z usługi tej 
korzysta. Rosnąca złożoność problematyki SI i rosnąca rola aspektów społecznych 
wymuszają coraz intensywniejsze analizowanie strony popytowej i aspektów jako-
ściowych. Informacje takie są istotne w procesach formułowania polityki rozwojo-
wej oraz planowania przedsięwzięć biznesowych.  
 
 
3. Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego a metody jego pomiaru 
 
 Zjawiska związane z wykorzystaniem ICT charakteryzują się wysoką dyna-
miką przemian. Tak dynamicznego obszaru nie da się analizować za pomocą raz 
ustalonych metod badawczych. Stałej zmianie podlegają zarówno obiekty badania, 
jak i jego narzędzia. Rysunek 1 przedstawia propozycję adaptacji do potrzeb pomia-
ru SI wspomnianego modelu rozwoju handlu elektronicznego OECD. Model zawie-
ra trzy etapy: fazę gotowości, fazę intensywności i fazę wpływu. Charakteryzują się 
one odmiennymi, wiodącymi problemami wykorzystania ICT, wymagającymi od-
rębnych metod pomiaru. 
 

                                                 
6   OECD: Guide to Measuring the Information Society - 2009, Working Party on Indicators 

for the Information Society OECD 2009, http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/rio09/mate 
rial/5-Guide-measuringIS09-E.pdf (9.062009), s. 13. 
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Rys. 1.  Model rozwoju SI i priorytetów pomiaru SI 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W fazie gotowości budowana jest infrastruktura techniczna, biznesowa i spo-
łeczna konieczna do rozwoju SI. Odpowiednie dla tego etapu narzędzia statystyczne 
– wskaźniki gotowości – pozwalają na ocenę poziomu rozwoju infrastruktury 
umożliwiającej przejście do następnych etapów.  
 W fazie intensywności powstała infrastruktura wykorzystywana jest do ak-
tywności charakterystycznych dla SI. Badany jest sposób korzystania z ICT (jego 
rodzaj, wielkość, częstotliwość i wartość). Wskaźniki intensywności pozwalają na 
ocenę, kto i jak wykorzystuje ICT, co pozwala na zdefiniowanie zagrożonych ob-
szarów kraju, części społeczeństwa czy gospodarki. 
 W fazie wpływu coraz intensywniejsze wykorzystanie ICT prowadzi do istot-
nych przemian. Nowe zjawiska społeczne, fenomeny kulturowe i formy działalno-
ści gospodarczej w istotny sposób zmieniają istniejące dotychczas struktury. Sta-
tystka powinna pozwolić na rozpoznanie tych zjawisk, a wskaźniki wpływu na 
określenie, czy i w jakiej skali przemiany takie się dokonują. 
 Koncepcja OECD ma niewątpliwe zalety, zwraca bowiem uwagę na dyna-
miczny charakter SI. Ma jednak także istotną wadę. Zakłada bowiem, że wraz  
z przechodzeniem do kolejnych etapów istotnie maleje znaczenie monitorowania 
etapów poprzednich. Podejście takie jest niemożliwe do zaakceptowania z powodu 
dynamiki rozwojowej SI. Na poszczególnych etapach rzeczywiście pojawiają się 
nowe zjawiska i fenomeny, przesuwające punkt ciężkości prowadzonej analizy  
i wymagające nowych metod badawczych. Ale jednocześnie ta sama dynamika 
rozwojowa powoduje szybkie zmiany w obszarach zdefiniowanych jako istotne  
w etapach wcześniejszych i związaną z tym szybką dezaktualizację dotychczaso-
wych ustaleń.  
 Jeśli przyjmiemy, że na etapie gotowości najistotniejsza jest infrastruktura 
techniczna, a więc jej budowa, dostępność do niej i umiejętność korzystania z niej, 
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to musimy zauważyć, że są to elementy podlegające szybkim przemianom. Infra-
struktura ICT to nie infrastruktura drogowa czy kolejowa, o której, po forsownej 
modernizacji, możemy powiedzieć, że powinna zaspokoić potrzeby na następną 
dekadę. Tempo rozwoju ICT powoduje szybkie zużycie moralne infrastruktury  
i konieczność stałej jej modernizacji.  
 Badania SI będą zawsze monitorować infrastrukturę i dostęp do niej. Stabil-
niejszym elementem tego etapu rozwoju są umiejętności potrzebne do korzystania  
z infrastruktury. Generalnym trendem rozwojowym jest coraz większa przyjazność 
dla użytkownika kolejnych generacji ICT. Pomimo tego można wyobrazić sobie 
nowe rozwiązania, które wymagać mogą nowych umiejętności. Obszar umiejętno-
ści może ulegać przemianom także w wyniku zmian struktur edukacyjnych, choć 
będą to zmiany o znacznie dłuższym horyzoncie czasowym niż te, które wynikają  
z postępu technologicznego. 
 Rozwój ICT oddziaływać będzie także na obszary mające być głównymi te-
matami analizy na etapie intensywności. Zmiany o charakterze technicznym indu-
kują zmiany sposobów i intensywności wykorzystania ICT. Nowe zastosowania 
mogą wywoływać konieczność zmian legislacyjnych i prawdopodobnie będą coraz 
silniej uwarunkowane kontekstem kulturowym. 
 Etap oddziaływania, którego cechą immanentną ma być zmiana strukturalna, 
już ze swej istoty, stale wymagać będzie analizy za pomocą zmieniających się na-
rzędzi badawczych. Zmiany struktur społecznych, gospodarczych i kulturowych 
wywoływać będą zmiany w potrzebach informacyjnych uczestników SI, skutkujące 
dalszym rozwojem ICT i ponownymi przemianami na wszystkich trzech etapach 
rozwoju. 
 Analiza problematyki SI będzie mieć już stale charakter iteracyjny, wymusza-
jący kolejne powroty do etapów, które w założeniach OECD miały mieć charakter 
częściowo zamknięty. Zmodyfikowany, na podstawie tych rozważań, model bada-
nia SI przedstawiony został na rysunku 2. 

 
Rys. 2.  Iteracyjny model rozwoju SI i priorytetów pomiaru SI 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Nie wycofując się z wniosku o iteracyjnym charakterze modelu badania SI, 
trzeba uznać częściową słuszność koncepcji OECD, szczególnie w odniesieniu do 
państw wysokorozwiniętych. Kraje te zbudowały infrastrukturę techniczną SI, która 
w znacznej mierze zaspokaja ich bieżące potrzeby. Istotne jest także, że moderniza-
cja infrastruktury jest zadaniem łatwiejszym i mniej kosztownym niż tworzenie jej 
od podstaw. Poziom rozwoju gospodarczego, posiadane zasoby ludzkie  
i dostęp do źródeł finansowania dodatkowo ułatwiają ewentualne ulepszenia. Istnie-
jące w tych krajach struktury edukacyjne dostarczają potrzebnych umiejętności. 
Faza gotowości może być więc chwilowo uznana za zamkniętą na obecnym etapie 
rozwoju technologicznego. 
 Podobnie może zostać oceniona faza intensywności. Istniejąca infrastruktura 
jest dostępna fizycznie i finansowo oraz wykorzystywana przez znaczący odsetek 
obywateli i przedsiębiorstw. Zastosowania ICT funkcjonują w (mniej lub bardziej) 
dopasowanych ramach prawnych, a kontekst kulturowy sprzyja rozwojowi i wyko-
rzystaniu ICT. W takiej sytuacji znajduje się większość państw Zachodu. W ich 
wypadku to, co najciekawsze z badawczego punktu widzenia, związane jest z pro-
blemami charakterystycznymi dla fazy oddziaływania – są to zmiany wywoływane 
przez ICT.  
 Wywrotowy charakter ICT powoduje jednak, że wystarczająca obecnie infra-
struktura może szybko okazać się niewystarczająca wobec rozwoju nowych technik 
i rosnących potrzeb informacyjnych ich użytkowników. Konieczny może być wtedy 
powrót do metod analizy stosowanych na wcześniejszych etapach rozwoju. 
 Przedstawiony w artykule iteracyjny model pomiaru SI nie jest oczywiście 
ostatecznym rozwiązaniem problemów badań ilościowych SI. Wydaje się jednak, 
że może być on przydatny w konstruowaniu nowych badań tego typu. 
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THE ITERATIVE MODEL OF INFORMATION SOCIETY STATISTICS 
 
 

Summary 
 
 Information society statistics are still emerging. It is an area of constant discussion 
and exploration. The paper presents a proposal of the iterative model of information 
society statistics. 
 

Translated by Michał Goliński 
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AUDYTU ROZWOJU KOMUNIKACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Skuteczna komunikacja zapewniająca optymalny przepływ wiedzy i infor-
macji ma decydujący wpływ na tworzenie intelektualnego kapitału społeczeń-
stwa, który w obecnej dobie prawie nieograniczonego dostępu do aktywów mate-
rialnych stanowi jeden z najważniejszych czynników kreujących rozwój w wielu 
sektorach gospodarki i życia społecznego. Można zatem stwierdzić, że rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego jest kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej 
działalności i zmian człowieka. Ponieważ człowiek jako jednostka skupiona w ob-
szarze wspólnej podmiotowości stanowi podstawę społecznej przynależności 
(dzielnica, miasto, województwo, kraj, kontynent, płeć, preferencje, upodobania 
itp.), tworząc tym samym społeczeństwa, ma możliwość poprzez rozwój technolo-
gii komunikacji tworzenia społeczeństwa informacyjnego.  
 Ponieważ społeczeństwo informacyjne stanowi bazę dalszych rozważań, nale-
ży odpowiedzieć w pierwszej kolejności na pytanie, czym jest a czym nie jest spo-
łeczeństwo informacyjne? 
 Według OECD1: Społeczeństwo informacyjne może zostać znalezione na prze-
cięciu, kiedyś odrębnych, przemysłów: telekomunikacyjnego, mediów elektronicz-
nych i informatycznego, bazujących na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedną 
z wiodących sił jest stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów oferowanych 
na rynku, której towarzyszą spadające ceny. Innym elementem jest możliwość łą-

                                                 
1  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – WWW.oecd.org), 

ale w dostępnych źródłach brak jest wskazania dokładnej nazwy dokumentu, 1999.  
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czenia komputerów w sieci, pozwalająca im na dzielenie danych, aplikacji, a cza-
sami samej mocy obliczeniowej na odległości tak małe jak biuro i tak duże jak pla-
neta. Ten podstawowy model rozproszonej mocy obliczeniowej i szybkich sieci jest 
sednem społeczeństwa informacyjnego. 
 Podobne ujęcie prezentuje L. Soete, który określa społeczeństwo informacyjne 
jako to, które się właśnie kształtuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji 
informacji i danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu 
użyciu informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne  
i prawne zmiany, które głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo jako takie2. 
 Definicje innych autorów, takich jak T. Hofmokla3 czy K. Jakubowicz4, rów-
nież skupiają swoją uwagę na dostępie wszystkich ludzi do podstawowego zakresu 
techniki komunikacyjnej i informacyjnej, oraz na otwartości sieci, czyli nieskrępo-
wanym dostępie do informacji opartym na zdolności wzajemnego łączenia się i 
przetwarzania danych, kompatybilności i zdolności współpracy wszelkiej techniki 
umożliwiającej kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi. 
 
 
1. Kiedy społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym 
 
 Niezależnie jednak od wszelkich trudności interpretacyjnych jedno jest pew-
ne: w potocznym dyskursie społeczeństwo informacyjne rozumiane jest jako społe-
czeństwo epoki ponowoczesnej, w której szczególną rolę odgrywa informacja  
i wiedza oraz techniki i urządzenia do jej transmisji i przetwarzania, czyli kompute-
ry i sieci komputerowe. Techniki komunikacyjne i informacyjne (information and 
communications technology – ICT) są więc nierozłącznie związane z istotą, cecha-
mi i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, są jego czynnikiem sprawczym. 
 Niemniej warto w tym miejscu zauważyć, że pomimo wielości definicji nadal 
napotykamy ogromne trudność przy definiowaniu społeczeństwa informacyjnego. 
Sprawia to, że jeszcze trudniejsze do wykonania jest zadanie opracowania zbioru 
wskaźników oraz metod ich pomiaru i/lub obliczania, które pozwoliłyby ilościowo 
opisać społeczeństwo informacyjne (interesującą próbę w tym względzie stanowią 
prace grupy roboczej OECD). W tej sytuacji wiarygodna odpowiedź na pytanie, 
w jakim stopniu wskazane społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym, jest 
w gruncie rzeczy bardzo trudne, lecz możliwe do osiągnięcia. 
 Analizując, w oparciu o badania literaturowe, zakres definicyjny sformułowa-
nia „społeczeństwo informacyjne”, można najogólniej stwierdzić, że społeczeństwo 

                                                 
2  L. Soete: Building the Information Society for All Us. Final Report of the High Level Ex-

port Group, Bruksela 1997. 
3  T. Hofmokla – twórca Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). 
4  K. Jakubowicz: Społeczeństwo informacyjne – spóźniony przybysz, w: W. Strykowski 

(red.): Media a edukacja, Poznań 1997. 
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staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju oraz skali i 
skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagający zastosowania 
nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania ol-
brzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy. W takim społeczeń-
stwie: 

 informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym 
czynnikiem wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wy-
korzystywanie teleinformatyki; 

 siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych; 
 większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozu-

mianego sektora informacyjnego5. 
 Tak więc podstawową cechą społeczeństwa informacyjnego jest szybki roz-
wój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy 
Internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespo-
tykaną dotychczas skalę. Coraz mniej istotne w porozumiewaniu się i przekazywa-
niu wiedzy stają się czynniki takie jak miejsce czy odległość. Nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że obecnie świat wkroczył w erę, w której najcenniejszym dobrem 
stała się informacja. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii 
umożliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie i analizę. Można zatem stwierdzić, 
że do głównych czynników rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego 
należą:  
1. Globalizacja informacyjna działań, a więc rozwój infrastruktury i usług, będąca 

wynikiem: wirtualnych sposobów organizowania, wzajemnej wymiany danych 
i wiedzy przedmiotowej. 

2. Globalizacja organizacyjna i gospodarcza, będąca konsekwencją: organizacyj-
nej integracji (wirtualnej) przedsiębiorstw, integralności gospodarczej współ-
działania, w elastycznych, uczących się strukturach organizacji wirtualnych. 

3. Przemiany kulturowe, społeczne i polityczne, wynikające z nowych sposobów 
pracy ludzi, będące wynikiem: narastającej roli zasobów danych i wiedzy 
przedmiotowej w przemianach organizacji działań, udziału usług w PKB, kon-
sekwencji podmiotowego udziału ludzi w strukturach społeczeństwa (cyfrowej 
organizacji działań). 

 Aby możliwy było wystąpienie powyższych czynników, niezbędne jest osią-
gnięcie minimalnego poziomu dostępności do treści w Internecie. Miarą tego po-
ziomu jest liczba komputerów z szerokopasmowym łączem do Internetu  
i penetracja rynku usług szerokopasmowych. W tabeli 1 przedstawiono stosunek 
liczby komputerów z szerokopasmowym łączem do Internetu w wybranych krajach 
w latach 2004 i 2009. Na rysunku 1 zaprezentowano potencjał rynku usług szero-
kopasmowych w wybranych krajach w roku 2006. 

                                                 
5  Na podstawie Raportu KRRT Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa 1999. 
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 Jak można zauważyć z powyższych danych, w okresie ostatnich 5–6 lat nastą-
pił gwałtowny rozwój infrastruktury teleinformatycznej w wielu krajach europej-
skich, co niewątpliwie przekłada się na przyspieszenie rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego.  
 

Tabela 1 
Liczby komputerów z szerokopasmowym łączem do Internetu  

w wybranych krajach w latach 2004 i 2009 
 

Kraj Stosunek liczby komputerów do liczby łączy internetowych [%] 

2004 2009 

Hiszpania 34,55 51,74 

Włochy 29,02 48,34 

Francja 26,49 57,30 

Wielka Brytania 19,51 85,75 

Niemcy 15,52 70,57 

Litwa 9,62 44,39 

Polska 8,18 39,79 

Czechy 4,16 43,48 
Źródło:  opracowanie na podstawie: Comunication from the commission to the council, the 

European economic and social committee and the committee of regions, Brussels. 
 

 
Rys. 1.  Penetracja rynku usług szerokopasmowych w roku 2006  

Źródło:  UKE, Szerokopasmowy dostęp do Internetu jako element strategii rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego, www.psst.rzeszow.pl 
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2.  Analizy sieci społecznych jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji 
społeczeństwa informacyjnego 

 
 Komunikacja społeczna to istotny złożony proces, którego celem jest nie tylko 
informowanie o planach i zadaniach, ale również jest to ważny mechanizm inte-
grujący społeczności, budujący wzajemne zaufanie, wzmacniający spójność 
wewnętrzną, wspierający budowanie wizerunku grupy, a także usprawniający 
proces tworzenia się innowacji czy transferu wiedzy. Szybka i pełna informacja 
jest bowiem w środowisku społecznym konieczna do podejmowania adekwatnych 
decyzji przez jednostki w nim występujące. Brak sprawnej komunikacji społecznej 
może tym samym istotnie zakłócić funkcjonowanie całego społeczeństwa, hamując 
zmiany o charakterze strategicznym poprzez narastającą dezinformację, tworzenie 
się podziałów międzyspołecznych czy blokowanie przepływu informacji. 
 Zatem możliwość odtworzenia relacji komunikacyjnych zachodzących między 
osobami korzystającymi z Internetu, skupiona wokół kluczowych procesów i zaso-
bów wiedzy powstających między nimi, jest prawdziwym wyzwaniem. Jednocze-
śnie należy podkreślić, że większość wykorzystywanych do tego analiz ogranicza 
się do podejścia badawczego, koncentrującego się na ocenie schematu powiązań. 
Tego rodzaju badania są z reguły wspierane analizą jakościową, mierzącą poziom 
zadowolenia poszczególnych członków społeczności z komunikacji w niej wystę-
pującej, ze współpracy między wybranymi osobami czy też z użyteczności narzędzi 
wspierających te procesy (np. intranet, Wiki, fora. BIP, itp.). Nie daje to jednak 
możliwości odtworzenia „dynamicznej tkanki społecznej” będącej odbiciem społe-
czeństwa, w której wiedza – poprzez codzienną współpracę – przepływa wewnątrz 
niego.  
 Mapowanie i analizę wspomnianych relacji zachodzących między członkami 
społeczeństwa umożliwia natomiast analiza sieci społecznych (Social Network Ana-
lysis – SNA). Jest to narzędzie badawcze, które wywodzi się między innymi  
z matematycznej teorii grafów, algebry macierzowej oraz statystyki. Od wielu lat 
jest ono z powodzeniem stosowane w wielu dyscyplinach naukowych, a doświad-
czenia ostatnich lat wskazują, iż może być ono z sukcesem implementowane rów-
nież w obszarze studiów nad komunikacją społeczeństwa informacyjnego. Główną 
zaletą SNA jest możliwość odtwarzania, wizualizacji i analizy złożonych, wielopo-
ziomowych relacji np. społecznych, biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie, jak  
i pośrednie kontakty między członkami danej społeczności. Zgodnie ze specyficzną 
terminologią SNA każda sieć społeczna składa się z tzw. węzłów (w tym przypadku 
źródeł informacyjnej koncentracji wiedzy) oraz łączących ich relacji. 
 SNA od konwencjonalnych narzędzi badań społecznych odróżnia fakt,  
iż w centrum zainteresowania tej metody znajdują się tzw. dane relacyjne, a nie 
atrybuty. W przypadku badania sieci społecznych to właśnie współpraca czy komu-
nikacja w kwestiach merytorycznych wskazują faktyczną rolę danej jednostki (lub 
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grupy osób) w ramach procesu tworzenia i dostępu do informacji. Tak więc w opar-
ciu o tę metodę możliwe jest przeprowadzenie audytu rozwoju komunikacji społe-
czeństwa informacyjnego, który stanowi punkt wyjścia do inicjowania dalszych 
zmian nakierowanych na budowanie trwalszych więzi i elementów niezbędnych do 
stałego rozwoju zjawiska, jakim jest społeczeństwo informacyjne. 
 Zatem celem audytu komunikacji społecznej przeprowadzonego w oparciu  
o analizę sieci społecznych jest pomiar efektywności komunikacji użytkowników 
Internetu stanowiących określoną grupę społeczną oraz dostarczenie danych nie-
zbędnych do podjęcia koniecznych działań mających na celu usprawnienie funkcjo-
nowania społeczeństwa informacyjnego w tym względzie. Badanie SNA pozwala 
zrekonstruować, a następnie poddać szczegółowej analizie sieć relacji między 
członkami danej społeczności. Wykorzystanie tego narzędzia umożliwia odtwo-
rzenie schematu współpracy między członkami danej społeczności. Na tej podsta-
wie opracowywane są rekomendacje mające na celu usprawnienie komunikacji 
społecznej, zintegrowanie grup społecznych oraz grup znajdujących się na pe-
ryferiach komunikacyjnych, zlikwidowanie wąskich gardeł komunikacyjnych 
oraz efektywne wykorzystania osób i grup najlepiej skomunikowanych w spo-
łeczeństwie. Przykład analizy SNA zaprezentowano na rysunku 2.  
 Zatem audyt komunikacji społecznej (AKS) to audyt, w którym za podstawo-
wy element zainteresowania przyjmuje się analizę czynników i działań tworzących 
wzajemne sprzężenia pomiędzy jednostkami danej społeczności a grupami społecz-
nymi z jej otoczenia. Stąd też AKS pomaga budować i optymalizować relacje 
między osobami i poszczególnymi grupami osób, tak aby zapewniały one dalszy 
rozwój społeczeństwa i nie stanowiły bariery. Ponadto badanie audytowe oparte na 
analizie sieci społecznych pozwala określić relacje społeczne w danej społeczności 
na różnym poziomie szczegółowości. Audyt może więc zostać poświęcony całemu 
społeczeństwu lub zawężony do mniejszych grup np. osób zaangażowanych w kon-
kretny proces, osób posiadających konkretną wiedzę.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza sieci społecznych to przykład dynamicznie rozwijającego się narzę-
dzia badań społecznych. Bogaty dorobek naukowy oraz doświadczenie wielu prak-
tyków prowadzących audyty badające procesy przepływu wiedzy i informacji 
sprawiły, iż analiza sieci społecznych została uznana za ważne narzędzie wspoma-
gające proces budowania społeczeństwa informacyjnego. 
 SNA, wsparta odpowiednim oprogramowaniem, daje możliwość dogłębnej 
analizy ukrytych na co dzień sieci relacji, przez co powinna być traktowana jako 
punkt wyjścia do podejmowania kolejnych kroków mających na celu budowanie 
społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badań bazujących na SNA pozwalają bo-
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wiem szczegółowo określić kierunki dalszych działań w takich obszarach, jak: 
kształtowanie optymalnej struktury sieci informacyjnej, tworzenie i dobór najsku-
teczniejszych narzędzi technicznych wspierających rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego w zakresie komunikacji oraz w procesie pozyskiwania i tworzenia wiedzy.  

 

 
Rys. 2.  Przykład sieci współpracy w procesie przepływu wiedzy 

Źródło:  opracowanie własne. 
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THE AUDIT OF THE DEVELOPMENT  
OF INFORMATION SOCIETY COMMUNICATION  

WITH THE USE OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) 
 
 

Summary 
 
 Because of the fact that the man as the individual focused on the area of common 
entity constitutes the basis of social affiliation (district, city, voivodship, country, conti-
nent, gender, preferences, inclination etc.) creating societies has the possibility of build-
ing information society through the development of communication technology. 
The article presents social network analysis as a tool of the audit of the development of 
information society communication. 
 

Translated by Sławomir Kotylak 
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ROLA E-EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU ZAWODOWEGO 
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczne wdrażanie nowoczesnych technologii w gospodarce opartej na 
wiedzy wymusza trwałą edukację społeczeństwa, a szybko zmieniające się techno-
logie powodują konieczność stałego uzupełniania wiedzy. W społeczeństwie infor-
macyjnym podwyższa się znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim, w tym jego 
doskonalenia i rozwoju. Zdolność do podejmowania nowych zadań zawodowych  
i stałego uczenia się jest podstawowym sposobem dopasowywania się do zmian  
i doskonalenia zawodowego. 
 
 
1. Rozwój zawodowy w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stawia przedsiębiorstwa oraz stosowane 
w nich koncepcje przed nowymi wyzwaniami. Zarządzanie musi mieć w coraz 
większym stopniu charakter innowacyjny, co wiąże się ze zdolnością adaptacji 
organizacji do zmieniającego się otoczenia, jednak innowacyjność, adaptacyjność  
i elastyczność przedsiębiorstw nie jest możliwa bez odpowiednio przeszkolonej 
kadry1. W społeczeństwie informacyjnym podwyższa się znaczenie zarządzania 
kapitałem ludzkim, w tym jego doskonalenia i rozwoju. Zdolność do podejmowania 
nowych zadań zawodowych i stałego uczenia się jest podstawowym sposobem 

                                                 
1   D.P. Cushman, S. Sanderson King: Communication and High-Speed Management, „State 

University of New York Press”, New York 1995, s. 16–17. 
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dopasowywania się do zmian i doskonalenia zawodowego. T. Hall rozpatruje poję-
cie kariery w czterech wymiarach, ukazujących wartość podejmowania nowych 
zadań zawodowych w procesie doskonalenia zawodowego 2: 

 kariera jako posuwanie się naprzód; najczęściej kojarzone pojęcie rozwoju 
zawodowego jako zajmowanie kolejnych stanowisk, 

 kariera jako zawód, 
 kariera jako sekwencja prac na przestrzeni życia, 
 kariera jako sekwencja prac związanych z rolą. 

 Indywidualne planowanie doskonalenia zawodowego składa się z kilku faz: 
samooceny, zbierania informacji na temat dostępnych ścieżek rozwoju, wyznacza-
nia celów oraz realizacji (rysunek 1). Podstawowym czynnikiem rozwoju jest wie-
dza postrzegana jako ogół wiadomości zdobytych w procesie nauczania. Dostęp-
ność szkoleń ad hoc za pomocą e-nauczania zwiększa szansę pracownika na awans 
poprzez przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych oraz doskonalenie 
zdobytych już umiejętności. 
 

 
Rys. 1.  Fazy planowania kariery z punktu widzenia pracownika 

Źródło:  opracowanie na podstawie: G. Łukasiewicz: Kształtowanie karier zawodowych, 
w: A. Szałkowski (red.): Rozwój pracowników, przesłanki, cele, instrumenty, War-
szawa 2002, s. 81. 

 
 Rozwój nowoczesnych technologii umożliwił stworzenie nowych sposobów 
przesyłania informacji i zdobywania wiedzy. Multimedialne środki przekazu łączą-
ce dźwięk, obraz, tekst, animację i wideo stworzyły nowe możliwości w przekazy-
waniu informacji. Internet stał się wygodnym, ekonomicznym i powszechnym na-
rzędziem komunikacji, a zastosowanie komputerowych i telekomunikacyjnych 

                                                 
2   M. Strykowska: Zawód – praca – kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współcze-

snych organizacji, w: M. Strykowska  (red.): Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. 
Perspektywa psychologiczna, Poznań 2002, s. 24. 
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technologii znacząco wpłynęło na standard życia, sposób wykonywanej pracy  
i komunikacji interpersonalnej3. 
 Dynamiczne wdrażanie nowoczesnych technologii wymusza stałą edukację 
społeczeństwa, szybko zmieniające się technologie powodują konieczność stałego 
uzupełniania wiedzy – uczenia się przez całe życie. Coraz większa część gospo-
darstw domowych posiada dostęp do komputera oraz sieci Internet (rysunek 2).  
W celu zaspokojenia potrzeb samokształcenia można zastosować metodę zdobywa-
nia „wiedzy na czas” (just-in-time), czyli poszerzania wiedzy o kolejne, potrzebne  
w danej chwili umiejętności. Nauczanie na odległość może spowodować przełom 
społeczny – poprzez zrównanie szans w dostępie do wiedzy, czy też niwelowanie 
nierówności społecznych4. 
 

 
Rys. 2.  Wyposażenie gospodarstw domowych w technologie ITC w latach 2003–2009 

Źródło:  D. Batorski: Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, w: J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2009, 
warunki i jakość życia Polaków. Raport, s. 151. 

 
 Wykorzystuje się różne formy wsparcia procesu e-nauczania, dzięki czemu 
osoby szkolone mają szansę zaznajomić się z szeregiem zastosowań nowoczesnych 
technologii. Choć tradycyjne sposoby nauczania pozostają główną metodą prowa-
dzenia szkoleń, to ich udział sukcesywnie spada na rzecz nowych metod kształce-
nia. Wykorzystanie metod e-nauczania wspieranych nowoczesnymi technologiami 
cały czas zyskuje na popularności. Z badań przeprowadzonych w 2011 roku  

                                                 
3   Z. Zieliński: Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy, w: Zeszyty Na-

ukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 641, Kraków 2004, s. 123. 
4   Ibidem, s. 124. 



Piotr Machura, Łukasz Łysik 172 

przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej działającą przy Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu (próba składała się z 88 jednostek gospodarczych, które 
wzięły udział w badaniu) wynika, że tylko nieco ponad połowa przedsiębiorstw 
realizuje stałe szkolenia pracowników (53%). Najpopularniejsze są szkolenia pro-
wadzone metodami tradycyjnymi (55%), a mniej niż połowa przedsiębiorstw (42%) 
stosuje strategie mieszane, szkoląc swoich pracowników w sposób tradycyjny oraz 
z wykorzystaniem e-nauczania. Tylko 3% ankietowanych przedsiębiorstw zgłosiło, 
że w szkoleniu pracowników korzystają wyłącznie z e-nauczania5. 
 
 
2. E-edukacja w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Rosnące wykorzystanie technologii komputerowych i mobilnych wskazuje na 
potrzebę stałego zaznajamiania się z tymi technologiami w celu uchronienia przed 
efektem wykluczenia społecznego. Zmiany, jakie wnosi e-learning do modelu na-
uczania, dotyczą kanałów i mechanizmów przekazu wiedzy, przez co osoby objęte 
tą formą nauczania mają możliwość zaznajomienia się z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii w praktyce. W procesie szkoleń opartych na mechanizmach  
e-learningu korzystać można z6: 

 nośników informacji (CD, DVD, pamięć Flash), 
 sieci komputerowej, 
 telefonu, 
 audio- i wideokonferencji, 
 innych form rozpowszechniania informacji i wiedzy. 

 E-edukacja spełnia swoją rolę zarówno jako metoda kształcenia i samokształ-
cenia oraz jako doskonały sposób aktualizacji bieżącego stanu wiedzy i zdobywania 
nowych umiejętności. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i wprowadzeniu 
elementów interaktywnych e-nauczanie staje się doskonałym narzędziem wspoma-
gającym zdobywanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. To, jak 
przyswajamy informacje, przedstawia stożek Dale’a – zapamiętujemy7: 

 10% tego, co czytamy, słyszymy, 
 30% tego, co widzimy, 
 50% tego, co widzimy i słyszymy, 
 70% tego, co mówimy i piszemy, 
 90% tego, co wykonujemy. 

                                                 
5   J. Sobieska-Karpińska (red.): E-edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Raport z ba-

dań statutowych zrealizowanych przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej, Wrocław 2011. 
6   M. Hyla: Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 52. 
7   D. Sankowski: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej, Automaty-

ka, Kraków 2007, t. 11/3, s. 460. 
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 Wykorzystanie materiałów interaktywnych, multimedialnych i symulacji  
w procesie e-nauczania znacząco zwiększa skuteczność poznawania nowoczesnych 
technologii. Wymienione przykłady zastosowań nowoczesnych technologii w prze-
biegu e-nauczania wspomagają proces zdobywania umiejętności korzystania z no-
woczesnych technologii oraz motywują uczestników do kontynuowania procesu 
uczenia się. Kluczowa rola komunikowania w procesach kształcenia pozwala na 
stałe doskonalenie umiejętności zawodowych, a jednoczesna znajomość technologii 
pozwala wspierać proces pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz pozwala na 
podejmowanie nowych zadań zawodowych. 
 Przy znaczącym wkładzie e-edukacji w zdobywaniu umiejętności korzystania 
z nowoczesnych technologii nie należy zapominać, że sama forma e-nauczania jest 
zdecydowanie bliższa przedsięwzięciom działu szkoleń lub działu personalnego niż 
zadaniom działu informatycznego oraz że wspomaga w organizacji procesy podno-
szenia poziomu kompetencji i umiejętności8. Choć za pośrednictwem metod on-line 
prowadzone są głównie szkolenia obowiązkowe oraz podstawowe szkolenia z na-
rzędzi i aplikacji wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie, można zauważyć, 
że w ponad połowie badanych jednostek istniała możliwość uczestnictwa w szkole-
niach kierowniczych z wykorzystaniem materiałów on-line (rysunek 3). 
 

 
Rys. 3.  Wykorzystanie narzędzi on-line w wybranych programach nauczania 

Źródło:  opracowanie na podstawie: 2007 Industry Report, „Training Magazine”, listopad 
2007, s. 7. 

 

                                                 
8   M. Hyla: Przewodnik…, op. cit., s. 25. 
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3. Rola e-edukacji w kształtowaniu rozwoju zawodowego 
 
 Kursy e-nauczania umożliwiają wyrobienie nawyków reagowania w odpo-
wiedni, zautomatyzowany sposób. Można w ten sposób doskonalić predyspozycje 
osób posiadających już podstawowe umiejętności w danej dziedzinie, gdzie w wa-
runkach zbliżonych do rzeczywistości doskonali się działanie wykonawców w za-
wodach o dużych kosztach błędu pracownika. W procesie tym następuje wzmoc-
nienie uczenia symulacyjnego poprzez wykorzystanie uczenia poznawczego9. 
 Doskonalenie codziennych działań pracowników odbywa się również dzięki 
refleksji nad potencjalnie uczącym doświadczeniem, z którego może wynikać oso-
biste uczenie się i rozwój10. Gdy w trakcie procesu e-edukacji osoba otrzyma in-
formację zwrotną adekwatną do podjętych działań, ma możliwość refleksji nad 
aktualnym stanem rzeczy, a jej własna analiza tego zdarzenia prowadzi do szersze-
go zrozumienia danej sytuacji praktycznej. W przypadku pracowników wiedzy  
i pracowników usługowych największą skuteczność przynoszą szkolenia, w których 
zorganizowano środowisko pozwalające na uczenie się nawzajem doświadczonym 
pracownikom, a które pozwala na pełne zrozumienie sytuacji zawodowych oraz 
doskonalenie realizacji roli zawodowej.  
 Około 10% małych i średnich przedsiębiorstw przytacza brak umiejętności 
jako przeszkodę w dalszym rozwoju. Muszą oni sprostać specyficznym wyzwaniom 
w ich codziennej działalności i stale aktualizować kompetencje pracowników. Do-
stęp do odpowiednich ofert nauczania, w szczególności tych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, pozwala zwiększyć konkurencyjność tego typu przed-
siębiorstw11. Jedną z form szkolenia pracowników są kursy prowadzone za pomocą 
nowoczesnych technologii, polegające na wykorzystaniu interaktywnej techniki 
komputerowej, techniki wideo i symulacji komputerowej. E-edukacja dzięki swej 
elastyczności daje możliwość zaprojektowania metod szkoleniowych dostosowa-
nych do potrzeb pracowników. 
 Szkolenia prowadzone za pomocą e-nauczania stanowią dobre rozwiązanie,  
w przypadku gdy istnieją trudności ze znalezieniem odpowiedniego personelu szko-
lącego (specjalistów) lub brak w firmie wydzielonej jednostki odpowiedzialnej za 
rozwój i szkolenie pracowników (m.in. jednoosobowe działalności gospodarcze, 

                                                 
9   J. Woźniak: e-Learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-

ne, Warszawa 2009, s. 27–28. 
10  J.R. Davis, A.B. Davis: Effective Training Strategies, Berrett-Koehler Publishers, San 

Francisco 1998, s. 103. 
11  T. Hall, I. Hamburg: Kształcenie nieformalne i wykorzystanie web 2.0 w strategiach 

szkoleniowych małych i średnich przedsiębiorstw, w: „eLearning Papers” 2008, nr 11, s. 6. 
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małe i średnie przedsiębiorstwa). Zalety prowadzenia szkoleń za pomocą nowocze-
snych technologii to12: 

 umożliwienie nauki w indywidualnym tempie i czasie, 
 możliwość sprawdzenia zrozumienia przyswajanego zakresu materiału, 
 śledzenie postępu poszczególnych jednostek, 
 dostęp do szkoleń w odległych miejscach. 

 E-nauczanie usprawnia również proces edukacji pracowników poprzez obni-
żenie kosztów szkoleń, uniezależnienie od godzin pracy, a także redukcję liczby 
delegacji. Pozwala także na13: 

 wydajne zarządzanie materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi, przy-
czyniając się do sprawnego zarządzania wiedzą w organizacji, 

 stworzenie pełnego i przejrzystego obrazu umiejętności i kompetencji pra-
cownika, zespołu oraz całej organizacji, 

 udostępnienie mechanizmów zdalnych szkoleń i pracy, rozszerzając i uela-
styczniając kanały komunikacyjne. 

 Przedsiębiorcy, którzy brali udział w wymienionych badaniach na pierwszych 
miejscach wśród czynników wpływających na podjęcie szkoleń z wykorzystaniem 
technologii e-nauczania wymieniają elastyczność czasową (64%), obniżenie kosz-
tów (61%) oraz możliwość szkolenia pracowników w miejscu pracy (49%). Decy-
dujące dla nich znaczenie ma więc fakt, że godziny szkoleń mogą być ustalane  
w sposób elastyczny – e-szkolenia pracowników można prowadzić w terminach 
dogodnych dla pracodawcy, ale również dla pracowników. Prawie tak samo ważne 
jest obniżenie kosztów szkoleń związane m.in. z brakiem opłat za dojazdy, noclegi 
czy koszty delegacji. Dla co drugiego przedsiębiorstwa za wyborem technologii  
e-nauczania w szkoleniu pracowników przemawiała możliwość realizacji szkoleń  
w miejscu pracy. Na dalszych miejscach znalazły się czynniki związane z możliwo-
ścią lepszego wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwie (22%), brakiem ograni-
czeń liczby szkolonych pracowników (20%) i jednolitym przekazem wynikającym 
z faktu, że wszyscy uczestnicy e-szkoleń mają dostęp do takich samych informacji 
(18%). Małe znaczenie dla przedsiębiorstw ma możliwość dokładnego raportowa-
nia wyników e-nauczania. Jedynie 6% ankietowanych przedsiębiorstw uznało ten 
czynnik za istotny (rysunek 4)14. 
 Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych biorących udział w bada-
niach i korzystających z e-nauczania zleca prowadzenie szkoleń jednostkom ze-
wnętrznym (82%), a w co czwartym przedsiębiorstwie e-szkolenia są realizowane 

                                                 
12  T. Rojek: Szkolenie jako czynnik wzrostu kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, 

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 570, Kraków 2002, s. 108. 
13  M. Hyla: Przewodnik…op. cit., s. 29–31. 
14  J. Sobieska-Karpińska (red.): E-edukacja w społeczeństwie …, op. cit., Wrocław 2011. 
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przez jednostki wewnętrzne (24%). Podkreślenia wymaga fakt, że jedynie niecałe 
14% przedsiębiorstw korzysta ze szkoleń prowadzonych przez szkoły wyższe15. 
 

 
Rys. 4.  Czynniki wpływające na podjęcie szkoleń z wykorzystaniem e-nauczania 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
Podsumowanie 
 
 W społeczeństwie informacyjnym organizacja staje się narzędziem jednostki, 
a zdolność uczenia się jest podstawowym sposobem do obejmowania nowych za-
dań zawodowych w przedsiębiorstwie. Jednostki łączące się w zespoły tworzą sys-
tem wiedzy o określonej konfiguracji kompetencji, który jest wykorzystywany  
w realizacji różnorodnych projektów. W nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz 
częściej pracownicy odgrywają takie role, jakie w konkretnym zadaniu mogą najle-
piej spełnić. To nie przypisane stanowisko, lecz możliwość najpełniejszego wyko-
rzystania kwalifikacji staje się atrybutem kariery16. E-nauczanie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem jako metoda podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
kadry pracowniczej. Związane jest to głównie z mierzalnymi efektami szkolenia i 
jego relatywnie niskimi kosztami. Istotna jest również atrakcyjność oferty szkoleń 
elektronicznych dla samych pracowników. 
 
 

                                                 
15  Ibidem. 
16  A. Miś: Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, Zeszyty Naukowe Akade-

mii Ekonomicznej w Krakowie nr 607, Kraków 2002, s. 65. 
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ROLE OF E-EDUCATION IN SHAPING  
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 Dynamic introduction of modern technologies in knowledge-based economy 
forces constants public education and the rapidly changing technologies make it 
necessary to supplement the employees knowledge. The ability to take on new 
professional tasks and continuous learning is the primary way to adjust to change and 
professional development. 
 

Translated by Piotr Machura 
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STRATEGICZNE KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA 
RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Społeczeństwo informacyjne jest kolejną w historii ludzkości fazą rozwoju 
cywilizacyjnego. Stwarza ono szereg nowych możliwości kształtowania życia spo-
łecznego i gospodarczego współczesnej cywilizacji, zmieniając jednocześnie  
w znacznym stopniu dotychczas obowiązujące kluczowe czynniki sukcesu indywi-
dualnego i zbiorowego. Zatem w interesie poszczególnych państw oraz ich obywa-
teli jest możliwie szybkie sprostanie regułom społeczeństwa informacyjnego, bo-
wiem tylko jego funkcjonowanie stwarza możliwość dalszego rozwoju. Także  
w przypadku Polski szybkie wdrożenie społeczeństwa informacyjnego we wszyst-
kich możliwych aspektach i powszechna w nim partycypacja obywateli to jedyna 
droga do pokonania luki gospodarczej i społecznej dzielącej nasze państwo od kra-
jów o zaawansowanym rozwoju. Aby cel ten osiągnąć, konieczne jest podjęcie 
działań, które w radykalny sposób doprowadzą do likwidacji barier ograniczających 
kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Działania te powinny mieć wymiar 
strategiczny i powinny być realizowane w perspektywie kilku najbliższych lat. 
Związane są one z koncepcją dalszego rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych 
w Polsce. 
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1.  Rynek usług telekomunikacyjnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego  

 
 Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce należy do jednych z najmniej 
zaawansowanych w Unii Europejskiej. Świadczą o tym dostępne wskaźniki pene-
tracji usługami telekomunikacyjnymi oraz poziom ich cen. Także pod względem 
technologicznym istniejące w Polsce sieci telekomunikacyjne odstają znacznie od 
poziomu technologii wykorzystywanych na wiodących rynkach telekomunikacyj-
nych Unii Europejskiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o najbardziej obecnie per-
spektywiczną technologię stacjonarnego dostępu światłowodowego, który uznaje 
się za kluczowy w zaspokajaniu przyszłych potrzeb społeczeństwa informacyjnego. 
Dlatego rozważania w tej części artykułu dotyczyć będą sektora telekomunikacji 
stacjonarnej i wiodącej na nim technologii.  
 Proces modyfikacji rynku usług telekomunikacji stacjonarnej w Polsce będzie 
bardzo złożony. Wynika to z faktu, że trudno połączyć dążenia do obniżki cen usług 
telekomunikacyjnych z jednoczesnym dynamicznym rozwojem technologicznym 
telekomunikacyjnej infrastruktury dostępowej. Ta sprzeczność jest konsekwencją 
faktu, że obowiązujące obecnie regulacje kształtujące rynek usług telekomunika-
cyjnych w Polsce w założeniu mają wpływać na rozwój konkurencji usługowej,  
co w oczywisty sposób nie zachęca do inwestowania w rozwój technologii infra-
strukturalnych. Problem ten został już zauważony na gruncie rynku europejskiego, 
gdzie poczyniono pewne, chociaż ograniczone w swym zakresie, działania mające 
na celu pobudzenie konkurencji infrastrukturalnej. Wynika to faktu, że w większo-
ści państw Unii Europejskiej można mówić o wysokim poziomie konkurencji usłu-
gowej, co pozwala przejść do kształtowania konkurencji o charakterze infrastruktu-
ralnym. W Polsce konkurencja usługowa nie osiągnęła jeszcze dostatecznie wyso-
kiego poziomu, co jest szczególnie widoczne w cenowych relacjach usług teleko-
munikacyjnych. Tymczasem uwidaczniają się bariery infrastrukturalne ograniczają-
ce rozwój technologicznie zaawansowanych usług elektronicznych wymagających 
sieci telekomunikacyjnych o wysokich przepływnościach. Powiązanie obydwu 
form konkurencji wydaje się praktycznie niemożliwe, ponieważ wymagają one 
odmiennych uwarunkowań regulacyjnych. Utrzymanie dotychczas obowiązujących 
rozwiązań prawnych z pewnością prowadzić powinno do dalszego obniżenia cen 
ofert telekomunikacyjnych, a konsekwencji do zwiększenia poziomu korzystania  
z usług telekomunikacyjnych oraz zwiększenia ich dostępności. Natomiast nieroz-
wiązany wciąż pozostanie problem braku inwestycji w sieciach telekomunikacyj-
nych opartych na nowoczesnej technologii, co z kolei grozi stworzeniem luki tech-
nologicznej w sektorze telekomunikacyjnym i brakiem możliwości zaspokojenia 
potrzeb związanych z dostarczaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Przej-
ście do stosowania regulacji nakierowanych na rozwój infrastruktury telekomunika-
cyjnej pozostawia nierozwiązane kwestie zależne od rozwoju konkurencji usługo-
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wej i nie daje szans na szybką redukcję telekomunikacyjnych stawek taryfowych. 
Zatem wybór strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego może wiązać się z kwe-
stią określenia rozwiązania dającego większy zakres korzyści. Podstawą do podję-
cia decyzji powinny stać się następujące elementy wyjściowe: 

 długi okres kształtowania infrastruktury telekomunikacyjnej, co powoduję, 
że jej budowę należy podjąć w możliwie najkrótszym czasie; 

 regulacje Unii Europejskiej w coraz większym stopniu nakierowane są na 
kwestię konkurencji infrastrukturalnej, zatem Polska będzie musiała je 
uwzględnić w prawie krajowym; 

 regulacje wspomagające konkurencję infrastrukturalną nie oznaczają wzrostu 
cen usług telekomunikacyjnych, lecz mogą zahamować tempo ich spadku. 

 Analiza przedstawionych elementów przemawia jednoznacznie za przyjęciem 
strategii opartej na rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji, 
nawet kosztem ograniczenia części regulacji sprzyjających konkurencji usługowej.  
 Omówione dylematy występują także w przypadku rozwiązań związanych  
z kształtowaniem pożądanej struktury podmiotowej rynku usług telekomunikacyj-
nych w Polsce. Generalną zasadą jest, że do osiągnięcia wysokiego poziomu konku-
rencji rynkowej konieczna jest znaczna liczba podmiotów gospodarczych świad-
czących dany rodzaj usług. Dotychczas obowiązujące rozwiązania prawne sprzyjają 
rozwojowi liczby operatorów telekomunikacyjnych, uniezależniając możliwość 
świadczenia usług telekomunikacyjnych od posiadania infrastruktury sieciowej. 
Skutkiem tego procesu był zadowalający wzrost liczby podmiotów świadczących 
usługi telekomunikacyjne i znaczny, aczkolwiek jeszcze daleki od oczekiwanych, 
spadek cen ofert usługowych. Negatywną konsekwencją istniejącego stanu rzeczy 
jest ostatnia pozycja Polski w Unii Europejskiej pod względem zaawansowanych 
telekomunikacyjnych łączy dostępowych. Ten problem jest wynikiem nie tylko 
regulacji, ale także struktury podmiotowej rynku usług dostawców infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Obecnie na rynku usług telekomunikacji stacjonarnej głównym 
dostawcą infrastruktury dostępowej jest Telekomunikacja Polska. Ta dominująca 
pozycja rynkowa nie motywuje tego operatora do działań inwestycyjnych związa-
nych z budową sieci telekomunikacyjnych opartych na nowych technologiach. Po 
prostu Telekomunikacji Polskiej brakuje na rynku polskim operatorów, z którymi 
rywalizowałaby o względy podmiotów gospodarczych zainteresowanych świadcze-
niem usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu infrastruktury dostępowej 
należącej do innych operatorów. Korzystne dla polskiego rynku usług telekomuni-
kacyjnych byłyby działania konsolidacyjne mające na celu stworzenie silnego ope-
ratora dysponującego infrastrukturą telekomunikacyjną rozwiniętą na znacznym 
obszarze naszego kraju. Oczywiście trudno takie działania zaprogramować, są to 
bowiem suwerenne decyzje przedsiębiorstw, ale można stworzyć pakiet zachęt do 
przeprowadzania fuzji, przejęć czy aliansów. Chodzi generalnie o to, aby w zakre-
sie oferowania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wykreować efektywną 
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konkurencję, która wymusi na podmiotach gospodarczych inwestowanie w budowę 
sieci telekomunikacyjnej. Gdyby doszło do koncentracji znaczących graczy funk-
cjonujących na polskim rynku usług telekomunikacji stacjonarnej, takich jak Netia, 
Dialog czy Multimedia, na znacznym obszarze kraju zainteresowani korzystaniem  
z usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej mogliby wybierać w ofertach. Podsta-
wą wyboru stałaby się cena dostępu do sieci i poziom technologiczny infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Wymuszałoby to na dostawcach działania mające na celu po-
prawę możliwości technologicznych oferowanych sieci dostępowych. Taka sytuacja 
byłaby bardzo korzystna dla rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, ale do-
prowadzenie do niej wydaje się procesem bardzo złożonym i skomplikowanym. 
Bardziej prawdopodobne jest doprowadzenie do aliansu, w którym operatorzy 
funkcjonujący na polskim rynku usług telekomunikacyjnych stworzyliby podmiot 
zajmujący się budową, a następnie udostępnianiem sieci dostępowych nowej gene-
racji. Inwestowanie w sieć dostępową wymaga znaczących nakładów finansowych, 
w związku z tym alians może się stać sposobem na połączenie możliwości kapita-
łowych oraz kredytowych wszystkich partnerów porozumienia. Model ten wyko-
rzystywany jest już w praktyce na rynku usług telefonii komórkowej, gdzie operato-
rzy wspólnie budują infrastrukturę telekomunikacyjną, a następnie świadczą za jej 
pomocą usługi na warunkach komercyjnych i pod własną marką. Bardzo pożąda-
nym rozwiązaniem problemu braku światłowodowej infrastruktury dostępowej  
w Polsce byłoby stworzenie aliansu, w którym partycypowałyby wszystkie liczące 
się na rynku polskim podmioty telekomunikacyjne, w tym także Telekomunikacja 
Polska. Uwolniłoby to operatorów od konieczności zajmowania się budową  
i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych, pozostawiając w ich gestii tylko kwestie 
dotyczące świadczenia usług. Polska natomiast uzyskałaby infrastrukturę teleko-
munikacyjną umożliwiającą oferowanie najbardziej wyrafinowanych usług społe-
czeństwa informacyjnego. Brak jest jednak odpowiednich narzędzi, które mogłyby 
pobudzić podmioty gospodarcze do inicjowania takich procesów. Operatorzy do-
tychczas niechętnie podejmowali takie działania, ponieważ wciąż jeszcze na pol-
skim rynku usług telekomunikacyjnych korzyści ekonomiczne wynikające ze 
współpracy nie są dostatecznie doceniane. Doświadczenia wielu krajów zaawanso-
wanych w rozwoju telekomunikacji wskazują, iż właśnie wspólne inwestowanie  
w budowę infrastruktury dostępowej jest obecnie jednym z kluczowych działań  
w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii. Wynika to z faktu, iż nakłady 
na budowę sieci telekomunikacyjnej wciąż rosną i przekraczają możliwości finan-
sowe pojedynczych operatorów telekomunikacyjnych. Dodatkowo taka forma bu-
dowy infrastruktury telekomunikacyjnej pozwala na zdecydowanie szybsze jej 
ukończenie i czerpanie korzyści związanych z komercyjnym świadczeniem usług 
lub udostępnianiem sieci innym usługodawcom. Należy mieć nadzieję, że dobre 
wzorce będą wykorzystane także w praktyce rynku usług telekomunikacyjnych  
w Polsce.  
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 Doświadczenia zagraniczne wskazują także inne możliwości wykorzystywane 
do rozbudowy sieci dostępowej nowej generacji. Na początku należy rozważyć 
regulacje prawne, które ułatwią operatorom realizację procesu inwestycyjnego two-
rzenia telekomunikacyjnej sieci dostępowej, a więc takiej, która łączy centralę 
miejscową z mieszkaniem abonenta. Jako szczególnie użyteczne uznać należy regu-
lacje w prawie budowlanym, które motywują prowadzących np. inwestycje miesz-
kaniowe do stworzenia infrastruktury do instalowania światłowodów lub nawet 
gotowego przyłącza dostępowego w budynkach. Oznacza to, że operatorzy nie 
muszą już wykonywać instalacji wewnątrz budynków, tylko wpinają się w gotową 
sieć. Zarządcy budynków natomiast uzyskują w związku z tym dodatkowe korzyści 
finansowe. Dla przykładu, w Holandii administracje całych osiedli mieszkaniowych 
przygotowują światłowodową infrastrukturę sieciową, do której odpłatny dostęp 
otrzymują wszyscy zainteresowani operatorzy dostarczający usługi telefoniczne, 
telewizyjne oraz internetowe. Unika się w ten sposób wielokrotnej duplikacji infra-
struktury telekomunikacyjnej, obniża koszty inwestycji sieciowych oraz ułatwia 
dostęp do abonentów wszystkim zainteresowanym operatorom, co wpływa a kolei 
na rozwój konkurencji usługowej. Oczywiście można stwierdzić, że są to działania 
na małą skalę, ale jeśli weźmie się pod uwagę liczbę oddawanych rocznie budyn-
ków oraz skalę prowadzonych inwestycji renowacyjnych, to można zrozumieć, 
którędy prowadzi droga do rozwoju światłowodowych sieci dostępowych. Podobne 
rozwiązania są kierowane do inwestorów, którzy prowadzą budowę infrastruktury 
miejskiej, drogi, chodniki, kanalizację itp. Także przy okazji tych inwestycji reali-
zowane są budowle ziemne, które umożliwiają szybkie i praktycznie beznakładowe 
ułożenie kabla światłowodowego przez operatorów telekomunikacyjnych. To ko-
lejne proste rozwiązanie, które ułatwia tworzenie dostępowej infrastruktury teleko-
munikacyjnej bez wielkich procesów inwestycyjnych.  
 Do najbardziej perspektywicznych i efektywnych form rozbudowy sieci do-
stępowych nowej generacji należy zaliczyć budowę infrastruktury przez podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność poza rynkiem usług telekomunikacyjnych.  
W części są to przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem różnego rodzaju usług 
opartych na infrastrukturze. Jako przykład doskonale ilustrujący takie działania 
można podać firmy energetyczne, które przy okazji prowadzenia inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem sieci energetycznej jednocześnie kładą infrastrukturę świa-
tłowodową na potrzeby tworzenia sieci dostępowych nowej generacji. Podmioty te 
uzyskują w ten sposób znaczące korzyści, ponieważ: 

 maksymalizują efekty inwestycyjne przy danych nakładach, 
 osiągają efekty ekonomiki zakresu związane z utrzymaniem infrastruktury, 
 uzyskują przychody z dostępu do sieci telekomunikacyjnej. 

 Omawiane zjawiska inwestycyjne stają się w krajach Unii Europejskiej coraz 
powszechniejsze, sprzyjając z jednej strony rozbudowie infrastruktury dostępowej,  
z drugiej – rozwojowi konkurencji usługowej. W Polsce podobne rozwiązania były 
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postulowane przez niektóre środowiska telekomunikacyjne, jednak nie znalazły 
swojego odniesienia w regulacjach prawnych. Należy mieć nadzieję, że sytuacja  
w tej materii ulegnie niebawem zmianie.  
 Ważnym zagadnieniem do rozważenie jest dylemat, czy celowe jest budowa-
nie w Polsce dostępowych stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych nowej genera-
cji. Być może przyszłe potrzeby komunikacyjne społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce zaspokojone zostaną poprzez bardzo dynamicznie rozwijające się sieci 
telefonii komórkowej i inne formy telekomunikacji bezprzewodowej. Przemawiają 
za tym przede wszystkim aspekty ekonomiczne, ponieważ budowa stacjonarnej 
światłowodowej sieci dostępowej jest bardzo poważnym wyzwaniem finansowym. 
Oparcie strategii rozwoju telekomunikacji na dostępowych sieciach bezprzewodo-
wych jest dość ryzykowne, ponieważ dostęp światłowodowy jest już technologią 
sprawdzoną i oferującą transfer z prędkością 2,5 Gb/s. Żadne istniejące obecnie 
technologie dostępu bezprzewodowego nie są w stanie osiągnąć porównywalnych 
parametrów transferu. Uznawane obecnie za najbardziej zaawansowaną technologię 
mobilną rozwiązanie LTE (Long Terme Evolution) pozwala na osiągniecie prędko-
ści transmisji prawie 10-krotnie mniejszej. Oczywiście z informacji różnych firm 
badawczych można dowiedzieć się, iż w fazie eksperymentalnej znajdują się tech-
nologie bezprzewodowe, które umożliwiają szybkość transferu na poziomie  
1,2 Gb/s. Nawet jeśli okaże się, że będą one możliwe do zastosowania w praktyce, 
to czas, kiedy staną się technologią w pełni zweryfikowaną, liczony będzie zapewne 
z latach. Istnieją także technologie dostępu satelitarnego posiadające olbrzymi po-
tencjał i wykorzystywane w praktyce, góownie w Japonii. Jednak obecnie są to 
rozwiązania zbyt kosztowne, aby w Polsce wykorzystać je na szeroką skalę. Pozo-
staje na koniec kwestia uzyskania odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Czy oferowa-
ne przez stacjonarny dostęp światłowodowy prędkości transmisji w rzeczywistości 
będą wykorzystywane w perspektywie najbliższej dekady. Wszystkie państwa świa-
ta zaawansowane w rozwoju społeczeństwa informacyjnego aktywnie podchodzą 
do budowy światłowodowych sieci dostępu światłowodowego. Polska, wzorując się 
na nich, także powinna podążyć tą samą drogą, ponieważ obecnie istniejąca luka 
technologiczna w zakresie parametrów oferowanych przez telekomunikacyjne sieci 
dostępowe z każdym rokiem będzie się pogłębiać. W konsekwencji pojawiające się 
zaawansowane usługi społeczeństwa informacyjnego nie będą mogły być świad-
czone ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury.  
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Podsumowanie 
 
 Przedstawiona w referacie strategiczna opcja kształtowania rynku usług tele-
komunikacyjnych w Polsce jako narzędzia rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
stanowi plan minimum, który powinien być bezwzględnie realizowany, aby obecnie 
istniejąca luka cyfrowa nie pogłębiała się. Rozwój technologiczny dostępowej sieci 
telekomunikacyjnej jest podstawowym warunkiem do tworzenia nowych form ak-
tywności społecznej i gospodarczej. Zaniechanie lub nawet tylko opóźnienie tych 
działań niesie z sobą poważne zagrożenia dla dalszego rozwoju państwa.  
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STRATEGIC DIRECTION OF DEVELOPMENT OF SERVICES 
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Summary 
 
 The information society is a phase of civilization, which creates many new oppor-
tunities to develop social and economic life of modern civilization, changing signifi-
cantly, existing key success factors of individual and collective. Thus, in the interests of 
individual countries and their citizens is as quickly as possible to meet the rules of the 
information society, because only its operation creates the possibility for further devel-
opment. Poland in the information society development is very delayed, so they must be 
immediately taken radical action to change the status quo. This article discusses some 
aspects of the formation of strategic directions of information society development in 
Poland. 
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Wprowadzenie 
 
 Różnorodność i ogromna ilość informacji obecna we współczesnej gospodarce 
stanowi nie tylko szansę, ale i istotne wyzwanie dla dynamicznego rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego. Pomimo faktu, że informacja jest kluczowym zasobem 
kształtowania gospodarki opartej na układach sieciowych oraz wiedzy, konieczne 
staje się opatrzenie jej istotnymi atrybutami, takimi jak wartość czy umiejętność 
korzystania z niej. Z punktu widzenia podmiotów podejmujących decyzje na pod-
stawie informacji obecnej w wirtualnym środowisku nieodzowne staje się stosowa-
nie innowacyjnych technologii (m.in. inteligentnych agentów), które pozwalają na 
skuteczne i efektywne wykorzystanie ogromnych zasobów informacyjnych wirtual-
nego środowiska.  
 
 
1. Informacja jako zasób 
 
 Dostęp przedsiębiorstwa do informacji oraz umiejętność przekształcania jej  
w unikatową wiedzę rynkową to kluczowe elementy kształtowania potencjału kon-
kurencyjnego współczesnego przedsiębiorstwa. Dostęp do informacji w przeważa-
jącej części działalności gospodarczej determinuje konkurencyjność przedsię-
biorstw1. Wynika to z faktu, że obecnie budowanie pozycji na rynku coraz częściej 

                                                 
1  S. Sudoł: Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka za-

rządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999. 
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odbywa się na płaszczyźnie zasobów niematerialnych, w tym głównie informacji,  
a co z tego wynika, kompetencji związanych z jej wykorzystaniem, umiejętności jej 
pozyskiwania oraz przetwarzania.  
 Informacja, opisywana w literaturze jako: „zestawiony zapis stanów świata, 
stanowiący celowy, lecz obiektywny opis rzeczywistości”2, to zasób organizacji, 
który podlega od ponad dwóch dekad gwałtownej i niesłabnącej aprecjacji. Infor-
mację uznaje się za kluczową wartość firmy, cenniejszą od pracy, ziemi czy pienię-
dzy, będącą swoistym kreatorem bogactwa we współczesnym świecie3. Uznaje się 
również, że zarządzanie tzw. klasycznymi czynnikami produkcji to temat wyczer-
pany, zastępowany obecnie przez zarządzanie wiedzą, której podstawą jest infor-
macja4. Podkreśla się znaczenie informacji w procesie kształtowania pozycji przed-
siębiorstwa na rynku, twierdząc, że informacja, będąca elementem wiedzy, staje się 
siłą konkurencyjną5.  
 Podkreślanie znaczącej roli informacji we współczesnych uwarunkowaniach 
rynkowych może wydawać się mało odkrywcze – twierdzenie to jest znane i czę-
stokroć uzasadnianie w literaturze przedmiotu. Istota znaczenia informacji polega 
na tym, że na przestrzeni ostatnich lat, głównie w wyniku popularyzacji technologii 
komputerowych oraz rozwiązań sieciowych, nastąpiła istotna zmiana w podaży 
informacji. Jak wspomina A.K. Koźmiński, menedżerowie zasypywani informa-
cjami żyją w poczuciu zagrożenia, mają problemy z identyfikacją tego, co ważne,  
w takich warunkach nie sposób przez dłuższy czas pobierać rentę od zastrzeżonych 
informacji i izolowanych domen działania6. Występująca niegdyś „luka informa-
cyjna” i deficyt informacji np. o kliencie przeistoczyły się w nadmiar informacji, 
co powoduje, że już nie sam zasób jest kluczowy, lecz umiejętność jego selekcji, 
oceny i wykorzystania.  
 Nadpodaż informacji może wywołać skutki odwrotne od zamierzonych,  
tj. zbyt duża ilość informacji może przyczyniać się do paraliżu decyzyjnego czy to 
menedżera, czy klienta. Przeciążenie informacyjne wiąże się z ograniczonymi moż-
liwościami przyjmowania oraz zapamiętywania informacji. Problem ten, znany  
w teorii i praktyce zarządzania od dawna, staje się za sprawą rosnącego znaczenia 
wirtualnego środowiska kluczowy do rozwiązania.  

                                                 
2  T.H. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge. How Organizations Manage What they 

know, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 1998, s. 5.  
3  P.F. Drucker: Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 149. 
4  L. Ciborowski: Zarządzanie i informacja w obliczu wyzwań współczesności, w: I. Hej-

duk, L. Ciborowski (red.): Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządza-
nia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 24. 

5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002,  
s. 58. 

6  A.K. Koźmiński: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowa-
nych, PWN, Warszawa 2004, s. 8. 
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2. Wirtualne środowisko a informacja 
 
 Informacja obok technologii sieciowych jest drugim kluczowym elementem 
wirtualnego środowiska. Migracja danych i informacji do sieci internetowej, ekstra-
netowej czy intranetowej przyczynia się nie tylko do wzrostu znaczenia tych prze-
strzeni w kontekście możliwej do wygenerowania wiedzy, ale jest również kreato-
rem nowej informacji. Wynika to z faktu, że w wirtualnym środowisku zanikają 
granice pomiędzy informacjami – choć pierwotnie mogą być one pokategoryzowa-
ne, rozdzielone, o wielokrotnie złożonej konstrukcji, wirtualne środowisko determi-
nuje rozmywanie się tych granic. Powstaje informacja „wielodziedzinowa”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.  Potencjał wirtualnego środowiska w obszarze informacji 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
3.  Umiejętności informacyjne jako determinanta skutecznego wykorzystania 

zasobów informacyjnych w wirtualnym środowisku  
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systematycznego wyszukiwania w celu zlokalizowania i oceny informacji najbliż-
szej danemu tematowi. Umiejętności informacyjne obejmują: identyfikowanie po-
trzeb informacyjnych, dotarcie do źródeł informacji i ich krytyczną ocenę oraz włą-
czenie zdobytych informacji do podstaw indywidualnej wiedzy i jej efektywne 
wykorzystywanie w procesach decyzyjnych7. 
 Pojawienie się dyskusji nad pojęciem umiejętności informacyjnych w kontek-
ście wirtualnego środowiska wynika z faktu konieczności zaspokojenia rosnących 
potrzeb informacyjnych odbiorców w konfrontacji z ewoluującym i coraz bardziej 
złożonym krajobrazem zasobów informacyjnych, różnorodnych technologii infor-
macyjnych i większą różnorodnością mediów i usług cyfrowych dostępnych dla 
użytkownika w wirtualnym środowisku8. Problematyka umiejętności informacyj-
nych, w tym doboru jak najskuteczniejszych modeli wyszukiwania i zdobywania 
informacji, staje się w obecnych uwarunkowaniach gospodarki jedną z kluczowych. 
 Strony internetowe, platformy społecznościowe i inne narzędzia informatycz-
ne wykorzystywane np. w marketingu umożliwiają szybką i łatwą publikację in-
formacji, bez poprzedzającego je badania redakcyjnego i merytorycznego. Podnosi 
to ryzyko ujawniania informacji o niskiej jakości – treść ma często niską wartość  
i istnieje potrzeba rozpoznania oraz dojścia przez użytkowników do alternatywnych 
zasobów informacyjnych. Ponadto użytkownicy muszą jasno określać przedmiot 
bądź pole badań, wybrać oraz zastosować najodpowiedniejsze narzędzia wyszuki-
wania w dotarciu do potrzebnej informacji oraz formułować taki sposób wyszuki-
wania, aby uwzględniał różne źródła informacji i różne sposoby ich organizacji. 
Muszą potrafić analizować i oceniać pobrane źródła informacji pod względem war-
tości, relewantności, jakości i przydatności oraz interpretować i zastosować ich 
wyniki poprzez przekształcenie znalezionej informacji w nową wiedzę.  
 
 
4. Wartość informacji  
 
 Wartość informacji jest pojęciem bardzo subiektywnym, jest to bowiem swo-
isty stopień spełnienia przez nią oczekiwań pojawiających się w określonym czasie 
i w danych, zdeterminowanych sytuacją warunkach. Tę własność wartości informa-
cji można opisać wzorem: 

Q = c/W 
gdzie: 
Q – jakość informacji, C – wartość informacji, W – oczekiwania co do informacji. 

                                                 
7  Definicja przygotowana przez ACRL (Association of College and Research Libraries),  

w: Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000, 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.html (3.03.2011). 

8  D. Bawden: Information and digital literacies: a review of concepts, „Journal of Docu-
mentation” 2001, vol. 57, no. 2, s. 223. 
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 Podobne, subiektywne traktowanie wartości informacji uwzględnia model 
Cramera, który formułuje tezę, że wartość informacji zależy od samej informacji, 
użytkownika, który ją odbiera, intencji kierującej interpretacją użytkownika przy 
odbiorze, działań podejmowanych przez użytkownika oraz efektów, jakie osiągnął 
dzięki zastosowaniu danej informacji9.  
 
Wartość informacji = Funkcja (informacja, użytkownik, intencje, działania, wyniki). 
 
 Według tego podejścia wartość informacji jest wynikiem stosunku do niej 
użytkownika, samej informacji oraz celu, do jakiego taka informacja ma zostać 
wykorzystana. Takie spojrzenie na wartość informacji powoduje, że jej pomiar jest 
znacznie utrudniony – każda informacja może być oceniania inaczej przez różnych 
odbiorców. Dla różnych odbiorców wskaźnik jakości informacji Q może być inny.  
 Według J. Cypriańskiego możliwe jest zidentyfikowanie pięciu przyczyn de-
terminujących trudność w określeniu wartości informacji10: 

 wartość informacji wymaga uwzględnienia koncepcji wartości wymiennej, 
która tylko w ograniczonym stopniu odnosi się do zasobu, jakim jest in-
formacja; 

 mnogość zastosowań – ta sama informacja może być jednocześnie zasto-
sowana przez wielu odbiorców, przy czym dla każdego z nich jej wartość 
może być inna; 

 asymetria informacji i jej subiektywna ocena sprawiają trudność w określe-
niu wartości informacji a priori; 

 jakość informacji – subiektywizm tej cechy zależy od ocen każdego użyt-
kownika; 

 ilość informacji – stopień, w jakim informacja zmniejsza niepewność co do 
stanu obserwowanego zjawiska, ma wpływ na wartość informacji.  

 Chcąc uogólnić powyższe rozważania, można stwierdzić, że wartość informa-
cji będzie tym większa, im większa liczba podmiotów będzie ją uznawała za posia-
dającą wysoką jakość. Mechanizmy te zostały dostrzeżone i są wykorzystywane  
w tworzeniu technologii wspomagających podejmowanie decyzji na podstawie 
informacji gromadzonej w wirtualnym środowisku. 
 

                                                 
9  M. Cramer: Measuring the value of information, InfoWARcon 1997, Sheratin Premier, 

Vienna, Virginia 1997.  
10  J. Cypriański: Przyczyny problemów z szacowaniem wartości informacji, w: E. Niedziel-

ska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 14–20. 
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5. Technologie wspierające pozyskiwanie wartościowej informacji  
 
 W Internecie dostrzeżono lukę pomiędzy kosztami pozyskania informacji  
a korzyściami z niej wynikającymi, co w konsekwencji spowodowało powstanie 
tzw. inteligentnych agentów11, specjalnych aplikacji internetowych oraz oprogra-
mowania, które na podstawie zadanych kryteriów przeszukują zasoby informacyjne 
globalnej sieci internetowej w celu pozyskania informacji o zadanych cechach. 
Inteligentny agent jest wyspecjalizowanym programem komputerowym, który dzia-
łając w wirtualnym środowisku, dąży do maksymalizacji swojej wydajności opartej 
na pewnych uprzednio określonych kryteriach. Agentów uznaje się za nową klasę 
oprogramowania działającego w imieniu klientów w celu wyszukiwania i filtrowa-
nia informacji, negocjacji usług, automatyzacji kompleksowych zadań oraz współ-
pracy z innymi agentami w zakresie rozwiązywania złożonych problemów.  
 Biorąc pod uwagę cel działania, wyróżnia się dwa główne typy agentów. Pierw-
szym rodzajem są agenci interfejsu, których naczelnym zadaniem jest pomoc użyt-
kownikom. Znają preferencje i zainteresowania użytkowników, pomagają wypełniać 
ich zadania oraz są odpowiedzialni za ekspozycję informacji prezentowanej użytkow-
nikowi za pomocą interfejsu komputerowego. Do ich cech należą autonomiczność  
i zdolność do uczenia się, ich zaletą jest odgrywanie roli osobistych asystentów12. 
Przykładami mogą być filtry informacji oraz osobiste edytory wiadomości.  
 Drugim rodzajem agentów są agenci informacyjni, którzy wykonują zadania 
związane z nadmiarem informacji, znajdując, analizując i odzyskując ogromne 
ilości informacji oraz zmniejszając ich ilość. Przykładem są roboty indeksujące 
wykorzystywane w wyszukiwarkach internetowych. Ich znaczenie podkreśla m.in. 
W. Szpringer, twierdząc, że sensowne korzystanie z ogromnej ilości informacji 
dostępnych w Internecie staje się niemożliwe bez wyszukiwarek13. 
 Inny podział inteligentnych agentów uwzględnia sposób funkcjonowania tych 
narzędzi – wyróżniono agentów reaktywnych i deliberatywnych. Agenci reaktywni 
reagują na bodźce, charakteryzują się zdolnością do adaptacji. Przykładami agen-
tów reaktywnych są agenci monitorujący zmiany lub uzupełnienia stron interneto-
wych bądź podajników wiadomości z grup dyskusyjnych (USENET-u) oraz wska-
zują użytkownikom informacje zgodne z osobistymi zainteresowaniami. 

                                                 
11  Program, który zbiera informacje zgromadzone na stronach internetowych lub wykonuje 

podobne usługi na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów w celu późniejszego ich 
przedstawienia. Przykładem agenta może być program, który każdego dnia o określonej przez 
użytkownika porze odwiedza strony z informacjami prasowymi i tworzy zestaw linków do nich, 
umieszczając je na stronie spersonalizowanej według upodobań użytkownika. 

12  P. Maes: Agents that reduce work and information overload, w: J. Bradshaw (red.): Soft-
ware Agents, MIT Press, Menlo Park, CA 1997, s. 145–164.  

13  W. Szpringer: Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu – ujęcie instytu-
cjonalne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 15. 
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 Agenci deliberatywni są nastawieni na cel, działają zgodne z zainteresowa-
niami użytkownika, charakteryzują się zdolnością do złożonych rodzajów planowa-
nia. Przykładowymi agentami deliberatywnymi są agenci przeglądający liczne skle-
py internetowe w poszukiwaniu wybranych produktów i dostarczający informacje 
dotyczące dostępności i cen poszczególnych pozycji, w ten sposób umożliwiając 
zakupy po uprzednim porównaniu danych ofert.  
 Agenci mogą być również wykorzystywani przez sprzedawców w celu stwo-
rzenia profili użytkowników za pomocą wypełniania ankiet lub w wyniku monito-
rowania zwyczajów i zainteresowań odwiedzających strony w celu szukania kon-
kretnych informacji, dokonywania zakupów w sklepach internetowych lub komuni-
kacji za pośrednictwem Internetu. Ci agenci mogą z czasem stworzyć wciąż po-
większającą się bazę danych na temat potrzeb i preferencji klientów. Te informacje 
mogą zostać wykorzystane do zbudowania lepszych relacji z użytkownikami oraz 
skuteczniejszego dopasowania komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.  
 Przykładami tego rodzaju agentów są stosunkowo proste systemy, które po 
pierwszym uruchomieniu zwracają się do użytkowników z prośbą o wypełnienie 
ankiety określającej ich preferencje. Następnie polecają inne pozycje, które mogą 
zainteresować użytkowników i które są dopasowywane na podstawie preferencji 
podobnie myślących, poprzednich użytkowników. Niektórzy agenci nie wymagają 
wypełniania ankiety. Zamiast tego monitorują zwyczaje i zainteresowania odwie-
dzających strony w celu szukania konkretnych informacji, dokonywania zakupów 
w sklepach internetowych lub komunikacji za pośrednictwem Internetu. 
 Warto zauważyć, że pojawienie się wspomnianych agregatorów oraz inteli-
gentnych agentów przyczynia się również do pewnych zjawisk, które nie sprzyjają 
podejmowaniu decyzji najlepszych z punku widzenia klienta. Po pierwsze, agrega-
tory nie dysponują informacją całościową, np. nie zawierają wszystkich możliwych 
ofert. Po drugie, często podważa się wiarygodność takich agregatorów, zarzucając 
ich operatorom odpłatne eksponowanie ofert wcale nie najlepszych dla klienta. 
Po trzecie, agregatory często nie mają pełnej kontroli nad umieszczanymi w nich 
informacjami, a użytkownicy nie posiadają pełnych kompetencji do wykorzystania 
całego ich potencjału. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Problematyka znaczenia informacji we współczesnym społeczeństwie ulega 
ewolucji. Dyskusje dotyczące roli zasobów informacyjnych gromadzonych w wir-
tualnym środowisku są coraz częściej zastępowane próbami kompleksowego roz-
wiązywania wyzwań związanych z optymalnym wykorzystaniem tych zasobów.  
Ma to szczególne znaczenie w obecnych czasach, gdy fenomen Web 2.0 oraz ma-
sowa popularność platform społecznościowych powodują, że publikacja informacji 
on-line jest niczym nieograniczona. Użytkownicy, nie będąc świadomi występowa-
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nia takich kwestii, jak wartość informacji czy umiejętność informacyjna, padają 
ofiarami paraliżu decyzyjnego. A brak umiejętności korzystania z inteligentnych 
agentów naraża ich na znaczne koszty związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem 
informacji. Kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego jest zatem nie tylko 
uświadamianie podmiotów funkcjonujących w sferze społeczno-gospodarczej  
co do korzyści, jakie może przynieść e-informacja, ale również, a może przede 
wszystkim, kształtowanie informacyjnych umiejętności użytkowników wirtualnego 
środowiska.  
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INFORMATION IN VIRTUAL ENVIRONMENT  
AND THE DEVELOPMENT OF E-SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The issues of the importance of information in contemporary society are evolving. 
Discussions concerning the role of information in virtual environment are replaced by 
attempts to solve complex challenges associated with optimal use of such resources. 
This is particularly important at present times, when the phenomenon of Web 2.0 and 
the massive popularity of social network platforms make the publication of online in-
formation practically unlimited. 
 Users not being aware of such issues as the value of the information or the infor-
mation literacy face decision making hardships. In addition, lack of skills in the usage 
of intelligent agents exposes them to significant costs associated with information ac-
quiring and processing. 
 The key to create the information society lies not only in making people aware of 
the importance of virtual environment and information but - above all - in the develop-
ment of informational skills of the e-society. 
 

Translated by Grzegorz Mazurek 
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POMIĘDZY UTOPIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ 
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Poszukując prawdy, trzeba stawiać trafne pytania dotyczące m.in. aktualnie 
realizowanej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Znamy już jej głów-
ne produkty i rezultaty. Co dalej z tym dziedzictwem w kontekście światowego 
kryzysu i to nie tylko gospodarczego, ale także społecznego, politycznego i kultu-
rowego? Zacząć można od przeszłości, aby zrozumieć teraźniejszość, choć na po-
czątku trzeba określić punkt odniesienia. Wydaje się, że z perspektywy naszego 
kraju można wskazać na ostatni wysiłek strategów. W maju 2009 roku Zespół Do-
radców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP upublicznił raport stanowiący 
w zapowiedziach strategię rozwoju Polski do 2030 roku1, a premier zaprosił do 
lektury, otwartej debaty i poszukiwania rozwiązań budujących wspólnotę działania.  
 Autorki podjęły próbę sformułowania metodycznie poprawnej analizy weryfi-
kującej potencjał realizacyjny strategii tworzenia społeczeństwa informacyjnego  
w naszym kraju. Intencją autorek nie jest aspekt ewaluacyjny, lecz metodyczny. 
Niestety, opracowanie nie stanowi podsumowania prowadzonych badań, ale jest 
potrzebą zasygnalizowania wybranych kierunków podejścia do tak postawionego 
problemu badawczego. 

                                                 
1  M. Boni (red.): Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa 2009, s. 376–379, www.zds.kprm.gov.pl  
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1. Wyzwania rozwojowe Polska 2030 
 
 Założeniem przeprowadzonej analizy jest wprowadzenie zasady porządku 
między strategiami2. Porządek ten powinien uwzględniać przede wszystkim zakres, 
datę opracowania, horyzont czasowy i szeroko rozumiany potencjał realizacyjny.  
W tym kontekście nadrzędną rolę możne odegrać raport Polska 2030, jeżeli poważ-
nie ocenimy jego potencjał realizacyjny i pozostałe kryteria kwalifikujące.  
Wydaje się, że wszystkie strategie opracowane wcześniej, obejmujące węższy za-
kres i krótszy horyzont czasowy oraz niższy potencjał realizacyjny, powinno się 
uznać za podrzędne lub częściowe oraz odnosić poszczególne postanowienia do 
strategii nadrzędnej.  
 Niewątpliwie podmioty (instytucje/osoby) odpowiedzialne za realizację ja-
kiejkolwiek strategii powinny usytuować ją w nowym porządku oraz zweryfikować 
ich zgodność. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinna mieć upo-
rządkowany stan zależności między opublikowanymi i realizowanymi strategiami. 
Wobec powyższego warto przywołać model rozwoju Polski do 2030 roku (rysunek 
1) i podkreślić, że żadne z 10 strategicznych wyzwań modelu nie stanowi holistycz-
nie ujętego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Można przyjąć, że rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego ma charakter podrzędny i jest w częściach zawarty  
w jednym lub w kilku wyzwaniach modelu rozwoju Polski do 2030 roku. Niestety, 
z lektury poszczególnych wyzwań nie można wprost odczytać intencji ich autorów, 
choć przywołują związek z tworzeniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 
 Nie ma też podstaw, aby uznać, że rozwój społeczeństwa informacyjnego ma 
charakter wertykalny. Na tym etapie analizy nie można zbudować drzewa hierar-
chii3 strategii, aczkolwiek wyzwania 1, 6, 9 i 10 odnoszą się wprost do zjawisk 
społeczeństwa informacyjnego. Powstałą wątpliwość dotyczącą obniżonej wiary-
godności realizacyjnej strategii trzeba oczywiście zweryfikować. Użyteczna wydaje 
się koncepcja4 procedur identyfikacji strategii wyróżniająca procedury dialogowo-
rozpoznawcze, które eksponują, że kreowanie celów jest procesem politycznym. 
Autorzy omawianego modelu strategii rozwoju Polski pogrupowali polityki rozwo-
ju w trzy następujące wymiary: 

 polityki tworzące demograficzne, makroekonomiczne i instytucjonalne 
fundamenty rozwoju; 

                                                 
2  Zasada ta podejmowana jest w wielu znaczących publikacjach, m.in. R. Krupski opraco-

wał koncepcję identyfikacji strategii według poziomów epistemologicznych. Wyróżnił 6 pozio-
mów: ogólny – behawioralny, przedmiotowy i kapitałowy, funkcjonalny, przedmiotowo-
funkcjonalny, domen szczegółowych, konkurencji w domenach szczegółowych. R. Krupski 
(red.): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 
1998, s. 55–59. 

3  Zgodnie z koncepcją G.J. Klira dotyczącą hierarchii poziomów epistemologicznych, która 
jest jedną z głównych koncepcji ogólnej teorii systemów. R. Krupski (red.): op. cit., s. 55–56. 

4  Koncepcja jest opublikowana przez A. Klasik, cyt. za: R. Krupski (red.): op. cit., s. 100–101. 
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 polityki podnoszące produktywność, mobilność i adaptacyjność gospodar-
ki; 

 polityki kształtujące społeczny wymiar rozwoju i stwarzające warunki do 
jego dyfuzji. 

 

 
Rys. 1.  Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju Polski do 2030 roku 

Źródło:  M. Boni (red.): Polska 2030…, op. cit., s. 375. 

 
 Niemniej wątek polityk strategii stoi w istotnej sprzeczności z dotychczaso-
wym poziomem interwencjonizmu państwa, regularnie minimalizowanym podczas 
procesu transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej od ponad 20 lat. Wobec 
tego obniżona wydaje się wiarygodność realizacyjna tej strategii, mimo że raport 
specyfikuje 60 miar sukcesu5.  
 
 
2. Iluzja czy utopia? 
 
 Trzeba przyznać, że lektura obszernego dokumentu będącego obiektem anali-
zy była trudna i wielokroć budziła wrażenie iluzoryczności. Niemniej nie wolno 
dopuścić takich odczuć w tak istotnych dla kraju sprawach. Wydaje się, że w przy-
padku zidentyfikowanego poziomu epistemologicznego strategii trzeba podjąć pró-
bę wykluczenia iluzoryczności lub wizerunkowego znaczenia tego dokumentu, 
gdyż ma to kluczowe znaczenie dla strategii z innych poziomów, a w tym rozwoju 

                                                 
5  M. Boni (red.): Polska 2030…, op. cit., s. 380–382. 
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społeczeństwa informacyjnego. Przede wszystkim trzeba zgodzić się z autorami, że 
„strategiczna wizja o kompleksowym charakterze jest niezbędna” mimo bieżących 
zagrożeń i w cieniu kryzysu6. Słusznie podkreślają, że „tak postawione zadanie 
wymaga radykalnej przebudowy polityki państwa, a ogólnie – strategicznego spoj-
rzenia na rozwój”7. W konsekwencji pełną afirmacją obdarzyć trzeba większość 
idei zdefiniowanych w perspektywie 2030 roku. Niewątpliwie, jeżeli „Polska chce 
uniknąć zagrożenia dryfem rozwojowym, to należy w nowy sposób zdefiniować 
determinanty i instrumenty polityki rozwoju”8. Podobnie trafnie jest nakreślona 
perspektywa strategiczna w kontekście solidarności pokoleń.  
 Wobec tego jak zweryfikować iluzoryczność? Oczywiście można przywołać 
werbalną pojemność pojęcia „iluzja”. Encyklopedyczna „iluzja” to złudzenie lub 
doznawanie wrażenia, że widzi się coś, czego w istocie nie ma. Natomiast „złudze-
nie” to wiara niemająca pokrycia w rzeczywistości. Iluzoryczny zaś jest tożsamy  
z iluzyjnym, pozornym, złudnym, nierealnym, zwodniczym, fikcyjnym. Trzeba 
przyznać, że silne poczucie odpowiedzialności towarzyszące osobom studiującym 
ten dokument wymusza wiarę niemającą pokrycia w rzeczywistości, a więc z tego 
powodu nie można wykluczyć iluzoryczności. 
 W utrzymaniu metodycznej poprawności wykluczenia iluzoryczności bardziej 
pomocne było zgłębienie encyklopedycznego objaśnienia pojęcia „utopia”, jako 
niezmiernie odległego miejsca (okolicy, wyspy, kraju itp.) stworzonego w wy-
obraźni. Tak więc utopia to synonim państwa idealnego, zwłaszcza w dziedzinie 
praw, rządów i stosunków społecznych. Utopia to tytuł dzieła (1516 r.) Thomasa 
More’a oznaczający nierealny, niedający się wprowadzić w życie pomysł; mrzonka; 
nieliczący się z możliwościami realizacji ideał społeczeństwa szczęśliwego.  
W dorobku socjologii utopia oznacza ideologię głoszącą zasadniczą przebudowę 
społeczeństwa, lecz nieliczącą się z obiektywnymi możliwościami rozwoju histo-
rycznego i prawidłowościami nimi rządzącymi. Powtórka z filozofii czy historii 
myśli ekonomicznej uwiarygodnia subiektywne odczucia. Niestety, dokument ma 
charakter wizerunkowy. Poziom jego wiarygodności obniżają słuszne, ale negatyw-
nie zweryfikowane tezy, tj. Trzeba jednak pamiętać, że czynnikiem rozwijającym 
kapitał społeczny jest sprawne i przyjazne państwo9. Polacy od czterech lat oczeku-
ją sprawniejszego i bardziej przyjaznego państwa, a ono jest coraz mniej sprawne  
i mniej przyjazne.  
 
 

                                                 
6  Ibidem, s. 5. 
7  Ibidem, s. 4. 
8  Ibidem, s. 2. 
9  Ibidem, s. 6. 
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3. Diagnoza rzeczywistości 
 
 W rok po opublikowaniu woli realizacji „strategicznie zorientowanego rzą-
dzenia” premier ogłosił: Nie róbmy polityki. Budujmy… m.in. mosty, boiska. Skąd 
więc owa niechęć do polityki stanowiącej główne instrumentarium implementacyj-
ne i realizacyjne? Gdzie owe polityki rozwoju pogrupowane w trzy wymiary? A w 
kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gdzie jest miejsce polityk 
kształtujących społeczny wymiar rozwoju i stwarzających warunki do jego dyfuzji? 
Zarówno stawiane sobie pytania, jak i poszukiwania odpowiedzi powinny mieć 
charakter metodyczny. Podejście procesowe i dorobek zarządzania przedsięwzię-
ciami (procesami) zakładają jego strukturyzację. W analizowanym problemie ba-
dawczym warto posłużyć się dorobkiem naukowym R. Krupskiego.  
 Wydaje się, że „zarządzanie strategiczne” i „strategicznie zorientowane rzą-
dzenie” na dużym poziomie ogólności mogą być utożsamiane, ale niewątpliwie 
podobna może być struktura obu procesów. Autorzy analizowanego dokumentu 
zakładają konieczność „strategicznie zorientowanego rządzenia”, ale ograniczyli  
się do etapu identyfikacji strategii i stąd lawina wątpliwości rosnąca wraz z upły-
wem czasu od jego opublikowania. Z analizy dostępnej publicznie rzeczywistości 
związanej ze strategią oraz struktury procesu zarządzania strategicznego można 
wnioskować, że nie została rozpoczęta implementacja i realizacja strategii (rysunek 
2), a więc dokument ten ma raczej charakter wizerunkowy. Wniosek ten wzbudza 
konsternację, gdyż w przypadku słabego punktu odniesienia rośnie liczba wątpli-
wości dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Strategia rozwoju  
społeczeństwa informacyjnego nie może przecież być perpetum mobile! Tak  
więc szkoda, że wynik błędnie przeprowadzonej analizy stał się próbą jednoznacz-
nego utworzenia epistemologicznych poziomów hierarchii, które miałyby wprowa-
dzić porządek nie tylko podczas etapu identyfikacji poszczególnych strategii, ale  
i w pozostałych etapach. 
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Rys. 2.  Struktura procesu zarządzania strategicznego 

Źródło:  opracowanie na podstawie: R. Krupski (red.): Zarządzanie…, op. cit., s. 90. 

 

 Strategicznie zorientowane rządzenie nie musi być fikcją, co dowiodła duża 
część amerykańskich władz publicznych na przełomie XX i XXI wieku. Wysiłki 
rządzących zostały uogólnione i usystematyzowane pod wezwaniem „rządzić ina-
czej” oraz stanowią swoistą diagnozę aktualnej rzeczywistości. Merytorycznie uza-
sadniona została także konieczność i kierunki wzmocnienia interwencjonizmu pań-
stwowego siłą autorytetu doradcy prezydenta USA i laureata Nagrody Nobla z 2001 
roku10. Tak więc są rzeczywiste możliwości realizacyjne i nie ma potrzeby konstru-
owania utopijnych wizji. Piąta z dziesięciu reguł „Rządzić inaczej” autorstwa  
D. Osborne’a i T. Gaeblera dotyczy władz zorientowanych na wyniki oraz finanso-
wanie rezultatów zamiast starań. Istotne znaczenie w tej piątej regule mają pomiary 
stanowiące zbiór praktycznych doświadczeń amerykańskich władz samorządowych 
i rządowych, które podsumowujący je naukowcy sprowadzili do następujących 
wniosków11: 

 Co da się zmierzyć, da się zrobić. 
 Jeśli nie mierzy się wyników, nie można odróżnić sukcesu od porażki. 
 Jeśli nie dostrzega się sukcesu, to nie można go nagrodzić. 
 Jeśli nie nagradza się sukcesu, to prawdopodobnie nagradza się porażkę. 
 Jeśli nie dostrzega się sukcesu, nie można z niego wyciągnąć nauki. 

                                                 
10  J. Stiglitz: Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 2006. 
11  D. Osborne, T. Gaebler: Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 209–220. 
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 Jeśli nie umie się rozpoznać porażki, nie można uniknąć podobnej porażki 
w przyszłości.  

 Jeśli można wykazać się wynikami, to można uzyskać poparcie społeczne. 
 Każdy z wniosków został uzasadniony i poparty przykładami z praktyki „innego 
rządzenia” dostosowanego do współczesnych wyzwań rozwojowych. Ponadto szcze-
gólnie istotna jest jedna z trzech zasad systemu pomiarów mówiąca, że „istnieje waż-
na różnica między »wynikami programu« a obejmującymi szerszy zakres »wynikami 
polityki«”12, co uzasadnia metodyczne znaczenie poziomów epistemologicznych. 
Znacznym wysiłkiem dokumentacyjnym D. Osborne’a i T. Gaeblera była synteza 
wątpliwości „Co mierzyć?”. Niemniej autorzy przekonują, iż stosowanie systemów 
mierzenia wyników ma ogromną wartość poznawczą. Warto posłużyć się jeszcze 
jedną metodycznie kluczową zasadą: „zlecaj mierzenie politycznie niezależnej, obiek-
tywnej instytucji”13. Niestety, zasada ta w naszym kraju jest ustawicznie łamana. Na 
ponad 80 lat istnienia Głównego Urzędu Statystycznego długa była historia źle poję-
tej służebności pomiarów. Ostatnie dwudziestolecie wzbudziło nadzieje niezależno-
ści, choć standaryzacja unijna i globalna zakłóciła proces dojrzewania do niezależno-
ści i obiektywności. Dużym zagrożeniem jest skumulowany efekt ograniczania nieza-
leżności instytucjonalnej GUS i Najwyższej Izby Kontroli. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Opracowanie nie ma charakteru sprawozdania z zamkniętych badań. Poszuki-
wania metodyczne autorek trwają od kilku lat, a częściowe wyniki są publikowane 
etapowo. Poprawienie szeroko rozumianego potencjału realizacyjnego strategii 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju oraz zminimalizowanie 
iluzoryczności i utopijności są istotnym celem.  
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BETWEEN THE UTOPIA AND THE REALITY  
OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The article presents the chosen aspects of analysis which verifies the realization 
potential of development strategy of information society at the level of the whole coun-
try. The substantial aspects of this strategy and the strategic bond at the European Union 
level were not included. However, methodological aspects were exposed. According  
to the writers/authoresses, the stage of looking for a view point is crucial as well as the 
aim of making the widely implied realization potential better and minimizing the delu-
sion and utopianism. The significance of the hierarchy of the epistomological strategies 
levels and strategies aimed at ruling were signalized in the contexts of the structure  
of this process and the system of measuring the result.  
 

Translated by Piotr Kulawczuk 
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MODELE I METAFORY W BADANIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
 Świadomość ludzi nie kształtuje ich bytu i byt materialny nie determinuje bezpośrednio 
świadomości. Między świadomością i bytem pośredniczy informacja, która wpływa na uświada-
mianie ludziom ich własnego bytu. 

C. Wright Mills 
 
 

Wprowadzenie 
 
 Myślenie o przyszłości na przełomie XX i XXI wieku zdominowały w istocie 
dwa zjawiska: globalizacja i społeczeństwo informacyjne. Pierwsze charakteryzuje 
swoiste kurczenie się czasu i przestrzeni nie tylko w wymiarze politycznym, gospo-
darczym czy kulturowym. Na rozwój społeczeństwa informacyjnego dominujący 
wpływ miał dynamiczny postęp w dziedzinie technologii teleinformatycznych1. 
Niejako na drugim planie uwagę przyciągały tzw. megatrendy, czyli tendencje  
o cechach uniwersalnych i globalnych2. Kumulacja i koincydencja megatrendów 
przyniosła nową falę zainteresowania studiami nad przyszłością, a także refleksją 
nad paradygmatami współczesności3. 

 Myślenie o badaniach naukowych nad społeczeństwem informacyjnym skła-
nia do formułowania pytań o charakterze ontologicznym, epistemologicznym  
i metodologicznym. Szczególną wagę mają dylematy metodologiczne, ponieważ 

                                                 
1  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wy-

zwania, Kraków 1999. 
2  J. Naisbitt: Megatrendy, Poznań 1997. 
3  L.W. Zacher: Gry o przyszłe światy, Warszawa 2006. 
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wybór metod badań przesądza o ich rezultatach, ocenianych zarówno z poznawcze-
go, jak i pragmatycznego punktu widzenia. 
 
 
1. Paradygmaty współczesności  
 
 We współczesnej nauce, ale także w inżynierii systemów informatycznych4 
pojęcie paradygmatu upowszechniło się, zyskując dość różne interpretacje. Wpro-
wadził je do filozofii nauk T.S. Kuhn5, przyjmując, że dojrzała nauka składa się  
z kolejnych okresów normalnych i rewolucji. Okresy normalne są monistyczne; 
badacze starają się rozwiązywać łamigłówki wynikłe z ujmowania świata w termi-
nach pojedynczego paradygmatu. Rewolucje są pluralistyczne do chwili, aż nie 
pojawi się nowy paradygmat, który zyska wystarczające poparcie, by służyć za 
podstawę nowego okresu normalnego6. Paradygmat jest przede wszystkim „proto-
typowym rozwiązaniem pewnej klasy problemów, który jest tak płodny i nowator-
ski, że przez pewien czas funkcjonuje jako model dla dalszych badań7. 
 Analiza systemowa współczesnych badań nad przyszłością globalnego społe-
czeństwa informacyjnego skłania do przyjęcia następujących cech konstytutywnych 
paradygmatu8: 

 postawa holistyczno-systemowa, ujmująca badane zjawiska jako ustruktu-
ryzowane całości (wielkie systemy, system of systems); 

 orientacja strategiczna, skłaniająca do analizy dopuszczalnych wyborów 
(decyzji) strategicznych; 

 perspektywa długookresowa („długie trwanie”, w sensie F. Braudela); 
 ujęcie teologiczne (analiza zmiennej „wiązki celów”); 
 analiza „punktów zwrotnych” w procesie rozwoju o cechach nieliniowości 

i możliwości bifurkacji; 
 wielokryterialna i wieloatrybutowa analiza decyzyjna, uwzględniająca nie-

pewność i ryzyko. 
 Powyższe cechy w pełni odpowiadają współczesnemu paradygmatowi syste-
mowemu. Zmiany paradygmatu w istocie oznaczają9: 

                                                 
4  Np. w informatyce, w szczególności w inżynierii programowania, wyróżnia się kilka pa-

radygmatów i ontologii programowania. 
5  T. S. Kuhn: Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001. 
6  P.K. Feyerabend: Jak być dobrym empirystą, Warszawa 1997. 
7  U. Nicola: Filozofia, Warszawa 2006. 
8  A. Kukliński (red.): Przyszłość europy – wyzwania globalne – wyzwania strategiczne. 

Nowy Sącz 2006. 
9  Zmiany nie oznaczają negacji, lecz raczej tendencję, T. Karczmarek: Globalistyka, War-

szawa 2007. 
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 zwrot od pojęcia części (obiektu elementarnego) ku pojęciu całości (syste-
mu), 

 zwrot od pojęcia struktury ku pojęciu procesu, 
 zwrot od pojęcia nauki obiektywnej ku pojęciu nauki „epistemicznej” 

(w systemie nadanym przez K.R. Poppera), 
 zwrot od pojęcia metafory budowli ku pojęciu metafory sieci10, 
 zwrot od pojęcia prawdy obiektywnej ku pojęciu przybliżonego (niepew-

nego) opisu rzeczywistości. 
 Reasumując, można sformułować wnioski, że w badaniach nad społeczeń-
stwem informacyjnym: (1) nadal dominują wpływy: historycznych asocjacji, meta-
fory, „głębokie przekonanie” wyrażające, jakże często irracjonalne poglądy za-
czerpnięte ze „świata polityki” wraz z sentymentami i resentymentami itp.; (2) po-
woli wyłania się świadomość, że badaną rzeczywistość (zjawiska) cechuje: złożo-
ność, niepewność, sieciowość i nieliniowość, co oznacza, że badacz (obserwator) 
ma do czynienia z obiektami o ograniczonej obserwowalności, predykcyjności 
(przewidywalności) i sterowalności, modelowanie zaś jest w istocie formą świado-
mego ograniczania złożoności.. 
 Można ze znaczną pewnością stwierdzić, że z refleksji nad naturą (cechami 
esencjonalnymi) zjawisk opisywanych za pomocą kategorii potrzeb społecznych, 
rozwoju technologii informacyjnych i ewaluacji ich społecznych skutków, wyłania 
się paradygmat badań naukowych nad społeczeństwem informacyjnym. 
 
 
2. Megatrendy i trendy cywilizacyjne 
 
 Przyjmijmy, że trend to po prostu względnie stała tendencja wyrażająca kieru-
nek możliwości i prawdopodobnych zmian w bliższej lub dalszej przyszłości. Sta-
nowi tradycyjny przedmiot studiów strategicznych i element myślenia o przyszło-
ści. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku J. Naisbitt określił dziesięć „nieuchron-
nych” megatrendów rozwoju społecznego, zaliczając do nich, między innymi:  
od lokalności (regionalności) do globalności, od społeczeństwa przemysłowego  
do informacyjnego, od technologii „twardej” do technologii „miękkiej” (Hi-Tech), 
od hierarchii do sieci itp.11 W zasadzie megatrendy pokrywają się z cechami wyła-
niającego się paradygmatu nauki pierwszej połowy XXI wieku. Wydaje się,  
że należy odróżnić trendy w badaniach naukowych, przede wszystkim metodologii, 
od zmian w środowisku realnym, przyrodniczym, społecznym itp., których obser-
wacja może przynieść świadomość występujących bądź tylko prawdopodobnych 

                                                 
10  Nierzadko spotykany jest na gruncie humanistyki i nauk społecznych błąd polegający na 

utożsamianiu metafor z modelami badanych zjawisk. 
11  J. Naisbitt: Megatrendy…, op. cit.  
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tendencji. Nie od rzeczy będzie zauważyć, że świat cechuje zróżnicowanie nie tylko 
kulturowe, ale wręcz cywilizacyjne, nie wspominając już o swoistej asymetrii bo-
gactwa (nędzy), ale też asymetrii zagrożeń (jedni boją się kryzysu systemu banko-
wego i terroryzmu, inni – głodu i braku wody) oraz asymetrii informacji (wiedzy). 
 Z pewnością zasadna jest analiza systemowa następujących ogólnych tenden-
cji: 
1. Wysoka dynamika wzrostu złożoności megasieci komunikacji społecznej  

w skali globalnej. 
2. Możliwe i prawdopodobne zmiany podmiotów politycznych i gospodarczych – 

graczy na „arenie globalnej” (Chiny, BRIC). 
3. Wysoka nieprzewidywalność zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego  

i narodowego (proliferacja broni masowego rażenia, cyberterroryzm, bioterro-
ryzm i inne formy terroryzmu, ale także stała możliwość konfliktów lokalnych 
na tle etnicznym, religijnym, w tym z powodu „odgrzewania” dawnych sporów 
i pretensji). 

4. Trwałe dylematy polityki energetycznej w skali globalnej (marginalizacja sys-
temów alternatywnych bądź wręcz zaniechanie ich poszukiwania w imię do-
raźnych celów, a w istocie niepohamowanej wręcz chciwości monopolistów 
tradycyjnych źródeł)12. 

5. Stała nieprzewidywalność zachowań społecznych – skłonności do zachowań 
irracjonalnych, np. z powodu agresywnych żądań popartych groźbami. 

6. Niewątpliwie pozytywne tendencje: (1) wzrost średniego czasu życia, (2) 
wzrost wykształcenia, (3) wzrost dostępu do wiedzy13. 

7. W czasie dającym się przewidzieć nie może budzić wątpliwości stały rozwój 
cyberprzestrzeni, (Internetu – „pajęczyny” coraz szczelniej oplatającej glob  
i technologii sieciowych. 

8. Trwałe dylematy polityki żywnościowej, jako że realizowana dotąd globalna 
polityka pomocowa w tym zakresie jest nieskuteczna (dane o jej skutkach są 
wprost przerażające, choć trudno dostrzec przejawy szczególnej troski ze stro-
ny beneficjentów globalizacji). 

9. Postępująca degradacja wartości kultury masowej („makdonaldyzacja”, ame-
rykanizacja, „guma do żucia dla oczu i uszu”) oraz kultury zachowań w sytu-
acjach codziennych (zanik pojęcia „wstydu”, żenujący poziom dyskusji i debat 
politycznych czy barbaryzacja zachowań podczas imprez masowych), tablo-
idyzacja mediów. 

                                                 
12  „Ubóstwo energetyczne”, podobnie jak dostęp do czystej wody i powietrza, to jest to: 

o czym jednak mędrcy zajmujący się rozwiązywaniem problemów rozwoju zdają się nie pamiętać 
– pisał T.L. Fredman: Gorący płaski i zatłoczony, Warszawa 2009. 

13  Dostępność wiedzy to możliwość korzystania z wiedzy naukowej, co nie ma wiele 
wspólnego z dostępnością stale rosnących zasobów „pseudowiedzy”, czyli pseudo-, para- i dezin-
formacji udostępnionej przez media, w tym, niestety, także Internet. 
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10. Patologie zachowań i działań internautów. 
11. Kryzysy i konflikty jako immanentne cechy zjawisk społecznych w każdej 

skali. 
 
 
3. Teorie i metafory 
 
 Społeczny charakter rozpatrywanych zjawisk skłania do poszukiwania pożą-
danej wiedzy w dorobku humanistyki i nauk społecznych. Nie sposób ogarnąć tego 
rozległego obszaru, mniej lub bardziej naukowych (w sensie racjonalizmu metodo-
logicznego) dociekań. Niegdyś przyciągała uwagę tzw. teoria modernizacji spo-
łecznej i koncepcja fal innowacyjnych. Być może w rozważaniach nad globalizacją 
nie należy pominąć teorii imperializmu (J.A. Hobson, M. Bucharin), teorii zależno-
ści (R. Prebisch), a także koncepcji globalizacji kultury (R. Robertson) czy podziału 
zbiorowości ludzkich F. Tönniesa na wspólnoty (gemeinschaft) i zorganizowane 
społeczności (gesellschaft). Jednakże trudno byłoby oprzeć proces modelowania 
społeczeństwa informacyjnego na którejkolwiek z wymienionych propozycji teore-
tycznych. 
 Jedną z interesujących prób opisania zjawiska globalizacji jest niewątpliwie 
teoria systemów-światów I. Wallersteina. Proponowany model systemów-światów 
składa się z trzech jednostek strukturalnych (stref, podsystemów): centrum, peryfe-
rii oraz sytuujących się pomiędzy półperyferii. 
 Strefy są podstawowymi strukturami determinującymi formę kapitału, stopień 
i przebieg modernizacji, wiedzę techniczną, poziom życia, siłę polityczno-militarną. 
Wallersteina określa się mianem neomarksisty spod znaku K. Polanyiego  
i F. Braudela, A. Smitha, ale także I. Prigogine’a. Z tych inspiracji wywodzi się 
zapewne posługiwanie się pojęciem kapitału i wyzysku, a stosunki wymiany waż-
niejsze są niż stosunki produkcji, a walka klas rozpatrywana jest jako szczególny 
przypadek teorii konfliktów. 
 Szczególnie interesujące są inspiracje wywodzące się z badań Prigogine’a nad 
dynamicznymi systemami nieliniowymi, przyjmującymi stany niestabilne i posiada-
jącymi zdolność do zachowań chaotycznych. W stanach niestabilnych nawet naj-
mniejsze zmiany istotnych czynników spowodować mogą ewolucję systemu  
w nieprzewidywalnym kierunku (bifurkacje). Zdaniem Wallersteina dynamikę no-
woczesnego systemu-świat dobrze opisuje model systemu nieliniowego. 
 W rozważaniach nad społeczeństwem informacyjnym dominują jednak meta-
fory, do których sięga się, aby odczytać i zrozumieć zjawisko jego powstania i roz-
woju. Metafora jest nie tylko ozdobnikiem dyskursu, ale wyraża konsekwencje 
sposobu myślenia i sposobu widzenia świata w ogóle. Metafor używamy wtedy, 
gdy usiłujemy pojąc określony fragment rzeczywistości za pomocą innego jego 
fragmentu. Dawno już zauważono, że gdy łańcuchy związków przyczynowo-
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skutkowych stają się dość długie, wszelka próba powiązania oddalonych od siebie 
ogniw nabiera charakteru raczej metafory niż twierdzenia naukowego. 
 Nie dziwią więc liczne określenia i terminy, a co najwyżej ich nadmiar, bo-
wiem społeczeństwo informacyjne to przecież także społeczeństwo postkapitali-
styczne, postmodernistyczne, postradycyjne, posindustrialne, usług, technologiczne, 
telepatyczne, okablowane, ryzyka, sieciowe itp., ale również to: wiek nieciągłości 
(niepewności, informacji), globalna wioska, trzecia fala czy era technotroniczna itp. 
 
 
4. Teorie i modele 
 
 Przykładem modelownia społeczeństwa informacyjnego może być formalny 
model systemu społecznego w postaci: <S,   ,  f ,   ,  R,  >, gdzie: 
S jest zbiorem osób – jednostek rozważanych w danym kontekście, nazywanym 
społeczeństwem; 
 jest klasą niepustych zbiorów S nazywanych grupami społecznymi, które nie 
musza być rozłączne, przy czym grupy te tworzą pewną liczbę struktur hierarchicz-
nych (wśród niech należy wyróżnić grupę „władza”); 
C jest zbiorem dóbr (zasobów), a f:S*C[0, ] jest funkcją, która każdemu s  S 
(lub G  ) przyporządkowuje udział jednostki (grupy) w dobrach C; oprócz dóbr 
„tradycyjnych” istotne znaczenie mają zasoby informacyjne (wiedzy), a także dobra 
typu: prawo głosu, uposażenia (profity), stanowiska itp.; 
 jest układem preferencji osób (grup) indukowanym przez jego ewaluację na zbio-
rze dóbr (np. preferencje w klasie sposobów rozdziału dóbr); 
R jest zbiorem reguł, które obowiązują wewnątrz poszczególnych grup społecz-
nych, ograniczając zachowania się poszczególnych członków; 
 jest siecią komunikacyjną, odwzorowującą powiązania (sprzężenia) informacyjne 
pomiędzy jednostkami (grupami), np.: może być traktowana jako relacja binarna  
w zbiorze S, reprezentującą kontakty społeczne (interpersonalne) i to, co rozprze-
strzenia się w społeczeństwie, czyli przekazywane jest od jednej osoby (grupy) do 
drugiej.  
 W tak opisanym systemie społecznym zmianami mogą być: 

 zmiany dóbr (np. wystąpienie nowych i zniknięcie starych, zmiany ilo-
ściowe zasobów itp.), 

 zmiany sposobów rozdziału dóbr (np. dana grupa uzyskuje dostęp do no-
wych dóbr), 

 zmiana preferencji indywidualnych lub grupowych (np. zmiany celów 
prowadzą do zmian w układzie ewaluacji lub w sposobie agregacji wielo-
wymiarowych ewaluacji w łączną preferencję), 

 zmiany reguł (np. dodanie nowych lub usunięcie starych, zmiana ich hie-
rarchii itp.), 
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 zmiany sieci komunikacyjnej (np. zmiany struktur systemów informacyj-
nych, pojawienie się nowych mediów, zmiana częstości kontaktów inter-
personalnych itp.). 

 

 
 

Rys. 1.  Model społeczeństwa informacyjnego jako rozwijającego się systemu społecznego 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W tym kontekście do zmian sprzyjających tworzeniu się społeczeństwa infor-
macyjnego można zaliczyć: 

 wzrost znaczenia zasobów informacyjnych w zbiorze dóbr społecznych  
(w sensie ilościowych i jakościowym, a także ich rangi – wagi); 

 rozszerzenie zakresu potencjalnego i realnego dostępu jednostek (lub okre-
ślonych grup) do zasobów informacyjnych; 

 zmiany układu preferencji społecznych (widoczna ewaluacja zasobów in-
formacyjnych, wiedzy); 

 radykalizację zmian sieci komunikacyjnej (dominacja kontaktów pośrednich 
nad bezpośrednimi, fenomen typu „globalna wioska”, potencjalne i realne 
możliwości komunikowania się „każdego z każdym” w „dowolnym czasie”). 

 
 
Podsumowanie 
 

 Analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego skłania do sformułowania 
następujących ogólnych wniosków: 

 wysoka dynamika zmian sieci komunikacyjnej społeczeństwa – wywołana 
rozwojem IT – stanowi podstawową przyczynę modernizacji „społeczeń-
stwa preinformacyjnego”; 

 zmiany sieci komunikacyjnej indukują zmiany pozostałych czynników 
określających system społeczny, tj. dostęp do zasobów informacyjnych 

S

 

 

R  f C
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(wiedzy), oraz preferencje jednostek (grup) i reguły rozdziału dóbr (zaso-
bów); 

 perspektywy badań rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako systemu 
społecznego należy wiązać z postępem w dziedzinie teorii sieci (network 
theory) i systemów złożonych (system sof systems). 
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MODELS AND METAPHORS IN THE INFORMATION SOCIETY RESEARCH 

 
 

Summary 
 
 The article introduces several methodological issues of the information society as 
an object of research. Two basic approaches were distinguished - the humanistic ap-
proach, which includes metaphors, and the second approach which leads to construction 
of information society models as a social system.  
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MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO W POLSCE  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Istnieje wiele uwarunkowań mających wpływ na budowę społeczeństwa in-
formacyjnego (SI). Należy wspomnieć o uwarunkowaniach technicznych i techno-
logicznych, społecznych, prawnych oraz ekonomicznych. Wśród tych ostatnich 
można wyróżnić makroekonomiczne.  
 Zasadniczym celem artykułu jest próba określenia wpływu makrootoczenia na 
kreowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Artykuł ma charakter teore-
tyczno-empiryczny. W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono wybrane zagad-
nienia dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Następnie dokonano krótkiej ana-
lizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski. Na zakończenie dokonano próby okre-
ślenia wpływu makrootoczenia na rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontek-
ście budowy i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyj-
nej W artykule wykorzystano dane Ministerstwa Gospodarki (MG), Ministerstwa 
Finansów (MF), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano metody opisowe, porów-
nawcze i miary dynamiki.  

 
 

1. Zarys problematyki społeczeństwa informacyjnego  
 
 Rozwój technik i technologii z obszaru teleinformatyki i telekomunikacji nie-
wątpliwie wpływa w stymulujący sposób na wzrost innowacyjności i konkurencyj-
ności gospodarek. Przede wszystkim należy wspomnieć o kreowaniu na ich bazie 



Piotr Szkudlarek 212 

nowych usług, które mają wpływ na strukturę i dynamikę PKB. Poza tym trzeba 
zaznaczyć wpływ na zagregowane wielkości makroekonomiczne, np. rynek pracy,  
a także wpływ na skuteczność zarządzania w skali przedsiębiorstw, kraju czy 
wspólnot polityczno-gospodarczych. Oczywiście nie należy także zapominać  
o pojawieniu się ogromnych możliwości rozwoju społecznego czy integracji spo-
łeczno-politycznej w skali globalnej. To wszystko tworzy nowy, społeczno-
gospodarczy ład, nazywany społeczeństwem informacyjnym. 
 Po raz pierwszy pojęcie społeczeństwa informacyjnego pojawiło się w latach 
sześćdziesiątych XX wieku w Japonii za sprawą T. Umesao. Opisywał on społe-
czeństwo japońskie, w którym o standardach gospodarki zaczęła decydować infor-
macja i technologia1. Za początek tworzenia społeczeństwa informacyjnego  
w Europie przyjmuje się rok 1994. Wówczas to został opublikowany przez Komisję 
Europejską dokument, w którym określono perspektywy rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w państwach Unii Europejskiej2. W dokumencie tym społeczeń-
stwo informacyjne zdefiniowano jako społeczeństwo charakteryzujące się nowo-
czesnością, wysokim poziomem rozwoju oraz rozbudowaną infrastrukturą teleko-
munikacyjną, która umożliwia obywatelom dostęp do informacji i innych usług3. 
Przedstawiono w nim inicjatywy, które miały na celu upowszechnienie nowocze-
snych technik i technologii teleinformacyjnych i telekomunikacyjnych. W kolej-
nych latach kraje UE realizowały kolejne programy, np. e-Europe 2002. An Infor-
mation Society for All4 czy A Digital Agenda for Europe 20105, których celem stało 
się sprostanie wymogom globalnego społeczeństwa informacyjnego. 
 Również i w Polsce podejmowano działania mające na celu budowanie SI, 
które definiuje się m.in. jako nowy system społeczeństwa, kształtujący się w kra-
jach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, 
jej jakość i szybkość są uzasadnionymi czynnikami konkurencyjności zarówno  
w przemyśle, jak i usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik 
gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji6. Kreowanie 
w Polsce SI zostało uznane za jeden z najwyższych priorytetów w strategii gospo-

                                                 
1  H. Dordic, G. Wang: The Information Society. A Retrospective View, SAGE, London 

1995. 
2  Europa i społeczeństwo globalnej informacji, Komisja Europejska, Bruksela, 26 ma-

ja1994, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (11.02.2011). 
3  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło: E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warsza-

wa 2009, s. 12. 
4  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope 

2005/eeurope2005_en.pdf (24.02.2011). 
5  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF 

(24.02.2011). 
6  M. Truskowska-Wojtkowiak, J. Wojtkowiak: Społeczeństwo informacyjne: pytania 

o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 8. 
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darczej kraju. Zgodnie z tym założeniem realizowana jest obecnie Strategia rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku7. 
 Na zakończenie tej części artykułu warto dodać, że na przestrzeni lat w skali 
globalnej tworzono różne modele budowy społeczeństwa informacyjnego. Stąd też, 
oprócz terminu społeczeństwo informacyjne, funkcjonują jeszcze inne, np. społe-
czeństwo technologiczne, społeczeństwo usług czy sieciowe społeczeństwo dobro-
bytu. Choć występują między nimi pewne różnice, to w każdym z nich uwypukla 
się znaczenie informacji, technologii teleinformacyjnych i telekomunikacyjnych, 
wiedzy i innowacji w tworzeniu nowej formacji społeczno-ekonomicznej.  
 
 
2. Koniunktura gospodarcza w Polsce  

 
Coraz większe znaczenie globalnej sieci teleinformatycznej i telekomunikacyj-

nej prowadzi w gospodarce do dwóch efektów. Z jednej strony wpływa na szybszy 
przepływ informacji, wzrostu konkurencyjności i produktywności poszczególnych 
gospodarek. Z drugiej jednak strony szybciej i silniej niż kiedykolwiek przenoszone 
są pozytywne i negatywne impulsy gospodarcze. Z sytuacją przenoszenia negatyw-
nych impulsów w skali świata mieliśmy do czynienia w trakcie kryzysu nazywane-
go umownie „subprime”. Wpłynął on także, choć z pewnym opóźnieniem, na pol-
ską gospodarkę8. Na rysunku 1 przedstawiono dane dotyczące stopy bezrobocia  
i dynamiki PKB w Polsce w latach 2007–2010 w ujęciu rocznym (dynamika PKB  
z 2010 roku odnosi się do III kw. 2010 względem III kw. 2009). 
 

 
Rys. 1.  Roczna dynamika zmian PKB w latach 2007–2009 i III kw. 2010 w stosunku 

do III kw. 2009 oraz stopa bezrobocia w Polsce w latach 2007–2010 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz MG. 

                                                 
7  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku, MSWiA, gru-

dzień 2008, http://mswia.gov.pl/strategia 
8  W analizie sytuacji makroekonomicznej wykorzystano dane Ministerstwa Finansów 

(MF), Ministerstwa Gospodarki (MG) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).  
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 W badanym okresie nastąpiła w Polsce krótkookresowa zmiana w cyklu ko-
niunkturalnym. W roku 2007 dynamika PKB osiągnęła szczyt koniunktury przy 
równoczesnym wyraźnym spadku bezrobocia. Odbywało się to w warunkach rela-
tywnie niskiej inflacji. W kolejnym roku dynamika PKB nieznacznie spadła, osią-
gając 4,9%. Utrzymujący się wysoki wzrost gospodarczy szedł w parze z dalszym 
spadkiem stopy bezrobocia. Pod koniec 2008 roku niepokój wzbudzała rosnąca 
presja inflacyjna. W roku 2009 nastąpiło zdecydowanie obniżenie rocznego tempa 
wzrostu PKB do 1,9%. Był to już efekt oddziaływania światowego kryzysu gospo-
darczego. Co także ważne, a o czym do tej pory nie wspominano, pogorszeniu ule-
gła sytuacja finansów publicznych. W III kw. 2010 roku w stosunku do analogicz-
nego okresu z 2009 roku PKB wzrósł już o 4,2%. Niestety, stopa bezrobocia na 
koniec 2010 roku wyniosła ponad 12,3%. Coraz gorzej wyglądała także sytuacja  
w finansach publicznych. Według wstępnych wyliczeń Ministerstwa Finansów  
w 2010 roku dług publiczny w relacji do PKB wyniósł około 53,5% PKB. Z kolei 
deficyt sektora finansów publicznych wyniósł około 7,9% PKB. W roku 2010 zde-
cydowanie wrosła także stopa inflacji.  
 
 
3. Społeczeństwo informacyjne a sytuacja makroekonomiczna w Polsce  

 
 Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego może być przeprowadzona na 
wielu płaszczyznach. Może ona dotyczyć bazy infrastrukturalnej oraz jej wykorzy-
stania zarówno przez gospodarstwa domowe, podmioty gospodarujące, jak również 
administrację państwową. Na rysunku 2 przedstawiono wybrane wielkości opisują-
ce SI w Polsce w latach 2007–2009. 

 
 
Rys. 2.  Wybrane wielkości opisujące SI w Polsce w latach 2007–2009 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 
2010, MSWiA, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2010. 
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 Jednym z najważniejszych parametrów opisujących bazę infrastrukturalną SI 
jest penetracja łączy szerokopasmowych. Z danych przedstawionych na rysunku 2 
wynika, że stopień penetracji wzrósł z niecałych 11% w 2007 roku do blisko 14%  
w 2009 roku9. Problemem nadal pozostawała niska penetracja na terenach  
wiejskich oraz niska przepływność łączy. Wskaźnik penetracji wśród gospodarstw 
domowych zwiększył się z 30% w 2007 roku do około 50% w 2009 roku. Zdecy-
dowanie rósł odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer, czyli  
jeden z najważniejszych atrybutów SI. Optymistycznie przedstawiają się także dane 
dotyczące przedsiębiorstw. Nieodzownym atrybutem ich działalności stał się kom-
puter. Oprócz tego w 2009 roku około 58% z nich miało dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu (w 2007 roku było to około 53%). Wszystkie urzędy działające  
w Polsce już w 2007 roku również korzystały z komputerów oraz miały dostęp do 
Internetu (w coraz większym zakresie szerokopasmowego). Poza tym około 48% 
urzędów w Polsce do 2009 roku wdrożyło system elektronicznego zarządzania 
dokumentami.  
 W badanym okresie rosła skala wykorzystania w Polsce narzędzi SI. Najwięk-
szą dynamikę odnotowano w zakresie umiejętności podłączenia komputera do sieci 
lokalnej oraz rozwiązywania problemów z działaniem komputera. W latach 2007–
2009 gospodarstwa domowe wykorzystywały Internet głównie w celu komuniko-
wania się i uzupełniania wiedzy. Wśród przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na 
wzrost odsetek firm, które posiadały własną stronę internetową. Służyły one głów-
nie do prezentacji produktów i cenników, rzadziej do dokonywania zakupów.  
W badanym okresie rósł także odsetek przedsiębiorstw korzystających z bankowo-
ści internetowej i e-learnigu. Odnośnie do administracji publicznej warto odnoto-
wać fakt, że prawie wszystkie urzędy w Polsce posiadały własną stronę interneto-
wą. Poza tym wdrażanych było wiele programów, np. ePUAP (elektroniczna Plat-
forma Usług Administracji Publicznej), których zadaniem stało się usprawnienie 
wymiany dokumentów i informacji między obywatelami oraz urzędami, a także 
między samymi instytucjami10. 
 Ta krótka analiza potwierdza systematyczny rozwój infrastruktury teleinfor-
matycznej i telekomunikacyjnej i coraz większy stopień jej wykorzystywania.  
Na pewno sprzyjała temu dobra sytuacja makroekonomiczna w latach 2007 i 2008. 
Co warto podkreślić, krótkookresowe pogorszenie się otoczenia makroekonomicz-
nego w 2009 roku nie wpłynęło na zahamowanie procesu kreowania SI zarówno  
w aspekcie infrastrukturalnym, usługowym, jak i podnoszenia kompetencji. Świad-
czy to o determinacji w realizacji strategii budowania SI w Polsce, odporności na 
krótkookresowe wahania koniunkturalne oraz nieuchronności zachodzących proce-

                                                 
9   Opracowano na podstawie danych zawartych w: Społeczeństwo…, op. cit. 
10  Więcej informacji na temat projektów MSWiA dotyczących SI można odnaleźć na stro-

nie: http://cpi.mswia.gov.pl 
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sów. Można również dodać, że spadek PKB czy wzrost stopy bezrobocia mogły 
paradoksalnie spotęgować chęć poszukiwania nowych rozwiązań, za pomocą no-
woczesnych technik i technologii teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych.  
 Zdaniem autora w najbliższej przyszłości w otoczeniu makroekonomicznym 
należy zwrócić uwagę na kwestie związane z deficytem budżetowym i długiem 
publicznym, presją inflacyjną i podnoszeniem stóp procentowych oraz trudną sytu-
acją na rynku pracy. Można jednocześnie stwierdzić, że problemy związane z finan-
sami publicznymi są nieco opóźnionym następstwem działania kryzysu gospo-
darczego. Zaistniała w Polsce uzasadniona konieczność ograniczania wydatków 
rządowych może doprowadzić do częściowego zahamowania inwestycji infrastruk-
turalnych czy wdrażania systemów teleinformatycznych. Poza tym wzrost podat-
ków zmniejszy dochód do dyspozycji gospodarstw domowych, co może spowodo-
wać ograniczenie wydatków na narzędzia SI. Wśród czynników makroekonomicz-
nych, które mogą wywrzeć wpływ na proces kreowania SI, należy również zwrócić 
uwagę na postępującą presję inflacyjną. Stała się ona powodem rozpoczęcia pod 
koniec 2010 roku procesu stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej. Podnosze-
nie stóp procentowych w sposób zasadniczy może wpłynąć na inwestycje infra-
strukturalne. Ostatni z wymienionych czynników – makroekonomiczny, czyli 
utrzymująca się relatywnie wysoka stopa bezrobocia, nie jest na pewno czynnikiem 
kreującym szybsze tempo budowy SI, szczególnie w aspekcie infrastrukturalnym. 
Paradoksalnie jednak sytuacja ta może spowodować wzrost popytu na inne, bardziej 
elastyczne formy zatrudnienia, np. telepraca, większe zainteresowanie portalami 
specjalizującymi się szukaniem pracy (będzie to zapewne widoczne z chwilą otwar-
cia niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników od 1 maja 2011 roku) czy 
szkoleniami w systemie e-learning.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W analizowanym okresie w Polsce zachodziły pozytywne tendencje związane 
z budową infrastruktury, systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych 
oraz zwiększeniem skali ich wykorzystywania zarówno przez gospodarstwa domo-
we, firmy jak i urzędy państwowe. Ocena wpływu poszczególnych elementów ma-
krootoczenia na zaobserwowane tendencje nie jest do końca jednoznaczna. Mogą 
one bowiem w różny sposób oddziaływać na SI zarówno w aspekcie budowy infra-
struktury, jak i stopnia jej wykorzystania. Oczywiście w okresie dobrej koniunktu-
ry, tzn. przy wysokiej dynamice wzrostu PKB, niskiej inflacji, niskiej stopie bezro-
bocia, ten wpływ może być pozytywny i stymulujący. Co jest jednak warte podkre-
ślenia, krótkookresowe pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce rów-
nież nie wpłynęło w negatywny sposób na proces kreowania SI w Polsce. Spadek 
PKB czy wzrost stopy bezrobocia mogły z jednej strony częściowo ograniczyć 
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dochody, a następnie wydatki na narzędzia SI, ale z drugiej strony wymusiły zwięk-
szenie stopnia wykorzystania bazy infrastrukturalnej SI w celu np. poprawy wydaj-
ności pracy, obniżki kosztów działalności, podnoszenia kwalifikacji czy szukania 
ofert pracy.  
 W najbliższym okresie w Polsce może jednak dojść do negatywnego oddzia-
ływania problemów związanych ze złą kondycją finansów publicznych czy presją 
inflacyjną prowadzącą do wzrostu stóp procentowych na proces kreacji SI.  
W szczelności może to dotyczyć budowy infrastruktury teleinformatycznej i tele-
komunikacyjnej, a zapewne w mniejszym stopniu skali jej wykorzystania.  
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MACROECONOMICS CONDITIONS OF CREATING  
INFORMATION SOCIETY IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The principal aim of this article is an attempt to determine an influence of macroe-
conomics factors on creating an information society in Poland.. The chosen issues con-
cerning the information society were introduced in the outline of this article. A short 
analysis of current economic situation in Poland was carried in the next part. In the very 
last part an attempt to determine a possible influence of chosen macroeconomics factors 
on the development of information society in infrastructure and services context was 
taken. 
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PERCEPCJA SPOŁECZNYCH KONSEKWENCJI 
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problemy rozwoju cywilizacyjnego są powiązane ze sobą w szczególny, nie-
kiedy „niewidoczny” sposób, co sprawia trudności podczas identyfikacji społecz-
nych konsekwencji postępu. Jest coraz więcej obszarów społecznej aktywności,  
w których osobista satysfakcja z jakości usług jest wyraźnie uzależniona od rozwią-
zań teleinformatycznych1. Ze statystyk opublikowanych, po raz kolejny przez 
Główny Urząd Statystyczny2, wynika, że: 97% przedsiębiorstw korzysta z kompu-
terów, a 96% ma dostęp do Internetu, z czego 69% posiada szerokopasmowy dostęp 
do sieci. Wzrosło również wyposażenie gospodarstw domowych w komputery do 
69%3, a 55% użytkowników regularnie korzysta z Internetu. Zwiększają się rów-
nież umiejętności i kompetencje korzystania z komputera, Internetu oraz usług, 
takich jak: e-administracja, e-bankowość, e-medycyna. Obok niewątpliwie pozy-
tywnych skutków pojawiły się problemy z bezpieczeństwem informacji i systemów 
ICT oraz szereg implikacji społecznych. 

                                                 
1  A. Szewczyk: Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN, Warszawa 2006, 

s. 22. 
2  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010. 

GUS, Warszawa 2010. 
3   Ibidem, Liczba osób korzystających z komputera w Polsce wyniosła 19,8 mln w 2010 

roku. Wśród tych osób odnotowano 16,7 mln regularnych użytkowników komputera. 
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 W każdej z kultur wraz z pojawieniem się substratu technologicznego4 oraz 
wraz z pierwszymi optymistycznymi na ogół nastawieniami wobec postępu często 
pojawiały się krytyczne oceny, podkreślające negatywne konsekwencje rozwoju. 
Katastroficzne oceny skutków cywilizacyjnego postępu odnajdujemy m.in. w pra-
cach J. Ortegi y Gasseta, E. Fromma, w Raportach Klubu Rzymskiego. Współcze-
śnie głównymi nosicielami owych niepokojów cywilizacyjnych są masowe media. 
Dzięki globalnemu obiegowi informacji media odgrywają niezwykle ważną rolę 
kreatora nastrojów i opinii w społeczeństwie, niewątpliwie wpływając na percepcję. 
W wielu pracach akcentuje się podejście aksjologiczne do zachodzących zmian, 
zwraca się uwagę na wykształcenie się nowej formacji cywilizacyjnej z nowym 
postrzeganiem świata i zmienionym systemem wartości społecznych5. 
 Postrzeganie zależy od indywidualnych cech osobniczych jednostki, takich jak 
stan psychofizyczny, zdolności percepcyjne, wiedza, doświadczenie, wiek i płeć. 
Zależy również od stopnia rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego, społeczno-
politycznego, gospodarczego i naukowo-technologicznego społeczeństwa. Tak więc 
jest ono niezmiernie zróżnicowane, filtrowane przez własne ograniczenia poznaw-
cze. Wzorce zachowań nabywane medialną drogą6, za pomocą przedstawianych 
często sprzecznych mitów, naukowo-fikcyjnych wyobrażeń o świecie, zakłócają  
i tak już deformowaną własnymi ograniczeniami percepcję zmian i zagrożeń. Po-
cieszająca jest świadomość dostrzegania zmian powodowanych rozwojem społe-
czeństwa informacyjnego, a także wywierany przez media wpływ na zmiany za-
chowań, wzorców i postaw.  
 
 
1. Ocena zjawisk wywołanych rozwojem społeczeństwa informacyjnego 
 
 Przeprowadzone badania są egzemplifikacją problemu badawczego: Jaki jest 
społeczny odbiór zachodzących zmian i jak postrzegana jest przez obywateli formu-
jącego się społeczeństwa informacyjnego ewolucja tych zmian? Badana społecz-
ność została dobrana arbitralnie. Grupę badawczą stanowili studenci, a więc osoby, 
które zostały uznane za obywateli formującego się społeczeństwa informacyjnego. 
Były to osoby, które posiadają dobry dostęp do Internetu, aktywnie z niego korzy-
stają, współtworzą jego zasoby, stanowiąc niejako forpocztę zmian społecznych. 
Przyjęto, że wymienione cechy reprezentowane są przez studentów Akademii 

                                                 
4   L. Zacher: Transformacje społeczeństw, od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa, 

2007, s. 25–26. 
5  P. Sienkiewicz, T. Goban-Klas: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, 

wyzwania, Wyd. Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999. 
6  Mediujące matryce interpretacyjne – określenie P. Sztompki, oznaczające „zasób 

sposobów” patrzenia na zmiany społeczne i interpretowania ich. P. Sztompka: Trauma kulturowa. 
Druga strona zmiany społecznej, „Master of Bussiness Administration” 2000, nr 5(46), s. 44. 
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Obrony Narodowej, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Wyższej 
Szkoły Informatyki Stosownej i Zarządzania. W badaniach posłużono się sondażem  
z zastosowaniem ankiety audytoryjnej. Część ankiety, której wybrane wyniki sta-
nowią treść niniejszego artykułu, są źródłem informacji o percepcji intensywności 
zjawisk dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zawarto w niej pyta-
nia najczęściej pojawiające się w dyskusjach dotyczących rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz jego konsekwencji: społecznych, ekonomicznych i politycz-
nych (w kontekście szans, zagrożeń i wyzwań)7. Pytanie brzmiało: Czy wyróżniona 
cecha wzrośnie czy zmaleje, bądź trudno powiedzieć, w wyniku rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego? 
 W badaniach uczestniczyło 687 osób. Wszystkie dane o licznościach prób 
obejmują przypadki, które znalazły się w bazie danych, lecz nie wszystkie przypad-
ki zostały przebadane8. Badania ankietowe uzupełnione były pogłębionymi wywia-
dami prowadzonymi w ramach wykładanego przedmiotu: problemy społeczeństwa 
informacyjnego oraz gospodarka oparta na wiedzy. 
 Bez względu na stopień akceptacji społecznej dokonujących się przeobrażeń, 
wzrasta stopień świadomości istoty zachodzących zmian. W badaniu 51% respon-
dentów wskazało na wzrost świadomości społecznej istoty zachodzących przemian, 
a tylko 30% określiło zjawisko, że zmaleje, a 19% nie potrafiło określić trendu 
(rysunek 1). Wynika to z braku publicznej debaty nad megatrendami rozwoju cywi-
lizacyjnego (szczególnie w mediach), nie ułatwia to akceptacji i uniemożliwia przy-
stosowanie się wielu grupom do zmieniających się warunków życia.  
 

Histogram   Świadomośc zmian
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Rys. 1.  Świadomość zachodzących zmian 

Źródło:  badania własne. 

                                                 
7  Wykorzystano zestaw pytań opracowanych przez profesorów: socjologa A. Sicińskiego  

i inżyniera J. Lubacza. 
8  Część z nich ze względu np. na wadliwie wypełnione ankiety lub problemy z identyfika-

cją odpowiedzi nie została wprowadzona do bazy danych. 
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 Nowe technologie stwarzają zagrożenia, które ujawniają się w różnych obsza-
rach działalności ludzkiej, w tym ekonomicznej, społecznej i politycznej. Wpływają 
na percepcję poprzez uaktywnienie pod wpływem technologii własnej infosfery. 
Żyjemy w burzliwym otoczeniu, bombardowani ogromną ilością informacji, nie-
pewni jej źródła i prawdziwości. Poddawani jesteśmy zabiegom manipulacji przez 
przekazujących informacje i przez sposób ich przekazywania, które wpływają na 
postrzeganie stabilności struktur (w szerokim rozumieniu) państwa. W przypadku 
postrzegania zjawiska jako niestabilne, społeczeństwo reaguje obniżeniem poczucia 
bezpieczeństwa (rysunek 2).  
 

Ocena tendencji zmmian

Histogram   Stabilność struktur
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Rys. 2  Stabilność struktur społecznych 

Źródło:  badania własne. 

 
 W takim kontekście postrzeganie stabilności struktur społecznych przez bada-
nych jest zrównoważone (rozkład dwumodalny): 36% badanych uważa, że zjawisko 
zarówno wzrośnie, jak i zmaleje, przy 28% niezdecydowanych co do oceny zjawi-
ska. Przy tym badani sadzą, że wzrośnie (63%) rozwarstwienie społeczne wywoła-
ne bezrobociem strukturalnym i zróżnicowanymi dochodami (rysunek 3). Ma to 
związek nie tylko ze zmianą systemową dokonaną pod koniec lat 80. ubiegłego 
wieku, ale również z brakiem umiejętności i kompetencji informatycznych. Jeżeli 
młodzi ludzie dostrzegają wzrastającą tendencję do rozwarstwienia społecznego, 
można sądzić, że brak jest mechanizmów instytucjonalnych gwarantujących niwe-
lowanie zjawiska lub pozwalających na niwelowanie go. Oczywiście nie można 
wykluczyć wpływu ciągle niestabilnej sytuacji politycznej, której jesteśmy świad-
kami. Uczestnicy badań podkreślali różnicę w odbiorze nowości technicznych przez 
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nich i przez ich rodziców. Na ogół to młodzi są inicjatorami zakupu coraz nowo-
cześniejszych urządzeń, które są również przez nich obsługiwane9.  
 

Ocena tendencji zmmian

Histogram   Rozwarstwienie
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Rys. 3.  Rozwarstwienie społeczne 

Źródło:  badania własne. 

 

 Badani obawiają się wzrostu dostrzeganej już obecnie alienacji grup społecz-
nych (rysunek 4). W pogłębionych wywiadach podkreślali, że coraz trudniej utoż-
samiać się ze społeczeństwem, krajem, a wynika to z antagonizmów, które umiejęt-
nie wykorzystują media (często realizując życzenia sił politycznych) w manipulo-
waniu społeczeństwem w celu osiągnięcia politycznych korzyści. Na poziom alie-
nacji wpływa coraz bardziej konsumpcyjny styl życia, coraz większe obowiązki 
zawodowe, przymus ciągłego kształcenia i doszkalania oraz wymóg mobilności, 
utrudnia to tworzenie trwalszych więzi mikrostruktur (rodzinnych i pracowni-
czych).  
 Charakter współczesnego rynku wspiera wzrost rywalizacji, w badaniach 
akcentowało to zjawisko aż 85% respondentów. Wzrost ten podtrzymuje potrzeba 
indywidualizmu i dlatego nie dziwi fakt małej gotowości do współpracy z innymi,  
a także małej solidarności społecznej, chociaż pocieszające jest, że 41% badanych 
uważa, że gotowość do współpracy może wzrosnąć (rysunek 5). 
 

                                                 
9  Por. Diagnoza społeczna 2007, GUS, Warszawa 2010. 
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Ocena tendencji zmmian

Histogram   Alienacja
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Rys. 4.  Alienacja grupa społecznych i jednostek, rozkład procentowy 

Źródło:  badania własne. 

 

  

Ocena tendencji zmmian

Histogram   Wspólpraca
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Rys. 5.  Gotowość do współpracy z innymi 

Źródło:  badania własne. 
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 Istotne statystycznie jest powiązanie stabilności struktur społecznych i rynku 
pracy, a także skuteczność mechanizmów rynkowych oraz mechanizmu konkuren-
cji i innowacyjności w gospodarce. Również wpływ mechanizmów ochrony pry-
watności dla stabilności struktur społecznych, a także ochrona własności intelektu-
alnej, ograniczenia i kontrola obiegu informacji okazały się statystycznie istotne. 
Rozwarstwienie społeczne pogłębia wzrost roli konkurencji i innowacyjności  
w gospodarce. Na tę tendencję ma wpływ poziom zdobytego doświadczenia, jak 
również możliwość systematycznego podnoszenia kompetencji i poszerzania wie-
dzy. Również ochrona praw ludzkich i obywatelskich w korelacji do rozwarstwie-
nia społecznego, a także humanizacja pracy okazały się statystycznie istotne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W tak krótkim artykule nie sposób ująć wszystkich problemów dotyczących 
postrzegania zmian skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaprezento-
wano wybrane przykłady analizy z badań ankietowych arbitralnie dobranej grupy 
badawczej.  
 Percepcja jest zjawiskiem wielowymiarowym, zależy od czynników osobowo-
ściowych (poziomu poczucia lęku i strachu), związanych z osobniczymi zdolno-
ściami rozpoznawania zmian i zagrożeń związanych z postępem technologicznym. 
Zdolność rozumienia zjawisk oraz zdolność do przewidywania ich rozwoju wzrasta 
wraz z poziomem wykształcenia.  
 Rozwój świadomości zmian zależny od mentalnej strony konsumenta techniki, 
nie idzie w parze z postępem technologicznym. Chociaż według cytowanych badań 
refleksyjność nad zmianami pojawia się często, zwłaszcza gdy dotyczy zmian per-
sonalnych i w bliskim otoczeniu.  
 Wyspecyfikowane atrybuty opisujące konsekwencje rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w niewielkiej tylko części dają odpowiedź na postawione pytania. 
Zastosowane kategorie do opisu systemowych zmian nie dają jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, czy dane zjawisko w ocenie badanych zmieni kierunek rozwoju 
pod wpływem technologii, gdyż pozostają zobiektywizowanymi subiektywnymi 
ocenami. Ich wartości nie można zatem przeceniać, lecz brak jest racjonalnej alter-
natywy metodologicznej.  
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Summary 
 
 
 Some results of the analysis of the problems generated by civilization develop-
ment and also their social perception were presented (the case of Poland). The analysis 
was based on the recent empirical investigation. 
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OSOBY W WIEKU 55+ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Żyjemy w wieku kolejnego przełomu technologicznego i kształtowania zwią-
zanej z nim cywilizacji informacyjnej określanej przez rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego. Głęboka transformacja społeczno-gospodarcza przyczyniająca się do 
przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego świata oraz 
postępu edukacyjnego i widocznej poprawy jakości życia dokonuje się na tle nieko-
rzystnych zjawisk demograficznych, jakimi m.in. są starzenie się społeczeństwa 
oraz niski poziom aktywności zawodowej osób w wieku 55+. Występuje także 
groźba społeczna wykluczenia cyfrowego znacznej części osób starszych, które swą 
młodość i znaczną część życia zawodowego przeżyły w świecie praktycznie bez 
komputerów i wiedzy o technologiach informatycznych. 
 Na tle tych zjawisk i tendencji wzrasta znaczenie podjęcia szerokich działań, 
które pozwoliłyby na pełne włączenie osób w wieku 55+ w proces budowania spo-
łeczeństwa informacyjnego poprzez likwidowanie barier technicznych, edukacyj-
nych i społecznych utrudniających ludziom starszym dostęp do technologii infor-
macyjnych (information technology – IT) i wykorzystanie ich, ale także umożliwie-
nie im kontynuowania uczestnictwa w rynku pracy oraz aktywnego wkładu  
w życie wspólnoty społecznej. 
 
 
1. Osoby w wieku 55+ a technologie społeczeństwa informacyjnego 
 
 Rozwój telekomunikacji i informatyki staje się współczesnym kluczem do 
podnoszenia poziomu życia społecznego i gospodarczego. Bez rozwoju gospodarki 
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opartej na wiedzy nie jest dzisiaj możliwy rozwój gospodarczy. Zastosowanie tele-
informatyki w codziennym życiu publicznym i biznesie jest motorem racjonalizacji 
działalności zarówno przedsiębiorstw, jak i administracji oraz tworzy możliwości 
świadczenia nowych usług związanych z tą gospodarką i możliwości korzystania 
z nich. Przyczynia się także do powstawania nowych miejsc pracy, a unowocze-
śniona gospodarka kraju staje się coraz konkurencyjniejsza i dynamiczniejsza oraz 
tworzy podstawy dobrobytu, rozwoju osobowego i nowych perspektyw dla obywa-
teli. Następuje ponadto zwiększanie komfortu życia obywateli dzięki świadczeniu 
w coraz szerszym zakresie e-usług. Informacja staje się kluczowym elementem 
społeczno-ekonomicznej działalności i zmian1, a społeczeństwo szeroko wykorzy-
stuje w swoim życiu technologie teleinformatyczne, co przyczynia się do zwiększe-
nia aktywności na rynku pracy i poprawy poziomu jakości życia. Technologie in-
formatyczne, a zwłaszcza Internet, coraz intensywniej ingerują w życie codzienne 
i w związku z tym coraz trudniej będzie sprawnie funkcjonować w społeczeństwie 
bez posiadania umiejętności informatycznych, dotyczy to przede wszystkim ludzi 
starszych. 
 Utrzymanie tych korzystnych tendencji wymaga jednak szerokiego otwarcia 
możliwości zdobywania wiedzy, podnoszenia kompetencji informatycznych 
i zapewnienia uczestnictwa wszystkich obywateli w społecznej, gospodarczej i 
kulturalnej wspólnej przestrzeni informacyjnej. Celem jest dostarczenie każdemu 
obywatelowi, każdej szkole, przedsiębiorstwu i urzędowi dostępu do nowych tech-
nik teleinformatycznych i ich wykorzystywanie. 
 Osoby w wieku 55+ nie wykorzystywały IT ani w okresie edukacji, ani  
w początkowym okresie pracy zawodowej, nie mają więc praktycznych doświad-
czeń, które ułatwiałyby poznawanie nowych technologii i korzystanie z nich. 
Szczególnie tej grupie społecznej grozi wykluczenie cyfrowe2. Dlatego ludzie 
w starszym wieku muszą w pełni uświadamiać sobie przydatność IT w ich życiu 
i możliwości wykorzystania Internetu oraz przełamywać bariery uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym. 
 W europejskich, jak i krajowych dokumentach programowych dotyczących 
informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego podkreśla się między in-
nymi znaczenie wzmocnienia inwestowania w ludzi i w ich kwalifikacje zapewnia-
jące uczestnictwo wszystkich we współczesnej gospodarce oraz społeczeństwie 
wiedzy i dobrobytu oraz potrzebę prowadzenia polityki mającej na celu uniknięcia 
wykluczenia grup społecznych poza nawias technologii informacyjnej i kompute-

                                                 
1  M. Casey: Europejska praktyka informacyjna. Wyzwania i perspektyw dla administracji 

publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2001. 

2  J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009. 
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rowej3. Przy tym trzeba mieć na uwadze, że zagadnienie wykluczenia może, oprócz 
osób fizycznych, dotknąć również drobne przedsiębiorstwa, które nie dysponują 
wystarczającymi zasobami kapitałowymi i ludzkimi na pełne uczestnictwo w ko-
rzyściach elektronicznej gospodarki, między innymi w dostępie do platform elek-
tronicznych oraz rynków B2B (business-to-business)4. 
 Upowszechnienie nowych technologii informatycznych oraz szersze korzysta-
nie z nich wymagają m.in.: 

1. powszechniejszego bezpośredniego dostępu do treści i usług udostępnia-

nych elektronicznie; 

2. tworzenia wartościowej oferty treści i usług internetowych, w tym: 

 usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną (e-government, 

e-administration), 

 usług medycznych świadczonych na odległość (e-health), 

 nauczania na odległość (e-learning), 

 handlu elektronicznego (e-commerce, e-business); 

3. rozbudowy krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej w stopniu pozwa-

lającym na pełną, skoordynowaną informatyzację kraju i budowanie spo-

łeczeństwa informacyjnego; 

4. powszechnej umiejętności posługiwania się teleinformatyką w życiu pry-

watnym i zawodowym, którą zapewni powszechna edukacja informatyczna; 

5. efektywnego wykorzystania mechanizmów uzyskiwania, przetwarzania  

i gromadzenia informacji w celu podnoszenia przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw; 

6. zapewnienia technicznych możliwości wyrównania szans pełnego uczest-

nictwa osób średniego pokolenia (50+) oraz osób niepełnosprawnych  

w społeczeństwie informacyjnym; 

7. zwiększania informatycznego przygotowania zawodowego, w tym ludzi 

w średnim wieku, a nawet starszego pokolenia, którym często jedynie 

brak umiejętności komputerowych uniemożliwia podjęcie nowej pracy; 

8. powiązania edukacji informatycznej osób w wieku starszym z mocnymi 

stronami pracowników w ich wieku, takimi jak: pracowitość, sumienność, 

dokładność, odpowiedzialność, lojalność – co zwiększy szanse szerszej 

aktywizacji zawodowej tej części społeczeństwa. 
                                                 

3  Europe’s Digital Competitiveness Report, Bruksela 2009. 
4  Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do 2013 r. oraz perspektywiczna 

prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do 2020 r., Ministerstwo Nauki i Informa-
tyzacji, Warszawa 2005. 
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2. Aktywność osób w wieku 55+ w Internecie 
 
 Kształtowanie się współczesnego społeczeństwa informacyjnego zostało spo-
wodowane przez rozwój Internetu, który znacząco wpłynął na zmiany we wszyst-
kich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, zarówno na poziomie gospo-
darstw domowych, jak i organizacji publicznych oraz gospodarczych oraz struktur 
narodowych i ponadnarodowych5. 
 W pierwszej połowie 2009 roku ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce 
posiadało komputer, a na jeden komputer przypadało średnio 2,8 osoby. Jednakże 
nie wszyscy posiadający komputer we własnym domu rzeczywiście z niego korzy-
stają. Kluczowe znaczenie przy wykorzystaniu komputera ma nie bezpośredni do 
niego dostęp, ale umiejętności. Dlatego osoby, które mimo posiadania komputera 
nie korzystają z niego, to najczęściej osoby starsze (tylko co czwarta osoba w wieku 
65 i więcej lat faktycznie korzysta z własnego komputera), ponadto słabiej wy-
kształcone. Do osób nieaktywnych komputerowo należą osoby z wykształceniem 
podstawowym i pracujące w rolnictwie (w dalszym ciągu Internet w najmniejszym 
stopniu dociera do mieszkańców wsi). 
 Pod koniec 2008 roku liczba użytkowników Internetu w Polsce sięgnęła 15,8 
mln osób. Wśród internautów dominują osoby ze średnim i wyższym wykształce-
niem. Internet jest nadal najpopularniejszy wśród ludzi młodych (aż 91,4% uczniów 
i studentów posiada w domu komputer, a 79% – dostęp do Internetu). Oznacza to, 
że młodzież charakteryzuje się wielką siłą motywującą do poznawania nowych 
technologii, które dla niej są już nieodłącznym elementem życia codziennego. 
 Najsłabiej wśród użytkowników Internetu jest reprezentowana grupa osób  
w wieku 55+6. Wśród osób niekorzystających z Internetu aż 73% to osoby powyżej 
45 roku życia (tabela 1). Międzypokoleniowy podział cyfrowy jest bardzo silny, 
co może prowadzić do wielu negatywnych zjawisk społecznych, gdyż wraz ze 
zwiększaniem się znaczenia technologii informacyjnych w różnych dziedzinach 
życia osoby, które z niech nie korzystają, będą w coraz większym stopniu wyklu-
czone7. 
 Duże znaczenie dla aktywności społecznej w zakresie korzystania z Internetu 
ma status społeczno-zawodowy, a zwłaszcza wykształcenie (tabela 2). Osoby  
o wykształceniu podstawowym i zawodowym wykazują się niskim poziomem ko-
rzystania z komputera i Internetu. Zjawisko to wyraźnie uwidacznia się wśród osób 
zajmujących się rolnictwem, wśród bezrobotnych rencistów i emerytów. 
 Pomimo znacznych różnic pod względem korzystania z komputerów i Interne-

                                                 
5  A. Stecki: Wiedza i nauczanie elektroniczne w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, WNUS, 
Szczecin 2010. 

6  Polski Internet 2008/2009, Gemius S.A., Warszawa 2009. 
7  J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2009…, op. cit. 
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tu ze względu na wiek (tabela 3), osoby w wieku 50+ uważają, że nowoczesne 
technologie informacyjne i komunikacyjne przyczyniają się do poprawy komunika-
cji i przepływu informacji, podniesienia efektywności pracy oraz wzrostu zadowo-
lenia z niej, jak również możliwości awansu. Widzą też związek umiejętności ob-
sługi komputera i Internetu z własnym rozwojem zawodowym8. 
 

Tabela 1 
Korzystanie z nowych technologii w różnych grupach (%) 

Grupa Komputer Internet Niekorzystający 

Mężczyźni 57,1 52,8 16,8 

Kobiety 53,3 49,2 21,3 

Wiek 16–24 lata 90,2 86,8 1,0 

Wiek 25–34 lata 79,8 73,7 1,8 

Wiek 35–44 lata 67,7 62,1 5,3 

Wiek 45–59 lat 43,5 39,5 19,1 

Wiek 60–64 lata 23,6 20,6 35,1 

Wiek 64 i więcej lat 7,5 5,8 66,2 

Renciści 22,5 20,3 42,9 

Emeryci 15,9 13,3 52,5 
Źródło:  J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza…, op. cit., s. 291. 
 

Tabela 2 
Struktura statusu społeczno-zawodowego internautów i osób niekorzystających (%) 

 
Status społeczno-zawodowy Osoby niekorzystające z internetu Internauci 

Pracownicy sektora publicznego 6,5 20,2 

Pracownicy sektora prywatnego 16,0 30,2 

Prywatni przedsiębiorcy 1,7 6,6 

Rolnicy 6,5 2,1 

Emeryci 12,6 3,1 

Renciści 36,3 5,4 

Uczniowie i studenci 1,4 19,7 

Bezrobotni 7,2 4,8 

Inni bierni zawodowo 11,9 7,9 

Źródło:  J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza…, op. cit., s. 292. 
 

                                                 
8  Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 

50+ na rynku pracy, Raport z badań EQUAL, Żorska Izba Gospodarcza, Żory 2006. 
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Tabela 3 
Umiejętność obsługi komputera (%) 

 
Stopień umiejętności obsługi komputera Pracownicy –35 Pracownicy 50+ 

Pełna umiejętność 74,2 35,0 

Częściowa umiejętność 20,8 47,5 

Brak umiejętności 5,0 17,5 

Źródło:  Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania 
osób 50+ na rynku pracy, Raport z badań EQUAL, Żorska Izba Gospodarcza, Żory 
2006, s. 31. 

 
 Aktywność pracujących (tabela 4) seniorów w Internecie wydłuża lata pracy 
zawodowej, przyczynia się do awansów oraz wpływa na większe zaangażowanie 
społeczne. Przyczynia się to do kontynuowania uczestnictwa seniorów w rynku 
pracy (przedłużania aktywności zawodowej pracowników) oraz do zwiększania ich 
roli w kształtowaniu się życia we wspólnocie społecznej. Dlatego też w nowocze-
snym społeczeństwie informacyjnym nie może występować sytuacja, w której 
główną przeszkodą w znalezieniu pracy przez osoby starsze będzie ich wiek i zwią-
zany z tym brak umiejętności korzystania z IT9. 
 

Tabela 4 
Znaczenie umiejętności obsługi komputera i Internetu w pracy (%) 

 
Znaczenie Pracownicy –35 Pracownicy 50+ Menedżerowie 

Rozwój zawodowy 87,5 75,8 96,6 

Zadowolenie z pracy 50,0 45,0 63,3 

Gwarancja zatrudnienia 24,2 25,0 16,6 

Wzrost wynagrodzenia 9,0 8,3 21,6 

Awans 10,0 9,17 30,0 

Źródło:  Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu…, op. cit., s. 36. 
 
 Osoby korzystające z Internetu, nie tylko znacznie częściej pracują, w porów-
naniu z tymi, którzy z niego nie korzystają, znacznie częściej podejmują lepiej płat-
ną lub dodatkową pracę, częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności  
z myślą o możliwości lepszych zarobków. Internauci znacznie częściej zakładają 
własną działalność gospodarczą10. 

                                                 
9  Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+, Bariery i szanse, Akademia rozwoju Filantropii  

w Polsce, Warszawa 2007. 
10  J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza…, op. cit.   
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Podsumowanie 
 
 Zwalczanie dyskryminacji cyfrowej z powodu wieku i przeciwstawianie się 
powstawaniu nowych domen wykluczenia i nierówności w społeczeństwie infor-
macyjnym to jedne z ważniejszych problemów budowy społeczeństwa informacyj-
nego na rzecz wzrostu i zatrudnienia w warunkach postępującego starzenia się spo-
łeczeństwa polskiego. Przewiduje się, że w najbliższych dwudziestu latach udział  
w społeczeństwie polskim osób w wieku 65+ zwiększy się dwukrotnie11. Dlatego 
niezbędne jest powiązanie planu działań w zakresie tworzenia społeczeństwa in-
formacyjnego z procesem starzenia się ludności. W tym aspekcie należy rozpatry-
wać warunki, jakie powinny być spełnione, aby IT odpowiadało potrzebom osób 
starszych i przynosiło im satysfakcję oraz problemy kształcenia ustawicznego osób 
dorosłych w edukacji niezawodowej, a także inne przedsięwzięcia mające na celu 
zapoznanie seniorów z IT i skłanianie ich do aktywnego korzystania ze zdobyczy 
nowych technologii, zwłaszcza Internetu12. 
 
Praca powstała w ramach projektu Best Agers – Using the knowledge and expe-
rience of professionals in their primes to foster business and skills development in 
the Baltic Sea Region project (Program Regionu Morza Bałtyckiego UE 2007–
2013). 
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THE 55 + GENERATION IN THE IT SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 The deep socio-economic transformation that contributes to the growing pace of 
economic and social development of the world as well as the educational progress and 
visible enhancement of life quality is set against adverse demographic phenomena, such 
as the aging of the society and the low professional activity of people aged 55+. More-
over, the vast part of the older generation suffer from digital exclusion, as they spent 
most part of their youth and their professional lives in the world where there were no 
computers and no knowledge on information technologies. 
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ZNACZENIE INSTYTUCJI PAŃSTWA W FUNKCJONOWANIU INTERNETU 
 
 
 
Wprowadzenie 
  
 Przy omawianiu tematu miejsca instytucji państwa w Internecie najczęściej 
porusza się aspekt wykorzystania Internetu jako medium zapewniającego obywate-
lom wygodny dostęp do treści urzędowych oraz dającego możliwość wyeliminowa-
nia bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Interesujące wydaje się także przeana-
lizowanie wykorzystania przez państwo portali społecznościowych, które z założe-
nia funkcjonują na zasadzie spontanicznej aktywności użytkowników. Zagadnie-
niem wartym zbadania jest też wpływ instytucji państwa z jednej strony na rozwój 
Internetu, z drugiej zaś na ograniczanie dostępu do niego.  
 Obecnie dostęp do Internetu ma już większość gospodarstw domowych  
w Polsce. Staje się on więc dobrem powszechnym. Według badań Głównego Urzę-
du Statystycznego 56,7% gospodarstw domowych miało w 2009 roku dostęp do 
Internetu i korzystało z niego1. Jednocześnie obserwowany jest stały i szybki wzrost 
odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu – w 
roku 2007 było to 41%, a w 2005 roku tylko 30%2. Można więc stwierdzić, że In-
ternet i społeczność internetowa odgrywają coraz większą rolę w pozyskiwaniu 
informacji o świecie i mogą wpływać na sposób postrzegania świata.  

                                                 
1  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach  

i gospodarstwach domowych w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010  
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm 

2  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2007, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008 



Jędrzej Wieczorkowski, Przemysław Polak 236 

 Przedstawione dane odzwierciedlają powszechną dostępność Internetu i w tej 
sytuacji tym ważniejsze staje się pytanie o znaczenie instytucji państwa  
w funkcjonowaniu i rozwoju Internetu.  
 Celem artykułu jest próba przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie. 
 
 
1.  Miejsce państwa w Internecie – strony WWW urzędów, serwisy informa-

cyjne i portale społecznościowe 
 
 Omawiając zagadnienie wykorzystania Internetu przez instytucje państwa, ma 
się na myśli w szczególności strony WWW urzędów administracji centralnej lub 
samorządowej i możliwości załatwiania różnorodnych spraw urzędowych z wyko-
rzystaniem Internetu. W Polsce poza autonomicznymi stronami poszczególnych 
urzędów przykładem jest także stale rozwijany projekt Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP), którego celem jest stworzenie jednego, 
łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług pu-
blicznych, który ma zapewniać komunikację między:  

 obywatelami a administracją,  
 przedsiębiorcami a administracją,  
 instytucjami administracji publicznej3.  

 Powyższy aspekt jest niezmiernie istotny, lecz bardzo ciekawe wydaje się 
również prześledzenie ewolucji Internetu w kontekście wpływu na nią instytucji 
państwa. Wydaje się bowiem, że wspomniany aspekt jest wynikiem próby nadąże-
nia państwa za rozwojem Internetu, który odbywa się w dużym stopniu autono-
micznie, bez udziału instytucji państwa.  
 W większości dziedzin życia bardzo widoczny jest efekt politycznego podzia-
łu świata na państwa. Na przykład w tradycyjnych mediach informacyjnych stosuje 
się nadal wyraźne rozróżnienie informacji krajowych i zagranicznych. Różnorodne 
powstające organizacje zazwyczaj funkcjonują w zakresie jednego państwa lub  
w przypadku organizacji ponadnarodowych mają strukturę wewnętrzną uwzględ-
niającą ten podział. Jest to w dużym stopniu wynik istnienia utrudnień w komuni-
kacji między obywatelami różnych państw. W konsekwencji powstają wokół po-
szczególnych państw „węzły integracji społecznej”. Wydaje się, że w erze Internetu 
sytuacja zaczyna się powoli zmieniać. Oczywiście nadal widać podobnego typu 
grupowanie, ale powstaje pytanie, do jakiego stopnia odbywa się ono wokół: 

 państwa,  

 narodu,  

 języka. 

                                                 
3  http://epuap.gov.pl/wps/portal/ 
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 Rozwój Internetu ze względu na łatwość komunikacji niezależnej od odległo-
ści przesuwa zdaniem autorów „węzły integracji społecznej” z państwa w kierunku 
narodu (poczucie przynależności jest tu niezależne od miejsca zamieszkania),  
a w dalszej kolejności – używanego języka (daje łatwość komunikacji i dostępu do 
informacji). Mimo coraz bardziej rozpowszechnionej na świecie znajomości języ-
ków obcych, w szczególności języka angielskiego, w którym występuje większość 
zasobów w Internecie, używanie wspólnego rodzimego języka pozostanie prawdo-
podobnie na zawsze czynnikiem w naturalny sposób grupującym ludzi. Przykładem 
tego zjawiska jest Wikipedia. Tradycyjne encyklopedie były powiązane z pań-
stwem, w którym je wydawano. Na przykład niemieckojęzyczna dwutomowa ency-
klopedia Neues Welt-Lexicon jest określana jako austriacka, a trzynastotomowa Der 
Grosse Brockhaus jako niemiecka (RFN). Największe zróżnicowanie występuje  
w obrębie języka angielskiego. Można wymienić: 10-tomowe Encyclopedia Cana-
diana i The Australian Encyclopedia, brytyjską 15-tomową Chambers Encyclopae-
dia oraz 30-tomową The Encyclopedia Americana wydawaną w Stanach Zjedno-
czonych4. Pewien wyjątek stanowi Encyclopedia Britannica początkowo wydawana 
w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast internetową Wi-
kipedię charakteryzuje podział językowy, a nie państwowy. Jest jedna Wikipedia 
angielska czy niemiecka i setki innych w różnych językach i dialektach (także 
sztucznych i wymarłych). Łącznie jest obecnie 279 oficjalnych edycji językowych  
i ponad setka edycji testowych. Do największych należy Wikipedia polska, prawie  
z 800 tys. artykułów jest czwarta co do wielkości.5  
 Ciekawa z punktu widzenia omawianego tematu może być analiza portali 
społecznościowych i gier internetowych. Powstają one w praktyce niezależnie od 
struktur państwowych, co najwyżej powiązane są z wykorzystywanym w nich języ-
kiem. Organy państwowe dostrzegają jednak potencjał tego typu inicjatyw związa-
ny ze stale rosnącą liczbą użytkowników. Przykładem może być zainteresowanie 
internetową grą Second Life. Istnieje ona od 2003 roku w postaci dostępnej publicz-
nie i na początku 2011 roku było w niej zarejestrowanych ponad 20 mln użytkow-
ników (kont)6. Ten wirtualny świat zlokalizowany jest na wielu serwerach  
i tworzy własne społeczeństwo i własną gospodarkę. Gospodarka oparta jest na 
zasadach rynkowych zbliżonych do świata rzeczywistego. Z wykorzystaniem lokal-
nej wirtualnej waluty (linden dolar – L$) można dokonywać wszelkich transakcji,  
w tym można nabywać wirtualne obszary ziemi, a także wyspy. Jedną z wysp jest 
Diplomacy Island założona przez DiploFoundation w ramach projektu Virtual Di-
plomacy. DiploFoundation jest rzeczywistą organizacją typu non profit działającą 

                                                 
4  F. Stockwell: A history of information storage and retrieval, McFarland & Company, 

Jefferson 2001. 
5  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 
6  http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life 
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na rzecz rozwoju stosunków międzynarodowych, w szczególności wśród krajów 
rozwijających się. Jako pierwszy kraj w maju 2007 roku swoją ambasadę w Second 
Life’ie założyły Malediwy. Była to okazja do promocji tego niewielkiego państwa 
także w świecie rzeczywistym – inauguracja odbyła się w Genewie w obecności 
ministra spraw zagranicznych Malediwów i 200 zaproszonych gości. Wkrótce am-
basadę w Second Life’ie otworzyło także pierwsze państwo europejskie – Szwecja,  
a następnie m.in. Serbia, Estonia, Albania, a także Kolumbia i Filipiny. Zadaniem 
wirtualnych ambasad jest przede wszystkim promocja poszczególnych państw  
i dostarczanie informacji na ich temat, a także elementy prostej obsługi konsular-
nej7, 8. Oczywiście należy zauważyć, że podobne metody promocji z wykorzysta-
niem świata wirtualnego stosują także przeróżne przedsiębiorstwa, w szczególności 
duże ponadnarodowe korporacje.  
 Wykorzystanie Internetu do celów promocji państw oraz wspomagania usług 
konsularnych można zauważyć także w portalach społecznościowych. Tutaj można 
znaleźć przykłady aktywności również polskiej dyplomacji. W październiku 2009 
roku polska ambasada w Izraelu założyła profil w portalu Facebook. Ambasada 
głównie prezentuje tam informacje o interesujących wydarzeniach w Izraelu i Pol-
sce, a także fotografie i filmy dotyczące naszego kraju. Warto także odnotować, że 
od 2009 oficjalne konto na Blipie, portalu umożliwiającym prowadzenie mikroblo-
ga, ma polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W założeniu mają się tam znaj-
dować zdjęcia i wpisy dotyczące pracy resortu spraw zagranicznych9. 
 Z jednej strony wymienione działania wynikają z zaplanowanej polityki in-
formacyjnej realizowanej przez różnorodne instytucje. Z drugiej strony poza pró-
bami obecności organów państwa w świecie ponadnarodowych wirtualnych gier 
i portali społecznościowych pojawiają się także oddolne inicjatywy użytkowników 
mające na celu stworzenie różnorodnych obiektów silnie powiązanych z poszcze-
gólnymi państwami lub narodami. Dla przykładu, w Second Life’ie co pewien czas 
tworzone są polskie „narodowe” wyspy, będące przeniesieniem elementów poli-
tycznej organizacji rzeczywistego świata do świata wirtualnego. Trzeba przyznać, 
że powiązanie tak rozumianego świata wirtualnego ze strukturą realnych państw 
jest dość słabe i związane jest przede wszystkim z poczuciem przynależności 
do wspólnoty narodowej oraz wykorzystywaniem wspólnych narodowych języków.  
 Odrębną kwestią obecności państwa w świecie wirtualnym jest próba kontroli 
realizowanego tam obrotu gospodarczego. Specyficzna jest działalność gospodarcza 
prowadzona poprzez gry wirtualne. Na przykład w Second Life’ie obrót dotyczy 
teoretycznie dóbr całkowicie wirtualnych i odbywa się w oparciu o wirtualną walu-
tę. Jest jednak możliwość zamiany wirtualnych L$ na rzeczywiste USD także poza 

                                                 
7  http://www.diplomacy.edu/DiplomacyIsland/ 
8  http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article1832158.ece 
9  http://fakty.interia.pl/polska/news/polskie-ambasady-w-wirtualnym-swiecie,1387007 
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samą grą, między innymi poprzez internetowe serwisy aukcyjne. Prowadzi to do 
sytuacji, w której część użytkowników osiąga pokaźne dochody pozostające  
w dużej części poza kontrolą urzędów skarbowych. Szacuje się, że istnieją setki 
użytkowników, którzy osiągają miesięczne dochody na poziomie tysięcy dolarów 
amerykańskich10. Organy państwowe ze zrozumiałych względów dokonują prób 
kontroli tego typu obrotu i egzekwowania podatków. 
 
 
2. Wpływ państwa na rozwój i ograniczanie dostępności Internetu 
 
 Pisząc o rozwoju Internetu podkreśla się jego ponadnarodowy charakter wyra-
żany określeniem tzw. globalnej wioski. Termin ten wprowadził do użycia M. Mc-
Luhan już w 1962 roku11. Jednak szeroko rozpowszechnił się on dopiero na prze-
łomie wieków i jest wiązany z rosnącym znaczeniem Internetu i cyfryzacją infor-
macji.  
 Chociaż terminem globalna wioska szafowano wielokrotnie, trudno jest wska-
zać jednoznaczną definicję tego pojęcia. Niewątpliwie termin ten sugeruje, że świat 
ma stać się jednością, co jednocześnie prowadzi do ograniczenia, a nawet negacji 
roli państwa. Wioska to mała społeczność, w której wszyscy się znają, komunikują 
bezpośrednio między sobą, decyzje mogą zapadać nawet poprzez powszechny con-
sensus, a część regulacji społeczno-prawych ma charakter zwyczajowy. W ten spo-
sób negowana jest jedna z podstawowych ról państwa – tworzenie regulacji praw-
nych i kontrolowanie ich przestrzegania. Jeszcze kategoryczniej wypowiedział się 
na ten temat w 1980 roku A. Toffler w swym bestsellerze Trzecia fala, twierdząc, 
że: nowa cywilizacja obali biurokracje, ograniczy znaczenie państwa narodowego  
i stworzy w świecie postimperialistycznym na wpół autonomiczne systemy gospo-
darcze12. Pomimo różnych futurystycznych, mniej lub bardziej prawdopodobnych 
rozważań Internet oraz mechanizmy i struktury społeczne w nim funkcjonujące nie 
zastąpią roli państwa w dającej się przewidzieć przyszłości. Obecnie to Internet 
rozciąga się na terytorium różnych państw, a jego rozwój i sposób wykorzystania 
podlegają prawodawstwu poszczególnych państw i kontroli rządów13. 
 W aspekcie technicznym wpływu państwa na rozwój Internetu interesującym 
zagadnieniem jest identyfikacja zasobów Internetu. Opiera się ona na adresach IP. 
Wykorzystywany jest on przez urządzenia sieciowe (routery) do właściwego kiero-
wania przesyłanych danych do ich adresata. Do początku lat 90. XX wieku system 

                                                 
10  http://secondlife.com/statistics/economy-data.php 
11  M. McLuhan: The Gutenberg galaxy. The making of typographic man, University of To-

ronto Press, Toronto 1962. 
12  A. Toffler: Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006, s. 36. 
13  J. Zieliński: Ideologia Internetu, Winter.pl 1997, http://www.winter.pl/internet/ideolo 
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przydzielania adresów IP, oparty na tzw. klasach, wiązał poszczególne, łatwo iden-
tyfikowalne grupy adresów z organizacjami i krajami. Jednak ze względu na mar-
notrawstwo adresów system ten zarzucono. Tak więc obecnie (w odróżnieniu na 
przykład od numerów telefonicznych) adresy IP nie są przyporządkowane do 
państw. Rolę przyjaznej użytkownikowi metody adresowania zasobów Internetu 
pełnią nazwy domenowe. Najważniejszą funkcją systemu nazw domenowych (DNS 
– Domain Name System) jest zamiana alfanumerycznych adresów znanych użyt-
kownikom Internetu na techniczne numeryczne adresy IP zrozumiałe dla urządzeń. 
Liczba domen najwyższego poziomu (TLD – Top Level Domains) jest ograniczona. 
Zalicza się do nich kilkanaście domen funkcjonalnych, jak np.: .com, .gov, .name, 
.org itd., oraz domeny krajowe: .de, .pl, .uk itd. Pierwotnie na najwyższym pozio-
mie znalazły się domeny funkcjonalne stosowane przez organizacje amerykańskie. 
Przekroczenie przez Internet granic politycznych wywołało konieczność utworzenia 
domen krajowych. Jednak obecnie w Internecie panuje swoboda wyboru miejsca 
rejestracji domen. Firmy i obywatele danego kraju nie są ograniczeni do rejestrowania 
domen tylko w obrębie swojej domeny krajowej. Nazwy domenowe więc tylko po-
zornie odzwierciedlają kraj, w którym znajduje się dany serwis internetowy. W rze-
czywistości informują tylko o organizacji, która zarejestrowała daną domenę, a bez-
pośrednio nie mówią nic o przynależności państwowej właściciela domeny. 
 Internet jest ciekawym obiektem z punktu widzenia prawa własności – nikt 
go nie posiada jako całości, nie jest on przez nikogo bezpośrednio kontrolowany. 
Ale każda jego część jest czyjąś własnością – rządów, instytucji edukacyjnych, firm 
telekomunikacyjnych, innych firm komercyjnych czy prywatnych osób14. Wyko-
rzystując ten fakt, z możliwości kontrolowania Internetu chętnie korzystają rządy. 
W szczególności najwięcej kontrowersji wzbudza cenzura Internetu. Pomimo prób 
ograniczania swobody Internetu, wielokrotnie sprawdził się on jako skuteczne me-
dium w przełamywaniu monopolu państwowego na informacje i cenzury nakłada-
nej przez rządy. Już w sierpniu 1991 roku, podczas tzw. puczu Janajewa w ZSRR, 
wobec zablokowania innych łączy telekomunikacyjnych Internet stał się głównym 
środkiem przekazywania niezależnych informacji o sytuacji w kraju. Znaczenie 
Internetu w niekontrolowanej przez władze komunikacji do dzisiaj pozostaje bardzo 
ważne. Z jednej strony wzrosła powszechność dostępu do sieci, z drugiej zaś po-
prawiło się przygotowanie urzędów państwowych do blokowania Internetu. 
Na początku 2011 roku Internet był powszechnie wykorzystywany w ogarniętych 
politycznymi protestami krajach arabskich jako medium komunikacyjne (w szcze-
gólności w oparciu o portale społecznościowe). Władze były jednak w stanie szyb-
ko uruchomić procedury przynajmniej częściowej blokady sieci. 
 

                                                 
14  J. Zieliński: Ideologia Internetu…, op. cit. 
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Podsumowanie 
 
 Świat Internetu w coraz większym stopniu staje się niezależny od struktur 
państw, w większym stopniu znaczenie odgrywa poczucie przynależności grup 
użytkowników do poszczególnych narodów lub fakt wykorzystywania wspólnego 
języka. Mimo tych zmian nadal pozostają więc widoczne „węzły integracji społecz-
nej”. Niemniej instytucje państwa starają się wykorzystywać potencjał Internetu 
zarówno poprzez budowanie oficjalnych stron WWW ułatwiających kontakty oby-
wateli z urzędami, jak i poprzez dołączanie się do oddolnych inicjatyw użytkowni-
ków sieci, na przykład realizowanych poprzez portale społecznościowe. Choć ser-
wisy takie są zazwyczaj ponadnarodowe (ograniczane w praktyce co najwyżej, 
przez wykorzystywany język) dają możliwość promocji poszczególnych państw. 
Pod względem wyłącznie aspektów technicznych państwa nie odgrywają większej 
roli w zarządzaniu Internetem, gdyż zasady działania Internetu opracowują i regulu-
ją niezależne organizacje. Instytucje państwa większą rolę odgrywają w rozwoju 
infrastruktury telekomunikacyjnej i promowaniu powszechnego dostępu do Interne-
tu. Organy państwa mają jednocześnie dużą władzę nad sposobami korzystania  
z Internetu, dzięki możliwości kontroli prawnej. Tego rodzaju kontrola jest po-
wszechnie krytykowana ze względu na znamiona ograniczenia prawa do wolności 
słowa i naruszania prywatności informacyjnej. 
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THE IMPORTANCE OF A STATE IN THE INTERNET 
 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is to discuss the role and importance of a state in the global 
Internet network. The article focuses on various aspects: technological (e.g. the system 
of national domain addresses), legal (e.g. state censorship of the Internet) and user  
(e.g. the perception of a state in social network services). 
 

Translated by Przemysław Polak 
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NEGATYWNY WPŁYW TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZEJ 
NA OBYWATELI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYBRANE ASPEKTY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rola wpływu technologii informacyjnej na kształt społeczeństwa informacyj-
nego jest podkreślana przez wielu badaczy tego zjawiska. Dostrzegł ją m.in. 
L.H. Haber, który wyróżnił cechy konstytuujące społeczeństwo informacyjne,  
a jedną z nich jest zakres zastosowanych technologii informacyjnych, który stanowi 
wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego związany ze zmianami w dotych-
czasowych systemach aksjologicznych i wzorcach społecznych1.  
 Korzystanie z nowoczesnych technologii niesie ze sobą szereg korzyści, ale 
też stwarza wiele zagrożeń natury społecznej, prawnej i ekonomicznej, które  
w sposób wybiórczy zostaną omówione w niniejszym artykule. 
 
 
1.  Techniki informacyjne, informatyczne i teleinformatyczne w aspekcie po-

jęciowym i teoretycznym 
 
 Technika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Sedno tego 
pojęcia ujmuje M. Muraszkiewicz, który techniką nazywa „stworzone przez ludzi 
narzędzia i maszyny, których człowiek używa do poprawiania i ulepszania środowi-
ska, w którym żyje, lub inaczej – do uczynienia życia łatwiejszym, lepszym i cie-

                                                 
1  L.H. Haber: Poznawcze aspekty badań nad społecznością informacyjną, w: L.H. Haber 

(red.): Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Gór-
niczo-Hutnicznej, Kraków 2001, s. 44. 
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kawszym. Jest także wiedzą, zawartą głównie w procedurach o tym, jak skutecznie 
wytwarzać i posługiwać się wytworzonymi narzędziami i maszynami. Technika nie 
dotyczy wyłącznie produkcji, dotyczy także usług, może także ułatwiać komunika-
cję międzyludzką”2.  
 W rozwoju techniki poczytne miejsce zajmują techniki informacyjne. Techni-
ki informacyjne są pojęciem szerszym niż techniki informatyczne. Termin „techniki 
informatyczne” dotyczy jedynie dziedziny, jaką jest informatyka, i zastosowania 
jej wynalazków w społeczeństwie (sprzęt komputerowy plus oprogramowanie). Nie 
obejmuje swym znaczeniem środków łączności, które służą do przesyłu informacji 
generowanych za pomocą sprzętu komputerowego i oprogramowania. Różni go to 
od terminu „techniki informacyjne”, który oprócz wynalazków informatyki łączy  
w sobie również technologie, które służą do posługiwania się informacją (sprzęt 
komputerowy + oprogramowanie + środki łączności). Istotą technik informacyj-
nych jest połączenie trzech komponentów: komputera, telekomunikacji i informacji, 
które tworzą specyficzny układ nazwany przez Muraszkiewicza manage à trois, 
nacechowany z jednej strony niezwykłą dynamiką, a z drugiej stabilnością3.  
W przypadku technik teleinformatycznych dodatkowo nacisk został położony na 
techniczny aspekt technologii.   
 Techniki teleinformatyczne i zajmujący wśród nich poczytne miejsce Internet 
stale rozwijają się i zmieniają swój kształt. Tempo, w jakim przebiegają te zmiany,  
z jednej strony fascynuje, a z drugiej niepokoi, stanowiąc przy tym niezwykle boga-
te pole badawcze m.in. dla socjologów, psychologów, ekonomistów i prawników.  
 
 
2.  Wybiórczy przegląd badań nad uzależnieniami od technologii teleinforma-

tycznej 
 
 Technologia teleinformatyczna oprócz niewątpliwych korzyści, jakie przynio-
sła obywatelom społeczeństwa informacyjnego, spowodowała również szereg pro-
blemów, z którymi współcześni ludzie muszą się borykać. Pojawienie się kompute-
rów, Internetu i telefonów komórkowych przyniosło takie zagrożenia, jak: uzależ-
nienie od komputera i Internetu, uzależnienie od poczty e-mailowej i SMS-ów, 
uzależnienie od pornografii umieszczonej w sieci, uzależnienie od gier komputero-
wych i technik multimedialnych, uproszczenie słownictwa używanego w mowie i w 
piśmie poprzez przenikanie internetowego i SMS-owego slangu, zagrożenia zwią-
zane z internetową przestępczością, współczesne choroby cywilizacyjne, takie jak 
wady wzroku czy wady postawy spowodowane wielogodzinnym korzystaniem 

                                                 
2  M. Muraszkiewicz: Technika, kultura, edukacja, http://www.icie.com.pl/ARCHIVE/ 

TKE_PW.doc (2.06.2009). 
3  Ibidem. 
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z komputera i wiele innych. Szereg badań wskazuje pozytywne aspekty komputery-
zacji. Mniej jest takich, które opisywałyby jej strony negatywne. Wśród badań po-
dejmujących problem zagrożeń wywołanych przez technologie teleinformatyczne 
centralne miejsce zajmują te, które dotyczą uzależnienia od komputera i Internetu. 
 Opublikowano szereg prac naukowych, które poświęcone są temu zagadnie-
niu. Jako jedna z pierwszych tematyką tą zajęła się K. Young, znana na całym 
świecie pionierka badań nad uzależnieniami od Internetu, założycielka The Center 
for On-Line Addiction (Centrum Pomocy dla Uzależnionych od Sieci). Jest autorką 
Testu Uzależnienia od Internetu, składającego się z ośmiu pytań, który ma za zada-
nie zdiagnozować stopień patologicznego uzależnienia od Internetu. Pozytywna 
odpowiedź na połowę postawionych w teście pytań pozwala zaliczyć badanego do 
osób uzależnionych4. K. Young w 1996 roku przeprowadziła badania na grupie 496 
obywateli USA w przedziale wiekowym od 15 do 60 lat uzależnionych od Interne-
tu. Badania te pokazały, że najbardziej podatni na tego typu formę uzależnienia są 
bezrobotni i gospodynie domowe w średnim wieku5. 
 Szeroko zakrojone prace badawcze nad uzależnieniem od Internetu przepro-
wadził też D. Greenfield (1999). Analizując ich wyniki, wyróżnił kilka typów uza-
leżnionych od Internetu6:  

 przeszukujący bez określonego celu strony internetowe,  
 gracze Internetowi, 
 poszukujący pornografii w Internecie, 
 komunikujący się z innymi poprzez Internet (poczta elektroniczna, czaty, 

pogawędki, grupy dyskusyjne), 
 uczestnicy aukcji, promocji, licytacji i handlu w Internecie. 

 Uzależnienie od Internetu przyjmuje w literaturze przedmiotu różne nazwy. 
Według A. Jakubiaka najbardziej adekwatną jest zespół uzależniania internetowego 
(ZUI), która określa najszerzej omawiane zagadnienie7. Na uzależnienie od telefo-
nów komórkowych i komputerów proponuje się też takie określenia jak „infoho-
lizm” i „siecioholizm”.8  
 Uzależnienie od przychodzących e-maili i SMS-ów przez brytyjskiego psy-
chologa G. Wilsona zostało nazwane informanią. Wilson na zlecenie firmy Hawlett 

                                                 
4  R. Poprawa: W pułapce Internetu. Kontrowersje, fakty, mechanizmy, w: M. Jeziński 

(red.): Nowe Media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 227. 
5  A. Augustynek: Uzależnienie od Internetu wśród studentów Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, w: L.H. Haber (red.): Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywi-
stość, Kraków 2003, t. 1, s. 474. 

6  Ibidem, s. 475. 
7  A. Jakubik: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) – Internet Addiction Syndrome (IAS), 

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52 (20.10.2007). 
8  T. Paklepa: Komputer izoluje czy łączy? Badania nad uzależnieniem od komputera i In-

ternetu, w: L.H. Haber (red.): Społeczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 459.  
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Packard przeprowadził badania, których celem było określenie stopnia uzależnienia 
badanych od tekstowej komunikacji elektronicznej. Badanie zostało przeprowadzo-
ne na grupie 1100 mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz 80 ochotnikach poddanych 
badaniom w testach klinicznych. Połowa badanych przyznała, że na wszystkie  
e-maile i SMS-y odpowiada natychmiast, a 20% z nich, by to uczynić, przerywa 
spotkanie. 62% badanych odpowiedziało, że sprawdza pocztę e-mail zaraz po po-
wrocie do domu lub na wakacjach. Po badaniach został przedstawiony raport,  
w którym stwierdzono, że regularne SMS-owanie i mailowanie obniża poziom IQ 
nawet o 10%. Jest to spowodowane przebywaniem w stanie ciągłej gotowości na 
odbiór nowych informacji, co powoduje niemożność dostatecznej koncentracji na 
niczym innym9. 
 Osoby korzystające z komputera używają go nie tylko do pracy, ale także do 
rozrywki. Popularną formą spędzania wolnego czasu przed monitorem jest granie  
w komputerowe gry i przebywanie w tzw. wirtualnych światach. To również może 
prowadzić do uzależnień, utraty kontaktu z otoczeniem i życia problemami wirtual-
nej rzeczywistości. Niebezpieczne jest to zwłaszcza w przypadku dzieci, które są 
bardziej chłonne, bardziej podatne na wpływy i mniej krytyczne niż osoby dorosłe. 
I. Ulfik wyróżnia cechy zachowania, które świadczą o tym, że dziecko uzależnione 
jest od gier komputerowych10: 

 granie w komputerowe gry staje się najważniejszą życiową aktywnością; 
 objawy abstynencyjne – pojawia się nieprzyjemne samopoczucie i rozdraż-

nienia w trakcie zaprzestania kontaktu z komputerowymi grami na jakiś 
czas; 

 wzrastająca tolerancja – by osiągnąć ten sam poziom eurofii, potrzeba 
wzrastającej ilości czasu poświęconego komputerowym grom; 

 konflikt z otoczeniem spowodowany nadmiernym zaangażowaniem w gry 
komputerowe; 

 gwałtowne zmiany nastroju – od euforii do odrętwienia i niemocy; 
 nawrót – po okresie zaprzestania lub ograniczenia korzystania z gier nastę-

puje powrót do wcześniejszych patologicznych zachowań związanych  
z nimi. 

 By zwrócić uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci  
z komputera i Internetu, podejmowanych jest szereg działań, które mają unaocznić 
ten problem. Jednym z nich było stworzenie portalu Dziecko w sieci, działającego 
pod adresem: www.dzieckowsieci.pl, który uczy bezpieczeństwa podczas serfowa-
nia w Internecie i korzystania z komputera. 

                                                 
9  M. Szyszko: Niebezpieczne e-maile, czyli jak się nie dać infomanii,  

w: http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,66920,2814229.html (8.11.2007).  
10  I. Ulfik-Jaworska: Co z nich wyrośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży, w: R. Szwed 

(red.): Społeczeństwo wirtualne – społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 159. 
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 Zagrożeń spowodowanych technologią teleinformatyczną w społeczeństwie 
informacyjnym jest wiele i nie sposób wymienić ich tu wszystkich. Większość  
z nich jest jeszcze niewystarczająco zbadana i zidentyfikowana przez naukowców. 
 
 
3.  Przestępczość komputerowa jako nowa forma zagrożenia w wirtualnym  

i realnym świecie 
 
 Problem przestępczości komputerowej jest szeroki, a jej formy przybierają 
coraz to nowe kształty. Z tego powodu nie ma jednoznacznej definicji, czym jest 
przestępstwo komputerowe. K.J. Jakubski w artykule „Przestępczość komputerowa 
– zarys problematyki” pisze, że: W szerokim rozumieniu przestępczość ta obejmuje 
wszelkie zachowania przestępne związane z funkcjonowaniem elektronicznego prze-
twarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu 
komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik 
i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także sam kom-
puter11. 
 W krajach wysoko rozwiniętych przestępczość komputerowa jest zjawiskiem 
coraz bardziej powszechnym. Wśród wielu metod przestępczości komputerowej 
najczęściej spotykane to12: 

 niszczenie danych (np. podrabianie lub przerabianie dokumentów, narusza-
nie oryginalnych zapisów), 

 tzw. konie trojańskie i inne wirusy komputerowe, 
 metoda salami, czyli kradzież małych sum z różnych źródeł, 
 superzapping, czyli bezprawne wykorzystywanie programów użytkowych 

przez zmiany, zniszczenie lub ujawnienie danych, 
 tzw. podnoszone drzwi (urządzenia sprzyjające dokonaniu przestępstwa), 
 przeciek danych, 
 asynchroniczne ataki i tzw. bomby logiczne, 
 podsłuch, 
 używanie komputera jako narzędzia planowania oraz kontroli przestępczo-

ści, 
 oczyszczanie, czyli przeszukiwanie komputera, 
 piggybacking (nieupoważnione wejście do obiektów strzeżonych), 
 impersonacja (podszywanie się pod uprawnionego użytkownika). 

                                                 
11  A. Płaza: Przestępstwa komputerowe, Rzeszów 2000, http://vagla.pl/skrypts/mgr_a_ pla-

za.pdf (25.02.2011). 
12  K. Janczuk: Przestępczość komputerowa – karność w prawie polskim, http://www.eporady 

24.pl/przestepczosc_komputerowa_hacking_wirus_piractwo,artykuly,6,80,318.html (20.02.2011). 
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 Przestępstwa komputerowe zostały podzielone na grupy przez ekspertów Ra-
dy Europy i są to13: 

 oszustwa związane z wykorzystaniem komputera, 
 fałszerstwa komputerowe, 
 zniszczenie danych lub programów komputerowych, 
  sabotaż komputerowy, 
 „wejście” do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną, 
 podsłuch komputerowy, 
 bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie programów 

komputerowych prawnie chronionych, 
 modyfikacja danych lub programów komputerowych, 
 szpiegostwo komputerowe, 
 używanie komputera bez zezwolenia, 
 używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnie-

nia. 
 Specyfika przestępczości komputerowej sprawia, że organy ścigania napoty-
kają duże trudności natury dowodowej w ujęciu sprawcy i udowodnieniu, że to on 
dopuścił się zarzucanego mu czynu. Organy ścigania nie zawsze dysponują też 
wystarczająco nowoczesnymi urządzeniami pozwalającymi na zidentyfikowanie 
podejrzanego oraz zwalczanie przestępstw tego rodzaju. Cyberprzestępcy to często 
doskonali fachowcy, którzy wiedzą, jak postępować, by zatrzeć wszelkie ślady 
swojego działania i nie dać się zlokalizować14. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Negatywnych aspektów wpływu technologii informacyjnej na współczesnego 
człowieka jest wiele. W artykule zostały przedstawione tylko wybrane z nich. Nie-
wiele jest prac naukowych, które by w całościowy sposób podejmowały ten pro-
blem. Na pierwszy plan wysuwają się tu uzależniania od wynalazków techniki, 
które są najczęściej spotykanym przejawem patologii wywołanej komputeryzacją. 
Bardzo istotnym jest też problem cyberprzestępczości, który jest zjawiskiem no-
wym i ciągle ewoluującym. W Instytucie Socjologii oraz Katedrze Informatyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są obecnie badania pod kierunkiem prof. 
L.H. Habera na temat patologii w społeczeństwie informacyjnym, których źródłem 
jest technologia teleinformatyczna, na przykładzie środowiska rzeszowskich infor-
matyków. Wyniki tych badań będą przedstawione w odrębnych opracowaniach. 

                                                 
13  http://pl.wikipedia.org/wiki/Przestępczość_komputerowa (10.02.2011). 
14  A. Kania: Oszustwo komputerowe na tle przestępczości w cyberprzestrzeni, s. 6,  

w: http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/Oszustwo_komputerowe.pdf (25.02.2011). 
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THE NEGATIVE INFLUENCE OF TELEINFORMATION TECHNOLOGY  
ON CITIZENS OF THE INFORMATION SOCIETY. SELECTED ASPECTS 

 
 

Summary 
 
 The article contains a description of negative aspects of the influence that thete-
leinformation technology has on a citizen of the information society. After explaining 
definitions concerning technique and technology, there is a selective survey of the dan-
gers to which a citizen of the information society, using the inventions of contemporary 
technology, is exposed. 
 

Translated by Katarzyna Garwol 
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STRATEGICZNE DYLEMATY 
W PROCESIE KOMERCJALIZACJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Od wielu lat innowacje stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego.  
Ich tworzenie lub pozyskiwanie i skuteczna komercjalizacja powodują, że odbiorcy 
mają do wyboru coraz większy wachlarz produktów, usług, technologii i procesów. 
Skuteczna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań przynosić może wartość do-
daną nie tylko właścicielom, ale również klientom czy partnerom przedsiębiorstwa1. 
Jest to skomplikowany proces, którego efektem jest wdrożenie innowacji na rynek 
przy jednoczesnym zapewnieniu jej akceptacji przez klientów, wyrażającej się 
wielkością sprzedaży i osiąganych zysków2. Proces ten zaczyna się jednak dużo 
wcześniej. Określa się go często sformułowaniem „od pomysłu do rynku”, co ozna-
cza wiele etapów, które składają się na całokształt tego procesu. Kolejne etapy dzia-
łań w procesie komercjalizacji to: pomysł (uświadomienie potencjału i wyjątkowo-
ści innowacji, zebranie informacji o innowacji, weryfikacja praw własności intelek-
tualnej do innowacji); inkubacja (określenie potencjału komercyjnego innowacji, 
przygotowanie planu komercjalizacji, dokonanie analizy finansowej w celu okre-
ślenia źródeł finansowania komercjalizacji); demonstracja (przygotowanie takiej 
wersji innowacji – w formie produktu/usługi, która wprowadzona zostanie na ry-
nek); promocja (prezentacja produktu/usługi potencjalnym klientom, zebranie in-
                                                 

1  D. Midgley: The Innovation Manual, John Willey & Sons Ltd., West Sussex 2009,  
s. 143–151. Pojęcie innowacyjne rozwiązanie obejmuje szeroko rozumiane innowacje: technolo-
giczne, produktowe, procesowe. 

2  K.V. Jolly: Commercializing New Technologies, Harvard Business Press, Boston, Mas-
sachusetts 1997, s. 8. 
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formacji dotyczących produktu/usługi od klientów); utrzymanie (ekspansja i utrzy-
manie produktu/usługi na rynku, pełne wykorzystanie możliwości innowacji)3.  
 W większości przypadków pomysły rodzą się w głowach tych, którzy później 
nie mają nic wspólnego z rynkowym wdrażaniem innowacji. Najczęściej powstają 
na uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych lub tworzą je przypadkowi in-
dywidualni innowatorzy. Niewiele firm na rynku pracuje nad samodzielnym gene-
rowaniem innowacji. Jest to długotrwały i kosztowny proces, który nie zawsze musi 
zakończyć się sukcesem. Z tego powodu ważnym zadaniem przedsiębiorstw, które 
chcą budować swoją pozycje rynkową na bazie innowacji, jest pozyskiwanie pomy-
słów w taki sposób, aby zminimalizować koszty oraz ryzyko związane z ich two-
rzeniem. Już na tym etapie spotykają się z wieloma dylematami o znaczeniu strate-
gicznym dla ich przyszłości. Dylematy te wiążą się często ze sposobem pozyskiwa-
nia innowacji (np. kupić licencję, stworzyć fuzję, przejąć inną firmę, współpraco-
wać z partnerem, który posiada pomysł), a w dalszej kolejności również ze sposo-
bem ich wdrażania na rynek i zapewnienia sukcesu na tym rynku (np. z kim  
i w jakim zakresie współpracować, jaki model biznesowy będzie najlepszy dla da-
nego przedsięwzięcia, w jaki sposób stworzyć potrzebę klienta w zakresie posiada-
nia produktu, jak uzyskać efekt satysfakcji klientów). W procesie komercjalizacji 
duże znaczenie odgrywają także dylematy strategiczne typu: w jaki sposób finan-
sować pozyskiwanie i wdrażanie innowacji oraz jak chronić innowacje przed ko-
piowaniem.  
 Celem tego artykułu jest identyfikacja najważniejszych strategicznych dyle-
matów przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć 
oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych prowadzonych w tym zakresie 
na grupie 50 przedsiębiorstw działających w sektorach podlegających szybkim 
zmianom technologicznym (innowacyjnym).  
 
 
1. Dylematy o znaczeniu strategicznym w procesie komercjalizacji  
 
 Podstawowym dylematem strategicznym przedsiębiorstw, które w procesie 
budowy lub utrzymania przewagi konkurencyjnej bazują na innowacjach, jest do-
stęp do odpowiednich zasobów4. Przedsiębiorstwa często stają przed decyzją czy 

                                                 
3  E. Gwarda-Gruszczyńska, T. Czapla: Kompetencje menedżera ds. komercjalizacji, 

PARP, Warszawa 2011, s. 18. 
4  Zgodnie z teorią zasobową podstawą budowy przewagi konkurencyjnej są niematerialne 

zasoby strategiczne. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie posiada takich zasobów, a chce budo-
wać swoją pozycję konkurencyjną na rynku, stoi przed dylematem ich pozyskania. C.K. Prahalad  
i G. Hamel określają zasoby tego typu jako zasoby strategiczne, czyli takie, które posiadają nastę-
pujące cechy: są unikatowe, trudne do zdobycia, trudne do kopiowania, cenne, rzadkie i dobrze 
zorganizowane. Zob.: C.K. Prahalad, G. Hamel: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, 
Warszawa 1999; K. Obłój: Strategia konkurencji, PWN, Warszawa 2001. 
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tworzyć innowacje samodzielnie, czy kupić je (np. licencję) na zewnątrz, czy może 
współpracować z innym podmiotem lub podmiotami w procesie tworzenia innowa-
cji. Do zasobów niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej komercjalizacji moż-
na zaliczyć tu między innymi: kreatywnych pracowników, odpowiednie zaplecze 
naukowo badawcze, środki finansowe na badania i rozwój itp.  
 Proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań nie kończy się na etapie 
tworzenia innowacji, lecz rozciąga się również na działania związane ze stworze-
niem i testowaniem prototypu, a w dalszej części także wdrożeniem rynkowym 
innowacji. W tych kolejnych etapach dostęp do odpowiednich zasobów odgrywa 
równie ważną rolę, choć wiąże się ze znacznie większą liczbą dylematów, nie tylko 
związanych z faktem posiadaniem zasobów, ale również pewnych kluczowych 
umiejętności. O przebiegu procesu wdrażania i wyborze odpowiedniej strategii  
w tym zakresie decydują niejednokrotnie takie zasoby, jak: dostęp do sieci dystry-
bucji, możliwości świadczenia dodatkowych usług, możliwości produkcyjne, rela-
cje z klientami lub dostawcami5. 
 Zdaniem D. Teece’a innowacyjna firma może tym więcej skorzystać finanso-
wo z przeprowadzonej komercjalizacji, im zasoby strategiczne, którymi dysponuje, 
są trudniejsze do pozyskania na rynku przez jej konkurentów. Jeśli przedsiębior-
stwo posiada tego typu zasoby, to powinno dużo uwagi poświęcić na ich kontrolę, 
szczególnie na kontrolę tych zasobów, których wytworzenie wiąże się z dużymi 
kosztami. Rodzaj zastosowanej kontroli i ochrony tych zasobów skutkować może 
bowiem sukcesem takiego przedsiębiorstwa lub jego porażką6.  
 Aby wypracować zasoby strategiczne, przedsiębiorstwa muszą poświęcić 
dużo czasu, wysiłku i środków finansowych, toteż ochrona tych zasobów jest bez 
wątpienia konieczna7, a sposób tej ochrony niejednokrotnie stanowi kolejny dyle-
mat strategiczny w procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Wybór 
odpowiedniej strategii ochrony, na przykład w postaci strategii patentowej, strategii 

                                                 
5  D. Teece: Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Colla-

boration, Licencing and Public Policy, „Research Policy” 1986, no. 15, s. 285–305; R.A. Bur-
gelman, M.A. Maidique, S.C. Wheelwright: Strategic Management of Technology and Innova-
tion, McGrow-Hill, Boston, Missouri 1996, s. 231–251. 

6  D. Teece: Profiting from Technological…, op. cit.   
7  Działalność badawczo-rozwojowa jest coraz częściej przenoszona przez przedsiębiorstwa 

do lokalizacji offshore, do krajów o niższych kosztach pracy, co ogranicza możliwości rozwoju 
sektorów w krajach zachodnich – jednak stanowi szanse dla gospodarek krajów wschodnich.  
W tych właśnie krajach często dochodzi do nieprawnego wykorzystywania innowacji. Zagrożenie 
stanowią również cyberprzestępcy specjalizujący się w wyłudzaniu informacji i zasobów wiedzy. 
Problem ryzyka związanego z własnością intelektualną opisuje raport firmy McAfee. Zob. Unse-
cured Economies: Protecting Vital Information, McAfee, 2009, http://resources.mcafee.com/con 
tent/NAUnsecuredEconomiesReport z dnia 20.01.2010. 
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licencjonowania czy innych, może zapobiegać ewentualnemu kopiowaniu i bez-
prawnemu wykorzystaniu cennych zasobów8.  
 Znaczenie zasobów strategicznych, poziomu ochrony własności intelektualnej 
oraz efektywność kosztową podkreślają również J.S. Gans, D. Hsu oraz V.A. 
Aggarwal, dodając do listy istotnych kwestii przy wyborze strategii w procesie 
komercjalizacji jeszcze jeden element – fakt, czy przedsiębiorstwo posiada dostęp 
do odpowiednich źródeł finansowania i posiada wcześniejsze doświadczenia z in-
stytucjami udostępniającymi finansowanie innowacyjnych rozwiązań9. Ich zdaniem 
wcześniejsza współpraca z firmami tego typu daje większe możliwości rozwoju 
zwłaszcza młodym przedsiębiorstwom.  
 Praktyka gospodarcza potwierdza, że większość przedsiębiorstw przede 
wszystkim tych małych i średnich, w trakcie procesu komercjalizacji stoi przed 
problemem sfinansowania badań i etapu tworzenia prototypu oraz w dalszej części 
sfinansowania wdrożenia innowacji. Ponieważ etapy te obarczone są zwykle dużym 
ryzykiem i wymagają zaangażowania odpowiedniej ilości środków finansowych, 
przedsiębiorstwa często stają przed dylematem dotyczącym wyboru odpowiedniego 
źródła finansowania. Zwykle mają one do wyboru kilka możliwych źródeł finanso-
wania, do których zaliczyć można: kredyt bankowy, fundusze unijne, inwestorów 
branżowych, Business Angel, emisję akcji, fundusze zalążkowe typu venture capi-
tal. Podejmując decyzję o wyborze sposobu finansowania przedsięwzięcia, przed-
siębiorstwa powinny rozważyć wszystkie za i przeciw każdej z dostępnych form. 
 

Tabela 1 
Specyfika źródeł finansowania innowacyjnych rozwiązań 

 
Źródło finansowania 

innowacji 
Specyfika 

Kredyt bankowy Specyfika kredytu bankowego polega na tym, że inwestor zaanga-
żowany jest jedynie od strony finansowej, celem inwestora jest 
zwrot kredytu i zysk z odsetek niezależnie od sytuacji firmy.  
W konsekwencji niska skłonność do ryzyka banku oznacza, że 
trudno jest uzyskać kredyt nowemu podmiotowi bez historii, szcze-
gólnie na nietypowe innowacyjne przedsięwzięcie. Dodatkowo 
podmioty wcześniej zadłużone mają ograniczone szanse uzyskania 
kredytu. Kredyt obciąża regularnymi spłatami, niezależnie od wy-
ników finansowych, a tym samym wymaga dużej płynności 

                                                 
8  E. Gwarda-Gruszczyńska: Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej, 

w: D. Trzmielak (red.): Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Wyd. 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 135–156. 

9  J.S. Gans, D.H. Hsu, S. Stern: When does start-up innovation spure the gale of creative 
destruction, „Randal Journal of Economics” 2002, nr 33(4), s. 571–586; D. Hsu: Venture capital-
ists and cooperative start-up commercialization strategy, „Management Science” 2006, nr 52,  
s. 204–219; Aggarwal V.A.: Modes of cooperative R&D commercialization by start-ups, Working 
Paper Wharton School of Management 2008. 
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Fundusze unijne Specyfika funduszy unijnych polega także na zaangażowaniu jedy-
nie od strony finansowej. Celem inwestora jest realizacja prioryte-
tów związanych z modernizacją określonych (zdefiniowanych  
w grupie projektów unijnych) segmentów gospodarki. Wymagany 
tu jest zwykle wkład własny i stosowane są skomplikowane proce-
dury. Często okazuje się też, że fundusze posiadają ograniczone 
środki. Autor innowacji jest dla inwestora jednym z wielu oczeku-
jących na pomoc i rozliczanym z tej pomocy 

Inwestor branżowy Specyfika inwestora branżowego polega na tym, że zaangażowanie 
finansowe pochodzi z zewnątrz, a wraz z pozyskaniem go autor 
innowacji umożliwia inwestorowi udział w zarządzaniu przedsię-
wzięciem. Celem takiego inwestora jest umocnienie własnej pozy-
cji rynkowej i niekoniecznie musi być zainteresowany rozwojem 
przedsięwzięcia w takiej formie, jak zaplanował to autor innowacji. 
Występuje tu więc zagrożenie utraty kontroli przez autora innowa-
cji, podporządkowanie się strategii inwestora i potencjalna ko-
nieczność włączenia do szerszych struktur. Niewykluczone jest 
również zamknięcie kupionej firmy jako sposób na eliminację 
konkurencji 

Business Angel Specyfika Business Angel polega na tym, że jest to osoba częściowo 
zaangażowana nie tylko w finansowanie, ale i również w zarządza-
nie przedsięwzięciem. Business Angel wchodzi do spółki jako 
udziałowiec oraz jako menedżer. Celem inwestora jest realizacja 
zysku ze wzrostu wartości swoich udziałów w firmie. Inwestor 
zwykle posiada duże doświadczenie związane z działalnością  
w biznesie, należy jednak pamiętać, że jest to osoba prywatna, która 
w każdej chwili może zmienić zdanie i się wycofać z inwestycji 

Emisja akcji Finansowanie działalności nowego przedsięwzięcia innowacyjnego 
może również odbywać się na zasadzie emisji akcji (IPO) np. na 
NewConnect. Zaangażowanie inwestora ma wtedy charakter jedy-
nie finansowy, inwestor liczy na zysk z obrotu akcjami. Dla małych 
firm procedura może okazać się jednak zbyt skomplikowana  
i kosztowna. Skuteczność tej drogi zależy od koniunktury giełdo-
wej, istnieje też ryzyko wyczerpania się źródła późniejszego dofi-
nansowania w przypadku zakłóceń w realizacji projektu. Finanso-
wanie takie jest szczególnie ryzykowne w fazach rozwoju przed-
sięwzięcia typu seed (w fazie pomysłu) i start-up (w początkowym 
etapie działalności) 

Venture capital Źródłem finansowania zapewniającym zarówno zaangażowanie 
finansowe, jak i zaangażowanie w zarządzanie przedsięwzięciem są 
fundusze typu venture capital. W tym przypadku fundusz zostaje 
udziałowcem, dzieli ryzyko i zyski z właścicielami. Celem inwesto-
ra jest tutaj realizowanie zysku poprzez wielokrotny wzrost warto-
ści firmy, a następnie odsprzedanie swoich udziałów po kilku la-
tach. Zaletą wyboru tej formy finansowania jest fakt, że fundusz nie 
dąży do przejęcia spółki, gdyż sam zajmuje się wyłącznie działal-
nością inwestycyjną, nie ingeruje w codzienne zarządzanie firmą,  
a zajmuje się jedynie doradztwem strategicznym i przygotowaniem 
przedsiębiorców do kolejnych faz rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to 
zatem odpowiednia forma finansowania dla wspomnianych przed-
sięwzięć w fazie rozwoju typu seed lub start-up

Źródło: opracowanie własne. 
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 Dostęp do odpowiednich zasobów o charakterze strategicznym dla procesu 
komercjalizacji decyduje o rozwiązaniu kolejnego dylematu, przed którym stają 
przedsiębiorstwa komercjalizujące innowacyjne rozwiązania – działać samodzielnie 
czy współpracować w procesach tworzenia, pozyskiwania czy wdrażania innowacji 
na rynek. Ten dylemat szeroko został już opisany w literaturze przedmiotu, rozwią-
zania i wskazówki przytacza teoria kosztów transakcyjnych, teoria gier, koncepcja 
zasobowa10. Menedżerowie każdego przedsiębiorstwa muszą jednak, na podstawie 
dostępnej wiedzy o potencjale zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa oraz wa-
runkach panujących w jego otoczeniu, sami podjąć najlepszą dla ich firmy decyzję 
strategiczną dotyczącą opcji modelu biznesowego.  
 
 
2. Wyniki badań pilotażowych 
 
 Badania pilotażowe prowadzone były w 2010 roku. Wzięło w nich udział 
50 przedsiębiorstw reprezentujących sektory, w których zachodzą szybkie zmiany 
technologiczne, takie jak: informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, farmacja, 
aparatura medyczna. Analizowane przedsiębiorstwa to zwykle małe i średnie firmy. 
Większość z nich to polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przedsię-
biorstwa jednego właściciela działające od dwóch do 20 lat na rynku.  
 Z badań pilotażowych wynika, że większość badanych przedsiębiorstw samo-
dzielnie tworzy innowacje, prowadząc własną działalność badawczo-rozwojową, co 
zadeklarowało aż 63% respondentów. Badane przedsiębiorstwa współtworzą rów-
nież innowacje, nie jest to jednak zwykle zaplanowana długofalowa strategia dzia-
łania, a raczej działania wynikające z aktualnych potrzeb rynku. Badane przedsię-
biorstwa współtworzą innowacje z klientami (45%), kupują od osób prywatnych lub 
innych przedsiębiorstw (25%), współtworzą z uczelniami wyższymi lub instytutami 
naukowymi (19%), kupują innowacyjne rozwiązania od uczelni wyższych (16%), 
korzystają z innowacji open-source (16%)11. 
 Tak jak sugeruje dostępna literatura przedmiotu, również w przypadku bada-
nych przedsiębiorstw, jednym z podstawowych dylematów strategicznych związa-
nych z podjęciem decyzji o tym, czy tworzyć innowacje samodzielnie, czy współ-
pracować z partnerami w tym zakresie, jest dostęp do odpowiednich zasobów. Naj-
częściej podnoszone przez respondentów były kwestie, takie jak: brak dostępu 
do środków finansowych na badania i rozwój (deklarowało 44% badanych), wyma-

                                                 
10  O. Williamson: The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York 

1987, s. 20–21; A. Sulejewicz: Współpraca konkurencyjna w świetle teorii gier, SGH, Warszawa 
1994, s. 24–25; J.B. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of 
Management” 1991, vol. 17, s. 99–120. 

11  W przeprowadzonych badaniach pilotażowych respondenci mieli możliwość wyboru kil-
ku odpowiedzi. 
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gania klientów lub kooperantów (44%), dostęp do wiedzy niezbędnej do stworzenia 
innowacji (38%), dostęp do pomysłów (25%), dostęp do wykwalifikowanych pra-
cowników (13%), dostęp do infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań na-
ukowych (13%). Respondenci określali wpływ braku dostępu do tych zasobów na 
decyzję o sposobie działania (samodzielne tworzenie lub współpraca, kupowanie 
itp.) jako bardzo duży.  
 W procesie tworzenia innowacji przedsiębiorstwa najczęściej korzystają  
z finansowania na bazie środków własnych (odpowiedź „zawsze” zadeklarowało 
72% respondentów), często również z kredytów komercyjnych (31%), środków 
pochodzących od partnerów biznesowych (34%) oraz z funduszy europejskich oraz 
firm typu venture capital (po 16%).  
 Bardzo często badane przedsiębiorstwa chronią swoją własność intelektualną 
poprzez zachowanie tajemnicy handlowej (72%) oraz podpisywanie umów o za-
chowaniu tajemnicy z pracownikami (63%), stosują ochronę patentową (31%), 
ochronę znaków towarowych (34%) i copyright (19%).  
 W kolejnych etapach procesu komercjalizacji przedsiębiorstwa pytane o to,  
w jaki sposób wdrążają innowacje na rynek, deklarowały, że robią to samodzielnie 
przy wykorzystaniu własnych zasobów (28%), sprzedają innowację w fazie badań  
i rozwoju – prototyp, wyniki badań (22%), sprzedają licencje (16%), wdrażają in-
nowacje we współpracy z partnerami (6%) lub stosują wariant mieszany, czyli 
łącznie wszystkie formy wdrażania (28%). 
 Jeśli przy wdrożeniu wybierana jest jednak współpraca, to partnerami najczę-
ściej są klienci (69%), dostawcy (47%) lub inne przedsiębiorstwa w tym samym 
sektorze lub w ramach grupy kapitałowej (po 22%).  
 O sposobie wdrożenia rynkowego innowacji najczęściej decyduje dostęp 
do zasobów finansowych (59%), umożliwiających testowanie i produkcję (38%), 
wiedza i umiejętności kadry zarządzającej oraz jej wizja przedsiębiorstwa (34%), 
dostęp do informacji i nowej wiedzy (34%). Co ciekawe, respondenci (9%) uważa-
li, że słaby wpływ na sposób wdrożenia mają takie zasoby, jak: możliwości organi-
zacyjne i posiadanie zasobów umożliwiających np. dystrybucję, działania marke-
tingowe, zabezpieczenie pod względem kadrowym itp. Ponad 60% badanych przed-
siębiorstw podkreślało duże znaczenie efektywności kosztowej i ryzyka w procesie 
komercjalizacji, co również miało wpływ na wybór sposobu pozyskiwania i wdra-
żania innowacji.   
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań pilotażowych potwierdzają tezę, że najpo-
ważniejsze dylematy strategiczne w procesie komercjalizacji innowacyjnych roz-
wiązań związane są z dostępem do odpowiednich zasobów. Dostęp do zasobów 
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determinuje wybór sposobu działania zarówno w procesie pozyskiwania, jak 
i wdrażania innowacji. Najbardziej pożądanymi zasobami były w tym przypadku 
zasoby finansowe, ale również zasoby wiedzy oraz zasoby umożliwiające prowa-
dzenie badań, testowanie oraz produkcję. Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa 
stawały przed dylematami wyboru formy finansowania działalności i najczęściej, 
oprócz finansowania działalności z własnych środków, wybierały fundusze unijne 
lub venture capital.  
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STRATEGIC DILEMMAS  
IN THE COMMERCIALIZATION PROCESS OF INNOVATION 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is identify strategic dilemmas connected with commerciali-
zation process of innovations. Commercialization is recognized here as a process start-
ing at the idea stage and ending with innovation implementation to the marketplace. 
Main strategic dilemmas in this process are access to: complementary assets, financial 
resources, intellectual property protection and choice weather to do it itself or cooperate 
in commercialization process. In the article the author also presents the results of pilot 
research.   
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WIEDZA TECHNICZNA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ KRAJU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W miarę wzrostu roli postępu technologicznego w tworzeniu dobrobytu 
zwiększało się też zainteresowanie problematyką rozwoju wiedzy technicznej, którą 
coraz częściej traktowano jako ważny czynnik determinujący konkurencyjność 
struktury rzeczowej produktu narodowego. Wiedza techniczna stanowi bowiem 
istotny komponent kapitału ludzkiego, który wpływa na poprawę zdolności techno-
logicznych, a zatem i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarek.  
Z tego powodu firmy oraz jednostki badawcze, w tym uniwersytety, angażują się 
w coraz większym stopniu w proces tworzenia wiedzy technicznej, współpracując 
albo konkurując z sobą.  
 Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów rozwoju wiedzy 
technicznej jako źródła przewagi konkurencyjnej kraju, w nawiązaniu do obecnej 
sytuacji Polski. 
 
 
1. Pojęcie wiedzy technicznej i korzyści wynikające z jej akumulacji 
 
 Zasoby wiedzy posiadane przez kraj można podzielić na wiedzę naukową  
i techniczną. Wiedza techniczna powstaje zazwyczaj w wyniku uczenia się przez 
działanie lub prowadzenia działalności B+R (badania i rozwój), które to procesy 
mogą być z sobą wzajemnie powiązane. W tym drugim przypadku wiedza tech-
niczna jest produktem działalności naukowej. Dlatego wiedza ta rozumiana jest 
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bardzo często jako wiedza z zakresu zastosowań, u podstaw której leży rozwój 
wiedzy naukowej. Tempo postępu technologicznego zależy bowiem od jakości 
interakcji między wiedzą z zakresu zastosowań a wiedzą naukową1.  
 Wiedza techniczna dotyczy projektowania czynności i procesów składających 
się na metodę realizacji jakichś działań lub wytworzenia różnych przedmiotów. 
Obejmuje ona opis cech i parametrów technologicznych oraz zasad konstrukcji czy 
sekwencji czynności lub sposobów postępowania, które umożliwiają wykonanie 
danego zadania. Jest to także wiedza z zakresu zastosowań, która odnosi się do 
sposobów funkcjonowania i wykorzystania danych przedmiotów. Inaczej mówiąc, 
wiedza techniczna wyjaśnia, jak skonstruować dany przedmiot i jak z niego skorzy-
stać. Toteż wiedzę techniczną dzieli się często na zdolność technologiczną typu 
know-how, nazywaną inżynierią procesu (technologii), i zdolność technologiczną 
typu know-why, nazywaną reinżynierią procesu (technologii).  
 Najczęściej wiedzę techniczną typu know-how, nazywaną też sprawnością 
techniczną w rozumieniu Arystotelesa, definiuje się jako zbiór umiejętności ludzi  
i zespołów umożliwiający wykonanie danej czynności. Rozwój wiedzy technicznej 
typu know-how wymaga więc bezpośredniego doświadczenia, gdyż jest ona akumu-
lowana w miarę rozwiązywania kolejnych problemów, czyli uczenia się przez dzia-
łanie. Wiedza techniczna typu know-how dotyczy także pewnych umiejętności  
i zdolności nieopisanych za pomocą patentów i licencji, lecz niezbędnych w mo-
mencie transferu technologii. Dlatego wiedza ta stanowi ważny czynnik określający 
możliwości absorpcji wiedzy i technologii przez organizację czy gospodarkę. Przy-
kładem wiedzy typu know-how mogą być zdolności w zakresie promocji nowych 
produktów na rynku, organizacji pracy czy absorpcji importowanej wiedzy 
lub technologii. Zatem wiedza w obszarze nauk ekonomicznych zaliczana jest rów-
nież do wiedzy technicznej, gdyż jest to wiedza dotycząca sposobów prowadzenia, 
rozwoju i podnoszenia konkurencyjności działalności gospodarczej na poziomie 
mikro i makro.  
 Z kolei wiedza techniczna typu know-why wymaga głębszej analizy i zrozu-
mienia natury procesu. Jest to bowiem wiedza o związkach przyczynowych, która 
odwołuje się do wiedzy naukowej dotyczącej zależności między zjawiskami a pro-
cesami. Efekt rozwoju wiedzy technicznej typu know-why stanowi nowy udoskona-
lony proces czy produkt. Tego typu wiedza techniczna prowadzi zatem do powsta-
nia nowej lub znacząco ulepszonej technologii, a nie tylko do imitacji istniejących 
już rozwiązań i jest przeważnie wynikiem działalności B+R2. W związku z powyż-

                                                 
1  P. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 152–157;  

R.R. Nelson, P.M. Romer: Science, Economic Growth, and Public Policy, „Challeng” 1996, 
March-April, s. 17–19; P.M. Romer: The Origins of Endogenous Growth, „Journal of Economic 
Perspectives” 1994, no. 8, s. 16. 

2  T. Czapla, M. Malarski: Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji,  
w: W. Błaszczyk: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 
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szym przewagi konkurencyjne, opierające się na zdolnościach technologicznych 
typu know-why, występują częściej w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo.  
 Wśród rezultatów uzyskanych dzięki akumulacji wiedzy technicznej, skutku-
jących pozytywną zmianą charakteru przewagi konkurencyjnej i jej umocnieniem, 
wymienia się przede wszystkim poprawę zdolności danej gospodarki w zakresie 
procesów związanych z wykorzystywaniem rozwijanej w kraju i przez resztę świata 
wiedzy. Efektem jest przyrost różnego rodzaju usprawnień technicznych wdraża-
nych przez przedsiębiorstwa. Rozwój wiedzy technicznej stanowi wówczas istotny 
komponent poprawy potencjału, który umożliwia uzyskiwanie wartości dodanej  
z posiadanych przez kraj zasobów, i warunek wstępny tego, aby kraj mógł poradzić 
sobie z adaptacją wiedzy dostępnej na świecie. W takim razie wyższy poziom aku-
mulacji wiedzy technicznej daje większe szanse na uzyskanie efektów uczenia się 
oraz na skuteczniejszą absorpcję zagranicznej wiedzy i technologii, co ma wyraz we 
wzroście PKB per capita. Dlatego przyjmuje się, że gospodarki z większym całkowi-
tym zasobem wiedzy technicznej, w tym z wyższą podażą wykwalifikowanej siły 
roboczej, powinny doświadczać szybszego wzrostu i rozwoju gospodarczego.  
 Wiąże się to z faktem, że rozwój wiedzy technicznej warunkują również inwe-
stycje w poprawę jakości kwalifikacji kapitału ludzkiego, który ma pracować  
w sektorach o wyższym poziomie produktywności i być w stanie prowadzić dzia-
łalność B+R. Poprawa konkurencyjności gospodarki w wyniku zwiększenia się 
jakości wiedzy technicznej wynika bowiem także ze wzrostu skali działalności 
innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i różnego typu jednostki badaw-
cze. Ta bardziej zaawansowana wiedza techniczna pomaga w zrozumieniu możli-
wych do wprowadzenia w przyszłości udoskonaleń stosowanego do tej pory tech-
nologicznego know-how, czyli w rozwoju wiedzy technicznej typu know-why. 
Przynosi to rezultat w postaci ulepszania i modernizacji oferty produktowej i proce-
sowej kraju, co przekłada się na wzrost dobrobytu. Wobec tego rozwój wiedzy 
technicznej przez kraj powinien prowadzić zarówno do poprawy jakości istnieją-
cych już produktów i stosowanych procesów, jak i zwiększenia ilości nowych ich 
odmian wytwarzanych w kraju.  
 Efektem inwestycji w rozwój wiedzy technicznej są zatem korzystne zmiany 
w strukturze produkcji gospodarki narodowej, polegające na przesunięciu produkcji 
z branż pracochłonnych w stronę towarów o większej zawartości kapitału i techno-
logii, co skutkuje ukształtowaniem się nowych przewag konkurencyjnych w handlu 

                                                                                                                        

PWN, Warszawa 2005, s. 212; Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 31–32;  
T. Clarke, Ch. Rollo: Capitalising Knowledge: Corporate Knowledge Management Investments, 
„Creativity and Innovation Management” 2001, no. 10, s. 178. 
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zagranicznym o wyższej wartości dodanej. Z taką sytuacją mamy także do czynie-
nia w Polsce3.  
 
 
2. Kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi wiedzy technicznej 
 
 Do działań nastawionych na tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi 
zasobów wiedzy technicznej zalicza się na przykład odpowiednio ukształtowany 
system edukacji i szkoleń, rozwiązania instytucjonalne wspierające współpracę 
sektora prywatnego i publicznego w zakresie wyboru kierunków badań, instrumen-
ty polityki rozwoju przedsiębiorczości i naukowo-technologicznej, które ułatwiają 
absorpcję wiedzy i jej rozwój.  
 Traktowanie wiedzy technicznej jako źródła przewag konkurencyjnych znaj-
duje wyraz między innymi w dbaniu o to, aby system edukacji dostarczał odpo-
wiednią liczbę absolwentów posiadających wykształcenie techniczne, przez co 
bardziej odpowiadał na potrzeby rozwojowe organizacji gospodarczych i krajów. 
Jest to bardzo istotne, gdyż edukacja w zakresie wiedzy technicznej nie tylko uła-
twia, ale także przyspiesza proces uczenia się i adaptacji nowej wiedzy, a zatem 
wpływa na tempo postępu technologicznego. Bez odpowiedniego poziomu wiedzy 
technicznej trudno przyspieszyć tempo wdrażania zmian technologicznych. Dlatego 
znaczące nakłady na wzrost edukacji w wiedzy technicznej uznane zostały za pod-
stawowy czynnik, który pozwolił krajom rozwijającym się, w których doszło do 
szybkiego wzrostu i rozwoju („cudów gospodarczych”), jak na przykład tygrysy 
azjatyckie, dogonić kraje liderów technologicznych. Państwa te, dzięki inwestycjom 
w rozwój technicznych umiejętności kapitału ludzkiego i działalność innowacyjną, 
oparły strukturę produkcji na wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy technicznej, 
między innymi w takich branżach, jak elektronika, półprzewodniki, optoelektroni-
ka, bioelektronika, nowe materiały, biotechnologia czy telekomunikacja4. 
 Podkreślić należy, że również Unia Europejska od lat próbuje formułować  
i realizować strategie (np. Strategia Lizbońska)5, których efektem ma być zwięk-
                                                 

3  M. Majewska-Bator: Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym  
a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 287–
292. 

4  Zob. np.: J.E. Stiglitz, A. Charlton: Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 
2007, s. 30, 32–33; A. Kowalczyk: Azja Wschodnia – polityka gospodarcza a wykorzystanie 
potencjału demograficznego i ekonomicznego, w: J. Makowski, M. Czerny: Geografia regionalna 
świata: wielkie regiony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 127–129; S. Lall: 
Exports of Manufacturers by developing countries: Emerging Patterns of Trade and Location, 
„Oxford Review of Economic Policy” 1998, no. 14, s. 54, 61–63. 

5  Por. E. Jantoń-Drozdowska: Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jako element stra-
tegii Unii Europejskiej, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 
2010, s. 409–414. 
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szenie jej gospodarczej konkurencyjności. Ostatnią inicjatywą Komisji Europejskiej 
jest przyjęta w 2010 r. Strategia Europa 2020. Jednym z jej priorytetów6 jest Mądry 
wzrost, rozumiany jako wzrost oparty na innowacjach, edukacji i wiedzy oraz in-
formatyzacji społeczeństwa. W zakresie innowacji akcentuje się poprawę warun-
ków i dostępu do środków finansowych przeznaczonych na badania i innowacje 
w celu umocnienia łańcucha innowacyjnego i wysokiego poziomu inwestycji. Ma 
to doprowadzić do wzrostu produktywności przez poprawę wyników w zakresie 
B+R oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologiczno-informacyjnego. Uza-
sadnienie dla przyjęcia tego priorytetu i nadania mu najwyższej rangi wynika 
z porównań międzynarodowych7. W zakresie innowacji UE pozostaje wyraźnie w 
tyle za głównymi konkurentami: wydatki na badania i rozwój stanowią ciągle mniej 
niż 2% PKB, podczas gdy w USA 2,6%, a w Japonii 3,4%. Firma Google przezna-
cza rocznie więcej środków na badania i rozwój w zakresie technologii informacyj-
nych niż UE8. Głównym celem działań w zakresie edukacji i wiedzy jest osiągnię-
cie wysokiego poziomu i międzynarodowej atrakcyjności europejskich szkół wyż-
szych oraz podniesienie jakości edukacji na wszystkich szczeblach, w tym przede 
wszystkim edukacji technicznej.  
 Obserwując doświadczenia różnych krajów, można więc stwierdzić, że system 
edukacji powinien być w coraz większym stopniu nastawiony na wykształcenie 
wysoko wykwalifikowanych absolwentów, którzy będą w stanie szybciej uczyć się, 
pracując w bardziej zaawansowanych technologicznie branżach. Ważne staje się  
w takim razie zachęcanie młodych ludzi do wybierania kierunków studiów o profilu 
technicznym, ponieważ może pojawić się bariera rozwoju gospodarczego w postaci 
niedostatecznej liczby pracowników z tego typu wykształceniem. Można to osią-
gnąć przez wzrost limitów naboru na kierunki oferujące wykształcenie techniczne, 
jednocześnie ograniczając nabór na kierunki studiów, po których absolwenci będą 
skazani na przekwalifikowanie się w celu znalezienia pracy. Warto także w działa-
nia nastawione na wzrost skali edukacji w zakresie wiedzy technicznej włączyć 
przyszłych pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na określone kwalifi-
kacje i umiejętności kapitału ludzkiego. Na przykład gdy przedsiębiorcy działający 
w danej branży odczuwają niedobór inżynierów kończących studia ze specjalnym 
wyszkoleniem w kwestiach dotyczących produkcji, mogą zainwestować w wiedzę 
techniczną przyszłych i obecnych pracowników poprzez ustanowienie stypendiów 

                                                 
6  Na temat Strategii Europa 2020 zob.: E. Jantoń-Drozdowska: Strategia Europa 2020,  

w: M. Gajowiak, Zarządzanie rozwojem regionalnym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2010, s. 23–35. 

7  Zob np.: European Commission: Europe 2020. Background for the Informal European 
Council, 11 February 2010. 

8  European Commission: Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.03.2010, s. 10. 
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doktoranckich lub sfinansowanie utworzonego na uczelni wyższej kierunku studiów 
dostosowanego profilem kształcenia do potrzeb przedsiębiorców9.  
 W opisany sposób ukształtowana została na przykład polityka kształcenia na 
Tajwanie, gdzie jednym z czynników, który zwiększył międzynarodową konkuren-
cyjność gospodarki, był właśnie wysoki udział osób zdobywających wiedzę tech-
niczną. Według danych prezentowanych w pracy O. Gedymina w latach 60. XX 
wieku już około 25% absolwentów szkół wyższych stanowili inżynierowie, a ab-
solwenci wydziałów prawa tylko około 1,2%. W latach 80. udział absolwentów 
wyższych uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów nauk ścisłych wzrósł 
do ponad 50%, a odsetek absolwentów uzyskujących tytuł inżyniera na 100 tys. 
osób był dwukrotnie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych10. 
 W Polsce, niestety, w porównaniu z Tajwanem z okresu cudu gospodarczego, 
mamy sytuację niemal odwrotną, co zostało przedstawione w tabeli 1. Kierując się 
analizą literatury przedmiotu, zmiany w wielkości zasobów wiedzy technicznej 
wyrażono udziałem procentowym absolwentów i uzyskanych stopni doktora na 
uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym i technicznym.  
 

Tabela 1 
Struktura wykształcenia absolwentów szkół wyższych i nadanych stopni doktora w Polsce  

w podziale na wybrane typy uczelni w latach 1993–2006 
 

Rok 

Absolwenci szkół wyższych 
Nadane stopnie doktora  
na uczelniach wyższych 

Ogółem 

Wyższe 
szkoły 

techniczne 
(%) 

Wyższe szkoły 
ekonomiczne 

(%) 
Ogółem 

Wyższe 
szkoły 

techniczne 
(%) 

Wyższe szkoły 
ekonomiczne 

(%) 

1993 64201 16,46 6,75 1749 20,53 3,49 
1995 88330 16,22 9,65 2112 17,57 3,46 
1997 145509 16,26 13,70 2356 19,61 3,90 
1999 214570 15,95 20,55 3724 17,96 3,63 
2001 303074 14,75 27,25 4111 18,97 4,18 
2003 364834 15,39 27,20 5090 19,67 4,87 
2005 391465 14,38 24,23 5496 19,52 5,28 
2007 410107 13,46 22,93 5226 21,13 5,38 
2009 439749 11,96 19,60 4659 19,34 5,58 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Informacje 
i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010. 

                                                 
9  Zob. np.: P.M. Romer: Implementing a National Technology Strategy with Self-

Organizing Industry Investment Boards, „Brookings Papers: Microeconomics” 1993, no. 2,  
s. 349–350. 

10  O. Gedymin: Strategie gospodarcze i drogi rozwoju: II Rzeczpospolita, powojenne 
Niemcy, Tajwan, Chile, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999, 
s. 133–134. 
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 Widać wyraźnie, że liczba osób zdobywających wiedzę techniczną nie jest  
w Polsce zbyt wysoka. Niepokojące jest obniżenie się udziału procentowego absol-
wentów wyższych szkół technicznych w liczbie absolwentów ogółem w latach 
1993–2009. Począwszy od 2006 roku, pojawiła się także tendencja spadkowa 
udziału procentowego absolwentów wyższych szkół ekonomicznych w liczbie ab-
solwentów ogółem i ilości uzyskiwanych stopni doktora w Polsce. Może to zaowo-
cować w przyszłości spowolnieniem tempa przyrostu PKB per capita i eksportu per 
capita (EKSpc), na co wskazują wyniki analizy korelacji rang Spearmana przed-
stawione w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
Współczynniki korelacji rang Spearmana istotne statystycznie na poziomie α = 0,05 dla 

zależności wielkości PKB pc, EKSpc w cenach bieżących w USD, tempa wzrostu PKB pc  
w cenach stałych (TWPKB pc) i wskaźnika zmian wartości EKS w % (ΔEKS) od liczby 

absolwentów i uzyskanych stopni naukowych doktora na uczelniach technicznych i ekono-
micznych w Polsce w latach 1993–2009 

 

Zmienne 
PKB 

pct+1 

EKS 

pct+1 

TWPKB 

pct+1 

ΔEKS 

t+1 

PKB 

pct+2 

EKS 

pct+2 

TWPKBp

ct+2 

ΔEKSt

+2 

Absolwenci uczelni 

technicznych 
0,90 0,91 0,91 0,97 0,93 0,95 0,94 0,95 

Absolwenci uczelni 

ekonomicznych  
0,87 0,89 0,96 0,87 0,90 0,92 0,92 0,92 

Stopnie doktora  

na uczelniach  

technicznych 

0,98 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Stopnie doktora  

na uczelniach  

ekonomicznych  

0,96 0,98 0,97 0,96 0,98 1,00 0,99 1,00 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych UNCTAD z lutego 2011 r.  
 
 Można zatem stwierdzić, że dotychczasowe działania mające zachęcić mło-
dzież do studiowania na kierunkach technicznych nie przyniosły jak na razie efek-
tów, a więc prawdopodobnie są niewystarczające. Wynika to z analizy danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, które potwierdzają, że w najbliższej przyszłości 
nie wzrośnie liczba absolwentów wyższych szkół technicznych i ekonomicznych, 
gdyż liczba studentów tych uczelni zmniejsza się systematycznie w ostatnich latach. 
Wobec tego możliwe jest, że Polska stanie przed problemem niedoboru absolwen-
tów kierunków technicznych, a zwłaszcza inżynierów. W roku akademickim 
2008/2009 absolwenci grupy kierunków inżynieryjno-technicznych stanowili bo-
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wiem tylko 5% ogólnej liczby absolwentów11. Tymczasem, jeżeli struktura wy-
kształcenia przyszłych pracowników nie będzie nadążać za potrzebami rozwijającej 
się gospodarki, to będzie trudno uzyskać szybsze tempo postępu technologicznego 
i zwiększyć międzynarodową konkurencyjność Polski. Co więcej, w tych warun-
kach instrumenty polityki gospodarczej mogą nie przynieść spodziewanych rezulta-
tów z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. 
 W literaturze przedmiotu podkreśla się także, że elastyczny system edukacji 
względem potrzeb gospodarki, w której ma miejsce przyspieszony postęp technolo-
giczny, to system kształcenia zdywersyfikowanego, potrafiący się dostosować do 
zmian w strukturze popytu na określone kwalifikacje przyszłych pracowników, 
czyli do wymagań rynku pracy. Wobec tego należy rozwijać różnego rodzaju sys-
temy szkoleń nastawione na poszerzanie potrzebnych kwalifikacji. Tłumaczy to 
obecną tendencję charakteryzującą zmiany w systemach oświatowych krajów, która 
polega właśnie na przechodzeniu w większym stopniu w stronę kształcenia zdywer-
syfikowanego, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby specjalności zawo-
dowych. Postęp technologiczny zwiększa bowiem stopień dywersyfikacji systemu 
oświaty, który powinien oferować bardziej wyspecjalizowaną wiedzę w ramach 
różnego typu kierunków studiów, w tym możliwość poszerzania własnej wiedzy 
w ramach ustawicznego kształcenia, czyli uczenia się przez całe życie12.  
 Dlatego też próbę przeprowadzenia w 2011 roku przez polski rząd zmian 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczących zwiększenia autonomii 
programowej uczelni wyższych, należy uznać za korzystną. Zmiany te mają spo-
wodować, by programy nauczania były bardziej innowacyjne i dopasowane do 
potrzeb przyszłych pracodawców oraz by nastąpiło połączenie świata akademickie-
go z rynkiem pracy. Dają więc większą swobodę w tworzeniu i prowadzeniu no-
wych autorskich kierunków studiów, w tym podyplomowych, kursów i szkoleń w 
celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku oraz nakładają na 
uczelnie obowiązek monitorowania kariery zawodowej absolwentów w celu dosto-
sowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Uczelnia będzie mogła również prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem 
podmiotów gospodarczych lub na ich zamówienie, których przedstawiciele będą 
dysponować prawem do udział w opracowaniu programu nauczania i prowadzenia 
zajęć ze studentami.  
 Dla akumulacji zasobów wiedzy technicznej przez kraj niezwykle ważne jest 
też stworzenie rozwiązań instytucjonalnych, które umożliwią wymianę wiedzy 
między uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi a firmami. Aby proces 

                                                 
11  Szkoły wyższe i ich finanse w 2009…, s. 25, 28.  
12  Zob. np.: S. Cichoń: Nowa reforma edukacji – lepsza jakość kształcenia, w: Z. Andrze-

jak, L. Kacprzak, K. Pająk: Polski system edukacji po reformie 1999 roku – stan, perspektywy, 
zagrożenia, Poznań–Warszawa 2005, s. 216; R. Pachociński: Współczesne systemy edukacyjne, 
Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000, s. 129, 147–149. 
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dzielenia się wiedzą z firmami sprzyjał komercjalizacji wiedzy, czyli wykorzysta-
niu jej w praktyce, niezbędne jest prowadzenie przez te instytucje badań w dziedzi-
nach, które są użyteczne z punktu widzenia potrzeb rozwojowych przemysłu krajo-
wego, a nie tylko w obszarach badań podstawowych. Innymi słowy, ważne jest, aby 
badania naukowe były także nastawione na praktyczne problemy. R. Nelson  
i P. Romer uważają, że tak przeprowadzona reorientacja w prowadzeniu badań 
naukowych przez uniwersytety będzie zarówno wzmacniać badania podstawowe, 
jak i pozwoli sprostać zmieniającym się praktycznym potrzebom przemysłu13. 
 Wymaga to jednak uczestnictwa sektora prywatnego w podejmowaniu decyzji 
co do kierunków badań. Zwolennicy tego podejścia argumentują podobnie jak 
P. Romer, że jeśli powierzy się wybór kierunków badań wyłącznie rządowi, to mo-
że on zmarnować dużą ilość zasobów na społecznie bezużyteczne cele14. Dlatego 
zaleca się tworzenie różnego rodzaju instrumentów polityki gospodarczej ułatwia-
jących współpracę obu sektorów, jak na przykład konsorcja badawcze działające 
jak organizacje wirtualne, w których wspólnie pracują przedstawiciele rządu, na-
ukowcy, przedsiębiorcy i inne podmioty zaangażowane w działalności naukowo-
technologiczną lub wykorzystujące jej wyniki. Daje to rezultaty w postaci skrócenia 
okresu od stworzenia nowej wiedzy do jej zastosowania, a rozwój wiedzy jest  
w większym stopniu dostosowany do rzeczywistych potrzeb rozwijającej się go-
spodarki.  
 W tak ukształtowanym systemie prowadzenia polityki naukowo-technologicz-
nej, opartym na współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w zakresie 
działalności innowacyjnej, wiedza z zakresu zastosowań jest rozwijana głównie 
w sektorze prywatnym, a wiedza naukowa – przede wszystkim w sektorze publicz-
nym. Państwo finansuje w tym przypadku badania podstawowe. W literaturze 
przedmiotu preferuje się takie postępowanie, gdyż koszty badań podstawowych 
mogą przekraczać możliwości przedsiębiorstw i ich grup, a wiedza dzięki nim od-
kryta i efekty zewnętrzne jej dyfuzji powiększają zasoby kraju, z których korzystają 
przedsiębiorstwa, szukając praktycznych aplikacji, czyli rozwijając wiedzę tech-
niczną. Zadaniem sektora publicznego w tej sytuacji jest współpraca z sektorem 
prywatnym i dostarczanie mu różnego rodzaju wsparcia sprzyjającego rozwojowi 
wiedzy z zakresu zastosowań. Przy czym w tym modelu polityki naukowo-
technologicznej różnego rodzaju organizacje prowadzące badania, jak jednostki 
badawcze uniwersytetów, laboratoria badawcze i instytucje szkoleniowe, powinny 
rywalizować o fundusze. Presja konkurencji ma zwiększyć jakość i efektywność 
finansowanych przez rząd programów badawczych. Jednakże, jak wynika z analizy 
wyników prezentowanych w różnych raportach, dotyczących oceny innowacyjności 
kraju czy stopnia zaawansowania w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, ma-

                                                 
13  P.M. Romer, R.R. Nelson: Science, Economic Growth…, op. cit., s. 11. 
14  P.M. Romer: Implementing a National Technology…, op. cit., s. 354. 
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my w Polsce do czynienia nadal ze zbyt małym poziomem współpracy przedsię-
biorstw z akademickimi ośrodkami naukowymi i instytucjami badawczymi15. 
 Bardzo pomocne w rozwoju wiedzy technicznej mogą być także różne inne 
narzędzia polityki gospodarczej, nastawione na podniesienie konkurencyjności firm 
krajowych. Chodzi głównie o te instrumenty, wzajemnie uzupełniających się poli-
tyk naukowo-technologicznej i wspierania przedsiębiorczości, które ułatwiają 
wdrażanie zmian technologicznych, na przykład poprzez samo obniżanie firmom 
kosztów tego procesu. Głównym celem tej grupy narzędzi jest stworzenie infra-
struktury umożliwiającej wymianę informacji oraz przepływ i rozwój wiedzy, 
a także jej wdrażanie do praktyki gospodarowania (np. klastry, centra transferu 
technologii, inkubatory przedsiębiorczości). Dlatego pomagają one przedsiębior-
stwom w uzyskaniu dostępu do kwalifikacji (np. kształcenie ustawiczne i doskona-
lenie zawodowe) i do brania udziału w działalności badawczej w ramach opisanego 
partnerstwa między szkolnictwem wyższym a przemysłem. Są to zatem działania 
nakierowane na wzrost innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw, 
przybierające formę systemu bodźców ekonomicznych otoczenia instytucjonalnego 
zachęcającego do efektywnego wdrażania wiedzy. Do takich instrumentów zalicza 
się również finansowanie wprowadzania i zastosowania nowych lub udoskonalonych 
prototypów, produktów i procesów technologicznych czy zamówienia rządowe na 
produkty bardziej zaawansowanych branż przemysłu. Niestety, przyjęty przez Polskę 
system bodźców ekonomicznych, mających pobudzać przedsiębiorczość i efektywne 
wykorzystanie posiadanej wiedzy i tworzenia nowej, do tej pory był źle oceniany 
w różnego rodzaju rankingach i w opinii ekspertów międzynarodowych skutkował 
słabo rozwiniętą sferą działalności innowacyjnej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W opracowaniu starano się przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że działa-
nia państwa nastawione na akumulację wiedzy technicznej stanowią w dzisiejszej 
rzeczywistości ekonomicznej podstawowy warunek umocnienia przewag konku-
rencyjnych kraju. Państwo powinno w takim razie wdrożyć sprawnie działające 
instrumenty polityki gospodarczej służące mobilizacji i zachęcaniu kapitału ludz-
kiego do poszerzania i poprawy jakości posiadanych zasobów wiedzy technicznej. 
Chodzi mianowicie o potrzebę stworzenia w kraju otoczenia instytucjonalnego 
wspierającego podmioty krajowe w rozwoju ich zdolności technologicznych. Po-
winno to zmniejszyć dystans gospodarczy i zwiększyć międzynarodową konkuren-
cyjność towarów i usług krajowych, a więc i korzyści uzyskiwane z handlu zagra-
nicznego. Jest to spowodowane tym, że akumulacja wiedzy technicznej, poprzez 

                                                 
15  Zob. np.: Knowledge Economy index: www.worldbank.org/kam  
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swoje oddziaływanie na jakość struktury rzeczowej produktu narodowego, a zatem  
i handlu zagranicznego, kształtuje konkurencyjność gospodarki na rynku światowym. 
Dlatego też nakłady na działania zwiększające zasoby wiedzy technicznej powinno 
się traktować jako inwestycje we wzrost dobrobytu obywateli danego kraju. 
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Summary 
 
 The aim of the article is to bring some chosen aspects of the technological know-
ledge development up for discussion in context of the competitive advantage of the 
country. The technological knowledge is the essential component of the human capital 
which bears the improvement of technological capabilities, that is to say the competitive 
advantage of firms and economies. The Authors came to the conclusion that accumula-
tion of the technological knowledge determines the competitiveness of an economy on 
the global market. 
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POLITYKA BILANSOWA W KSZTAŁTOWANIU RELACJI INWESTORSKICH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 System normatywny, którego najważniejszym elementem jest ustawa z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości1, obligujący spółki do przestrzegania określo-
nych zasad stosowanych podczas sporządzania sprawozdań finansowych i ich pu-
blicznej prezentacji, zawiera określone nakazy zobowiązujące te podmioty do od-
powiedniego sposobu postępowania, z drugiej zaś strony umożliwia dokonywanie 
w sposób autonomiczny wyboru określonych rozwiązań alternatywnych. Taka kon-
strukcja systemu sprawozdawczości finansowej spółek pozwala na podejmowanie 
działań wpływających na wielkości ekonomiczne wykazywane w sporządzanych 
przez nie sprawozdaniach. Działania tego rodzaju są istotą prowadzonej przez spół-
ki polityki bilansowej. Oczywiste jest, że zarządy spółek możliwość prowadzenia 
takiej polityki skwapliwie wykorzystują. Skutkuje to zjawiskiem „asymetrii infor-
macji” będących w posiadaniu zarządów spółek i ich akcjonariuszy. Jest to zjawi-
sko niekorzystne dla inwestorów, posiadanie bowiem przez zarząd i ewentualnie 
wybranych inwestorów poufnej, wewnętrznej informacji rodzi zagrożenie wykorzy-
stania jej w celu uzyskania własnych korzyści, ze szkodą dla pozostałych inwesto-
rów. W tym kontekście powstaje pytanie: jaka powinna być polityka bilansowa 
spółek, aby przewaga, jaką – w zakresie wiedzy o sytuacji gospodarczej tych pod-
miotów – posiadają ich zarządy nad inwestorami nie spychała tych drugich do po-
zycji outsiderów. Pytanie to jest szczególnie istotne ze względu na to, że dobre 
relacje spółek z ich akcjonariuszami (zwane relacjami inwestorskimi) są warunkiem 

                                                 
1  DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm. 
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pomyślnego ich rozwoju. Próba odpowiedzi na wymienione pytanie jest celem 
niniejszego artykułu. 
 
 
1. Pojęcie, cele i instrumenty polityki bilansowej 
 
 Autorzy spotykanych w literaturze definicji polityki bilansowej są zgodni co 
do tego, że polityka ta sprowadza się do prowadzenia działań przez jednostki go-
spodarcze mających na celu kształtowanie informacji zawartych w sprawozdaniach 
finansowych. Podstawą tych działań są wariantowe rozwiązania określonych za-
gadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Unormowania tego rodza-
ju, nazywane w literaturze2 „prawami wyboru”, pojawiają się wówczas, gdy w od-
niesieniu do określonego stanu faktycznego można przyjąć co najmniej dwa różne 
rozwiązania, które wzajemnie się wykluczają, a o ich wyborze decyduje zarząd 
jednostki. Ich rodzaj i zakres określają obszar swobody w dziedzinie kształtowania 
sprawozdania finansowego. 
 W tym miejscu zwykle stawiane jest pytanie, czy praktyka wpływania na in-
formacje zawarte w sprawozdaniach finansowych nie jest sprzeczna z generalną 
zasadą rachunkowości true and fair view. Sporządzenie sprawozdania finansowego 
w zgodzie z tą zasadą wymaga zachowania bezstronności przy jego opracowywa-
niu, co oznacza, że dobór lub sposób prezentacji informacji nie powinien wpływać 
na podejmowanie decyzji lub formułowanie ocen w celu osiągnięcia wcześniej 
zaplanowanych rezultatów3. Takie rozumienie bezstronności oparte jest, jak się 
wydaje, na nierealistycznym założeniu, że sporządzający sprawozdanie finansowe 
ma neutralny stosunek do jednostki gospodarczej i nie jest zainteresowany tym, jaki 
obraz jej gospodarki zostanie przedstawiony w przygotowanym przez niego rapor-
cie. Rzeczywistość, jak wiadomo, jest inna. Słuszny wydaje się zatem pogląd, że 
zasada bezstronności ma w gruncie rzeczy charakter deklaratywny i można przyjąć, 
że w praktyce jej rola sprowadza się do uświadamiania sporządzającym sprawozda-
nia istnienia granicy między samowolą a rozsądną kupiecką oceną4.  
 W tym kontekście istnienie polityki bilansowej należy uznać nie tylko za prak-
tykę usprawiedliwioną, ale również racjonalną z punktu widzenia jednostki gospo-
darczej. Zawsze bowiem, kiedy dopuszczalne jest dokonywanie wyboru spośród 
różnych rozwiązań, jednostka gospodarcza będzie tę możliwość wykorzystywać, 

                                                 
2  J. Weber, M. Kufel (red.): Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie ma-

jątku i kapitałów, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 1993, s. 187. 
3  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (MSSF), International Ac-

counting Standards Board 2004, s. 64. 
4  T. Cebrowska, Polityka rachunkowości – nowe określenie w prawie bilansowym,  

w: D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska (red.): Rachunkowość i rewizaja u progu 2002 roku, 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 22. 
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kierując się określonym celem. W związku z tym, że sprawozdanie finansowe służy 
przede wszystkim podmiotom zewnętrznym, można uznać, że głównym celem 
polityki bilansowej jest wpływanie na zachowanie adresatów tego sprawozdania,  
w tym akcjonariuszy.  
 Zróżnicowanie adresatów sprawozdań finansowych i ich potrzeb informacyj-
nych sprawia, że zakres celów polityki bilansowej określany jest szeroko. Wśród 
nich wymienia się typowe cele o charakterze finansowym, takie jak: obniżenie ob-
ciążeń podatkowych, utrzymanie płynności finansowej, uzyskanie odpowiedniego 
wyniku finansowego, osiągnięcie wymaganego poziomu wskaźników finansowych. 
Pojawiają się również cele odnoszące się do określonych grup pracowników, takie 
jak np. wzrost wynagrodzeń zarządu lub utrzymanie przez nich stanowisk. 
 Wśród celów polityki bilansowej wymieniane są również takie, które nakie-
rowane są przede wszystkim na inwestorów. Są nimi: wpływ na wypłaty z zysku po 
opodatkowaniu na rzecz właścicieli, wpływ na wskaźniki finansowe uwzględniane 
w ocenie dokonywanej przez potencjalnych nabywców spółki lub akcji przed za-
mierzoną subskrypcją nowej emisji, zaspokojenie ambicji właścicieli, podwyższe-
nie zaufania do spółki oraz pozytywne jej postrzeganie5. 
 Prawa wyboru rozwiązań w rachunkowości są podstawą wyodrębnienia in-
strumentów bilansowych. Instrumenty te definiuje się przeważanie jako zabiegi  
i posunięcia, które mają służyć osiągnięciu celów polityki bilansowej6. Najczęściej 
dzieli się je na: materialne, czasowe oraz formalne. 
 Instrumenty materialne to działania wpływające na wielkość pozycji aktywów 
i pasywów, przychodów i kosztów, zysków i strat. Wśród tych działań najważniej-
sze są te, które wykorzystują możliwości dokonywania wyboru w zakresie sposobu 
ujmowania i wyceny pozycji sprawozdania finansowego, rozliczania kosztów  
w czasie, tworzenia rezerw, zarachowania rozliczeń międzyokresowych, odpisów 
amortyzacyjnych, odpisów aktualizujących wartość. Do instrumentów materialnych 
zalicza się także działania przesuwające w czasie operacje gospodarcze (takie jak 
np. zakupy i sprzedaż).  
 Wśród instrumentów czasowych polityki bilansowej wymienia się wybór 
momentu bilansowego, terminu przedłożenia, zatwierdzenia i ogłoszenia rocznego 
sprawozdania finansowego. Wśród tych terminów największe znaczenie ma termin 
zatwierdzenia tego sprawozdania. Wiąże się to bowiem z decyzją o podziale zysku 
netto lub pokryciu straty netto.  
 Instrumenty formalne bazują przede wszystkim na wykorzystaniu prawa wy-
boru wariantu i wersji rachunku zysków i strat, układu i szczegółowości pozycji 
bilansu oraz sposobu publikowania sprawozdania finansowego.  
                                                 

5  K. Sawicki (red.): Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem,  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2009, s. 28–30. 

6  A. Karmańska: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finan-
sowej, Difin, Warszawa 2009, s. 49. 



Polityka bilansowania w kształtowaniu relacji inwestorskich 277

 Jednostka gospodarcza, dokonując wyboru spośród wariantu porównawczego  
i wariantu kalkulacyjnego, może wykazywać pozycje w rocznym sprawozdaniu 
finansowym: z większą szczegółowością niż określają to wzory sprawozdań lub  
w wersji uproszczonej (dotyczy to niewielkich jednostek). 
 Ważnym prawem jednostek jest możliwość wyboru układu pozycji bilansu. 
Układ ten podany w przepisach jest układem niezbędnym i minimalnym. Jeżeli 
jednostka chce umożliwić dokładniejszy wgląd w swoją gospodarkę, może dokonać 
dalszego podziału pozycji, respektując przy tym przepisowy układ. Jednostki go-
spodarcze dokonują również wyboru sposobu publikowania (ogłoszenia) sprawoz-
dań finansowych. Ustawa o rachunkowości nadaje jednostkom pewną swobodę co 
do szczegółowości treści zawartych w tym sprawozdaniu. Prawo wyboru sposobu 
publikowania dotyczy również składnika sprawozdania finansowego, jakim są „do-
datkowe informacje i objaśnienia”.  
 
 
2. Warunki efektywnych relacji spółek z inwestorami  
 
 W przypadku spółek, w tym w szczególności spółek notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych, w oparciu o informacje przekazywane w sprawozdaniach 
finansowych, budowane są tzw. relacje inwestorskie. Spotykane w literaturze 
przedmiotu wyjaśnienia pojęcia relacji inwestorskich najczęściej eksponują kwestię 
funkcji i skutków komunikacji spółki ze społecznością inwestorską. Dla przykładu, 
według amerykańskiego National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations relacje inwestorskie to proces, w którym istotne i wartościowe informa-
cje są nieustannie rozpowszechniane w środowisku inwestorów w celu, aby spółka 
była prawidłowo wyceniana na rynku7. Podobnie tę kwestię widzi National Investor 
Relations Institute – organizacja działająca w USA – która podaje, że relacje inwe-
storskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, 
marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożli-
wia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozosta-
łymi zainteresowanymi stronami i w rezultacie sprzyja rzetelnej wycenie papierów 
wartościowych przez rynek8.  
 Jak widać, istnieje przekonanie, że dobre relacje inwestorskie służą nie tylko 
inwestorom, którzy są lepiej poinformowani o wynikach gospodarczych spółek, ale 
także samym spółkom, których akcje są wyżej wyceniane9. 

                                                 
7  The Strategy and Practice of Inwestor Relations, NASDAQ, New York, NY 2000, s. VII, 

za: D.A. Niedziółka: Relacje inwestorskie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 3. 
8  Are We Getting Our Message Across? A Strategic Public Relations Metric for Multina-

tional Organizations, http;//www.niri.org/about/mission.cfm, s. 7 (20.20.2010). 
9  A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, w: A. Szablew-

ski, K. Tuzimek (red.): Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa 2004, s. 468. 
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 Jedną z dróg budowy relacji inwestorskich jest udostępnianie sporządzonych 
w formie pisemnej różnego rodzaju opracowań, np.: raportów rocznych, raportów 
okresowych, raportów bieżących, prospektów emisyjnych, listów do nowych i po-
tencjalnych akcjonariuszy. Opracowania te w dużej mierze bazują na danych po-
chodzących z rachunkowości. W największym zakresie odnosi się to do raportów 
rocznych, okresowych i bieżących10. W literaturze przedmiotu określa się warunki, 
które powinny być spełnione, aby relacje inwestorskie tworzone w oparciu o rapor-
ty finansowe przynosiły oczekiwane efekty. Są nimi: przejrzystość, wiarygodność, 
zgodność z przepisami, spójność (porównywalność), terminowość, interaktywność  
i integralność11.  
 Uważa się, że przejrzystość poprawia wizerunek firmy. Przeciwnie niż ukry-
wanie informacji, które w dłuższej perspektywie jest zachowaniem jednoznacznie 
destrukcyjnym, zatajenie bowiem lub nierzetelne przedstawienie określonych in-
formacji osłabia wiarygodność spółki i jej zarządu, a jej odbudowanie jest długim  
i kosztownym procesem. Istnieje przekonanie, że przejrzystość sprzyja niższej 
zmienności kursów akcji oraz niższemu kosztowi kapitału.  
 Wiarygodność jest to atrybut komunikatów prezentowanych w sposób rzetel-
ny (tj. opartych na łatwych do zweryfikowania faktach), wolnych od błędów  
i ujawniających zarówno dobre, jak i złe strony sytuacji oraz wydarzeń dotyczących 
spółki. Brak wiarygodności pojawia się wówczas, gdy komunikaty prezentowane są 
w sposób tendencyjny i stronniczy, zafałszowujący prawdziwy wizerunek spółki. 
Uzyskuje się to poprzez manipulowanie danymi pochodzącymi z rachunkowości, 
metodami pomiaru i sposobami prezentacji informacji sprawozdawczych.  
 Wiarygodność działań spółki kształtującej relacje inwestorskie związana jest 
ze spójnością (porównywalnością) publikowanych przez nią informacji. Informacje 
spójne to takie, które powstają w oparciu o stabilne założenia i reguły w zakresie 
zbierania, klasyfikacji, metod przetwarzania danych i prezentacji sprawozdań finan-
sowych. Respektowanie zasady spójności umożliwia inwestorom dokonywanie 
porównań w czasie i w przestrzeni.  
 Terminowość informacji o spółce przejawia się w dostarczaniu ich zgodnie  
z wyznaczonymi w przepisach terminami. Terminowość oznacza także równocze-
sność rozpowszechniania informacji, co umożliwia dostępność przekazu w tym 
samym czasie wszystkim zainteresowanym. Skutkuje to zredukowaniem zagrożenia 
niewłaściwego (tzn. godzącego w interesy pozostałych interesariuszy spółki) wyko-
rzystywania informacji przez insiderów, czyli osoby mające dostęp do informacji 
poufnych12.  

                                                 
10  K. Wojcik: Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, 

Warszawa 2005, s. 84–85. 
11  A. Gajewska: Siedem cech efektywnego IR, „ Parkiet”, 29 września 2005, s. 4. 
12  M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004,  

s. 19. 
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 Warunkiem istnienia efektywnych relacji inwestorskich jest interaktywność. 
Oznacza to uwzględnianie w procesie kształtowania tych relacji informacji zwrot-
nych płynących od inwestorów. 
 Relacje inwestorskie powinny również charakteryzować się integralnością. 
Kształtowanie tych relacji nie powinno leżeć wyłącznie w gestii wyspecjalizowane-
go działu, ale powinny w nim uczestniczyć wszystkie kluczowe komórki organiza-
cyjne spółki. Komunikaty przekazywane inwestorom uzgadniane w ten „zintegro-
wany” sposób cechują się zazwyczaj wyższą jakością, a ich treść jest zgodna z in-
tencją osób odpowiedzialnych za określone funkcje pełnione w spółce.  
 Wskazując warunki tworzenia dobrych relacji inwestorskich, nie można po-
minąć kwestii istotności informacji kierowanych do inwestorów. Informacja jest 
istotna, jeżeli jej uwzględnienie przyczynia się do polepszenia oceny przebiegu 
określonych zjawisk i procesów lub pozwala na poprawę jakości prognoz dokony-
wanych przez użytkownika informacji. Informacja istotna cechuje się zdolnością 
wpływu na decyzje ekonomiczne ich użytkowników13. Nieujawnienie istotnych 
informacji skutkuje pojawieniem się poufnej, wewnętrznej informacji, którą inside-
rzy mogą wykorzystać w sposób przynoszący szkodę pozostałych inwestorów. 
 Nie można również pomijać ważnej zasady, jaką jest równy, powszechny  
i bezpłatny dostęp do informacji prezentowanych przez spółki. Powszechność in-
formacji to łatwość uzyskiwania danych. Z kolei równość zapewniona jest przede 
wszystkim przez przepisy prawne, które wskazują informacje, jakie muszą być 
ujawniane, w jakiej formie i kiedy należy to uczynić14.  
 
 
3. Wykorzystanie polityki bilansowej do polepszenie relacji inwestorskich 
 
 Przed wskazaniem sposobów wykorzystania polityki bilansowej do polepsze-
nia relacji spółki z jej akcjonariuszami warto przytoczyć wyniki badań jakie prze-
prowadził Polski Instytut Relacji Inwestorskich. Objęto nimi grupę 214 spółek no-
towanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania oparto na 
ankiecie, której respondentami byli inwestorzy oraz analitycy finansowi.  
 Jednym z problemów szczegółowych podjętych w badaniach była jakość ra-
portów finansowych przygotowywanych przez spółki. Ustalono, że istnieje duża 
rozbieżność pomiędzy rzeczywistą jakością tych raportów a oczekiwaniami w tym 
względzie formułowanymi przez ich adresatów. Znaczący odsetek analityków fi-
nansowych (70% ankietowanych) jakość informacji otrzymywanych od spółek 
oceniła jako co najwyżej średnią. Inwestorzy wskazywali na wiele niedostatków 

                                                 
13  M. Andrzejewski: Rachunkowość a ujawnienie informacji przez spółki giełdowe, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 22. 
14  D.A. Niedziółka: Relacje Inwestorskie…, op. cit., s. 36. 
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raportów, takich jak np. brak komentarza przy danych liczbowych, zbyt duża zwię-
złość informacji, posługiwanie się często niezrozumiałym, zbyt specjalistycznym 
językiem, chaos w strukturze przekazywanych materiałów, udostępnianie raportów 
z niewielkim wyprzedzeniem czasowym. Na obniżenie oceny jakości udostępnia-
nych informacji finansowych wpłynęły również nieprawidłowości i nieścisłości  
w sprawozdaniach finansowych oraz wielokrotne korekty błędów podstawowych. 
Podkreślano, że niska jakość informacji finansowych utrudnia porównywanie spół-
ek i nie daje podstaw do trafnego szacowania wartości firmy oraz sporządzania 
prognoz finansowych15.  
 Jeśli chodzi o dostęp i dostosowanie informacji do oczekiwań adresatów 
sprawozdań, to większość inwestorów (82%) oceniła łatwość dostępu do informacji 
jedynie jako dostateczną, a zaledwie 9% ankietowanych jako bardzo dobrą. Anali-
tycy krytycznie odnieśli się do braku współpracy i komunikacji z niektórymi spół-
kami oraz niezadowalającą liczbą informacji dodatkowych, które uznali za ogólni-
kowe, niepełne i takie, które nie ułatwiają podjęcia decyzji. Wywołuje to zdziwie-
nie w kontekście znaczenia, jakie inwestorzy przypisują jakości otrzymywanych 
komunikatów. Jak wykazano – jakość informacji finansowych wpływała na wycenę 
giełdową spółki w przypadku 83% inwestorów. Jednocześnie dla 74% inwestorów 
jakość przekazywanych informacji miała istotny wpływ na wydłużenie lub skróce-
nie horyzontu inwestowania16. 
 Wyeliminowanie czy chociażby zmniejszenie ujawnionych niedostatków in-
formacji finansowych kierowanych przez spółki do ich właścicieli może nastąpić 
poprzez odpowiednie stosowanie instrumentów polityki bilansowej. Z uwagi na 
niedostatki dotyczące struktury, szczegółowości, czasu i łatwości w dostępie do 
tych informacji jako najważniejsze jawią się instrumenty formalne i czasowe.  
 Wśród instrumentów formalnych na plan pierwszy wysuwa się prawo do wy-
boru układu i szczegółowości pozycji bilansu oraz sposobu publikowania sprawoz-
dania finansowego. Możliwość prezentowania sprawozdania finansowego z więk-
szą szczegółowością, niż określają to wzory sprawozdań w postaci załączników do 
ustawy o rachunkowości, oraz możliwość zawarcia w tym sprawozdaniu dodatko-
wych objaśnień (szczególnie w „informacji dodatkowej”) powinny być wykorzy-
stywane jak najszerzej. Zapewnia to bowiem większy wgląd w gospodarkę spółki, 
tym samym ułatwia jej ocenę przez inwestorów i w rezultacie poprawia relacje 
inwestorskie.   
 Dużą rolę w kształtowaniu relacji inwestorskich mogą odegrać instrumenty 
czasowe polityki bilansowej. Na poprawę tych relacji z pewnością wpływa przy-
spieszenie terminów przedłożenia, zatwierdzenia i ogłoszenia rocznego sprawozda-

                                                 
15  D. Dziawgo, A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie – nowoczesna komunikacja 

spółek z rynkiem, „CEO Magazyn Top Menedżerów”, 04.2006, s. 24. 
16  Ibidem, s. 25. 
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nia finansowego. Praktyka odsuwania terminów upublicznienia sprawozdań finan-
sowych w celu zyskania czasu na podreperowanie nie najlepszej sytuacji spółki 
obniża wiarygodność spółki i w dłuższym czasie jest czynnikiem degradującym  
te relacje.  
 Istotną rolę w kształtowaniu relacji inwestorskich mogą również odegrać in-
strumenty materialne polityki bilansowej, w tym przede wszystkim instrumenty 
wykorzystujące prawo wyboru w zakresie metod wyceny pozycji sprawozdania 
finansowego, rozliczania kosztów w czasie, zarachowania rezerw i rozliczeń mię-
dzyokresowych, dokonywania odpisów amortyzacyjnych i przeszacowań aktualizu-
jących wartość aktywów. Działania bazujące na tym prawie umożliwiają bowiem 
dokonywanie korekt wartości składników aktywów i pasywów oraz wyniku finan-
sowego spółki, które umożliwiają doprowadzenie tych wartości do poziomu zbliżo-
nego do wartości rynkowych. W efekcie tych przedsięwzięć inwestorzy otrzymują 
informacje o lepszej jakości, a zatem ich decyzje oparte są na bardziej miarodaj-
nych przesłankach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W przypadku spółek, dla których kluczowym warunkiem funkcjonowania jest 
utrzymanie i rozszerzanie zaangażowania inwestorów w ich finansowanie, prowa-
dzona przez nie polityka bilansowa powinna być nastawiona na kształtowanie efek-
tywnych relacji inwestorskich. Inne cele polityki bilansowej mogą być realizowane, 
o ile nie są w kolizji z tak określonym celem priorytetowym. Wykorzystanie tej 
polityki do poprawy relacji inwestorskich wymaga, aby działania wchodzące w jej 
zakres były nakierowane przede wszystkim na polepszenie jakości udostępnianych 
informacji sprawozdawczych, co sprowadza się do prezentowania ich jak najszyb-
ciej i z wymaganą przez inwestorów szczegółowością. Ponadto działania związane  
z wyceną wielkości finansowych ujawnianych w sprawozdaniach powinny skutko-
wać przybliżeniem ich wartości do poziomu rynkowego.  
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ACCOUNTING POLICY AS THE INSTRUMENT  
USED FOR SHAPING INVESTOR RELATIONS 

 
 

Summary 
 
 Regulations which govern companies’ financial reporting allow those economic 
entities to make their own choices concerning the ways of presenting particular eco-
nomic events. This results in the companies’ attempts at shaping the content of financial 
reports and is referred to as accounting policy. The aims of accounting policy run by the 
board of directors of a given company can vary. Common practice shows that share-
holders do not always benefit from the effect of such policy, which obviously contra-
dicts the need of developing good relations with the company owners, i.e. investor rela-
tions. In such context the question addressed is how the fund balance policy should be 
conducted in order to foster good and healthy investor relations. 
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EWOLUCJA TRENDÓW W RANKINGACH NOWYCH TECHNOLOGII 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W erze społeczeństwa informacyjnego, w którą aktualnie wkroczyliśmy 
(wkraczamy?), niebotycznie wzrosło znaczenie informacji i wiedzy. Stały się one 
znaczącymi zasobami pojedynczych osób, firm oraz całych gospodarek, a ich pozy-
skiwanie, przetwarzanie i dystrybucja – procesami o pierwszorzędnym znaczeniu. 
Doprowadziło to głębokich przeobrażeń i przekształceń nie tylko w sferze gospo-
darczej, ale również społecznej oraz kulturowej. Informacje stały się podstawowy-
mi czynnikami decydującymi o konkurencyjności przedsiębiorstw. 
 Tak szybkie i głębokie zmiany dokonujące się we wszystkich wymienionych 
dziedzinach nie byłyby możliwe bez gwałtownego rozwoju technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (information and communications technology – ICT). Chyba 
wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak szybkie są te zmiany. Wszyscy świadomi 
są działania prawa Moora, które w swej uproszczonej i zmodyfikowanej w stosunku 
do oryginału postaci stwierdza, że wydajność komputerów podwaja się co dwa lata. 
Pewnie znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że analogiczne prawo obo-
wiązuje w odniesieniu do pamięci dyskowych (Law of Mass Digital Storage). Ba-
zuje ono na obserwacji, że wzrost pojemności dysków w latach 80. XX wieku osią-
gał 25% rocznie, a od 1990 roku – 65% rocznie. Liczba kilobajtów danych, jakie 
mogą być zapisane na fragmencie dysku magnetycznego o wartości jednego dolara, 
na przestrzeni lat 1950–2004 podwajała się przeciętnie co 15 miesięcy1. 

                                                 
1  J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 

10th ed., Prentice Hal 2007, s. 181. 
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 Ale jednocześnie wszyscy są świadomi tego, że niezależnie od osiągnięć ściśle 
technicznych na rynku idei związanych z informatyką pojawia się olbrzymia liczba 
różnych nowych, obiecujących pomysłów. Niektóre z nich (chociaż oczywiście nie 
wszystkie) w przyszłości mają szansę stać się częścią głównego nurtu informatyki, 
dającego technologiczne i organizacyjne podłoże do różnego rodzaju zmian o cha-
rakterze społecznym. Świadkami takich procesów jesteśmy wszyscy, często sami 
(celowo lub przypadkowo) uczestnicząc, czy to jako pomysłodawcy/projektanci, 
czy też jako świadomi (lub nawet nieświadomi) uczestnicy różnego rodzaju działań 
(np. kupując smartfony, tablety lub czytniki ebooków, korzystając z Google Apps 
czy też udzielając się w społecznościach Facebook lub LinkedIn itp.).  
 Pojawienie się w przestrzeni debaty o informatyce tak znacznej liczby nowych 
pomysłów powoduje pewien zamęt. Nigdy nie wiadomo, która z nowatorskich kon-
cepcji zyska większą popularność. W 1985 roku F. Brooks w eseju No Silver Bullet2 
wyraził przekonanie, że nie można mieć nadziei na to, że pojawi się kiedyś jedna 
koncepcja, która wyeliminuje wszystkie problemy związane z wytwórstwem opro-
gramowania; postęp w tej dziedzinie osiąga się na zasadzie absorpcji i przenikania 
się różnych obiecujących inicjatyw. Myśl tę można uogólnić na całą informatykę. 
Wprawdzie postęp jest ogromny, ale jest on skutkiem nie paru przełomowych od-
kryć, lecz dyfuzji tysięcy mniejszych inicjatyw. W pismach informatycznych,  
w Internecie, na konferencjach co chwilę można przeczytać lub usłyszeć o nowych 
pomysłach zarówno o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym, które – wy-
daje się – mogą w przyszłości zrewolucjonizować informatykę. 
 Zarządy firm, które zmuszone są trzymać rękę na pulsie w odniesieniu do 
rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, których przeoczenie może skut-
kować utratą zdobytej dotychczas pozycji rynkowej, a nawet wypadnięciem z ryn-
ku, mogą mieć trudności w tym gąszczu nowo proponowanych technologii. Tego 
typu rozwiązań są setki, a w rzeczywistości dla dalszego rozwoju firm istotne są te, 
które mogą mieć znaczenie strategiczne. Oznacza to, że należy skoncentrować się 
na tych, które mogą w kilkuletniej perspektywie wpłynąć na stan przedsiębiorstwa, 
które mogą znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia biznesu, których zlekcewa-
żenie może przyczynić się do osłabienia względnego (w porównaniu z konkurencją) 
potencjału przedsiębiorstwa, a jednocześnie decyzja o zmierzeniu się z wyzwaniem 
polegającym na wdrożeniu takiej technologii może wiele kosztować w sensie wy-
datków finansowych. Za taką strategiczną technologię nie można uznać nowinki, 
której zastosowania mają charakter eksperymentalny, ale można uznać istniejącą 
już na rynku technologię, która zaczyna zdobywać rzeczywistą popularność i stała 
się już na tyle dojrzała, by mogła być komercyjnie zastosowana przez szersze grono 
odbiorców. Ewentualna decyzja o uznaniu za strategiczną technologii znajdującej 

                                                 
2  F.P. Brooks Jr.: No Silver Bullet, „IEEE Computer”, April 1987, w: Mityczny osobomie-

siąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2000, s. 159–183. 
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się jeszcze w fazie eksperymentów może dotyczyć takiego rozwiązania, które stwa-
rza strategiczne korzyści biznesowe swym pierwszym implementatorom, albo ta-
kiego, które ma potencjał odmiennego ukształtowania rynku w perspektywie kilku 
najbliższych lat. 
 Dużą pomocą w odnalezieniu się w gęstwinie proponowanych rozwiązań są 
różnego rodzaju prognozy, dotyczące perspektyw rozwojowych najbardziej obiecu-
jących technologii. Listy tego typu perspektywicznych technologii często można 
napotkać w Internecie lub w czasopismach branżowych. Niestety, ale należy mieć 
bardzo ograniczone zaufanie do tego typu list, opracowywanych przez blogerów, 
redaktorów pism czy innych domorosłych ekspertów. Na tym tle szczególnie pozy-
tywnie wyróżnia się prognoza dotycząca najbardziej obiecujących trendów i tech-
nologii, jaką co roku na dorocznym jesiennym sympozjum ITxpo w Orlando ogła-
sza grupa badawczo-doradcza Gartner Inc. Jej prognozy są o tyle istotne i obiek-
tywne w porównaniu z prognozami opracowywanymi przez pojedynczych specjali-
stów, że jej przewidywania opierają się na opiniach 1200 zatrudnionych w niej 
analityków i konsultantów, którzy współpracują z 60 tys. klientów z 11 tys. organi-
zacji działających w 85 krajach3. 
 Celem artykułu jest analiza roli, jaką odgrywają publikowane prognozy doty-
czące dalszego kierunku rozwoju informatyki i najbardziej obiecujących technolo-
gii. Uzasadnia się, że mogą być one bardzo przydatne podczas realizacji procesu 
zarządzania strategicznego w większości organizacji, a w szczególności w działa-
niach CIO. Wskazuje się również, które z technologii z list z lat ubiegłych nie były 
efemerydami i okazały się na tyle trwałe, że w przekonaniu autora można je uznać 
za „megatrendy technologiczne”. 
 
 
1. Prognozy Gartnera 
 
 Od wielu lat Gartner publikuje swoje prognozy ujęte w formie listy dziesięciu 
najbardziej perspektywicznych technologii i trendów, jakie mają szansę stać się 
strategicznymi dla organizacji w nadchodzących latach. Przewidywania Gartnera na 
kolejne lata zawarto w tabeli 1 i 2. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu 
tabela zawiera wyłącznie nazwy technologii/trendów w formie skrótowych haseł. 
Często nie oddają one treści w sposób jednoznaczny, dlatego uważnego i dociekli-
wego Czytelnika należy odesłać do łatwo dostępnych w sieci materiałów źródło-
wych. Wyjaśnienia wymaga też, dlaczego nazwy trendów nie zostały przetłuma-
czone na język polski. Decyzja o pozostawieniu oryginalnych określeń została pod-
jęta świadomie – nie wszystkie mają polskie, powszechnie zaakceptowane tłuma-

                                                 
3  About Gartner, http://www.gartner.com/technology/about.jsp 
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czenia, dlatego autor uznał, że lepiej pozostawić oryginalne sformułowania, zamiast 
zastosować mieszankę terminów polskich i angielskich. 
 

Tabela 1 
Najbardziej obiecujące technologie (lata 2004–2007) 

 
2004 2005 2006 2007 

Instant messaging 
(real-time enterprise 
(RTE) 

Instant messaging Virtualization Open Source 

Real-time data  
warehouse 

Wider use of 
WLANs 

Grid computing Virtualization 

Wi-Fi security Taxonomies Service-oriented 
business applications 
(SOBAs) 

Service Registries 
and Repositories 

Internal Web  
services 

IP Telephony Pervasive computing Business Process 
Management Suites 

Policy-based  
management 

Software treated as 
services 

OLED/LEP  
technologies 

Enterprise Informa-
tion Management 

IP Telephony Utility computing Location-aware 
services 

Ubiquitous Compu-
ting 

Utility computing Grid computing Linux - for important 
stuff 

Information Access 

Grid computing Network security 
convergence 

Desktop search tools Web 2.0 – AJAX 
Rich Clients 

Network security 
technologies 

RFID tags Microcommerce Web 2.0 – Mashup 
Composite Model 

RFID tags  
(miniaturization  
and wireless) 

Real-time enterprise 
(RTE) infrastructure 

Instant messaging Communities and 
Collective Intelli-
gence 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Gartner: Top 10 technologies for 2004; Top 10 
Strategic Technologies for 2005; Ten technologies to watch in 2006; Emerging 
Technologies and Top 10 Strategic Technologies for 2007 (szczegółowe dane bi-
bliograficzne znajdują się w spisie literatury). 

 
Tabela 2 

Najbardziej obiecujące technologie (lata 2008–2011) 
 

2008 2009 2010 2011 

Green IT Virtualization Cloud Computing Cloud Computing 

Unified  
Communications 

Cloud Computing Advanced Analytics Mobile Applications 
and Media Tablets 

Business Process 
Modeling 

Servers – Beyond 
Blades 

Client Computing  Social Communica-
tions and Collaboration 

Metadata  
Management 

Web-Oriented Ar-
chitectures 

IT for Green Video 

Virtualization 2.0 Enterprise Mashups Reshaping the Data 
Center 

Next Generation  
Analytics 
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Mashup & Compo-
site Apps.  

Specialized Systems Social Computing Social Analytics 

Web Platform & 
WOA 

Social Software and 
Social Networking 

Security – Activity 
Monitoring 

Context-Aware 
Computing 

Computing Fabric Unified  
Communications 

Flash Memory Storage Class Memory 

Real World Web Business Intelligence Virtualization for 
Availability 

Ubiquitous Computing 

Social Software Green IT Mobile Applications Fabric-Based  
Infrastructure and 
Computers 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Gartner: Identifies the Top 10 Strategic Tech-
nologies for 2008; Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2009; 
Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010; Gartner: Identifies 
the Top 10 Strategic Technologies for 2011. 

 
 
2. Sposób wykorzystania rankingów 
 
 Firmy, które starają się śledzić sytuację, jaka panuje na rynku nowych techno-
logii, robią to w celu potencjalnego uwzględnienia tychże podczas strategicznego 
planowania swego dalszego rozwoju. Ale nie oznacza to bezkrytycznego zastoso-
wania wszystkich wymienianych technologii i inwestowania we wszystkie techno-
logie i trendy, które znalazły się na liście. Po przeanalizowaniu konkretnej sytuacji 
podejmowana przez firmę decyzja może brzmieć: w tę technologię nie wchodzimy. 
W przypadkach innych technologii decyzją może być łagodne i stopniowe jej wdra-
żanie, pod warunkiem że inni zdecydują się na jej zastosowanie. W jeszcze innych 
przypadkach organizacja może zdecydować się na pilotażowe wdrożenie jakiejś 
technologii albo nawet na pełne, agresywne zastosowanie takiej niesprawdzonej 
technologii, która wydaje się posiadać szczególnie duży potencjał. Działanie kie-
rownictwa organizacji powinno raczej skoncentrować się wyłącznie na określeniu, 
które z modnych rozwiązań mogą pomóc w dostosowaniu prowadzonego przez nie 
biznesu do pojawiających się szans rynkowych. Firmy, analizując topowe technolo-
gie, powinny sprawdzać, czy mogą one wnieść wartość dodaną do tradycyjnych 
usług i rozwiązań biznesowych, jak również zainicjować proces oceny wartości 
biznesowej nowych technologii w związku z możliwością ich praktycznego wdro-
żenia. Strategiczne technologie wpływają na inicjatywy biznesowe wewnątrz orga-
nizacji, pozwalają zmieniać realizowane procesy, przyczyniając się do ich większej 
efektywności, umożliwiają zwiększenie udziału w rynku i dostarczanie nowych 
produktów itp. Ważne jest, by w ogóle zadać sobie generalne pytania na temat 
technologii i ustalić plan dalszych działań. Z drugiej strony zawsze należy zastana-
wiać się, czy wdrożenie jednej z tych technologii przez naszych konkurentów nie 
postawi naszej firmy w niekorzystnej sytuacji.  
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 Dlatego publikowane wykazy powinny być używane wyłącznie jako punkt 
wyjścia i przedsiębiorstwa powinny opracowywać swoje własne listy analizowa-
nych technologii, uwzględniając specyfikę branżową, unikatowe potrzeby bizneso-
we, stosowany zwyczajowo w firmie tryb adaptacji nowych technologii i inne kry-
teria. Te zaś technologie, które znajdują się na takich listach, nie powinny być roz-
patrywane w oderwaniu od zastanej sytuacji – zawsze powinny być rozważane  
w powiązaniu z innymi, w pełni sprawdzonymi i dojrzałymi technologiami, które 
już wykorzystujemy w naszej firmie. 
 Z drugiej strony nie można zapominać o tym, że publikowane wykazy, które 
czytamy i przeglądamy, nie stanowią naszej prywatnej własności; inne firmy działa-
jące na tych samych rynkach też mają do nich dostęp i zastanawiają się, które  
z rekomendowanych technologii zastosować w swoich organizacjach. 
 Firmy rozważające możliwość zastosowania nietradycyjnych technologii po-
winny uwzględnić następujące dodatkowe uwagi i zalecenia: 

 publikowane listy nie są wyczerpujące i precyzyjne – należy je uzupełnić  
o inne, dodatkowe, obiecujące technologie, opierając się na własnych do-
świadczeniach i intuicji; 

 sprawdzić potencjalną wartość wszystkich rozważanych technologii  
w konkretnym rodzaju biznesu; 

 ocenić, w jaki sposób firma powinny zmienić swoje plany i postępowanie, 
kiedy swój model biznesowy oprze na nowych możliwościach dostarcza-
nych przez nowe technologie; 

 zweryfikować możliwość uzyskania przez rozpatrywane technologie pełnej 
dojrzałości w najbliższym czasie; 

 ocenić, które obiecujące technologie w ciągu najbliższych paru lat pokona-
ją istotne bariery i ograniczenia; 

 ustalić, jakie technologie w najbliższym roku będą przenikać z zastosowań 
niszowych do powszechnego użycia. 

 
 
3. Próba analizy trendów 
 
 Analiza trendów i technologii wyszczególnionych w tabelach 1 i 2 pozwala na 
wyciągnięcie kilku wniosków natury ogólnej. Koncentrując się w szczególności na 
ostatnich latach, można stwierdzić, że technologią, która pojawiła się od razu na 
drugim miejscu w roku 2009, ale później jak żadna inna dwa razy z rzędu utrzymała 
się na pozycji lidera, jest cloud computing, i nadal się tam znajduje. Oczywiście 
technologia ta, podobnie jak wszystkie inne, nie pojawiła się znikąd4. Jej protoplas-
                                                 

4  A. Kobyliński: Fenomen Cloud Computingu, w: E-gospodarka w Polsce – stan obecny  
i perspektywy rozwoju, cz. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 58, Szczecin 2010, s. 515–523. 
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tami w latach wcześniejszych były np.: Mashup & Composite Applications (2008), 
Service-oriented business applications (SOBAs) (2006), Software treated as servic-
es (2005). 
 Nurtem, który zaznaczył się bardzo silnie w prognozach i znajduje się 
(pod różnymi nazwami) na listach bezustannie od roku 2007, są serwisy 
społecznościowe (2007 – Communities and Collective Intelligence; 2008 – Social 
Software; 2009 –Social Software and Social Networking; 2010 – Social Computing; 
2011 – Social Communications and Collaboration). Wydaje się, że ta akurat ten-
dencja jest wyjątkowo trwała i powinna przez wiele jeszcze lat pozostać na liście. 
 Inną technologią, która bardzo długo przebywała na liście, bo aż przez pięć lat 
(2006–2010) jest wirtualizacja. Oczywiście można ją rozumieć bardzo szeroko, ale 
ogólnie umożliwia ona efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzę-
towych poprzez dowolne modyfikowanie cech tychże zasobów, dostosowując je do 
wymagań użytkownika. Samo pojęcie jest bardzo stare, bo pojawiło się już pod 
koniec lat 50. XX wieku, ale formuła tej koncepcji jest tak pojemna, że do tej pory 
nie wyczerpała swego potencjału5. 
 Warto też sobie przypomnieć mocno w swoim czasie promowane technologie, 
jak telefonia internetowa (2004, 2005), znaczniki RFID (2004, 2005), obliczenia 
gridowe (2004, 2005, 2006). Znalazły one swoje miejsce na rynku, ale są już uzna-
wane za dojrzałe, sprawdzone rozwiązania, których zastosowanie nie może przy-
nieść istotnej przewagi konkurencyjnej. 
 Ciekawe, jak rozwinie się nurt ekologiczny w informatyce. Green IT plasował 
się mocno na liście przez trzy poprzednie lata, ale w ostatnim zestawieniu już się 
nie znalazł. Wydaje się, że sama koncepcja ma jeszcze duży potencjał i z pewnością 
będzie jeszcze mocno forowana przez jej zwolenników. 
 Ostatnie lata przyniosły znaczącą konwergencję mobilnych urządzeń teleko-
munikacyjnych i informatycznych: rozpowszechniły się netbooki, smartfony, table-
ty itp. Zaskutkowało to pojawieniem się na liście w dwóch ostatnich latach aplikacji 
mobilnych. Można przewidywać, że kolejne lata jeszcze zwiększą tę niebywałą 
popularność, szczególnie w kontekście ostatnich doniesień medialnych, że w 2011 
roku sprzedanych zostanie więcej smartfonów niż tradycyjnych telefonów komór-
kowych6. 

                                                 
5  Autor tego artykułu już ponad 30 lat temu zajmował się tą tematyką, broniąc w 1978 r. 

pracy magisterskiej Analiza porównawcza algorytmów wymiany stron w pamięci wirtualnej. 
6  T. Boguszewicz T.: Wielka wymiana telefonów, „Rzeczpospolita”, 8.02.2011. 
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Podsumowanie 
 
 W pracy przeanalizowany został wpływ, jaki wywierać mogą publikowane 
rankingi nowych trendów i technologii na działalność firm, które by utrzymać się 
na rynku, zmuszane są do śledzenia dokonującego się postępu. Zwrócono uwagę, 
że do rankingów nie można odnosić się bezkrytycznie – praktyczne wdrożenie 
modnych technologii musi być poprzedzone rzetelną analizą ekonomiczną, by 
z bogactwa oferowanych pomysłów wybrać najodpowiedniejszy(e). Zdaniem auto-
ra szczególnie trzeba zwrócić uwagę na dwie tendencje, które mają największy 
potencjał. Pierwszą są różnego rodzaju technologie związane z rozwojem sieci 
społecznościowych – zbiorowości bez określonego przywództwa, ale mimo 
wszystko potrafiących realizować cele i osiągać konkretne rezultaty. Drugą tenden-
cją jest coraz powszechniejsza adaptatywność – cloud computing i wirtualizacja 
umożliwiają błyskawiczne przystosowanie przedsiębiorstwa do ewoluujących po-
trzeb i zmieniającej się skali działania. 
 Jednocześnie autor nie może pohamować się przed wyrażeniem refleksji, że 
następują bezustanne powroty do idei, które były już kiedyś rozważane i te same 
pomysły (oczywiście z niezbędnymi modyfikacjami wymuszanymi przez postęp 
techniczny) „sprzedawane” są po raz kolejny, układając się w specyficzną, wzno-
szącą się spiralę. 
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TRENDS EVOLUTION IN NEW TECHNOLOGIES RANKINGS 
 
 

Summary 
 
 In this paper the author analyzes the impact of published rankings of new trends 
and technologies on contemporary organization. Companies that want to survive in  
a competitive market, are forced to track the progress in new technologies. It was em-
phasized that one can’t uncritically refer to rankings. Practical implementation of 
the trendy technologies must be preceded by a thorough economic analysis to select 
the most appropriate technology. Particularly you need to pay attention on two trends of 
the greatest potential. The first – various technologies associated with social networks; 
the second – adaptability: cloud computing and virtualization enables enterprises 
to adapt rapidly to the changing needs and changing the scale of activities. 
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ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA SEKTORA IT  
NA TLE WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polski rynek teleinformatyczny oraz polski rynek kapitałowy zaczęły rozwijać 
się z początkiem lat 90. XX wieku. W latach 1992–1999, początkowym okresie 
swojej działalności, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była dynamicz-
nie rozwijającym się rynkiem obrotu kapitałem. Jednocześnie w warunkach gwał-
townego rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych spółki sekto-
rów informatycznego i telekomunikacyjnego cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem inwestorów. W kolejnych latach polski rynek kapitałowy nie rozwijał się tak 
dynamicznie. Jednakże przejście giełdy warszawskiej poprzez kolejne etapy rozwo-
ju pozwoliło osiągnąć znaczny stopień jej stabilizacji, pozwalający na analizę pro-
cesów wyceny aktywów kapitałowych. 
 Analiza aktywów dostępnych na rynku kapitałowym może być dokonywana  
w ujęciu sektorowym. Umożliwia to spojrzenie na cały rynek, a następnie na po-
szczególne branże. Celem artykułu jest analiza porównawcza, pod względem ryzy-
ka i zyskowności, inwestycji kapitałowych w spółki sektora IT (information techno-
logy), czyli przede wszystkim branży informatycznej, jak również telekomunika-
cyjnej i mediów z innymi, wyróżnionymi sektorami gospodarki. 
 
 
1. Giełdowy sektor teleinofmatyczny 
 
 Spółki sektora informatycznego wskazywane są na warszawskiej giełdzie na 
początku 2011, obok spółek z sektorów deweloperskiego, budowlanego, chemicz-
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nego oraz paliwowego, jako liderzy przyszłości. Stabilność, jaką charakteryzowały 
się z kolei spółki sektora telekomunikacyjnego, pozwala prognozować równie sta-
bilne, choć nie największe wyniki tych spółek.  
 Ostatnie dziesięć lat obecności spółek z sektorów informatycznych oraz tele-
komunikacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie charaktery-
zowało się jednak zróżnicowaną kapitalizacją, czyli łączną wartością rynkową no-
towanych spółek oraz zróżnicowanym udziałem w całkowitej wartości obrotów na 
rynku akcji. 
 W roku 2000 łączna wartość rynkowa spółek sektorów informatyka i teleko-
munikacja była największa w analizowanym okresie lat 2000–2009 i stanowiła aż 
40,4% całkowitej kapitalizacji wszystkich notowanych spółek i aż 50,3% udziału  
w łącznych obrotach akcjami. Spółką o największych obrotach w roku 2000 
na warszawskiej giełdzie był Elektrim, którego udział stanowił aż 16,1% wartości 
obrotów, natomiast na miejscu drugim plasowała się TP SA z udziałem w obrotach 
na poziomie 9,51%1. Obie spółki należały do sektora telekomunikacyjnego. Rok 
2000 był szczególny dla sektora IT również z powodu wyodrębnienia na rynku 
akcji Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech). Segment ten skupiał spółki 
działające w branży nowoczesnych technologii, czyli spółki głównie z branży in-
formatycznej i telekomunikacyjnej. Na koniec roku 2000 do segmentu SiTech nale-
żało 17 spółek. Likwidacja segmentu SiTech nastąpiła 1 kwietnia 2007 roku wraz 
z wprowadzeniem nowej segmentacji na warszawskiej giełdzie. 
 Od roku 2001 do 2009 nastąpił spadek udziału spółek analizowanych sekto-
rów w łącznej wartości rynkowej spółek giełdowych (tabela 1). Jest to wynik za-
równo spadku nominalnej wartości rynkowej spółek sektorów telekomunikacja  
i informatyka, jak i debiutu na giełdzie nowych spółek o dużej kapitalizacji, należą-
cych głównie do sektorów finansowego, paliwowego i energetycznego. 
 Wartość rynku IT w Polsce w roku 2009 wyniosła, według szacunków,  
10,3 mld dol. i zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 9,7%. Był to pierwszy 
od 20 lat spadek wartości polskiego rynku IT2. W latach 2000–2009 widoczny był 
na warszawskim parkiecie wzrost liczby notowanych spółek sektorów informatyka 
i telekomunikacja. Na koniec 2009 roku na GPW w Warszawie notowane były 32 
spółki należące do sektora informatyka oraz siedem spółek zaklasyfikowanych 
do sektora telekomunikacja.  
 

                                                 
1  Rocznik giełdowy 2001. Dane statystyczna za rok 2000, Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie, Warszawa 2001. 
2  M. Rogiński, Sektor informatyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Za-

granicznych S.A., Warszawa 2010. 



Lesław Markowski, Ewa Wędrowska 294 

Tabela 1 
Wskaźniki giełdowe sektorów informatyka i telekomunikacja w latach 2000–2009  

(mierzone na koniec każdego roku) 
 

Rok Sektor 
Liczba spółek Kapitalizacja Udział  

w obrotach (%) sektora ogółem na GPW (mln zł) (%) 

2000 
Informatyka 

Telekomunikacja 

13 

4 
211 

5990 

45665 

4,7 

35,7 

23,4 

26,9 

2001 
Informatyka 

Telekomunikacja 

15 

4 
216 

3561 

20899 

3,5 

20,6 

12,6 

35,5 

2002 
Informatyka 

Telekomunikacja 

17 

4 
202 

3149 

18129 

2,9 

16,7 

9,8 

25,5 

2003 
Informatyka 

Telekomunikacja 

17 

4 
188 

5026 

22887 

3,6 

16,5 

9,9 

24,5 

2004 
Informatyka 

Telekomunikacja 

21 

5 
196 

5734 

29972 

2,7 

14,2 

8,5 

18,2 

2005 
Informatyka 

Telekomunikacja 

24 

6 
221 

6680 

35553 

2,2 

11,6 

5,1 

23,6 

2006 
Informatyka 

Telekomunikacja 

28 

7 
253 

10032 

39095 

2,3 

9,0 

3,5 

12,1 

2007 
Informatyka 

Telekomunikacja 

32 

8 
342 

12520 

35532 

1,2 

3,3 

3,35 

10,11 

2008 
Informatyka 

Telekomunikacja 

32 

8 
371 

6325 

28757 

1,4 

6,2 

2,24 

12,50 

2009 
Informatyka 

Telekomunikacja 

32 

7 
377 

9302,6 

25036,4 

1,3 

3,5 

2,23 

10,32 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie roczników giełdowych z lat 2001–2010. 
 
2.  Analiza ryzyka kapitałowych inwestycji sektorów IT w porównaniu z wy-

branymi sektorami rynku 
 
 Analiza ryzyka inwestycji w spółki wchodzące w skład poszczególnych sekto-
rów oparta została na badaniach zmienności szeregów czasowych stóp zwrotu su-
bindeksów sektorowych charakteryzujących dany sektor. Badania przeprowadzono  
z wykorzystaniem miesięcznych szeregów czasowych stóp zwrotu w okresie 2005–
2010 oraz z podziałem na dwie rozłączne podpróby: okres korzystnej koniunktury 
giełdowej w latach 2005–2007 i okres kryzysu w latach 2008–2010. Sektor IT cha-
rakteryzowany jest następującymi subindeksami: WIG-Informatyka, WIG-Media  
i WIG-Telekomunikacja. Subindeksy sektorowe giełdy warszawskiej oparte są na 
konstrukcji indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru. 
Ryzyko danego sektora rozpatrywane było w kontekście ryzyka systematycznego. 
W tym celu dla każdego subindeksu oszacowano parametry modelu jednowskaźni-
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kowego Sharpe’a3. Zmienną niezależną modelu, określającą ogólną koniunkturę 
giełdową oddziaływującą na dany subindeks, był Warszawski Indeks Giełdowy. 
Testowana postać modelu Sharpe’a, dla próby z okresu 2005–2010, przedstawia się 
następująco: 

,, jttWIGjjjt RR  
 ( j = 1,2,...,6; t = 1,..., T = 72),       (1) 

gdzie: jtR
 – stopa zwrotu j-tego subindeksu w miesiącu t; j

, j
– odpowiednio, 

wyraz wolny oraz współczynnik ryzyka systematycznego danego subindeksu; 

tWIGR ,  – stopa zwrotu indeksu giełdowego WIG w miesiącu t; jt
 – składnik lo-

sowy równania dla j-tego subindeksu w miesiącu t. 
 Wyniki estymacji równania (1) dla wyróżnionych subindeksów w całym ba-
danym okresie oraz w okresach korzystnej i niekorzystnej koniunktury giełdowej 
zaprezentowano w tabelach 2–4. W tabelach tych, obok oceny współczynnika beta, 
podano empiryczne wartości statystyki t-Studenta, współczynnik determinacji R2, 
ocenę statystyki testu Doornika–Hansena badającego normalność rozkładu składni-
ka losowego oraz ocenę statystyki testu White’a weryfikującego stałość wariancji 
składnika losowego.  
 

Tabela 2 
Wyniki estymacji modelu pojedynczego indeksu  

dla wyróżnionych subindeksów sektorowych względem indeksu WIG w latach 2005–2010 
 

Sektor 
Współczynnik 

 beta ( ) 

Statystyka t 

( t ) 

2R  

Test 

normalności 

 reszt 

Test 

stałości 

wariancji 

reszt 

Informatyka 0,771 11,531a 0,656 0,642 0,094 

Media  0,728 10,322a 0,603 0,638 0,454 

Telekomunikacja 0,466 5,779a 0,323 0,147 2,308 

Banki 1,285 19,651a 0,846 10,609a 2,307 

Budownictwo 0,848 10,142a 0,594 1,859 2,868 

Paliwa 0,806 10,677a 0,662 0,255 1,387 

Spożywczy 0,756 7,588a 0,451 14,351a 0,589 
Indeks górny – istotność na poziomie równym odpowiednio:  = 0,01;  = 0,05;  = 0,1. 
Obliczenia dla sektora paliwa, ze względu na osiągalną długość szeregów czasowych, wy-
znaczone zostały na podstawie próby z okresu 2006–2010. 
Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
 

                                                 
3  E.J. Elton, M.J. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościo-

wych, WIG-Press, Warszawa 1998. 
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Tabela 3 
Wyniki estymacji modelu pojedynczego indeksu  

dla wyróżnionych subindeksów sektorowych względem indeksu WIG w latach 2005–2007 
 

Sektor 
Współczynnik 

beta ( ) 

Statystyka t 

( t ) 

2R  

Test 

normalności 

reszt 

Test 

stałości 

wariancji 

reszt 

Informatyka 0,869 6,807a 0,576 0,722 0,373 

Media  0,551 3,948a 0,314 0,700 1,404 

Telekomunikacja 0,883 6,295a 0,538 3,227 0,730 

Banki 1,028 13,762a 0,847 1,847 4,593 

Budownictwo 0,941 5,474a 0,468 0,460 0,323 

Paliwa 0,854 5,551a 0,583 1,204 0,653 

Spożywczy 0,694 4,204a 0,342 15,411a 0,879 
W nawiasach podano wartość statystyki t. Indeks górny – istotność na poziomie równym 
odpowiednio:  = 0,01;  = 0,05;  = 0,1. Obliczenia dla sektora paliwa, ze względu na 
osiągalną długość szeregów czasowych, wyznaczone zostały na podstawie próby z okresu 
2006–2007. 
Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
 
 

Tabela 4 
Wyniki estymacji modelu pojedynczego indeksu  

dla wyróżnionych subindeksów sektorowych względem indeksu WIG w latach 2008–2010 
 

Sektor 
Współczynnik 

beta ( ) 

Statystyka t 

( t ) 

2R  

Test 

normalności 

reszt 

Test 

stałości 

wariancji 

reszt 

Informatyka 0,727 9,259a 0,716 0,058 1,086 

Media  0,800 10,472a 0,763 2,384 1,369 

Telekomunikacja 0,285 3,241a 0,236 0,027 2,021 

Banki 1,412 14,711a 0,864 5,035 1,919 

Budownictwo 0,742 10,402a 0,761 1,846 0,024 

Paliwa 0,810 9,216a 0,714 0,409 1,731 

Spożywczy 0,817 6,195a 0,530 7,795a 0,476 
W nawiasach podano wartość statystyki t. Indeks górny – istotność na poziomie równym 
odpowiednio:  = 0,01;  = 0,05;  = 0,1. 
Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
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 Najistotniejszą rolę z punktu widzenia modelu pojedynczego indeksu odgrywa 
parametr  danego aktywu. Oznacza on potencjalną zmianę danego indeksu wywo-
łaną wzrostem stopy zwrotu z indeksu WIG o 1 p.p. Oceny współczynników beta 
dla wszystkich subindeksów w całej próbie i w dwóch podpróbach okazały się sta-
tystycznie istotne na poziomie  = 0,01. Przedstawione wyniki oznaczają, że subin-
deksy IT charakteryzują się relatywnie niższą wrażliwością na koniunkturalne 
zmiany giełdowe w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki. Innymi słowy, 
spółki IT są bardziej defensywne od spółek pozostałych sektorów i znacznie bar-
dziej defensywne od spółek sektorów IT, w szczególności sektora Informatyka,  
z okresu 2000–20054. Najniższym poziomem współczynnika beta (0,466) cechuje 
się sektor Telekomunikacja. Interesujący jest fakt znacznie silniejszych reakcji 
spółek tego sektora na zmiany indeksu WIG w okresie korzystnej koniunktury gieł-
dowej (0,883) niż w okresie bessy (0,285). Oznacza to, że spółki telekomunikacyjne 
mogły wiele zyskiwać w okresie hossy i niewiele tracić w okresie kryzysu gospo-
darczego. 
 Stopień dopasowania modeli do danych empirycznych, wyrażony współczyn-
nikiem determinacji R2, dla subindeksów WIG-Informatyka i WIG-Media kształtuje 
się na poziomie zbliżonym do porównywanych subindeksów sektorowych. Subin-
deks WIG-Telekomunikacja natomiast przyjmował najniższe poziomy tego współ-
czynnika w całym badanym okresie i w okresie kryzysu gospodarczego. Oznacza 
to, że Warszawski Indeks Giełdowy, jako wyraziciel ogólnej koniunktury na rynku 
kapitałowym, jest systematycznym czynnikiem ryzyka, który w przypadku sektora 
Telekomunikacja w najmniejszym stopniu wyjaśnia skorelowanie stóp zwrotu wa-
lorów z tego sektora. Przeważająca zmienność poziomu kursów subindeksu WIG-
Telekomunikacja wyrażona jest składnikiem resztowym, który zawiera wpływ nie-
uwzględnionych w modelu pojedynczego indeksu makroekonomicznych, funda-
mentalnych bądź innych systematycznych czynników. 
 Oceny statystyk testów Doornika–Hansena i White’a, poza nielicznymi wyjąt-
kami dotyczącymi sektora bankowego i spożywczego, wskazują na spełnienie  
w oszacowanych modelach klasycznych założeń MNK. 
 
 
3. Analiza rentowności inwestycji kapitałowych sektorów IT 
 
 Atrakcyjność alokacji kapitałowych na przykładzie inwestycji w subindeksy 
sektorowe rozszerzono o analizę statystyczną rozkładów stóp zwrotu indeksów 
związanych z sektorami IT w porównaniu z pozostałymi indeksami uwzględniony-

                                                 
4  L. Markowski, E. Wędrowska: Inwestycje kapitałowe segmentu technologii informacyj-

nych na Giełdzie Papierów Wartościowych, „Wiadomości Statystyczne”, Warszawa 2005, nr 1, 
s. 25–35. 
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mi w badaniu. Podstawowe charakterystyki rozkładu, takie jak średnia, mediana, 
wartość minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, współczynnik asymetrii 
i kurtozy, wyznaczone dla okresu całej próby, jak i dwóch rozłącznych podrób, 
zaprezentowano w tabelach 5–7.  
 

Tabela 5 
Parametry rozkładów stóp zwrotu  

wyróżnionych subindeksów sektorowych w latach 2005–2010 
 

Sektor 
 

Me Min Max 
 

A K 

Informatyka -0,085 0,092 -26,96 18,67 7,039 -0,418 2,324 

Media  0,485 0,745 -24,28 18,18 6,917 -0,506 1,647 

Telekomunikacja 0,300 0,071 -12,63 13,58 6,051 0,039 -0,315 

Banki 0,929 3,531 -33,90 29,43 10,295 -0,853 2,551 

Budownictwo 1,450 0,124 -21,31 20,54 8,085 0,063 0,239 

Paliwa -0,261 -0,325 -21,84 13,30 7,655 -0,477 0,243 

Spożywczy 0,898 1,069 -21,39 28,32 8,305 0,346 1,828 

Indeks WIG 0,803 1,778 -27,45 18,83 7,372 -0,792 2,048 
Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
 
 

Tabela 6 
Parametry rozkładów stóp zwrotu  

wyróżnionych subindeksów sektorowych w latach 2005–2007 
 

Sektor 
 

Me Min Max  A K 

Informatyka 0,849 0,493 -15,08 15,05 6,646 -0,005 -0,014 

Media  1,689 0,941 -10,31 13,75 5,699 0,178 -0,566 

Telekomunikacja 0,597 0,340 -12,64 13,58 6,989 0,021 -0,684 

Banki 2,243 4,689 -11,48 11,79 6,481 -0,682 -0,697 

Budownictwo 4,216 2,621 -14,65 20,55 7,985 0,022 -0,356 

Paliwa -0,062 -1,169 -14,03 11,78 6,905 -0,022 -0,615 

Spożywczy 0,927 1,291 -17,31 20,05 6,887 -0,166 1,423 

Indeks WIG 2,047 3,948 -10,77 12,15 5,802 -0,505 -0,599 
Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
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Tabela 7 
Parametry rozkładów stóp zwrotu  

wyróżnionych subindeksów sektorowych w latach 2008–2010 
 

Sektor 
 Me Min Max  A K 

Informatyka -1,021 -0,654 -26,96 18,67 7,365 -0,667 3,583 

Media  -0,718 -0,683 -24,28 18,18 7,848 -0,557 1,481 

Telekomunikacja 0,004 0,071 -10,97 9,79 5,023 -0,084 -0,147 

Banki -0,384 1,116 -33,90 29,43 13,017 -0,529 1,065 

Budownictwo -1,316 -2,132 -21,31 16,74 7,288 -0,084 1,110 

Paliwa -0,393 0,017 -21,84 13,30 8,209 -0,632 0,362 

Spożywczy 0,869 -0,042 -21,39 28,32 9,617 0,521 1,369 

Indeks WIG -0,440 0,271 -27,45 18,83 8,566 -0,635 1,718 

Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu GRETL 1.9.1. 
 
 Osiągane przeciętne stopy zwrotu subindeksów segmentu IT były jednymi  
z najniższych spośród rozpatrywanych sektorów zarówno w całym okresie badaw-
czym jak i dwóch podokresach. Subindeks WIG-Informatyka, obok subindeksu 
WIG-Paliwa, zanotował ujemną stopę zwrotu (-0,085%) w okresie 2005–2010. 
Odnotować należy, że subindeks WIG-Telekomunikacja oraz indeks przemysłu 
spożywczego, jako jedyne osiągnęły dodatnią stopę zwrotu w okresie kryzysu go-
spodarczego. Należy zaznaczyć, że niskim, osiąganym stopom zwrotu subindeksów 
segmentu IT (zwłaszcza WIG-Telekomunikacja) towarzyszy relatywnie niższe 
ryzyko całkowite (odchylenie standardowe stóp zwrotu) od wielkości ryzyka cechu-
jącego pozostałe sektory gospodarki narodowej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Analizy sektora IT przeprowadzone przy wykorzystaniu subindeksów sekto-
rowych wskazują, biorąc pod uwagę ryzyko i rentowność, na znaczną zmianę atrak-
cyjności inwestowania w sektory: informatyki, telekomunikacji i mediów jako cało-
ści, w porównaniu z okresem poprzedzającym badaną próbę, czyli rokiem 2005.  
W szczególności inwestycje w subindeksy sektora IT, w porównaniu z subindeksa-
mi pozostałych sektorów, charakteryzują się: 

 najniższą, przeciętnie rzecz biorąc, wrażliwością (współczynnik beta) na 
zmiany koniunktury giełdowej. Spółki sektora IT są zatem spółkami defen-
sywnymi w kontekście reakcji na zmiany rynku jako całości; 

 najmniejszym, w szczególności subindeks WIG-Telekomunikacja, wpływem 
Warszawskiego Indeksu Giełdowego na poziom stóp zwrotu tego subindeksu; 

 najniższym, przeciętnie rzecz biorąc, poziomem średnich stóp zwrotu, ale 
zarazem również najniższym poziomem ryzyka całkowitego.  
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Summary 
 
 The article is devoted to analysis of attractiveness capital investments in IT sector 
compared with other important sectors of Polish economy. Research included analysis 
of profitability and systematic and total risk in particular. The present study employed 
three time-series samples of monthly indexes returns, the full sample 2005-2010 and  
a bull and bear market periods. Collecting the results it can be observed that IT sector 
was characterized by the lowest level of beta coefficient and also total risk (standard 
deviation). Investments in this sector achieved low average returns relatively.  
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ZNACZENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesna informatyka określana jest mianem technologii informacyjnej. 
Nazwa ta bezpośrednio wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter. Wzajemna 
konwergencja zastosowań elektroniki, ekonomii, zarządzania oraz psychologii  
i socjologii skutkuje znamiennymi modyfikacjami w sposobie funkcjonowania 
jednostek ludzkich, podmiotów gospodarczych, jak i całych przedsiębiorstw. Sy-
nergia tych obszarów, będąca konsekwencją rozwoju technologii informacyjnych, 
oraz niemal niezauważalne zawłaszczenie coraz to nowych obszarów życia co-
dziennego są nie do przecenienia1.  
 Nowe technologie informacyjne mają na celu zwiększenie efektywności posiada-
nych zasobów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania. Do takich 
rozwiązań należy m.in. wirtualizacja IT oraz model Cloud Computing (CC). Zastoso-
wanie tych technologii ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
 
 
1. Technologia informacyjna 
 
 Terminem technologii informacyjnych (IT) określa się grupę powiązanych z 
technologiami informatycznymi. IT obejmuje więc produkcję hardware’ową, pro-
dukcję software’ową, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramo-

                                                 
1  O. Dębicka, J. Winiarski: Zastosowanie systemów informatycznych we współczesnej go-

spodarce, III Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2010, Sopot 2010, s. 7–8. 
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wania, przetwarzanie danych i tworzenie baz danych oraz sprzedaż i serwis sprzętu  
i oprogramowania, a także edukację w zakresie technologii informatycznych. Są to 
branże wysoko technologiczne, które obecnie warunkują sprawność działania pra-
wie wszystkich tradycyjnych dziedzin gospodarki. Obsługują one zarówno małe  
i średnie przedsiębiorstwa różnych dziedzin, jak też sektor finansowy, administrację 
publiczną, transport, energetykę, telekomunikację, farmację, instytucje naukowe, 
przemysł spożywczy, sieci handlowe i stacje benzynowe oraz wielu innych klien-
tów instytucjonalnych, a także odbiorców indywidualnych2. 
 H. Batorska w 1996 roku określiła technologię informacyjną jako kształtującą 
się nową specjalizację w nauce o informacji, zajmującą się technicznymi sposobami 
gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania informacji w celu jej 
praktycznego wykorzystania w różnych dziedzinach działalności człowieka3.  
W swoich późniejszych publikacjach (2001) autorka określa technologię informa-
cyjną na podstawie definicji M. Sysło4 (1998), M. Kubiaka5 (1999) 
i. Ratajewskiego6 (1994), przyjmując dla potrzeb opracowania tę ostatnią za najod-
powiedniejszą7. Już przed masowym wprowadzeniem narzędzi i środków informa-
tycznych J. Ratajewski pisał, że terminem technologii informacyjnej jest nazywany 
zorganizowany zbiór metod, środków najnowszych działań celowych nakierowa-
nych na realizację wszystkich procesów informacyjnych w społeczeństwie8. 
 S. Juszczyk definiuje technologię informacyjną jako: całokształt metod i na-
rzędzi przetwarzania informacji, obejmujący metody poszukiwania i selekcji infor-
macji, jej gromadzenia, zapisywania, przechowywania, przetwarzania, a wreszcie 
jej przesyłania lub usuwania. Autor pisze również, że technologia informacyjna to: 
całokształt działań technicznych związanych ze sposobami projektowania architek-
tury oraz wytwarzania technicznych środków informatyki9. 
 W dokumentach UNESCO10 umieszczono trzy określenia znaczenia technolo-
gii informacyjnej, mianowicie11: 

                                                 
2  I. Orzoł: Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi 

przedsiębiorstwami, Konferencja KZZ, Zakopane 2010. 
3  H. Batorowska: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, 

WN WSP, Warszawa 1996, s. 13. 
4  M. Sysło: Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej  

i informatyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998, s. 5–6. 
5  M. Kubiak: Słownik technologii informacyjnej, Warszawa 1999, s. 135. 
6  J. Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji nauko-

wej), Prace Naukowe UŚ, Katowice, 1994. 
7  H. Batorowska: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wydawnictwo i Poli-

grafia ZP, Kraków, 2001 s. 11. 
8  J. Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne…, op. cit. 
9  S. Juszczyk: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multimedialna 

Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2002. 
10  http://www.webworld.unesco.org/itcd/ 
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 informatyka to dziedzina działalności naukowej zajmująca się projektowa-
niem, realizacją, ewaluacją, wykorzystaniem i utrzymaniem systemów 
przetwarzania informacji, z uwzględnieniem sprzętu i oprogramowania; 

 technologia informatyczna to technologiczne zastosowanie informatyki  
w społeczeństwie; 

 technologia informacyjna (IT) to połączenie technologii informatycznej  
z innymi, związanymi z nią technologiami, głównie z technologią komuni-
kacyjną. 

 Ogólnie technologię informacyjną można scharakteryzować jako umiejętność 
efektywnego stosowania środków i narzędzi oraz źródeł informacji do analizy, 
przetwarzania i prezentowania informacji, do modelowania i pomiaru urządzeń oraz 
wydarzeń, a także do sterowania nimi.  
 
 
2. Dziesięć najważniejszych technologii informacyjnych 
 
 Technologie informacyjne stanowią jedną z najczęściej wymienianych przez 
inwestorów branż. Gartner, uznana w świecie firma badawcza, która zajmuje się 
analizą rynku technologii informacyjnej, co roku publikuje listę 10 najważniejszych 
technologii. Znajdują się na niej m.in. takie pomysły i rozwiązania, jak zielone 
centra danych, wirtualizowanie zasobów informatycznych, model Cloud Computing 
(tabela 1). 
Wirtualizacja zasobów informatycznych 
 Technologia wirtualizacji to termin odnoszący się do szeregu sposobów abs-
trakcji zasobów sprzętowych środowiska informatycznego. Wirtualizacja to trwałe 
rozdzielenie dwóch warstw każdego systemu komputerowego: warstwy sprzętu  
i warstwy systemu operacyjnego – rezydujących i pracujących w obrębie jednej 
maszyny cyfrowej i dodanie dodatkowej warstwy programowej zwanej hyperviso-
rem lub monitorem maszyn wirtualnych (VMM), implementującej funkcjonalność 
sprzętu – komputer w komputerze. Oznacza to, że programowo emulowane są 
wszystkie podstawowe typy urządzeń, takie jak: karta dźwiękowa, CPU, pamięć, 
dyski twarde, karty sieciowe i inne. Instancja systemu operacyjnego pracującego  
w emulowanym – wirtualnym środowisku sprzętu nazywana jest maszyną wirtualną 
(VM). Technologia wirtualizacji pozwala na jednoczesną pracę na tej samej plat-
formie sprzętowej wielu niejednorodnych systemów operacyjnych, pozostających 
względem siebie w izolacji programowej12. 

                                                                                                                        
11  I. Orzoł: Znaczenie współczesnych technologii …, op. cit. 
12 N. Michałek: Zastosowanie technologii wirtualizacyjnych w przedsiębiorstwach, III Kon-

ferencja Naukowa InfoGlobMar 2010,  Sopot 2010, s. 49–57. 
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Tabela 1 
Dziesięć najważniejszych technologii na lata 2008–2011 

 

 200813 200914 201015 201116 

1. Zielone IT (Green IT) 
Wirtualizacja  
(Virtualization) 

Chmury oblicze-
niowe  
(Cloud Computing) 

Chmury obliczeniowe 
(Cloud Computing) 

2. 
Ujednolicona komuni-
kacja (Unified Commu-
nications) 

Chmury obliczeniowe 
(Cloud Computing) 

Zaawansowana 
analiza  
(Advanced Analytics) 

Aplikacje mobilne  
i multimedialne tablety 
(Mobile Applications 
and Media Tablets) 

3. 

Modelowanie proce-
samów biznesowych 
(Business Process 
Modeling) 

Serwery – Beyond 
Blades (Servers – 
Beyond Blades) 

Komputeryzacja 
przez serwer 
(Client Computing) 

Komunikacja i współ-
praca społeczna (Social 
Communications and 
Collaboration) 

4. 
Zarządzanie danymi 
(Data Management) 

Architektura Web 
(Web-Oriented Archi-
tectures) 

Zielone IT  
(IT for Green) 

Wideo (Video) 

5. 
Wirtualizacja 2.0 
(Virtualization 2.0) 

Strony mashup dla 
przedsiębiorstw (Enter-
priseMashups) 

Przekształcanie 
centrów danych 
(Reshaping the 
Data Center) 

Analiza nowej gen-
eracji (Next Genera-
tion Analytics) 

6. 
Aplikacje/Programy 
mashup (Mashup 
& Composite Apps.) 

Specjalistyczne systemy 
obliczeniowe (Speciali-
zed Systems) 

Komputeryzacja 
społeczna (Social 
Computing) 

Analiza społeczna 
(Social Analytics) 

7. 
Platformy Web (Web 
Platform &WOA) 

Sieci społecznościowe 
(Social Software and 
Social Networking) 

Aktywny monitoring 
(Security – Activity 
Monitoring) 

Przetwarzanie pod kątem 
kontekstu (Context-
Aware Computing) 

8. 
Komputerowe pule 
(Computer Fabric)  

Ujednolicona komuni-
kacja (Unified Commu-
nications) 

Pamięć flash 
(Flash Memory) 

Półprzewodnikowa 
pamięć nieulotna 
(Storage Class Memor) 

9. 
Prawdziwy World Wide 
Web (Real World Web) 

Analiza biznesowa BI 
(Business Intelligence) 

Wirtualizacja w celu 
dostępności  
(Virtualization for 
Availability) 

Przetwarzanie bez granic 
(Ubiquitous Computing) 

10. 
Oprogramowanie 
społecznościowe 
(Social Software) 

Zielone IT (Green IT) 
Aplikacje mobilne 
(Mobile Applica-
tions) 

Modułowa (rozdzielona) 
postać infrastruktury  
i komputera (Fabric-
Based Infrastructure and 
Computers) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów Gartnera. 
 

                                                 
13  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109 
14  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212 
15  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613 
16  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221 
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 Przesłanki leżące u podstaw wirtualizacji maszyn stają się jasne, gdy zdamy 
sobie sprawę, że zwykłe obciążenie pracą wykorzystuje jedynie ułamek możliwości 
sprzętowych komputera. Łącząc wzajemnie się uzupełniające obciążenia pracą  
w zakresie przetwarzania danych i wykorzystania pamięci, możemy zredukować 
liczbę fizycznych serwerów niezbędnych do obsługi wykonywanych operacji biz-
nesowych. Przeciętne wykorzystanie zasobów serwera wynosi około 15%17, co 
oznacza, że 85% pozostaje niewykorzystane18. Zwiększenie wspomnianego para-
metru do 60% oznacza czterokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń, 
sprzęt oraz energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania i chłodzenia zespołów 
serwerów (proces ten jest określany jako konsolidacja serwerów19).  
 Wirtualizacja zasobów informatycznych ma szeroki wachlarz zastosowań. 
Swoje rozwiązania odnajduje nie tylko w stosunku do maszyn, ale także aplikacji, 
prezentacji, pamięci i sieci. Każde z tych rozwiązań przynosi korzyści z zakresie 
organizacji IT. Należy jednak wybrać najodpowiedniejsze – z punktu widzenia 
bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Wirtualizację należy trak-
tować jako pełny zestaw narzędzi, a nie sposób na zredukowanie liczby fizycznych 
serwerów. Takie całościowe spojrzenie pomoże zmaksymalizować korzyści płyną-
ce z tej technologii 
Model Cloud Computing 
 Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia wdrożenie systemów informatycznych 
stanowiło o konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Obecnie wykorzystanie 
technologii informatycznych stało się powszechną praktyką we wszystkich dziedzi-
nach gospodarki. W związku z tym nie można dziś uzyskać przewagi w oparciu  
o systemy informatyczne będące własnością organizacji20. Firmy, skupiając się na 
swoich kluczowych kompetencjach, szukają sposobów na obniżenie kosztów pono-
szonych na działalność informatyczną. W związku z tym coraz popularniejsze stało 
się zastosowanie różnych form outsourcingu informatycznego. Należą do nich na 
przykład: wykorzystanie zewnętrznych dostawców w celach zapewnienia sprawne-
go i efektywnego funkcjonowania infrastruktury komputerowej, produkcja, zarzą-
dzanie i konserwacja aplikacji, zarządzanie bezpieczeństwem transmisji danych czy 
też udostępnianie platformy sprzętowej, usług przetwarzania, archiwizacji 
i składowania danych. Coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród poten-
cjalnych klientów, jak i producentów oprogramowania oraz dostawców usług in-

                                                 
17  W przypadku serwerów z rodziny Windows jest to 8–12%, w Uniksie to 25–30%, zob. 

B. Day: Identifying server consolidation cost savings, Forrester Research, Cambridge, MA 2005. 
18  http://www.microsoft.com/poland/osci/wirtualizacja/wirtualizacja.mspx 
19  Ibitem. 
20  N.G. Carr: It doesn’t matter, „Harvard Business Review”, maj 2003, s. 42. 



Natalia Michałek 306 

formatycznych cieszy się jeden z modeli CC – Software as a Service (SaaS) będący 
formą outsourcingu aplikacji21. 
 Mimo że istnieje wiele definicji terminu Cloud Computing, żadna z nich nie 
jest powszechnie zatwierdzona. Można się jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że CC 
oznacza użytkowanie zasobów firm zewnętrznych celem tworzenia pewnych apli-
kacji i udostępniania ich użytkownikom końcowym. Omawiany model jest nie tyl-
ko technologią rewolucyjna samą w sobie, ale też ewolucyjną, która się rozwija 
poprzez ulepszanie wcześniejszych struktur technicznych i koncepcji takich jak 
Grid Computing, wirtualizacja, Web 2.0 czy też Software as a Services22. 
Zielone IT 
 Nieustający rozwój technologii informatycznych i gwałtowny wzrost sieci 
oraz urządzeń do komunikacji niosą z sobą rażące zużycie energii. Szacuje się, że 
emisja gazów cieplarnianych dla sektora IT wynosi nawet 2,5%23. To tyle, ile emi-
tuje przemysł lotniczy. Firmy na całym świecie prześcigają się w rozwiązaniach 
mających na celu zwiększenie wydajności i efektywności zasobów informatycz-
nych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii używanej na zasilanie i chło-
dzenie struktury IT. Prace te dotyczą zarówno wielkich data center, jak i kompute-
rów biurowych, domowych oraz urządzeń przenośnych. Wszelkie energooszczędne 
i przyjazne środowisku rozwiązania nazywamy „zielonym IT” (informatyką ekolo-
giczną). Omawiane „zielone” rozwiązania niosą z sobą zarówno profity dla środo-
wiska, jak i korzyści finansowe. 
 Przedstawiciele Gartnera twierdzą, że fala prawdziwie „zielonych” inwestycji 
dopiero się zaczyna. Według prognoz tej firmy analitycznej, do końca przyszłego 
roku ponad jedna trzecia firm, także tych z sektora budżetowego, umieści parametry 
wpływające na ochronę środowiska naturalnego przynajmniej wśród pierwszych 
sześciu kryteriów decydujących o wyborze kupowanego sprzętu i oprogramowania. 
Do 2010 roku trzy czwarte przedsiębiorstw będzie brało pod uwagę parametry sza-
cujące emisję dwutlenku węgla jako jeden z ważnych parametrów ocenianych przy 
planowaniu zakupu urządzeń. W 2011 roku wszystkie największe korporacje opra-
cują zasady polityki, której elementem będzie wymaganie od dostawców i firm 
partnerskich standardowego prezentowania „zielonych” zaświadczeń przed uru-
chomieniem procesów biznesowych. Większość firm już obecnie chętnie mówi  

                                                 
21  J. Kluk: Wybór strategii rozwoju modelu SaaS opartej na analizie TOWS/SWOT, w: 

Technologie informacyjne dla społeczeństwa, Monografie, Wyższa Szkoła Informatyczno-
Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009, s. 21–40. 

22  C. Teixeira, R. Azevedo, J. Pinto, T. Batista: User Provided Cloud Computing, 
CCGRID'10: Proceedings of the 2010 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, 
Cloud and Grid Computing, May 2010. 

23  http://www.ekologia.pl 
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o zaangażowaniu proekologicznym, ale niestety, często są to tylko hasła niepoparte 
praktyką24. 
 
 
3. Znaczenie technologii informacyjnej 
 
 Biznes elektroniczny funkcjonuje w oparciu o stosowną strukturę informa-
tyczną. Jednym z jej elementów są systemy informacyjne (SI). Zastosowanie SI jest 
coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działa systemu zarzą-
dzania. Jest tak mimo konieczności poniesienia początkowo kosztów związanych  
z zakupem, szkoleniem i wdrożeniem wybranego oprogramowania. W praktyce 
systemy informacyjne umożliwiają formalizację struktury organizacyjnej, zwięk-
szają rozpiętość kierowania, automatyzują wykonanie zadań, dostarczają na żądanie 
wymagane informacje oraz usprawniają pracę grupową. Od rozwoju funkcjonalne-
go SI zależy rozwój możliwości biznesu elektronicznego.  
 Technologie informacyjne pełnią w przedsiębiorstwie dwie główne funkcje: 
usługową i innowacyjną. Funkcja usługowa pozwala przedsiębiorstwu efektywniej 
realizować strategię, np. poprzez automatyzację, przyspieszenie przebiegu proce-
sów, redukcję kosztów. Funkcja innowacyjna stwarza przedsiębiorstwu nowe moż-
liwości rozwoju, które bez zastosowania IT nie byłyby możliwe. Jest to na przykład 
dotarcie do nowych segmentów klientów, wprowadzenie na rynek innowacyjnego 
produktu czy też stworzenie nowego modelu konkurowania. Obie te funkcje 
w zasadniczy sposób wpływają na poziom stopy zwrotu z kapitału zainwestowane-
go w przedsiębiorstwo oraz na możliwości wzrostu przedsiębiorstwa25.  
 Rolę informatyki w życiu codziennym można sobie w pełni uświadomić, wy-
obrażając sobie skutki wyimaginowanej awarii unieruchamiającej wszystkie kom-
putery na świecie na kilka godzin. Konsekwencje takiego zdarzenia miałyby wprost 
niewyobrażalne skutki społeczno-gospodarcze. Zastosowania informatyki stały się 
codziennością, ale można zaryzykować stwierdzenie, że to informatyka jest jednym 
ze źródeł kreujących rzeczywistość26.  
 Zastosowania nauk ekonomii i zarządzania, podobnie jak codzienność, zostały 
zdominowane przez technologię informacyjną. Rola biznesu elektronicznego  
w rozwoju gospodarki została już zauważona i doceniona w poprzednim wieku. 
Wykorzystanie informatyki w prowadzeniu działalności gospodarczej niesie z sobą 
wiele korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania, odkrywanie nowych nisz rynkowych, szybsza komunikacja  

                                                 
24  N. Michałek: Świadomość ekologicznych rozwiązań informatycznych w administracji 

publicznej, II Konferencja TIAPiSZ 2010, Warszawa (w druku). 
25  I. Orzoł: Znaczenie współczesnych technologii…, op. cit. 
26  O. Dębicka, J. Winiarski: Zastosowanie systemów…,  op. cit., s. 7–8. 
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z klientem, szybsze reagowanie na zmieniające się wymogi rynku. Zjawiska te 
w sposób szczególny unaoczniają się w takich obszarach, jak: handel, turystyka, 
bankowość, reklama, a nawet edukacja. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W obecnych czasach ciężko wyobrazić sobie przedsiębiorstwo bez infrastruk-
tury IT. Fakt posiadania rozbudowanych i skomplikowanych systemów informa-
cyjnych nie stanowi jednak o sukcesie organizacji. Sukcesem jest efektywne wyko-
rzystywanie posiadanych zasobów. W osiągnięciu tego pomagają technologie in-
formacyjne, takie jak wirtualizacja zasobów informatycznych lub model Cloud 
Computing. Należy również pamiętać o korzyściach niewymiernych, takich jak 
ochrona środowiska, która jest wyznacznikiem idei „zielonego IT”. 
 
 
Literatura 
 
1. Batorowska H.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyj-

nej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa 1996. 
2. Batorowska H.: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wydawnictwo  

i Poligrafia ZP, Kraków, 2001. 
3. Carr N. G.: It doesn’t matter, „Harvard Business Review”, 2003. 
4. Day B.: Identifying server consolidation cost savings, Forrester Research, Cam-

bridge, MA 2005. 
5. Dębicka O., Winiarski J.: Zastosowanie systemów informatycznych we współcze-

snej gospodarce, III Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2010, Sopot 2010. 
6. Juszczyk S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multi-

medialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2002. 
7. Kluk J.: Wybór strategii rozwoju modelu SaaS opartej na analizie TOWS/SWOT, 

w: Technologie informacyjne dla społeczeństwa, Monografie, Wyższa Szkoła In-
formatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009. 

8. Kubiak M.: Słownik technologii informacyjnej, Wyd. MIKOM, Warszawa 1999. 
9. Michałek N.: Świadomość ekologicznych rozwiązań informatycznych w admini-

stracji publicznej, II Konferencja TIAPiSZ 2010, Warszawa (w druku). 
10. Michałek N.: Zastosowanie technologii wirtualizacyjnych w przedsiębiorstwach, 

III Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2010, Sopot 2010. 
11. Orzoł I.: Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu pol-

skimi przedsiębiorstwami, Konferencja KZZ, Zakopane 2010. 
12. Ratajewski J.: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji 

naukowej), Prace Naukowe Uniwersytet Śląski, Katowice, 1994. 



Znaczenie technologii informacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 309

13. Sysło M.: Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjnej i informatyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998. 

14. Teixeira C., Azevedo R., Pinto J., Batista T.: User Provided Cloud Computing, 
CCGRID ’10: Proceedings of the 2010 10th IEEE/ACM International Conference 
on Cluster, Cloud and Grid Computing, May 2010. 

15. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109 
16. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212 
17. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613 
18. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221 
19. http://www.ekologia.pl 
20. http://www.microsoft.com/poland/osci/wirtualizacja/wirtualizacja.mspx 
21. http://www.webworld.unesco.org/itcd/ 
 
 
 

THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR 
MANAGEMENT COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 Modern science is called information technology. This name points directly to its 
interdisciplinary nature. The application of economics and management sciences,  
and the practice of everyday life are dominated by information technology. Use of IT  
in business has many advantages. The most important of these include: reduction  
in operating costs, exploring new market niches, faster communication with customers, 
or a rapid response to changing market requirements. 
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DETERMINANTY MIGRACJI KART PŁATNICZYCH DO STANDARDU EMV 
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Urzeczywistnienie powstania społeczeństwa informacyjnego wymaga elektro-
nicznego dostępu także do usług bankowych i płatniczych. Okazuje się jednak, że 
właśnie w obszarze płatności w punktach handlowo-usługowych wciąż występuje 
dominacja gotówki jako środka rozliczeń. Jednym z ważnych czynników powodują-
cych inercję w zakresie zachowań płatniczych są obawy o bezpieczeństwo systemów 
elektronicznych. W szczególności w przypadku kart płatniczych szeroko nagłaśniane 
przypadki przestępstw i oszustw podważają zaufanie do tego instrumentu. Technolo-
gia kart mikroprocesorowych w standardzie EMV (European MasterCard Visa) jest 
jednym z najważniejszych rozwiązań, które mają za zadanie w radykalny sposób 
poprawić poziom bezpieczeństwa i stanowić fundament obrotu bezgotówkowego.  
 Celem artykułu jest zbadanie czynników determinujących proces wdrażania 
standardu EMV przez sektor bankowy w Europie. 
 
 
1. Geneza rozwoju kart mikroprocesorowych EMV 
 
 Koncepcja umieszczenia mikroprocesora na karcie płatniczej pojawiła się na 
przełomie lat 60. i 70. XX wieku1, natomiast pierwsze powszechne zastosowanie 
stykowych kart mikroprocesorowych w celach płatniczych nastąpiło dopiero  

                                                 
1  Za jej twórców uważa się Rolanda Moreno i Jurgena Dethloffa; za: D. Husemann: Stan-

dards in the smart card world, „Computer Networks” 2001, vol. 36, no. 4, s. 473–487. 
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w 1992 roku w ramach krajowego francuskiego systemu kart debetowych Carte 
Bleue. Jednak prawdziwym kamieniem milowym w historii rozwoju kart mikropro-
cesorowych było wprowadzenie w 1999 roku przez trzy organizacje kartowe Euro-
pay, MasterCard oraz Visa standardu EMV, służącego do autoryzacji płatności 
kartami kredytowymi i debetowymi2. Dzięki temu EMV stał się obowiązującym na 
świecie standardem dla przejścia sektora kart płatniczych do technologii chipowej, 
poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie banki nie zdecydowały się na migrację do 
technologii EMV ze względu na koszty migracji tego największego na świecie 
rynku kart płatniczych. 
 Karty mikroprocesorowe posiadają wiele zalet w porównaniu z kartami z pa-
skiem magnetycznym. Przede wszystkim zapewniają bardzo wysoki poziom bez-
pieczeństwa3. Ponadto dłuższy jest czas ich eksploatacji oraz pozwalają one na 
instalowanie na karcie dodatkowych aplikacji, np. biletów, podpisu cyfrowego, 
elektronicznej portmonetki. Jednakże koszty ich produkcji są istotnie wyższe. 
Głównym stymulatorem migracji na tę technologię jest właśnie chęć podniesienia 
bezpieczeństwa i ograniczenia transakcji oszukańczych, których liczba gwałtownie 
rośnie od lat 90. XX wieku4, głównie za sprawą skimmingu. Karty EMV cechują się 
odpornością na skimming. Wszystkie transakcje nimi są autoryzowane kodem PIN. 
Jednak dopiero przyjęcie światowego standardu EMV dla kart mikroprocesorowych 
jako kluczowego elementu programu Jednolitego Obszaru Płatności w euro (Single 
Euro Payments Area – SEPA), czyli rynku wewnętrznego usług płatniczych w eu-
ro5, zasadniczo przyspieszyło proces masowego wdrażania tego standardu. Dodat-
kowym istotnym bodźcem do migracji na standard EMV jest tzw. zasada Liability 
Shift, oznaczająca przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za transakcje oszukań-
cze dokonane kartą na ten podmiot uczestniczący w rozliczeniu transakcji kartą 
płatniczą, który nie wdrożył technologii kart mikroprocesorowych. 
 
 
2.  Zróżnicowanie tempa implementacji kart mikroprocesorowych EMV  

w Europie 
 
 Pierwszym krajem, w którym banki w pełni wdrożyły technologię EMV, była 
Wielka Brytania. Natomiast w pozostałych krajach Unii Europejskiej proces migra-

                                                 
2  K.E. Mayes, K. Markantonakis: Smart cards for Banking and Finance, w: Smart Cards, 

Tokens, Security and Applications, Springer US 2008. 
3  M. Ward: EMV card payments – An update, „Information Security Technical Report” 

2006, vol. 11, no. 2, s. 89–92.  
4  S. Worthington: Debit cards and fraud, „International Journal of Bank Marketing” 2009, 

vol. 27, no. 5, 2009, s. 400–402. 
5  Jednolity Obszar Płatności w euro tworzy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej 

oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 
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cji przebiegł w bardzo zróżnicowanym tempie i występowały duże różnice w zakre-
sie gotowości kart płatniczych oraz terminali POS (point of sale) (rysunek 1).  
W krajach strefy euro w połowie 2009 roku w mikroprocesor zgodny ze standardem 
EMV wyposażone było łącznie 70% kart płatniczych. Wśród tej grupy krajów lide-
rami były Francja, Belgia, Luksemburg i Irlandia, gdzie migracja kart oraz terminali 
była niemal zakończona. W strefie euro największe opóźnienie występowało  
w Hiszpanii, gdzie zaledwie 12% kart posiadało mikroprocesor EMV. Natomiast 
dla krajów spoza strefy euro przeciętny wskaźnik kart w technologii EMV był wyż-
szy i wynosił 75%. Wynika to z faktu, że migracji dokonały duże rynki kart płatni-
czych: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Natomiast wśród nowo przyjętych 
państw członkowskich można wyodrębnić dwie grupy. Pierwszą stanowiły kraje  
o zaawansowanej migracji do EMV (powyżej 80%), tj. Czechy oraz trzy kraje nad-
bałtyckie, a drugą – kraje o bardzo opóźnionej migracji (poniżej 1/3 kart EMV): 
Bułgaria, Rumunia, Węgry oraz Polska.  
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Rys. 1.  Odsetek kart płatniczych i terminali POS zgodnych ze standardem EMV w krajach 
Unii Europejskiej (dane za 2 kwartał 2009 r.) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Second annual progress report on the state of 
SEPA migration in 2009, European Commission, Internal Market and Services DG, 
Brussels, 9 November 2009; Statistical Data Warehouse, European Central Bank. 

 
 Migracja infrastruktury terminali POS do standardu EMV, chociaż przeciętnie 
również bardzo wysoko zaawansowana (77% dla całej Wspólnoty), była jeszcze 
mniej równomierna (rysunek 1). Niemcy wyróżniały się najniższym wskaźnikiem 
migracji terminali wynoszącym zaledwie 5%. Tak znaczne opóźnienie na głównym 
rynku strefy euro spowodowało, że wskaźnik migracji dla całej strefy jest istotnie 
niższy niż dla krajów spoza strefy euro. Poważne braki w migracji terminali wystę-
powały także w Szwecji (35% zgodnych z EMV) oraz Finlandii (45%) i Austrii 
(54%), a także na Litwie, Malcie i w Bułgarii. W przypadku Polski nastąpiło szyb-
kie dostosowanie infrastruktury terminali POS do standardu EMV (80%). Jedno-
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cześnie bardzo powoli rozwijało się wydawnictwo kart wyposażonych w mikropro-
cesor EMV. Do połowy 2009 roku odsetek takich kart wynosił tylko 20,1%6. Ma-
sowe wydawnictwo kart w standardzie EMV przez największe banki w Polsce na-
stąpiło dopiero w 2010 roku. 
 
 
3. Analiza empiryczna 
 
 W ramach analizy empirycznej dokonano identyfikacji czynników determinu-
jących rozwój technologii EMV w krajach Unii Europejskiej oraz oszacowano mo-
dele regresji, w których zmiennymi zależnymi są odpowiednio: (1) odsetek kart  
z mikroprocesorem EMV oraz (2) odsetek terminali płatniczych zgodnych ze stan-
dardem EMV. Rynek płatności jest przykładem rynku dwustronnego, dla którego 
funkcjonowania potrzebne jest wykorzystanie zarówno przez klientów, jak i do-
stawców instrumentów płatniczych w tym samym standardzie. W związku z tym 
ocena procesu migracji do standardu EMV wymaga łącznego rozpatrywania kart i 
terminali płatniczych akceptujących płatności tymi kartami. Źródłem danych są 
bazy Europejskiego Banku Centralnego, Euromonitoru oraz Komisji Europejskiej7.  
 Wstępnym etapem badania była specyfikacja modeli ekonometrycznych. Ko-
rzystając z programu GRETL, oszacowano model regresji liniowej za pomocą 
KMNK (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów). Do oszacowania pierwszej 
specyfikacji modelu opisującego odsetek kart płatniczych w standardzie EMV wyko-
rzystano 17 zmiennych objaśniających, eliminując kolejno zmienne o najniższym 
empirycznym poziomie istotności8. Po eliminacji nieistotnych zmiennych otrzymano 
model zaprezentowany w tabeli 1. Miary dokładności oszacowanego modelu regresji 
wskazują na dobre dopasowanie modelu do danych empirycznych R2 = 80,18%.  
 Uzyskane wyniki (tabela 1) wskazują na fakt, że liczba kart płatniczych per 
capita ma silnie pozytywny wpływ na tempo migracji kart płatniczych w danym kraju 
do standardu EMV. Stanowi to ważny wniosek dla projektu SEPA, gdyż dotychczas 
obawiano się, że tak jak w USA, liczba kart per capita i wiążące się z tym duże kosz-
ty wymiany na karty mikroprocesorowe będą czynnikiem zniechęcającym banki do 
szybkiej migracji. Tymczasem okazało się, że na wysoce konkurencyjnych rynkach, 
gdzie konsumenci posiadają wiele kart, banki są zmuszone do oferowania innowacyj-
nych rozwiązań, a także do poszukiwania nowych źródeł dochodu. Potencjalnie mogą 
się one wiązać z aplikacjami zainstalowanymi na kartach mikroprocesorowych. Jed-

                                                 
6  Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, http://www.nbp.pl 
7  Second annual progress report on the state of SEPA migration in 2009, European Com-

mission, Internal Market and Services DG. 
8  J. Campos, N.R. Ericsson, D.F. Hendry: General-to-specific Modeling: An Overview and 

Selected Bibliography, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Fed-
eral Reserve System, no. 838, 2005. 
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nocześnie jednak w krajach o dużym nasyceniu kart płatniczych wyższe jest prawdo-
podobieństwo oszustw i dużych strat spowodowanych przez grupy przestępcze. 
W związku z tym istnieją silniejsze bodźce do szybszej migracji do kart mikroproce-
sorowych w standardzie EMV. Także pozostałe zmienne (Konta, Oddziały) związane 
z ubankowieniem społeczeństwa sprzyjają szybkiej migracji do standardu EMV. 
 

Tabela 1 
Model ekonometryczny dla odsetka kart płatniczych w technologii EMV 

 
 Zmienna Opis zmiennej  Współczynnik Wartość p 

Const   -0,946969 0,04475 

Karty Liczba kart płatniczych per capita 0,483826 0,01503  

POS Liczba terminali płatnicz. na 100 tys. osób -0,016750 0,03502 

Oddziały Liczba oddziałów bankow. na 100 tys. osób 0,305193 0,09043 

Konta Liczba kont bankowych per capita 0,196382 0,00904 

Internet Odsetek gospodarstw domowych z dostępem 
do Internetu (%) 

-1,528550 0,03200 

Eurozone Członkostwo w strefie euro; 1 – gdy kraj 
należał do strefy, 0 – przeciwnie 

-0,250538 0,05083 

Postsocjalizm 1 – gdy kraj należy do grupy krajów postsoc-
jalistycznych; 0 – przeciwnie 

0,873996 0,00189 

PKB PKB per capita w tysiącach euro 0,072386 0,00005 

Statystyki 

Średn. aryt. zm. zależnej 0,647930 F (8,14) 7,078986 

Błąd standardowy reszt 0,191129 Skorygowany R-kwadrat 0,688526 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,801789 Wartość p dla testu F 0,000816 

Źródło:  Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje n = 23, pominięte obserwacje: 4. 

 
 Wyniki badań dla rynku amerykańskiego9 wykazały, że koszt modernizacji 
terminali płatniczych do standardu EMV jest znacznie wyższy niż koszt wymiany 
kart płatniczych. Skutki tej zależności zostały zidentyfikowane także w niniejszym 
badaniu. W przypadku krajów o rozbudowanej sieci terminali płatniczych POS  
w standardzie paska magnetycznego występuje opóźnienie procesu migracji kart do 
standardu EMV, gdyż inwestycje w mikroprocesorowe kary płatnicze nie miałyby 
sensu bez równoległej modernizacji terminali płatniczych. Zależność ta może tłu-
maczyć negatywny wpływ zmiennej POS (tabela 1). 
 Fakt, że dany kraj przechodził transformację z gospodarki socjalistycznej do 
wolnorynkowej, wydaje się sprzyjać migracji do technologii EMV. Zjawisko to jest 
związane z tzw. korzyściami z opóźnienia, występującymi także w obszarze syste-

                                                 
9  J. Saville, N. Loomis: Why Wait for EMV to Solve Your Fraud Problems? One-Time Use 

Card Numbers Can Reduce Debit Fraud Now, A First Data White Paper, December 2010. 
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mów płatniczych. W krajach zachodnioeuropejskich nastąpiło rozpowszechnienie 
kart płatniczych w standardzie paska magnetycznego już w latach 70. XX wieku. 
Natomiast w krajach postsocjalistycznych zaczęto je wprowadzać na szerszą skalę 
dopiero w latach 90. W związku z tym infrastruktura i bankowe systemy IT w tych 
krajach są często oparte na względnie nowszych rozwiązaniach technologicznych, 
które łatwiej podlegają dostosowaniu do standardu EMV. Jednocześnie w krajach 
tych znacznie niższe jest wykorzystanie Internetu, co może tłumaczyć fakt nega-
tywnego wpływu tej zmiennej na wdrożenie standardu EMV. Także negatywny 
wpływ przynależności do strefy euro może być tłumaczony koniecznością ponie-
sienia dużych nakładów na zmianę rozbudowanego systemu bankowego  
(w porównaniu z krajami postsocjalistycznymi). Dodatkowym czynnikiem jest fakt, 
że kraje należące do najbardziej zaawansowanych w procesie migracji do EMV 
(Wielka Brytania, Szwecja, Dania) nie są członkami strefy euro. Zgodnie z oczeki-
waniami wzrost PKB per capita, przekładający się na dochody ludności i związane 
z nimi wydatki generujące przychody dla sektora bankowego, sprzyja inwestycjom 
bankowym w nowoczesne technologie płatnicze (tabele 1 i 2). 
 W analogiczny sposób dokonano estymacji modelu opisującego odsetek ter-
minali płatniczych zgodnych ze standardem EMV. Postać końcowa oszacowanego 
modelu została zaprezentowana w tabeli 2. Pozytywny wpływ rozbudowanej sieci 
bankomatów na tempo migracji terminali POS do standardu EMV może wynikać  
z faktu, że wykorzystanie kart do płatności oraz do wypłat gotówki w bankomatach 
jest przez wiele banków traktowane jako usługi w stosunku do siebie komplemen-
tarne. W związku z tym w krajach, gdzie ponoszone są przez sektor bankowy duże 
nakłady na infrastrukturę sieci bankomatów, równolegle prowadzi się modernizację 
sieci terminali płatniczych. 
 W przypadku odsetka terminali płatniczych w standardzie EMV w krajach 
postsocjalistycznych zachodzi podobne zjawisko jak przy kartach płatniczych.  
W krajach tych sieci terminali od samego początku były rozbudowywane w nowo-
czesnych standardach umożliwiających szybszą migrację do EMV. Jednocześnie 
wysoka wartość PKB per capita była czynnikiem sprzyjającym inwestycjom sekto-
ra finansowego w rozwój tej infrastruktury płatniczej.  
 Ponieważ polecenie zapłaty oraz polecenie przelewu stanowią alternatywną 
dla kart metodę płatności, wzrost liczby transakcji per capita dokonywanych z uży-
ciem tych instrumentów płatniczych zmniejsza znaczenie kart płatniczych dla sek-
tora finansowego w danym kraju. Zjawisko to może tłumaczyć zaobserwowany 
negatywny wpływ tempa migracji infrastruktury terminali płatniczych do standardu 
EMV. Przykładem może być tu największa gospodarka europejska (niemiecka), 
gdzie występuje największa liczba poleceń zapłaty per capita i wysoki wskaźnik 
liczby przelewów per capita przy najniższym odsetku terminali płatniczych 
w standardzie EMV.  
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Tabela 2 
Model ekonometryczny dla odsetka terminali płatniczych w technologii EMV 

 
Zmienna Współczynnik Współczynnik Wartość p 

Const  -0,040871 0,88890 

Bankomaty Liczba bankomatów na 100 tys. osób 0,409515 0,01351 

L. pol. zapłaty Liczba przelewów per capita w roku -0,003713 0,05379 

L. przelewów Liczba poleceń zapłaty per capita w roku -0,005071 0,01704 

Postsocjalizm 1 – gdy kraj należy do grupy krajów post-
socjalistycznych; 0 – przeciwnie 

0,540033 0,01529 

PKB PKB per capita w tysiącach euro 0,028142 0,02729 

Statystyki 

Średn. aryt. zm. zależnej 0,716678 F (5,17) 4,014090 

Błąd standardowy reszt 0,199284 Skorygowany R-kwadrat 0,406535 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,541414 Wartość p dla testu F 0,013753 

Źródło:  Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje n = 23, pominięte obserwacje: 4. 

 
Podsumowanie 
  
 Wdrożenie standardu EMV stanowi jak dotąd najpełniej zrealizowany element 
składowy programu SEPA. W pracy objęto badaniami zarówno karty płatnicze wypo-
sażone w mikroprocesor w standardzie EMV, jak i sieci akceptujących je terminali 
POS. Analiza wykazała, że standard EMV jest szybciej wdrażany w krajach o dużej 
liczbie kart per capita, a także o wysokim poziomie ubankowienia społeczeństwa. Su-
geruje to, że duża liczba kart płatniczych, która podlegać będzie procesowi wymiany, 
mimo kosztów takiej operacji, nie musi stanowić bariery dla wprowadzania standardu 
EMV. Dla sektora bankowego większe znaczenie ma bezpieczeństwo oraz nowe moż-
liwości biznesowe standardu EMV, a także presja konkurencyjna wymuszająca ofero-
wanie klientom nowoczesnych produktów. Natomiast poważną przeszkodę stanowi 
rozbudowana sieć terminali POS opartych na starych technologiach, gdyż okazuje się, 
że jej modernizacja jest dużo kosztowniejsza niż wymiana kart płatniczych. 
 Wyniki badań ujawniły funkcjonowanie na rynku płatniczym tzw. korzyści  
z opóźnienia. Stosunkowo niewielka, ale oparta na nowych rozwiązaniach, sieć termi-
nali płatniczych POS w krajach postsocjalistycznych, w tym w Polsce, sprzyjała spraw-
nemu przeprowadzeniu migracji terminali do standardu EMV. Należy jednak pamiętać, 
że pełna migracja kart i terminali do standardu mikroprocesorowego EMV nie jest wa-
runkiem wystarczającym do przyspieszenia rozwoju obrotu bezgotówkowego. Potrzeb-
na jest również radykalna rozbudowa sieci terminali do akceptacji elektronicznych 
instrumentów płatniczych, aby zwiększyć ich dostępność w punktach handlowo-
usługowych. Kluczowa będzie także zmiana nawyków społeczeństwa i wzrost skłonno-
ści do korzystania z kart płatniczych zamiast pieniądza gotówkowego. Procesy te będą 
trwały z pewnością znacznie dłużej niż samo wdrożenie standardu EMV. 
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Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt 
badawczy N N113 308835 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
Literatura 
 
1. Campos J., Ericsson N.R., Hendry D.F.: General-to-specific Modeling: An Over-

view and Selected Bibliography, International Finance Discussion Papers, Board of 
Governors of the Federal Reserve System 2005, no. 838. 

2. Husemann D.: Standards in the smart card world, Computer Networks 2001, vol. 
36, no. 4. 

3. Mayes K.E., Markantonakis K.: Smart cards for Banking and Finance, w: Smart 
Cards, Tokens, Security and Applications, Springer US 2008. 

4. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, http://www.nbp.pl 
5. Saville J., Loomis N.: Why Wait for EMV to Solve Your Fraud Problems? One-

Time Use Card Numbers Can Reduce Debit Fraud Now, A First Data White Paper, 
December 2010. 

6. Second annual progress report on the state of SEPA migration in 2009, European 
Commission, Internal Market and Services DG. 

7. Ward M.: EMV card payments – An update, Information Security Technical Report 
2006, vol. 11, no. 2.  

8. Worthington S.: Debit cards and fraud, „International Journal of Bank Marketing” 
2009, vol. 27 no. 5. 
 

 
FACTORS DETERMINING THE MIGRATION OF PAYMENT CARDS  
TO THE EMV STANDARD IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to examine the factors determining the process of imple-
mentation of the EMV standard according to SEPA Cards Framework. The research 
covers payment cards with the microprocessor in the EMV standard and the develop-
ment of the network of POS terminals. The empirical results are based on the statistical 
data from the European Union countries. It was proved that significant factor that delays 
migration to the EMV standard is a large network of POS terminals in a certain country 
whereas a wide popularization of payment cards is a factor enhancing this process.  
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Wprowadzenie 
 
 Pojęcie regulacji jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych.  
W ujęciu prawnym regulację najczęściej przedstawia się jako ogół przepisów służą-
cych do świadomego ograniczania aktywności podmiotów prawnych. W naukach 
politycznych jest ona badana z punktu widzenia interesów grup, które korzystają  
z wprowadzania i utrzymywania regulacji. Z punktu widzenia ekonomii regulacja 
jest analizowana jako sposób interwencji państwa, zwłaszcza w obszary o szczegól-
nym znaczeniu dla gospodarki1.  
 Wprowadzenie państwowej regulacji konkretnego rynku powinno być uzasad-
nione głównie jego zawodnością. U jej podstaw, najogólniej rzecz biorąc, mogą 
tkwić następujące przesłanki: 

 ekonomiczne, na przykład poziom cen dóbr oferowanych na danym rynku, 
sposób gospodarowania posiadanymi zasobami, 

 socjalne, na przykład stopień zaspokojenia potrzeb uznanych za społecznie 
niezbędne. 

 

 

1. Rozwinięcie 
 
 Rynek usług telekomunikacyjnych (RUT) był tradycyjnie poddawany szcze-
gółowym regulacjom. Koncentrowały się one na dwóch kwestiach: 

                                                 
1  R.H. Weber: Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen. 

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1986, s. 31.  
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 kształtowanie struktury RUT poprzez regulowanie dostępu do niego, 
 kształtowanie zadań podmiotów tego rynku za pomocą regulowania zasad 

ich postępowania. 
 Pierwsze działania regulacyjne stosowane wobec RUT opierały się na tzw. 
teorii interesu publicznego (Public Interest Theory), zakładającej, że niedoskonało-
ści rynku można usunąć, stosując ukierunkowane działania regulacyjne2. Teoria 
interesu publicznego określana też mianem teorii normatywnej zakłada „istnienie 
podmiotu (polityka) działającego w interesie nieokreślonych, jednakowych jedno-
stek i włączającego „wolę społeczeństwa” do społecznej funkcji dobrobytu”3.  
We współczesnej literaturze wskazuje się jednak, że teoria ta pomija następujące 
aspekty rzeczywistości: 

 „to, że system gospodarczy nie składa się z jednakowych jednostek, 
 to, że politycy nie są anonimowi”4. 

 Niedoskonałości teorii interesu publicznego, dostrzegane coraz silniej w ze-
tknięciu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdynamizowały 
prace zmierzające do doskonalenia procesu regulacji RUT. Ważnym ich efektem 
było doprowadzenie do otwarcia tego rynku dla konkurencji oraz wypracowanie 
instrumentów służących do regulowania cen usług telekomunikacyjnych, określa-
nych mianem: 

 regulacji Rate of Return, 
 regulacji Price Cap. 

 Regulacja Rate of Return, stosowana głównie w USA, zakładała kształtowanie 
cen usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych na poziomie za-
pewniającym zwrot ponoszonych kosztów i pozwalającym uzyskiwać zysk odpo-
wiadający poziomowi zysków osiąganych na porównywalnych rynkach5. Słabością 
tego instrumentu regulacyjnego był brak bodźcowego oddziaływania na racjonali-
zowanie przez operatorów telekomunikacyjnych bieżących kosztów ich działalno-
ści. Podnoszono także inny mankament tego instrumentu – wysokie koszty jego 
stosowania.  
 Regulacja Price Cap została zastosowana w procesie prywatyzacji British Tele-
com i do dziś (z pewnymi modyfikacjami) stosowana jest w wielu krajach, zwłaszcza 

                                                 
2  M. Zadrazil: Handlungsformen der Regulierung In der Europäischen Union am Beispiel 

des Telekommunikationsrechtsrahmens, Université de Lausanne, Faculté de droit, Lausanne 2006, 
s. 53. 

3  A. Downs: An Economic Theory of Goud Decision-Making in Democracy, Harper & 
Row, New York 1957, za: N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, 
PWN, Warszawa 2002, s. 240. 

4  N. Acocella, Zasady polityki…, op. cit., s. 240. 
5  W przypadku niestosowania się operatorów telekomunikacyjnych do tych reguł, do akcji 

wkraczał regulator, który podejmując badania porównawcze brał pod uwagę ceny z porównywal-
nych rynków, charakteryzujących się jednak wyższym poziomem konkurencji – G.Knieps: Wett-
bewerbsoekonomie, Berlin, Heidelberg, New York 2001, s. 143. 
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Unii Europejskiej. Bazuje ona na wyznaczaniu maksymalnego pułapu wzrostu cen 
usług telekomunikacyjnych przy uwzględnieniu ogólnego indeksu wzrostu cen kon-
sumpcyjnych i pomniejszeniu go o tzw. parametr X, którego wysokość jest przedmio-
tem negocjacji między regulatorem i operatorem telekomunikacyjnym. 
 Celem wprowadzenia tego instrumentu regulacyjnego było chronienie konsu-
mentów przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług telekomunikacyjnych oraz 
skłonienie dominujących na rynku operatorów telekomunikacyjnych do poprawia-
nia efektywności funkcjonowania. Mankamentem tego instrumentu jest z reguły 
nieposiadanie przez regulatora wystarczającej wiedzy na temat możliwości redu-
kowania kosztów działalności regulowanego operatora, co mogło prowadzić do 
podejmowania decyzji zbyt restrykcyjnych, a w następstwie tego do pogorszenia 
stosunków między regulatorem i regulowanymi operatorami.  
 Praktyka regulowania RUT w wielu krajach dawała i nadal daje przykłady 
sporów regulatora z regulowanymi operatorami, zwłaszcza dotyczących decyzji 
cenowych. Wiąże się to przede wszystkim z istnieniem klasycznej sytuacji odpo-
wiadającej asymetrii informacji. Z jednej strony istnieją operatorzy dobrze zorien-
towani w swej sytuacji, w tym dzięki posiadaniu szczegółowego rachunku ekono-
micznego dobrze znający swą sytuację ekonomiczną, a z drugiej strony regulatorzy 
posiadający mniejszą wiedzę na temat regulowanego operatora. Na stan ten nakłada 
się niechęć regulowanego operatora do ujawniania szczegółów dotyczących swojej 
sytuacji ekonomicznej, w tym zwłaszcza kosztów własnych. Powody niechęci ope-
ratorów do udzielania szczegółowych danych regulatorowi, ogólnie rzecz ujmując, 
są następujące: 

 utrudnienie sobie negocjacji, a nawet wręcz pozbawienie się przez operato-
ra możliwości negocjowania wielu kwestii z regulatorem, który dyspono-
wałby takimi samymi zasobami informacji jak operator, 

 zagrożenie ewentualneym „przenikaniem” szczegółowych danych do kon-
kurentów, co zdecydowanie ułatwiłoby im podejmowanie decyzji osłabia-
jących pozycję rynkową danego operatora, 

 umożliwienie konkurencji wyciągnięcia ze szczegółowych danych nie tyl-
ko informacji o bieżącej sytuacji operatora, ale także o jego planach na naj-
bliższą przyszłość, stanowiących dane szczególnie cenne i szczególnie 
chronione. 

 Mimo dostrzeganych różnic interesów regulatora i operatorów regulowanych  
oraz pojawiających się na tym tle sporów ogólny efekt prowadzonej i doskonalonej 
regulacji RUT należy ocenić pozytywnie. Istotnym dowodem tego jest zmieniona 
struktura współczesnych RUT, dzięki której: 

 istnieje konkurencja w obszarze tego rynku, jak też poszczególnych jego 
segmentach, 

 stworzono klientom możliwość wyboru operatora w poszczególnych seg-
mentach RUT, 



Roman Czaplewski 324 

 pobudzono operatorów telekomunikacyjnych do doskonalenia oferty usłu-
gowej i systemów obsługowych, które to działania w nowych uwarunko-
waniach są niezbędne dla przyciągnięcia klienta. 

 Ogólnie pozytywne zmiany w obszarze RUT są efektem nie tyle działań regu-
lacyjnych, ile ciągłego poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań regulacyj-
nych. Mimo tego proces ten nie przebiega bezkonfliktowo, gdyż wiąże się z: 

 pozbawianiem tzw. operatorów zasiedziałych (byłych monopolistów) ich 
wcześniejszej pozycji monopolistycznej, 

 regulacyjnym wymuszaniem na operatorach zasiedziałych udostępniania 
swej infrastruktury sieciowej konkurentom, dla których dostęp do tej infra-
struktury to niekiedy wręcz warunek ich bytu rynkowego. 

 Działania takie napotykają reakcje obronne operatorów zasiedziałych, którzy 
podejmują próby ich blokowania lub przynajmniej spowalniania. Regulatorzy dążą-
cy początkowo do wprowadzenia konkurencji na RUT, a następnie do jej utrwale-
nia i wzmocnienia, mają jednak w swym działaniu potężnego sojusznika. Jest nim 
szybki postęp w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z jego 
efektów jest powstanie i szybki rozwój telefonii mobilnej, która stała się oczywistą 
konkurencją telefonii stacjonarnej i w ten sposób dodatkowo osłabiła pozycję ope-
ratorów zasiedziałych6. 
 Obserwowany w obszarze RUT nowy trend związany z szybkim rozwojem 
telefonii mobilnej i Internetu wywołuje silny wzrost popytu na infrastrukturę sie-
ciową, w tym na nowoczesne, szerokopasmowe stacjonarne sieci telekomunikacyj-
ne. Oznacza to powstanie nowego popytu na usługi operatorów sieciowych, w tym 
operatorów zasiedziałych. Należyte wykorzystanie tej szansy wymaga dostosowa-
nia się do jakościowych oczekiwań telefonii mobilnej i Internetu, co wiąże się  
z koniecznością poniesienia znacznych nakładów na: 

 modernizację posiadanej sieci, 
 budowę nowych nowoczesnych linii telekomunikacyjnych. 

 Zaistniała sytuacja stała się nowym polem konfliktu między infrastruktural-
nymi operatorami telekomunikacyjnymi, w tym zwłaszcza operatorami zasiedzia-
łymi i regulatorem RUT. Spór ten wiąże się z dążeniem operatorów zasiedziałych 
do uzyskania od regulatora akceptacji na swobodne dysponowanie takimi sieciami 
przez określony, z góry wyznaczony czas. Operatorzy zasiedziali z reguły wskazu-

                                                 
6  Należy jednak uwzględnić, że rozwój telefonii mobilnej tworzy także szanse dla operato-

rów zasiedziałych. Wiążą się one z wykorzystywaniem przez operatorów telefonii mobilnej rów-
nież sieci stacjonarnych, których głównymi dysponentami, względnie jednymi z głównych dys-
ponentów są operatorzy zasiedziali. Rynkowe znaczenie tych operatorów wzmacnia ponadto 
szybki rozwój Internetu, również w znacznej mierze oparty na wykorzystaniu sieci operatorów 
zasiedziałych. 
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ją, że powinien to być okres co najmniej pięcioletni7, uzasadniając to wysokimi 
kosztami budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz znacznym ryzy-
kiem związanym z podjęciem takich inwestycji. Regulatorzy branżowi, jak też or-
ganizacje reprezentujące nowych oferentów usług telekomunikacyjnych stoją na 
stanowisku, że ewentualne preferencje tego typu, biorąc pod uwagę szybki postęp w 
technologiach komunikacyjnych, powinny sięgać dwóch–trzech lat8. 
 Kłopoty z porozumieniem się w tym obszarze spowodowały, że w wielu krajach 
operatorzy zasiedziali ograniczyli podejmowanie inwestycji w nowoczesne sieci, 
jednocześnie nagłaśniając hamujące oddziaływanie regulatorów branżowych na in-
nowacyjność RUT. Sytuacja taka, ogólnie niekorzystna, rozbudziła zainteresowanie 
budową nowoczesnych sieci innych operatorów, zwłaszcza telewizji kablowych  
i sieci energetycznych, prowadząc do wzrostu konkurencji w tym segmencie RUT. 
 Obserwowany proces będący przejawem działania samoczynnego mechani-
zmu rynkowego zadziałał dopingująco na: 

 podejmowanie inwestycji w nowoczesne sieci przez operatorów zasiedziałych, 
 znalezienie rozwiązań regulacyjnych ułatwiających skojarzenie interesów 

operatorów zasiedziałych ze stanowiskiem regulatorów9. 
 Korzystanie z porozumień jako narzędzia kojarzącego interesy operatorów  
i regulatora można potraktować jako osiągnięcie kolejnego etapu w procesie dosko-
nalenia regulacji RUT. Po zastosowaniu administracyjnego przełamania monopolu 
na RUT nastąpiło przejście do wykorzystywania instrumentów regulujących kwe-
stie ekonomiczne, w tym zwłaszcza ceny usług telekomunikacyjnych. 
 Osiągnięcie nowego etapu w procesie regulacji RUT jest efektem uwzględnienia 
zarówno dotychczasowych doświadczeń regulacyjnych, jak też zmieniających się 
uwarunkowań rynkowych związanych z osiągniętym poziomem konkurencji, będą-
cym efektem działań regulacyjnych oraz postępu w technologiach komunikacyjnych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Skuteczna regulacja RUT musi uwzględniać stan tego rynku oraz zmiany 
zachodzące w jego ramach i w jego otoczeniu. Osiągnięcie podstawowego celu tej 
regulacji, jakim było stworzenie konkurencji w obszarze RUT, w pierwszym etapie 

                                                 
7  Niektórzy operatorzy w stosunku do nowo budowanych nowoczesnych sieci oczekują 

tzw. wakacji regulacyjnych sięgających nawet 10 lat. Telekommunikation 2009, Klaren Wettbe-
werbskurs halten, Monopolkommission, Sondergutachten 56, s. 102. 

8  Stanowisko takie reprezentują m.in.: regulator niemieckiego RUT oraz związek niemiec-
kich oferentów usług telekomunikacyjnych VATM. F. Ufer: Bundesnetzagentur, Referat 114, 
s. 10, www.vatm.de/uploads/media/07-07-2009.pdf 

9  Przykładem takiego instrumentu regulacyjnego jest porozumienie zawarte między UKE  
i TP (na ocenę rzeczywistych efektów tego porozumienia trzeba jeszcze poczekać, ale już można 
podkreślić racjonalność przyjętej ścieżki postępowania). 
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wymagało oparcia się na narzędziach administracyjnych. Osiągnięcie kolejnego 
istotnego celu dotyczącego umocnienia konkurencji wiązało się przede wszystkim  
z wypracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem regulowania kwestii ekonomicz-
nych. Poszerzenie dotychczas stosowanych instrumentów o narzędzia opierające się 
na współpracy i porozumieniach regulatora z operatorami telekomunikacyjnymi 
można uznać za wejście w kolejny etap doskonalenia działalności regulacyjnej 
dotyczącej RUT. 
 Na tempo dotarcia do tego etapu znaczący wpływ miał postęp w technolo-
giach komunikacyjnych. Dotychczas obserwowany ważny efekt tego postępu, pro-
wadzący do powstania telefonii mobilnej i jej dynamicznego rozwoju, bardzo 
wsparł regulacyjne dążenia do umocnienia konkurencji w obszarze RUT. 
 Oddziaływanie postępu w technologiach komunikacyjnych na RUT i regulację 
tego rynku nie jest jednak jednokierunkowe. Obok wpływu na wzrost konkurencji, 
który wspiera osiąganie założonych celów regulacyjnych, także postęp w technolo-
giach komunikacyjnych bardzo silnie oddziałuje na proces konwergencji RUT. Ten 
kierunek oddziaływania postępu w technologiach komunikacyjnych: 

 komplikuje strukturę wewnętrzną RUT, 
 utrudnia analizę jego funkcjonowania, 
 wymaga nowych umiejętności przy konstruowaniu instrumentów regula-

cyjnych mających wpływać na pożądane zachowanie firm. 
 Postępujący i ułatwiany przez nowoczesne technologie komunikacyjne proces 
konwergencji prowadzi do poszerzenia obszaru działalności poszczególnych opera-
torów i powstawania rynku informacyjno-komunikacyjnego. Charakterystycznym 
przykładem rynkowych następstw postępującej konwergencji jest pojawienie się  
w ofertach wielu operatorów tzw. potrójnej usługi (triple play) obejmującej usługi 
telekomunikacyjne, internetowe i telewizyjne, jak też tzw. poczwórnej usługi (qua-
druple play) obejmującej usługi telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej, usługi 
internetowe oraz telewizyjne. 
 Kontynuowanie takiego kierunku przekształceń, opartego na zbliżaniu techno-
logii z obszarów telekomunikacji, informatyki, Internetu i telewizji, a także coraz 
silniejszym przeplataniu się tych rynków, tworzy: 

 sprzyjające warunki dla nowych aliansów i przejęć prowadzących do kon-
centracji rynkowej i mogących sprzyjać procesom demonopolizacji w two-
rzącym się rynku informacji i komunikacji; 

 nowe pola potencjalnej regulacji, nie tylko wymagające od regulatorów 
zdobywania nowej wiedzy i stosowania złożonych instrumentów, ale czę-
sto przekraczające dotychczasowy zakres kompetencji poszczególnych 
branżowych regulatorów. 

 W literaturze ekonomicznej prezentuje się różne poglądy na temat potrzeby 
regulacyjnego wspierania konkurencji na rynkach komunikacji elektronicznej. 
Przeciwnicy stosowania takich regulacji wskazują, że operatorzy funkcjonujący na 
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rynkach komunikacji elektronicznej są poddawani ciągłemu naciskowi innowacyj-
nemu, w wyniku czego bariery dostępu do tego rynku są stosunkowo niskie10. 
 Wydaje się jednak, że silna pozycja części operatorów pozwala im narzucać 
swoje reguły gry także na rynkach elektronicznych i budować bariery dostępu, 
zwłaszcza bariery sieciowe. Przyjmując ten punkt widzenia, należy zaakceptować 
potrzebę zachowania regulacji na podlegającym coraz silniejszej konwergencji 
rynku komunikacji elektronicznej. Jednak tworzące się nowe uwarunkowania, cha-
rakterystyczne dla rynku komunikacji elektronicznej, wymuszają na regulatorach 
tego rynku obserwowanie szerokiego pola obejmującego telekomunikację, informa-
tykę, Internet i telewizję, poszukiwanie skutecznych instrumentów regulacyjnych 
tego obszaru oraz przedstawianie propozycji zmian przepisów regulujących jego 
funkcjonowanie. Konieczne jest zwłaszcza skupienie uwagi na: 

 konwergencji sieci komunikacyjnych i oddziaływaniu tego procesu na 
wzmacnianie pozycji rynkowej operatorów infrastrukturalnych rynku ko-
munikacji elektronicznej, 

 usługach oferowanych w tych sieciach i zasadach uzyskiwania dostępu do 
nich, 

 prawie autorskim, zwłaszcza w aspekcie jego wpływu na efektywność ko-
rzystania z różnych utworów w różnych sieciach11. 

 Skomplikowanie tych kwestii oraz potrzeba ich jak najbardziej przejrzystego 
uregulowania wskazują przede wszystkim na konieczność jasnego sprecyzowania 
obowiązków i uprawnień różnych regulatorów mających wpływ na rynek komuni-
kacji elektronicznej (w Polsce dotyczy to zwłaszcza UKE, KRRiTV, MSWiA)  
i stworzenia podstaw ich zgodnej współpracy. 
 Uwzględniając fakt, że zmiany zachodzące w technologiach komunikacyjnych 
prowadzące do rozwoju rynku komunikacji elektronicznej wymagają nowych roz-
strzygnięć prawnych i posługiwania się coraz bardziej skomplikowanymi procedu-
rami regulacyjnymi, można rozważyć skoncentrowanie poczynań regulacyjnych na: 

 działaniach ex post – podejmowanych w przypadku dostrzeżenia zaistnie-
nia niekorzystnych sytuacji rynkowych, 

 przedstawianiu projektów zmian w przepisach prawnych dotyczących ryn-
ku komunikacji elektronicznej, tworzonych w oparciu o nabywane do-
świadczenia i obserwacje funkcjonowania tego rynku. 

 Podejście takie powinno służyć wspieraniu zapewnienia efektywnej konku-
rencji w obszarze rynku komunikacji elektronicznej przy możliwie ograniczonej 
intensywności regulacyjnych ingerencji w ten rynek. 
 
                                                 

10  Szerzej na ten temat pisze A.K. Sohns: Monopolisierungstendenzen bei Netzwerkgütern. 
Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, s. 230–231. 

11  Prawo hamuje rozwój nowoczesnych technologii – rozmowa z A. Piecuchem, pracowni-
kiem CMS Carmeron McKenna, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10.02.2011. 
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HAUPTTRENDE DER REGULIERUNGSPOLITIK VON 
TELEKOMMUNIKATIONSMÄRKTEN 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Telekommunikationsmarkt ist ein traditioneller Regulierungsmarkt. Eine wichtige 
Vervollkommungsetappe der Telekommmunikationsregulierung war die administrative 
Öffnung zuvor monopolisiertes Marktes und Einführung der Regulierungsinstrumente 
von Telekommunikationspreisen (Rate of Return, Price Cap). Das hat die Wachstums-
kräfte des Telekommunikationsmarktes maßgeblich gestärkt. Die nächste Vervollko-
mmungsetappe der Telekommunikationsregulierung ist die Anwendung der Marktver-
einbarungen zwischen den Telekommunikationsbetreibern und der Regulierungsbehör-
de. 
 Aus ökonomischer Perspektive ist der Trend positiv zu bewerten. 
 

Übersetzt von Roman Czaplewski 
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PRAWNE UWARUNKOWANIA REGULACJI RYNKU USŁUG POCZTOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem postępującej liberalizacji rynku usług pocztowych, nadzorowanej przez 
wyspecjalizowane państwowe organy regulacyjne, jest stworzenie w pełni konku-
rencyjnego środowiska gospodarczego w obszarze poczty. W jego ramach docelo-
wo funkcjonować powinni przedsiębiorcy będący równoprawnymi uczestnikami 
obrotu gospodarczego i świadczący usługi o należytym poziomie jakości, zadowa-
lającym konsumentów. Przyjęta przez państwo koncepcja regulacji rynku usług 
pocztowych w dobie ich liberalizacji, a jednocześnie wypierania w znaczącym 
stopniu tradycyjnych usług pocztowych przez środki komunikacji elektronicznej 
powinna się skupiać przede wszystkim na trzech elementach. Po pierwsze, na ko-
nieczności zapewnienia monitoringu wpływu liberalizacji na funkcjonowanie i stan 
rynku usług pocztowych (zarówno z punktu widzenia interesów klientów, jak  
i operatorów pocztowych). Po drugie, na potrzebie wypracowania modelu polityki 
regulacyjnej opartego na skutecznych narzędziach regulacyjnych zapewniających 
zrównoważony rozwój tego sektora gospodarki narodowej. Po trzecie, na nie-
odzowności konsultacji działań regulacyjnych z szeroko rozumianym środowiskiem 
społeczno-gospodarczym1.  

                                                 
1  M. Czyżak: Kierunki regulacji rynku usług pocztowych w świetle zaleceń do Policy Re-

commendations – referat wygłoszony na konferencji „Dobre miejsca pracy w dobrych usługach” 
zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
24.02.2009 r., sprawozdanie z konferencji, „Poczta Polska” 2009, nr 14, s. 10–11. 
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 Przedmiotem dalszej części rozważań staną się, wynikające z ustawodawstwa 
krajowego i wspólnotowego, jak również projektowanych rozwiązań legislacyj-
nych, prawne uwarunkowania możliwości realizacji tych postulatów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kompetencji pocztowego organu regulacyjnego w Polsce. 
 
 
1. Monitoring wpływu liberalizacji na rynek usług pocztowych 
 
 Proces liberalizacji określonego sektora gospodarki narodowej, pociągający za 
sobą skądinąd każdorazowo szereg jedynie częściowo przewidywalnych konsekwen-
cji o wymiarze ekonomicznym i społecznym, wymaga permanentnego monitoringu, 
którego celem jest m.in. diagnoza stanu przedmiotowej części gospodarki i stopnia 
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w następstwie obejmujących ją przeobrażeń,  
a w przypadku stwierdzenia tendencji niekorzystnych, zarówno dla przedsiębiorców, 
jak i obywateli (konsumentów) – podjęcie stosownych środków regulacyjnych. 
 Dotyczy to w szczególności sektora usług pocztowych. Charakteryzuje się on 
bowiem rozbieżnościami wpływającymi znacząco także na inne gałęzie działalności 
gospodarczej, które uzależnione są od usług pocztowych. W konsekwencji regiony, 
które cechuje np. niska jakość usług pocztowych, znajdują się w niekorzystnej sytu-
acji również w obszarze dystrybucji towarów (pkt 7 preambuły dyrektywy 
97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz 
poprawy jakości usług2). Postępujący rozwój usług świadczonych drogą elektro-
niczną nie zawsze jest przecież w stanie je zastąpić. O ile można pokusić się bo-
wiem o stwierdzenie, że wymiana informacji w sposób tradycyjny (np. przesyłki 
listowe) ustąpi w ogromnej części wymianie informacji prowadzonej z wykorzysta-
niem telekomunikacji, a transakcje dokonywane za pomocą elektronicznych in-
strumentów płatniczych wypierać będą coraz częściej pieniężny obrót gotówkowy, 
to usługi polegające na konieczności fizycznego dostarczenia dóbr określonego 
rodzaju klientowi, nawet jeśli powiązane są z usługami świadczonymi drogą elek-
troniczną, nie mogą obejść się bez udziału szeroko rozumianych usług pocztowych. 
Mowa tutaj chociażby o powiązaniu usług pocztowych z funkcjonowaniem rozwija-
jącej się sieci sklepów internetowych. 
 Nie sposób nie przytoczyć w tym miejscu treści obwieszczenia (98/C 39/02) 
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania reguł konkurencji do sektora poczto-
wego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się do usług 

                                                 
2  Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r.  

w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz 
poprawy jakości usług, Dz. Urz. UE L 15 z 21.01.1998, s. 14–25, ze zm. 
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pocztowych3, w którym przedstawiona została następująca diagnoza zagrożeń towa-
rzyszących procesowi liberalizacji rynku usług pocztowych: Prawdziwym wyzwa-
niem jest zapewnienie gładkiego wzajemnego oddziaływania pomiędzy wymaga-
niami jednolitego rynku w warunkach swobodnego przepływu, gospodarczej wy-
dajności i dynamizmu, wolnej konkurencji oraz celów użyteczności publicznej.  
To wzajemne oddziaływanie musi przynosić korzyść indywidualnym obywatelom 
oraz społeczeństwu jako całości. Jest to trudne do wyważenia działanie, jako że cel 
stale się porusza: jednolity rynek stale się rozszerza, a usługi publiczne, dalekie od 
ustalenia, muszą dostosowywać się do nowych wymagań. Z jednej zatem strony 
regulacja rynku usług pocztowych prowadzona przez państwo uwzględniać ma 
realia gospodarki wolnorynkowej oraz przemiany technologiczne towarzyszące 
współczesnemu obrotowi gospodarczemu, z drugiej zaś ma zapewnić konsumentom 
możliwość korzystania z usług umożliwiających im zaspokojenie ich podstawo-
wych potrzeb, np. poprzez dostęp do usług pocztowych. 
 
 
2. Model polityki regulacyjnej i skuteczność narzędzi regulacyjnych 
 
 Należy zgodzić się z poglądem, że polityka regulacyjna państwa powinna 
obejmować różne aspekty świadczenia usług o charakterze publicznym. Celem, 
który przyświeca publicznemu prawu regulacyjnemu, jest przecież zapewnienie 
wszystkim zainteresowanym konsumentom, powszechnego i na przystępnych wa-
runkach, dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,  
z tego powodu zarówno prawodawca unijny, jak i ustawodawca krajowy ingeruje  
w działalność przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi, w tym stanowią-
ce przedmiot niniejszych rozważań usługi pocztowe. Pozostawienie swobody 
kształtowania ich zakresu i jakości wyłącznie wspomnianym już regułom wolno-
rynkowym sprawiłoby, że osiągnięcie stanu, w którym usługi te byłyby geograficz-
nie i ekonomicznie powszechnie dostępne dla ogółu społeczeństwa, byłoby bowiem 
znacznie utrudnione, jeśli w ogóle możliwe do realizacji. Co więcej, mogłoby pro-
wadzić wręcz do wykluczenia pewnych grup społecznych w zakresie możliwości 
korzystania z niektórych usług, w tym m.in. pocztowych, których świadczenie sta-
łoby się nieopłacalne np. ze względu na znaczną odległość określonych obszarów 
od centrów logistycznych operatorów pocztowych, konieczność utrzymywania 
stałej infrastruktury pocztowej na terenach mniej zaludnionych itp. 
 Nadmienić przy tym trzeba, że analiza współczesnego prawodawstwa,  
w szczególności systemu prawnego Wspólnoty Europejskiej, pozwala wyróżnić, 

                                                 
3  Obwieszczenie (98/C 39/02) Komisji Europejskiej w sprawie stosowania reguł konku-

rencji do sektora pocztowego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się 
do usług pocztowych, Dz.Urz. UE C 39 z 6.02.1998, s. 2–18, ze zm. 
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jako jedną z funkcji państwa względem gospodarki, funkcję regulacyjną, odnoszącą 
się przede wszystkim do sektorów infrastrukturalnych, w tym i poczty4. Obejmuje 
ona szerokie spektrum instrumentów, którymi posługuje się aparat państwowy, 
wywierając wpływ na procesy gospodarcze, w tym wszelkiego rodzaju działania 
podejmowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez 
pocztowy organ regulacyjny. Nie budzi wątpliwości, że powinien to być organ 
(analogicznie jak w przypadku innych infrastrukturalnych instytucji regulacyjnych) 
w pełni niezależny i wyposażony w szerokie spektrum, mających wyraźne umoco-
wanie prawne, środków służących do realizacji założeń polityki regulacyjnej oraz 
do ich egzekwowania. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie potrzeba 
przyznania takiemu podmiotowi należytego stopnia niezależności ustrojowo-
organiza-cyjnej, przede wszystkim względem operatorów pocztowych oraz innych 
podmiotów mogących wpływać, w imię partykularnych interesów, a nie interesu 
publicznego, na podejmowane przez niego rozstrzygnięcia. Powinien zostać wypo-
sażony także w szerokie instrumentarium uprawnień o charakterze orzeczniczym 
(możliwość wydawania wiążących aktów administracyjnych w zakresie regulacji 
rynku pocztowego), kontrolnym (możliwość przeprowadzania kontroli jakości 
świadczonych usług pocztowych), wykonawczym (możliwość egzekucji obowiąz-
ków nałożonych na operatorów pocztowych) oraz karnoadministracyjnym (możli-
wość nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów prawa w zakresie 
poczty). Pozwoliłyby mu one uzyskać rzeczywisty wpływ na poprawę jakości 
świadczonych usług pocztowych oraz skutecznie eliminować działania przedsię-
biorców naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, określające 
zasady prowadzenia działalności pocztowej.  
 Czy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyposażony jest w niezbędny 
zestaw środków służących do realizacji skutecznej polityki regulacyjnej w dziedzi-
nie poczty? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, należy dokonać analizy 
obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie, przede wszystkim zaś ustawy  
z dnia 12 czerwca 2003 roku – Prawo pocztowe5. Z pewnością Prezes UKE jest 
organem niezależnym organizacyjno-prawnie zarówno od uczestników rynku usług 
pocztowych, jak i innych instytucji państwowych. Świadczy o tym chociażby spo-
sób powoływania piastuna tego organu przy wiodącej roli obydwu izb parlamentu. 
Niezbędnym elementem warunkującym niezależność, a zarazem sprawność funk-
cjonowania organu regulacyjnego jest jednakże jego samodzielność finansowa. 
Mowa tutaj zatem o wyposażeniu go w wystarczające profesjonalnie przygotowane 
zasoby ludzkie oraz środki finansowe, umożliwiające podejmowanie niezbędnych 
czynności zarówno w postaci konkretnych aktów administracyjnych, jak i czynno-
                                                 

4 Zob. M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji pań-
stwa względem gospodarki, „Studia Prawnicze” 2004, nr 3, s. 55–97. 

5 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2003, nr 130, 
poz. 1188, ze zm. 
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ści analitycznych oraz materialno-technicznych, pozwalających na sprawne kształ-
towanie polityki regulacyjnej i wpływ na aktywność jego poszczególnych uczestni-
ków. 
 W tym miejscu należy podkreślić, że instrumentarium narzędzi regulacyjnych, 
w które wyposażony jest Prezes UKE, powinno ulec w znaczącym zakresie istot-
nym zmianom6. Z dniem 31 grudnia 2012 roku upływa bowiem termin, w którym 
Polska zobowiązana jest dokonać implementacji dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniającej dyrektywę 
97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty Europejskiej7 (dalej: dyrektywa 2008/6/WE). Co więcej, 
wnioski wypływające z dotychczasowego okresu obowiązywania obecnej ustawy 
Prawo pocztowe oraz opracowanego przez Prezesa UKE Raportu Prezesa UKE 
o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2009 roku8 wydają się wskazywać na 
potrzebę wprowadzenia dalszych usprawnień w tym obszarze. W związku z powyż-
szym za konieczne należy uznać wzmocnienie tempa rozwoju tego rynku oraz 
zwiększenie poziomu ochrony praw konsumentów, czemu przede wszystkim po-
winny być podporządkowane działania regulacyjne. Stąd też, mając na względzie 
rozwiązania sugerowane przez dyrektywę 2008/6/WE, celowe byłoby poszerzenie 
katalogu ustawowych kompetencji Prezesa UKE m.in. o możliwość dokonywania 
skutecznej kontroli operatorów pocztowych oraz dodatkowe środki dyscyplinujące, 
jakie mógłby zastosować wobec operatorów pocztowych organ regulacyjny9. 
 
 
3. Konsultacja działań regulacyjnych 
 
 Nie budzi wątpliwości zasadność postulatu zapewnienia możliwości wypo-
wiadania się związków zawodowych i grup interesariuszy w sprawach polityki 
regulacyjnej w obszarze poczty. Standardy jawności działań organów administracji 
publicznej, wynikające chociażby z norm rangi konstytucyjnej i ustawowej, a zatem 
i pocztowego organu regulacyjnego, kreują prawo do uzyskiwania informacji  
o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej i programach  
w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu  

                                                 
6  Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 

Projekt z dnia 6 września 2010 r., s. 10. 
7  Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmie-

niającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty, Dz.Urz. UE L 52 z 27.02.2008, s. 3–20, ze zm. 

8  Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2009 roku, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, maj 2010, s. 54, http://www.uke.gov.pl 

9   Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo pocztowe przygotowany w ramach projektu 
TF2006/018-180.01.08.06. – Rezerwa elastyczna – Projekt: Propozycja nowego Prawa poczto-
wego, Departament Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, s. 4. 
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i skutkach realizacji tych zadań (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku o dostępie do informacji publicznej10), a także spoczywający na organach wła-
dzy publicznej i wynikający z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa 
prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 ro-
ku11; dalej: Konstytucja RP) obowiązek poddania konsultacji społecznej działań 
wywierających wpływ na prawa i obowiązki uczestników rynku usług pocztowych. 
Mowa tutaj zarówno o operatorach pocztowych i ich organizacjach, jak i konsu-
mentach, a wreszcie i związkach zawodowych reprezentujących pracowników sek-
tora usług pocztowych, którym ustawowo zagwarantowano prawo do opiniowania 
założeń i projektów aktów prawnych dotyczących realizowanych przez nie zadań, 
w szczególności rzutujących na status ekonomiczno-socjalny osób zatrudnionych  
w danym dziale gospodarki narodowej (art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku  
o związkach zawodowych12). 
 W celu podkreślenia wagi tego zagadnienia w tym miejscu należy przytoczyć 
pogląd dotyczący wymogu przejrzystości systemu prawnego, wyrażony przez Try-
bunał Konstytucyjny, który stanowić powinien również wytyczną dla treści przepi-
sów powszechnie obowiązującego prawa i organów władzy publicznej kreujących 
proces regulacji tego sektora gospodarki narodowej: w demokratycznym państwie 
prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela, zaś 
obywatel powinien mieć możliwość układania swoich spraw w zaufaniu, że nie 
naraża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji i działań niemożliwe do 
przewidzenia w chwili podejmowania tych decyzji i działań (orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1996 r., K 25/9513). W konsekwencji zarówno 
obywatele będący konsumentami usług pocztowych, jak również prowadzący dzia-
łalność gospodarczą w tym obszarze, a wreszcie świadczący pracę zarobkową na 
rzecz tych ostatnich powinni mieć możliwość zaznajomienia się z kierunkami 
zmian wprowadzanych na rynku usług pocztowych w drodze jego państwowej re-
gulacji, a także wpływu na nie w taki sposób, aby nie stały się one dla nich total-
nym zaskoczeniem, rzutującym na ich sytuację społeczno-ekonomiczną. 
 
 

                                                 
10 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112, 

poz. 1198, ze zm. 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 

483, ze zm. 
12 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity DzU 2001, nr 

79, poz. 854, ze zm. 
13 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1996 r., K 25/95, LEX nr 

28652. 
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Podsumowanie 
 
 Bezdyskusyjne jest, że monopol w jakimkolwiek obszarze gospodarki naro-
dowej, w tym również w przypadku rynku pocztowego, nie jest zjawiskiem ko-
rzystnym ani dla ogółu konsumentów, ani dla ogółu przedsiębiorców. W przypadku 
tych pierwszych, w naturalny sposób (z uwagi na brak konkurencji) obniża poziom 
zadowolenia społeczeństwa z jakości świadczonych usług, w przypadku tych dru-
gich, ogranicza natomiast swobodę podejmowania przez nich działalności gospo-
darczej, zagwarantowaną przez Konstytucję RP, która w art. 20 stanowi, że podsta-
wą ustroju gospodarczego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na wol-
ności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu  
i współpracy partnerów społecznych. W efekcie powyższego, regulacja rynku usług 
pocztowych, nawet tego liberalizowanego, nie może być pozostawiona wyłącznie 
siłom wolnorynkowym, zaś organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej po-
winny dobierać i stosować narzędzia regulacyjne z należytą starannością, zwracając 
uwagę na rzeczywiste skutki podejmowanych działań, które – chociażby z uwagi na 
wymiar społeczny liberalizacji rynku usług pocztowych, związany chociażby ze 
strukturą zatrudnienia w tym sektorze gospodarki narodowej – mogą być brzemien-
ne w skutki. Polityka regulatora rynku pocztowego powinna uwzględniać zatem 
realne zagrożenia związane z jego ewentualną „niekontrolowaną” liberalizacją, 
wyznaczniki zmian wskazane przez prawodawstwo unijne, jak również dyrektywy 
polityki regulacyjnej znajdujące swój fundament w normach rangi konstytucyjnej, 
w szczególności w zasadzie demokratycznego państwa prawnego, zasadzie jawno-
ści życia publicznego i służebnej roli państwa względem społeczeństwa. 
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZASTOSOWANIA SYSTEMU KLASY 
FSM W OPTYMALIZACJI ŁAŃCUCHA USŁUG MOBILNYCH. 

PODSTAWY METODYCZNE I STUDIUM PRZYPADKU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pogorszenie sytuacji ekonomicznej w następstwie globalnego kryzysu gospo-
darczego, które obserwujemy w naszym kraju od drugiej połowy 2008 roku, nie 
ominęło także sfery zastosowań technologii informacyjnej (IT). Według badań 
przeprowadzonych przez autora, który w latach 2009 i 2010 zebrał w 248 obiektach 
dane opisujące wpływ kryzysu gospodarczego na przedsięwzięcia informatyczne,  
w wielu z nich spowodowało to przynajmniej częściową zmianę strategii informa-
tyzacji1. Wskazywanymi przez respondentów przejawami tej zmiany są m.in.: spa-
dek nakładów inwestycyjnych w obszarze IT, przesunięcie inwestycji IT w czasie 
oraz zmniejszenie budżetów działów IT. Konsekwencją obniżenia poziomu finan-
sowania jest wzrost zainteresowania pomiarem efektywności przedsięwzięć infor-
matycznych, co potwierdzają przywołane wcześniej badania ankietowe autora oraz 

                                                 
1  Wyniki przeprowadzonych analiz są opublikowane m.in. w pracach: M. Dyczkowski: 

Economic crisis and IT strategies of enterprises in Poland. Results of a survey with a focus on 
Polish SME sector, w: Z. Anisic (red.): Proceedings of the 3rd International Conference for En-
trepreneurs, Innovation and Regional Development – ICEIRD 2010, University of Novi Sad, 
Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, Novi Sad 
2010; M. Dyczkowski: Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises. Results of 
Comparative Surveys from Years 2009–2010, w: J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.): 
Advanced Information Technologies for Management AITM 2010, Wroclaw University of Eco-
nomics Research Papers no. 147, Wroclaw 2010. 
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inne opracowania2. W tym celu, oprócz korzystania ze znanych z literatury przed-
miotu i sprawdzonych w praktyce rachunku efektywności inwestycji metod opar-
tych na algorytmach typu CBA (Cost-Benefits Analysis), prowadzi się analizy zwro-
tu ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz optymalizuje całkowite koszty po-
siadania informatyki. W pierwszym przypadku bazuje się na takich wskaźnikach 
jak m.in. ROI (Return on Investment) lub CFROI (CashFlow ROI), natomiast w 
drugim na różnych wariantach metody TCO (Total Cost of Ownership)3. 
 Celem artykułu jest analiza efektywności ekonomicznej zastosowania systemu 
klasy FSM (Field Service Management) w optymalizacji łańcucha usług mobilnych, 
oparta na obu wymienionych podejściach metodycznych, na przykładzie wdrożenia 
w firmie telekomunikacyjnej. 
 
 
1. FSM jako zestaw narzędzi optymalizacji łańcucha usług 
 
 Jedną z cech społeczeństw informacyjnych oraz gospodarek opartych na in-
formacji i wiedzy jest wysokorozwinięty sektor usług, w tym tzw. usług no-
woczesnych4, z których coraz więcej jest świadczonych w sposób odlokalizowany, 
poza siedzibą usługodawcy, w trybie mobilnym. Przykładowymi obszarami,  
w których dominuje taki model działalności usługowej, są: telekomunikacja, out-
sourcing utrzymania sieci, ubezpieczenia, media publiczne, usługi świadczone  
w domu i/lub w siedzibie klienta (home services) oraz szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo publiczne, w tym zarządzanie kryzysowe. Rosnąca ilość tak reali-
zowanych usług oraz coraz wyższe wymagania jakościowe formułowane w odnie-
sieniu do ich wykonawców wywołują potrzebę skutecznego informatycznego 
wspomagania zarządzania usługami realizowanymi w terenie (Field Service Opera-
tions) w celu rozwiązania m.in. takich problemów, jak: 

 poprawa efektywności, produktywności oraz redukcja zbędnych kosztów 
poprzez odpowiednie harmonogramowanie prac; 

 podnoszenie jakości obsługi klientów poprzez skracanie czasów odpo-
wiedzi i/lub realizacji zgłoszeń oraz poprzez dążenie do wykonania usługi 
za pierwszym razem (w trakcie pierwszej wizyty) w celu zwiększania sa-
tysfakcji klientów i zapobiegania ich potencjalnej utracie; 

                                                 
2  Zob. m.in. E. Syska.: ROI w czasach kryzysu, CIO: Magazyn Dyrektorów IT, 06/2009, 

http://cio.cxo.pl/artykuly/druk/347261/ROI.w.czasach.kryzysu.html 
3  Szerokie opisy wymienionych metod badania efektywności i problemów ich stosowania 

zawierają prace m.in.: J. Cypryjański.: Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji 
informatycznych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007; H. Dudycz,  
M. Dyczkowski: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru  
i przykłady zastosowań, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006 i 2007. 

4  Pojęciem tym obejmuje się m.in. bankowość, finanse, ubezpieczenia, telekomunikację, 
informatykę, media, badania i rozwój, administrowanie oraz zarządzanie. 
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 optymalizacja kosztów operacyjnych, w tym związanych z dojazdami, co 
dodatkowo ma wymiar proekologiczny (redukcja emisji spalin itp.); 

 przestrzeganie przyjętych norm, standardów, przepisów i procedur. 
 Field Service Management, znany także jako Field Force Automation (FFA), 
jest kompletnym zestawem metod i narzędzi do optymalizacji procesów i wymiany 
informacji potrzebnych firmom, których głównym obszarem działania jest realiza-
cja zadań za pomocą wyspecjalizowanej kadry wykonującej swą pracę w terenie. 
Mówiąc inaczej, FSM to optymalizacja łańcucha usług, która polega na sprawnym 
zarządzaniu posiadanymi zasobami w czasie w celu dostarczenia klientom wysokiej 
jakości usług po jak najniższych kosztach. 
 Definiując system FSM, można także przyjąć, za firmą konsultingową Gart-
ner5, że jego istotą jest wspieranie wszystkich etapów cyklu życia usługi. Etapy te 
różnią się w zależności od sektora i branży, ale uogólniając, są to: 

 przyjęcie i rejestracja zgłoszenia, 
 przydzielenie właściwych zasobów (na bazie parametrów zgłoszenia), 
 tworzenie i optymalizacja harmonogramu, 
 wysłanie pracownika w teren w celu realizacji zgłoszenia, 
 wykonanie usługi (instalacyjnej lub utrzymaniowej), 
 zarejestrowanie informacji zwrotnych z realizacji zgłoszenia, 
 wykonanie nowej sprzedaży innych produktów i/lub usług, 
 wystawienie faktury za wykonane usługi i/lub sprzedane produkty. 

 Rynek systemów FSM rozwija się dynamicznie, jest zróżnicowany i brak na 
nim produktów dominujących. Jego cechą charakterystyczną jest też to, że firmy 
usługowe oprócz gotowych aplikacji kupowanych u dostawców zewnętrznych, 
takich m.in. jak: Oracle/Siebel, SAP, ClickSoftware, Astea, Service Power, Verti-
cal, IFS, Ventyx, Clevest, Microsoft Business Solutions czy Servigistics, bardzo 
często używają rozwiązań stworzonych przez własne działy IT lub zaprojektowa-
nych na indywidualne zamówienie6. 
 Przykładem systemu tej klasy oferowanego przez polskiego producenta opro-
gramowania jest Field Service Management firmy Comarch. Jest to kompletne, 
wielomodułowe rozwiązanie wspomagające planowanie, tworzenie harmonogra-
mów, dystrybucję i realizację zadań w terenie. System pozwala na zwiększenie 
efektywności wykorzystania zasobów, dzięki możliwości przypisywania do zadań 
tych pracowników, którzy posiadają najodpowiedniejsze kompetencje. Równocze-
śnie brana jest pod uwagę ich dostępność oraz lokalizacja geograficzna. Zaawanso-
wane techniki automatyzacji i wbudowane w systemie algorytmy pozwalają opty-

                                                 
5  M. Maoz, W. Clark: Magic Quadrant for Field Service Management, September 2010, 

http://www.gartner.com/technology/analysts.jsp 
6  Zob. M. Maoz, W. Clark: Magic Quadrant…, op. cit.; J. Ragsdale: TSIA 2010 Member 

Technology Survey Results, September 2010, http://www.tsia.com/professional_services/ps_web-
casts/ps_ondemand_webcasts.html 
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malizować pracę w terenie pod kątem zarówno kosztów, jak i produktywności. 
Wsparcie serwisanta poprzez mobilny, zdalny dostęp do odpowiednich danych  
o zleceniu pozwala na dynamiczne zarządzanie w czasie rzeczywistym. Dyspozyto-
rom udostępniono narzędzia do lokalizacji i wizualizacji techników na mapie cy-
frowej. Oparcie systemu na architekturze SOA (Service Oriented Architecture) 
umożliwia jego bezproblemową integrację z innym aplikacjami działającymi  
w przedsiębiorstwie i/lub dostępnymi w sieci w tzw. chmurze (cloud computing)7. 
 
 
2. Wybrane aspekty badania efektywności ekonomicznej zastosowań FSM 
 
 Jak wskazano we wprowadzeniu, badanie efektywności ekonomicznej wdro-
żenia systemu klasy FSM prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczy analizy 
zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach przedsięwzięcia oraz 
optymalizacji całkowitych kosztów posiadania (TCO) takiego rozwiązania. Użyto 
w nim podejścia opracowanego przez E. Syskę8, znanego jako Value IT, gdyż za-
proponowane w nim formuły są adekwatne zarówno do wyliczania ROI/CFROI, jak 
i składowych TCO. W podejściu tym przyjęto, że aby określić efektywność przed-
sięwzięć IT i będących ich wynikiem produktów, trzeba najpierw wyznaczyć tzw. 
efekt netto IT (E0) uzyskiwany w danym momencie przez obiekt gospodarczy, po-
sługując się następującą formułą: 
E0 = korzyści – koszty procesów biznesowych – koszty IT. 
 Aby określić efekt netto IT uzyskany dzięki konkretnemu przedsięwzięciu 
i/lub systemowi informatycznemu (E1), należy dokonać identycznego pomiaru po 
zakończeniu wdrożenia. Efektywność obliczamy jako różnicę E1 – E0, przy czym 
możemy mieć do czynienia m.in. z następującymi typowymi sytuacjami: 

 Przedsięwzięcie miało na celu obniżenie kosztów IT (np. ich optymalizację 
opartą na metodzie TCO) przy zachowaniu tego samego poziomu kosztów 
procesów biznesowych i uzyskiwanych korzyści, a więc: 

  E1 = korzyści – koszty procesów biznesowych –  koszty IT. 
 Przedsięwzięcie spowodowało wprawdzie wzrost kosztów IT (przez po-

niesione nakłady inwestycyjne), ale jednocześnie jego wynikiem jest 
znacznie większa redukcja kosztów procesów biznesowych (w wyniku wy-
stąpienia przede wszystkim tzw. efektów automatyzacji) przy zachowaniu 
tego samego poziomu korzyści, a więc: 

  E1 = korzyści –  koszty procesów biznesowych –  koszty IT. 

                                                 
7  Szerokie opisy Comarch FSM są dostępne na stronie producenta: http://www.com 

arch.pl/telekomunikacja/nasza-oferta/operations-support-systems-oss/field-service-management/ 
8  Zob. E. Syska: Szczęśliwi Ci, którzy potrafią liczyć. Mierzalny efekt informatyki, „Computer-

world” 2003, 38, http://www.computerworld.pl/artykuly/36098/Szczesliwi.ci.ktorzy.potrafia.liczyc.html 
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 Przedsięwzięcie spowodowało – podobnie jak w poprzedniej sytuacji – 
zwiększenie kosztów IT, ale jednocześnie jego wynikiem jest znacznie 
większy wzrost korzyści (w wyniku wystąpienia przede wszystkim tzw. 
efektów informacyjnych i transformacyjnych) przy zachowaniu tego same-
go poziomu kosztów procesów biznesowych, a więc 

  E1 =  korzyści – koszty procesów biznesowych –  koszty IT. 
 O ile strona nakładowo-kosztowa w takim rachunku jest przejrzysta 
i względnie łatwa w identyfikacji i kwantyfikacji, to znacznie bardziej złożone jest 
identyfikowanie i kwantyfikowanie korzyści będących wynikiem przedsięwzięć IT. 
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy analiza jest prowadzona w ujęciu ex ante, a 
więc dla scenariusza typu to-be. Aby estymacja wartości planowanych efektów 
i/lub utraconych korzyści (opportunity costs) była wiarygodna, ich kalkulacja po-
winna opierać się na repozytoriach zawierających dane efektywnościowe z podob-
nych wdrożeń oraz na danych porównawczych kluczowych wskaźników efektyw-
ności (Key Performance Indicators – KPI) charakteryzujących wspomagane proce-
sy biznesowe. 
 W przypadku systemów klasy FSM najobszerniejsze i wiarygodniejsze anali-
zy w dziedzinie zarządzania usługami dostarcza Association for Services Manage-
ment International (AFSMI). Według AFSMI do pomiaru efektywności procesów 
zarządzania usługami w terenie, a więc także do porównania korzyści, jakie można 
osiągnąć, optymalizując łańcuchy dostaw usług mobilnych dzięki wdrożeniu syste-
mów klasy FSM różnych dostawców, najważniejszymi KPI są9: 

 liczba pracowników przypadających na jednego dyspozytora, 
 średnia dzienna liczba zleceń pracownika, 
 średni roczny koszt dyspozytora, 
 średni roczny koszt pracownika, 
 liczba zleceń zakończonych w ramach normatywów zdefiniowanych  

w umowie SLA (Service Level Agreement), 
 liczba zleceń zakończonych sukcesem za pierwszym razem. 

 Wskaźniki te zostały użyte w analizie efektywności ekonomicznej wdrożenia 
systemu Comarch FSM w przykładowej firmie telekomunikacyjnej. Przyjęto, że 
zmiana wartości KPI, która nastąpiła po wdrożeniu aplikacji, została osiągnięta  
w całości dzięki jej funkcjonalności. Estymując efekty, oparto się na danych o 
wzroście wartości wyróżnionych KPI, którą odnotowano po zastosowaniu systemu 
Comarch FSM w pięciu innych firmach świadczących usłu,gi w terenie. Są one 
przedstawione w tabeli 1. 

                                                 
9  M. Israel: 2010 TSIA Field Service Benchmark, July 2010, http://www.tsia.com/ 

field_ser-vices/fs_benchmarking.html 
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Tabela 1 
Wzrost wartości wskaźników efektywności (KPI) po wdrożeniu systemu Comarch FSM (%) 

Opis KPI 
Wersje systemu Comarch FSM 

podstawowa rozszerzona pełna 

Liczba techników przypadających na jednego dyspozytora 52 68 73 
Średnia dzienna liczba zleceń pracownika 11 21 28 
Liczba zleceń zakończonych w ramach SLA 15 25 29 
Liczba zleceń zakończonych sukcesem za pierwszym razem 10 15 25 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Sinkiewicz: Efektywność wdrożeń systemu 

Comarch FSM, praca dyplomowa napisana pod kier. M. Dyczkowskiego, Pody-
plomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, IX edycja, 
SGH, Warszawa 2010, s. 41. 

 
 
3. Założenia badania i uzyskane wyniki 
 
 Pełen opis firmy, której dotyczyły badania, zawiera praca T. Sinkiewicza10.  
Z punktu widzenia analizy efektywności – zgodnie z przyjętym w niniejszym opra-
cowaniu podejściem metodycznym oraz ze względu na szczupłe ramy artykułu – 
autor ograniczy się wyłącznie do przedstawienia ważnych dla wdrożenia systemu 
FSM wielkości KPI: 

 średnio dziennie jest 1000 zgłoszeń, w tym 10% awaryjnych; 
 SLA dotyczy tylko zgłoszeń awaryjnych, z których 74% jest wykonywa-

nych w terminie, średnie opóźnienie to 45 minut, a średnia kara, jaką pono-
si firma za godzinne opóźnienie, to 200 zł; 

 70% zleceń jest realizowanych z sukcesem za pierwszym razem, co powo-
duje, że firma ma średnio 300 dodatkowych zleceń wynikających ze złej 
realizacji usług; 

 średnio technik wykonuje 4 zlecenia dziennie; zlecenia trwają średnio jed-
ną godzinę, istnieje więc możliwość zwiększenia tego współczynnika, pod 
warunkiem optymalizacji harmonogramów i dojazdów; 

 ponieważ przydział techników odbywa się ręcznie, dyspozytor zarządza 
średnio 8 technikami; 

 średni roczny pełny koszt pracy technika wynosi 72 tys. zł, natomiast dys-
pozytora 84 tys. zł. 

 Analizując efektywność wdrożenia systemu FSM, użyto tych KPI jako danych 
wejściowych do estymacji oczekiwanych korzyści, przy czym przyjęto, że wzrost 
wartości poszczególnych wskaźników będzie analogiczny jak w podobnych, wcze-
śniej zrealizowanych projektach (zob. tabela 1). Natomiast składowe pełnych na-
kładów inwestycyjnych i kosztów przedsięwzięcia oraz ich rozkład w czasie (ujem-

                                                 
10  T. Sinkiewicz: Efektywność wdrożeń…, op. cit., rozdz. 4.2. 
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ne przepływy pieniężne) dla różnych jego wariantów realizacyjnych związanych  
z trzema dostępnymi wersjami systemu oszacowano na podstawie dostępnych cen-
ników i kalkulacji przyjętych w podobnych wdrożeniach. Następnie, używając 
zaimplementowanego w środowisku Excel kalkulatora ROI/TCO11, obliczono war-
tość ROI. Zestawienie nakładów i kosztów, oczekiwanych efektów oraz obliczone 
wartości ROI zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2 
Efektywność wdrożenia systemu Comarch FSM 

 

Wyszczególnienie 
Wersje systemu Comarch FSM 

podstawowa rozszerzona pełna 

Nakłady i koszty (TCO) (zł) 1 857 700 2 942 600 5 498 200 

Oczekiwane efekty w ujęciu rocznym (zł) 5 667 269 9 653 348 10 794 339 

Zwrot z inwestycji (ROI) w okresie 3 lat (%) 610 682 393 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Sinkiewicz: Efektywność wdrożeń…, op. cit. 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w opracowaniu podejście analityczne oraz przykład jego uży-
cia do oceny efektywności ekonomicznej systemów FSM optymalizujących łańcu-
chy usług mobilnych pokazuje, że rachunek taki jest możliwy i powinien być po-
wszechnie stosowany w przedsięwzięciach informatycznych. Autor ma nadzieję, że 
stanowiące treść artykułu rozważania przyczynią się do upowszechnienia wiedzy na 
ten tak istotny, zwłaszcza w czasie ograniczania nakładów na informatyzację na 
skutek kryzysu gospodarczego, temat i tym samym spowodują ich najefektywniej-
sze wykorzystanie. 
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ECONOMIC EFFECTIVENESS ANALYSIS FOR IMPLEMENTATION OF 
THE FSM-CLASS SYSTEM (FIELD SERVICE MANAGEMENT) IN MOBILE 
SERVICE CHAIN OPTIMIZATION. METHODOLOGICAL ASPECTS AND 

THE CASE STUDY 
 
 

Summary 
 
 The paper presents selected problems in assessing economic effectiveness of Field 
Service Management (FSM) systems implemented to optimize a mobile service chain. 
FSM attempts to optimize processes and information needed by companies which send 
staff out of the office. FSM involves a combination of some or all of the following: 
CRM applications, work order management, dispatch, wireless technology and histori-
cal customer service data. In most cases economic effectiveness of such systems is ex-
amined with TCO and ROI methods. The author discussed the idea of using these me-
thods for IT domain and presented the concept of ROI/TCO calculator created to sup-
port effectiveness assessment for FSM. 
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UWAGI O REGULACJI SEKTORA KOMUNIKACJI SZEROKOPASMOWEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Komunikacja szerokopasmowa należy do podstawowego zestawu instrumen-
tów naprawy gospodarczej Unii Europejskiej oraz kształtowania rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego. Dlatego zasługują na uwagę czynniki zewnętrzne, które 
wspierają bądź hamują działalność i inwestowanie w tym fragmencie rynku komu-
nikacji elektronicznej. Do takich czynników należy m.in. otoczenie regulacyjne, 
które wpływa na możliwości samodzielnego kształtowania ofert usługowych oraz 
prowadzenia własnej polityki cenowej w warunkach konkurencji. 
 W referacie scharakteryzowano sytuację w sektorze telekomunikacji oraz 
otoczenie regulacyjne dla światłowodowych sieci dostępowych w Unii Europejskiej 
i na tej podstawie sformułowano kilka uwag krytycznych o prowadzonej sektorowej 
polityce regulacyjnej na rynku komunikacji szerokopasmowej. Podkreślono zna-
czenie efektów pośrednich, niekorzystny wpływ formalizmu prawnego oraz ko-
nieczność traktowania czasu jako czynnika ekonomicznego. 
 
 
1. Sytuacja w sektorze telekomunikacji w Europie 
 
 Stan rynku komunikacji elektronicznej i skala jego oddziaływania na pozosta-
łe gałęzi gospodarki zależą w znacznym stopniu od otoczenia prawnego, w którym 
funkcjonują podmioty telekomunikacyjne. W Unii Europejskiej obowiązuje regula-
cja sektorowa dla tego rynku. Jego otoczenie prawne stanowi – do 25 maja 2011 
roku – pakiet regulacyjny 2002, a od 26 maja 2011 roku – pakiet regulacyjny 2009, 
będący znowelizowaną wersją pakietu 2002. Pakiet 2009 nie wprowadza daleko 
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idących zmian w zasadach regulacji sektorowej ex ante. W dalszym ciągu będą 
obowiązywać zasady regulacji opracowywane i wdrażane pod rządami pakietu 
2002,  
z tym że m.in. rozciągnięto zasady regulowanego korzystania z sieci dostępowej 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej na nowe sieci abonenckie (w tym światło-
wodowe). Wiele wprowadzonych zmian ma na celu maksymalizację wykorzystania 
istniejących i przyszłych zasobów infrastruktury dostępowej przez wszystkich 
uczestników rynku komunikacji elektronicznej, niezależnie od tytułu własności. 
 Trzeba stwierdzić, że regulacja sektorowa w wersji unijnej nie wsparła działal-
ności telekomunikacyjnej i inwestycyjnej w okresie kryzysu gospodarczego  
w latach 2008–2009. Sytuację na omawianym rynku charakteryzowały następujące 
zjawiska1. W 2009 roku nastąpił spadek przychodów na wszystkich rynkach usług  
z wyjątkiem rynku usług transmisji danych i internetu przy jednoczesnym ogranicza-
niu wydatków inwestycyjnych. W tabeli 1 przedstawiono zmianę przychodów  
z usług telekomunikacyjnych oraz zmianę wydatków inwestycyjnych na rozwój tele-
komunikacji w UE w latach 2006–2009. Widać wyraźnie, jak słabnie tempo wzrostu 
przychodów z działalności usługowej aż do ich spadku w 2009 r. Zjawisku temu 
towarzyszą poważne spadki w nakładach na inwestycje telekomunikacyjne. 
 Według stanu na 1 lipca 2010 roku, na rynku komunikacji szerokopasmowej  
w UE znajdowało się w eksploatacji ok. 128 mln 357 tys. łączy stacjonarnych, a 
gęstość wynosiła 25,62. Jakość łączy jest zróżnicowana. 81,9% łączy ma przepu-
stowość od 2 Mbit/s do poniżej 30 Mbit/s, a 13,3% łączy ma przepustowość w 
przedziale powyżej 144 kbit/s i poniżej 2 Mbit/s. Dostęp szerokopasmowy jest re-
alizowany przede wszystkim z wykorzystaniem techniki xDSL3 (ok. 78% rynku 
komunikacji szerokopasmowej), gdyż nie jest to związane ze znacznymi nakładami 
kapitałowymi oraz długim okresem amortyzacji. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że sektor telekomunikacyjny UE bardziej ucierpiał 
niż w USA i rozwiniętych krajach Azji. Spadek przychodów w 2009 roku w UE 
wyniósł 2,6%, w państwach azjatyckich – 0,9%, a w USA nastąpił wzrost przycho-
dów rzędu 0,3%. Zaobserwowano systematyczny spadek udziału europejskiego 
rynku telekomunikacyjnego w rynku światowym: z 33% w 2004 roku do 28% 
udziału w 2009 roku Szczególnie widoczne jest znaczne opóźnienie w rozwoju sieci 
światłowodowych w UE w porównaniu z Koreą Płd., Japonią i USA. Poziom pene-

                                                 
1  Informacje o stanie rynku telekomunikacyjnego, jeżeli nie zaznaczono inaczej, oparto na 

First Annual Economic Report, ETNO, Idate, November 2010. 
2  Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010. COCOM10-29, DG INFSO/C4, 

Brussels, 21st November 2010. 
3  xDSL – (x – różne odmiany) Digital Subscriber Line. 
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tracji sieci światłowodowych w gospodarstwach domowych w lipcu 2009 roku 
wynosił w UE 1%, w USA – 2%, w Japonii – 12%, a w Korei Płd. – 15%4. 
 

Tabela 1 
Zmiana przychodów z usług telekomunikacyjnych oraz zmiana wydatków inwestycyjnych  

w Unii Europejskiej w latach 2006–2009 (%) 
 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Zmiana przychodów 1,5 1,8 0,4 -2,6 

Zmiana wydatków inwe-

stycyjnych 
8,1 0,1 -2,0 -9,3 

Zmiany w proc. w stosunku do roku poprzedniego. 
Źródło:  opracowanie na podstawie: First Annual Economic Report…, op. cit. 
 
 Głównymi inwestorami w sektorze komunikacji elektronicznej są operatorzy 
zasiedziali. Ich udział w inwestycjach telekomunikacyjnych wynosi ok. 64%. Znacz-
na część tych wydatków jest kierowana na budowę i rozwój sieci szerokopasmowych. 
W porównaniu z operatorami alternatywnymi wydatkują oni około dwóch razy więcej 
kapitału na inwestycje związane z rozwojem telekomunikacji stacjonarnej. 
 
 
2. Charakterystyka otoczenia regulacyjnego dla sieci dostępowych NGA 
 
 Otoczenie regulacyjne dla światłowodowych sieci dostępowych, określanych 
jako sieci dostępowe następnej generacji (sieci NGA – Next Generation Access 
Networks), tworzą pakiet regulacyjny 2002 (od czerwca 2011 roku – pakiet 2009) 
oraz wydane na jego podstawie we wrześniu 2010 roku zalecenie: Zalecenie Komi-
sji w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji5. 
 Zalecenie dotyczy rynków właściwych 4 [Hurtowy (fizyczny) dostęp do infra-
struktury sieciowej] i 5 [Hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego], wymienio-
nych w zaleceniu w sprawie rynków właściwych6. Zgodnie z zaleceniem, przy ana-

                                                 
4  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa. KOM(2010) 245 
wersja ostateczna/2, Bruksela 26.08.2010. 

5  Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci 
dostępu nowej generacji (tekst mający znaczenie dla EOG), (2010/572/UE), Dz. Urz. UE L 251, 
25.09.2010, s. 35–48. 

6  Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów  
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci  
i usług łączności elektronicznej (tekst mający znaczenie dla EOG). (2007/879/WE), Dz. Urz. UE 
L 344, 28.12.2007, s. 65–69. 
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lizie rynków 4 i 5 oraz doborze środków zaradczych regulator krajowy powinien 
uwzględniać przewidywane zmiany przyszłościowe na tych rynkach. Podstawowe 
środki zaradcze pozostające w dyspozycji regulatora są następujące: 

– obowiązek udzielenia dostępu do infrastruktury technicznej i czynnej; 
– obowiązek kolokacji i współużytkowania; 
– regulowana odpłatność oparta na orientacji kosztowej; 
– wymóg publikowania oferty ramowej w sprawie dostępu do infrastruktury 

technicznej oraz końcowego odcinka sieci; 
– obowiązek zapewnienia właściwej ścieżki migracji dla podmiotów alterna-

tywnych przy przenoszeniu działalności biznesowej ze starej sieci do nowej 
(informacje o planowanych zmianach w infrastrukturze operatora SMP ma-
ją być przekazywane z pięcioletnim wyprzedzeniem); 

– obowiązek zapewnienia podmiotom alternatywnym informacji z wyprze-
dzeniem (sześć miesięcy) o planowanym wprowadzeniu nowych usług na 
rynek, co umożliwi konkurentom dostosowanie ofert usługowych do zapo-
wiedzianych zmian na rynku. 

 Wymienione środki dotyczą przede wszystkim operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej. W pewnych okolicznościach obowiązek współużytkowania może mieć 
zastosowanie także wobec innych operatorów działających na rynkach 4 i 5; doty-
czy to przede wszystkim okablowania wewnątrz budynków.  
 W zaleceniu NGA zawarto też postanowienia, które mają skłonić operatorów 
do podejmowania i realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących światłowodo-
wych sieci dostępowych NGA: 

– uwzględnianie ryzyka inwestycyjnego przy ustalaniu regulowanych cen za 
dostęp do sieci światłowodowej (przez odpowiedni narzut na cenę podsta-
wową); 

– dopuszczalność różnicowania geograficznego rynków właściwych 4 i 5 
oraz środków zaradczych; 

– dopuszczalność zawierania porozumień o wspólnych inwestycjach świa-
tłowodowych i podziale ryzyka. 

 Należy zaznaczyć, że postanowienia zalecenia w sprawie orientacji kosztowej, 
zapewnienia ścieżki migracji z pięcioletnim wyprzedzeniem oraz udzielania infor-
macji o nowych produktach z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem spotkały się  
z krytyką ze strony podstawowej grupy inwestorów na rynku komunikacji szeroko-
pasmowej; do grupy tej należą operatorzy zasiedziali.  
 
 
3. Uwagi o regulacji rynku komunikacji szerokopasmowej 
 
 Przytoczone informacje o sytuacji na rynku telekomunikacyjnym UE i otocze-
niu prawnym sieci dostępowych NGA skłaniają do zastanowienia się nad przydat-
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nością dotychczas prowadzonej polityki regulacyjnej do sterowania rozwojem ko-
munikacji szerokopasmowej w UE. Komunikacja ta jest ważnym instrumentem 
naprawy gospodarczej oraz oddziaływania na rozwój społeczeństwa informacyjne-
go z gospodarką opartą na wiedzy7. Dlatego jest konieczna uważna analiza dotych-
czasowego doświadczenia funkcjonowania regulacji sektorowej z uwzględnieniem 
praktyki międzynarodowej. 
 Pomijanie efektów pośrednich. Dotychczasową politykę regulacyjną cechuje 
wąskogałęziowe podejście, które uwzględnia jedynie bezpośrednie efekty regula-
cji8, pomijając efekty pośrednie o pozytywnym wpływie na gospodarkę i społeczeń-
stwo. Cechą charakterystyczną pakietów 2002 i 2009 jest to, że środki zaradcze nie 
pozostają w żadnym związku z wysokością nakładów kapitałowych na inwestycje 
ani z ich przeznaczeniem w gospodarce społeczeństwa informacyjnego. Przy takim 
podejściu pomija się uniwersalny wymiar telekomunikacji, co może prowadzić do 
wadliwych rozstrzygnięć regulacyjnych. 
 Państwo obserwator. Istotne znaczenie dla pomyślnego rozwoju komunikacji 
szerokopasmowej ma stopień współuczestniczenia państwa w tworzeniu zrębów 
społeczeństwa informacyjnego. W UE rola państwa w realizacji zadań gospodar-
czych jest ograniczona do legislacji i nadzoru rynku. Państwo pełni rolę obserwato-
ra i nie może kierować środków publicznych w niezbędnym wymiarze na inwesty-
cje światłowodowe NGA. Decyzje inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla całej 
gospodarki są podejmowane przez prywatnego inwestora w oparciu o kryteria zy-
sku realizowanego w ramach działalności telekomunikacyjnej. 
 Formalizm prawny. U podstaw sektorowej regulacji rynku komunikacji elek-
tronicznej leży zasada neutralności technicznej, która służy do uzasadnienia roz-
szerzania zakresu regulacji na coraz nowe rynki i usługi komunikacji elektronicz-
nej. W tych warunkach nowe techniki i zastosowania aplikacyjne stają się zakładni-
kami rozwiązań zastanych, gdyż podlegają analogicznym wymogom regulacyjnym.  
Zasada ta zrównuje pod względem prawnym sieć miedzianą, dawno wybudowaną  
i zamortyzowaną, z nowo budowaną siecią światłowodową, co powoduje nie-
uwzględnianie efektów pośrednich nowych inwestycji światłowodowych, na któ-
rych opiera się strategia Europa 2020 i Europejska agenda cyfrowa (innowacyj-
ność, wzrost produktywności w gospodarce itd.), w praktyce regulacyjnej. Stoso-
wanie tej zasady bez ograniczeń rodzi efekt hamowania (opóźniania) przy wprowa-

                                                 
7  F. Kamiński: Strategiczna rola komunikacji szerokopasmowej w programie naprawy go-

spodarczej Unii Europejskiej, „Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne” 
2011, nr 2–3, s. 66–72. 

8  F. Kamiński: Regulacja sektorowa ex ante a efekty pośrednie telekomunikacji. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 
2010, s. 753–761; F. Kamiński: Uwzględnianie efektów pośrednich w regulacji światłowodowych 
sieci dostępowych, „Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne” 2009, nr 
8–9, s. 930–939 (CD). 
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dzaniu nowych technik i aplikacji, co widać na przykładzie odkładania i ogranicza-
nia inwestycji światłowodowych przez operatorów zasiedziałych w UE przy jedno-
czesnym preferowaniu rozwiązań mniej kapitałochłonnych, o ograniczonej przy-
datności perspektywicznej (np. ADSL w Europie jako podstawowa technika dostę-
pu szerokopasmowego).  
 Pomijanie uwarunkowań historycznych. Rozszerzając zakres regulacji sek-
torowej na nowe i dopiero powstające inwestycje światłowodowe na podstawie 
formalnych przesłanek prawnych, nie uwzględnia się historycznego uwarunkowa-
nia pakietu 2002. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku wprowadzano regulację 
sektorową, operatorzy zasiedziali mieli bardzo ograniczone możliwości wyboru 
decyzji biznesowych, gdyż środki zaradcze dotyczyły w znacznym stopniu istnieją-
cej zamortyzowanej sieci telekomunikacyjnej. Obecnie sytuacja jest odmienna. 
Operator-inwestor ma możliwość dokonania wyboru: może przystąpić do budowy 
sieci NGA albo z niej zrezygnować, na pewien czas zawiesić lub zwolnić tempo 
realizacji inwestycji.  
 Zysk jako kryterium decyzji inwestycyjnej. Inwestycje sieciowe są bardzo 
kapitałochłonne, o długim okresie amortyzacji, a przy tym są obarczone dużym 
ryzykiem, gdyż brak jest wiarygodnych danych co do skali popytu oraz opłacalno-
ści takich inwestycji. Operator zasiedziały jest własnością akcjonariuszy, którzy 
oczekują stosownego zysku z zainwestowanego kapitału. Dlatego wszelkie ograni-
czenia regulacyjne nakładane na to przedsiębiorstwo mogą spowodować i faktycz-
nie powodują zahamowanie aktywności inwestycyjnej. 
 Czas – czynnik ekonomiczny. Jednym z istotnych parametrów oceny efek-
tów regulacji powinien być czas. Dynamiczne poważne zmiany techniki oraz ryn-
ków wymagają elastycznego otoczenia prawnego. Jest to tym bardziej ważne, że 
przemianom w sektorze komunikacji elektronicznej towarzyszą pozytywne efekty 
pośrednie dla gospodarki i społeczeństwa. Polityka regulacyjna nie bierze jednak 
pod uwagę czasu jako czynnika ekonomicznego, uwzględniając go jedynie przy 
doborze środków zaradczych ex ante. Wieloletnie opóźnienia w procesie decyzyj-
nym i realizacyjnym w sprawie inwestycji, spowodowane wysokim ryzykiem inwe-
stycyjnym, ryzykiem regulacyjnym oraz ograniczeniem swobody działalności biz-
nesowej operatora-inwestora, powodują utratę bądź ograniczenie skali efektów 
pośrednich. Można mówić o stracie czasu jako efekcie regulacji sektorowej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Państwa członkowskie UE czynią poważne starania, aby w pełni wykorzystać 
instrumenty rozwoju, które dostarcza komunikacja szerokopasmowa. Jednak nie mają 
one takich możliwości, jakimi dysponują rządy Korei Płd., Japonii czy Australii, aby 
móc dorównać im w tempie i skali wdrażania sieci światłowodowych. Niezależnie od 
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tego, nie wykorzystano procedury nowelizacji pakietu 2002 do istotnej zmiany zało-
żeń polityki regulacyjnej, co skutkuje ostrożną działalnością inwestycyjną operatorów 
zasiedziałych. Zawarte w zaleceniu w sprawie dostępu NGA postanowienia o ścieżce 
migracji i o wyprzedzającym informowaniu o nowych produktach mogą powodować 
opóźnienia w rozwoju nowych technik i aplikacji na rynku komunikacji szerokopa-
smowej. Dlatego można oczekiwać kontynuowania dyskusji i prac nad nowymi roz-
wiązaniami dla rynku komunikacji szerokopasmowej.  
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COMMENTS ON BROADBAND COMMUNICATIONS SECTOR 
REGULATIONS 

 
 

Summary 
 
 The paper presents situation in telecommunications sector and regulatory envi-
ronment for fiber access networks in the European Union. From this analysis critical 
comments have been derived, mainly on sector regulatory policy for the broadband 
communications market. The importance of indirect effects, negative impact of legal 
formalism and treatment of time as economic factor have been underlined. 
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MOŻLIWOŚCI I ZASADNOŚĆ ROZWOJU SZEROKOPASMOWEGO 
DOSTĘPU DO INTERNETU POPRZEZ SIEĆ ENERGETYCZNĄ W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polska w rankingach państw najlepiej przystosowanych do ery nowych tech-
nologii komunikacyjnych i informacyjnych od wielu lat plasuje się na dalekich 
pozycjach. W rankingu e-gotowość opracowywanym każdego roku przez Econo-
mist Intelligence Unit z Londynu Polska wśród 70 krajów zajmowała kolejno nastę-
pujące pozycje: w 2010 roku – 39., w 2009 – również 39., w 2008 – 41., w 2007 – 
40.1 Liderami od wielu lat są: Szwecja, Dania, USA, Finlandia, Holandia, Norwegia 
i Hongkong.  
 Zastanawiający jest fakt, że w krajach skandynawskich tempo i poziom roz-
woju społeczeństwa informacyjnego są tak duże, że swoimi rozmiarami przewyż-
szają wskaźniki rozwoju ICT2 w USA i w Japonii. 
 Próbując odpowiedzieć na pytanie, z czego wynikają tak duże rozbieżności 
między rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w krajach skandynaw-
skich, do głównych przyczyn należy zaliczyć: 

                                                 
1  Por. The 2010 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for 

Business Value, London 2010; The 2009 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The 
IBM Institute for Business Value, London 2009; The 2008 e-readiness rankings, Economist 
Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2008; The 2007  
e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 
2007; The 2006 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Busi-
ness Value, London 2006; The 2005 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM 
Institute for Business Value, London 2005. 

2  Technologie informacyjne i komunikacyjne (information and communications techno-
logy). 
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 stosunkowo niskie nakłady na badania i rozwój w Polsce3; 
 niskie nakłady inwestycyjne operatorów telekomunikacji stacjonarnej 

w sieci szerokopasmowe i sieci nowej generacji, będące efektem coraz niż-
szych przychodów ze sprzedaży; 

 zbyt małą liczbę operatorów i dostawców usług na polskim rynku teleko-
munikacyjnym, co przekłada się na podaż, popyt i cenę; 

 stosunkowo niskie dochody polskich gospodarstw domowych, a tym sa-
mym zbyt niski popyt na stosunkowo drogie usługi telekomunikacyjne  
i sprzęt komunikacyjny; 

 zbyt wolne tempo wdrażania przez państwo rządowej strategii społeczeń-
stwa informacyjnego; 

 zbyt słabe zaangażowanie samorządów lokalnych w strategię rozwoju ICT 
na szczeblu lokalnym4; 

 zbyt niskie wykorzystanie środków unijnych na rozwój ICT. 
 Jednym z wielu możliwych rozwiązań służących do przyspieszenia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest szerokopasmowy dostęp do internetu 
przez linie energetyczne (BPL5). 
 
 
1.  Szerokopasmowy dostęp do internetu poprzez linie energetyczne – ogólna 

zasada działania 
 
 Szerokopasmowy dostęp do Internetu przez linie energetyczne opiera się na 
technologii komunikacja przez linie energetyczne (PLC – Power Lines Communica-
tion), określanej również jako telekomunikacyjne linie energetyczne (PLT – Power 
Line Telecommunication).  
 PLC jest technologią, która pozwala przesyłać głos i dane poprzez linie ener-
getyczne. PLC transmituje sygnały przez tę samą sieć kablową, którą wykorzystuje 
się do dostarczania prądu elektrycznego gospodarstwom domowym i przedsiębior-
stwom. 
 Aby zostać użytkownikiem szerokopasmowego dostępu do internetu przez 
sieć energetyczną (BPL), należy włączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego  
w ścianie specjalny modem i uiszczać opłatę abonamentową podobną do tych, które 
opłaca się operatorom telekomunikacyjnym za usługi internetowe.  

                                                 
3  W latach 1981–2007 średnioroczne wydatki w Polsce na badania i rozwój wynosiły 

0,56% PKB. Dla porównania: w tym samym okresie na Węgrzech wynosiły 1,0% PKB, w Cze-
chach 1,54%, w Niemczech 2,51%, w Szwecji 3,73%. 

4  Nadal w Polsce istnieją szkoły, w których na jeden komputer przypada dwoje, troje,  
a nawet czworo dzieci. W krajach skandynawskich stosunek ten wynosi 1:1. 

5  BPL – szerokopasmowy dostęp do Internetu przez linie energetyczne (Broadband Over 
Power Lines).  
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 BPL oparta na technologii PLC rozwinęła się w latach 80. XX wieku. Jednak 
samo przesyłanie głosu przez sieć energetyczną (PL – Power Lines) miało już miej-
sce w 1928 roku i było wynikiem badań firmy AT & T Bell Telephone Laborato-
ries. Początkowo wykorzystywano tylko niskie częstotliwości. W latach 80. XX 
wieku wraz z dynamicznym rozwojem ICT rozszerzono możliwości sieci energe-
tycznych i wykorzystując wysokie częstotliwości, rozszerzono spektrum możliwo-
ści o przesył danych. Technologia PLC poprzez wykorzystanie istniejącej sieci 
elektrycznej pozwala odbiorcom uniknąć kosztów instalacji, a operatorowi umożli-
wia wykorzystanie istniejącej już sieci, co np. obniża koszty inwestycji w sieci 
szerokopasmowe.  
 System PLC składa się z sieci dostępowej oraz podsystemu wewnętrznego  
i zewnętrznego, podłączonego do stacji transformatorowej, tzw. kontrolera ze-
wnętrznego. Systemy zewnętrzny i wewnętrzny tworzą tzw. komórkę PLC (Power 
Cell). System zewnętrzny służy do przesyłania sygnału po linii niskiego napięcia od 
stacji transformatorowej do punktu dostępowego w budynku. Kontroler zewnętrzny 
(Outdoor Master) jest umieszczony w bliskim sąsiedztwie stacji transformatorowej, 
w tzw. skrzynce, gdzie doprowadzony jest sygnał z informacją za pomocą kabla, 
światłowodu, drogi radiowej lub satelitarnej. Kontroler zewnętrzny nakłada na 
przyłączoną do niego sieć elektryczną niskiego napięcia o częstotliwości 50–60Hz 
dodatkowy sygnał wysokiej częstotliwości 1,6–12 MHz. Sygnał ten jest przesyłany 
do kontrolera wewnętrznego, który rozdziela go do każdego gniazdka w środku 
budynku. Rozdzielony sygnał ma częstotliwość 15–30 MHz. Użytkownik sieci 
podłącza się do gniazdka elektrycznego za pośrednictwem specjalnego modemu. 
 
 
2.  Przybliżone koszty inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu 

przez sieć telekomunikacyjną i sieć elektroenergetyczną 
 
 Głównym problemem związanym z brakiem dostępu do Internetu w Polsce na 
terenach wiejskich i w małych miejscowościach są wysokie koszty inwestycji  
w infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną.  
 W przypadku firmy telekomunikacyjnej koszty w zakresie rozwoju sieci sze-
rokopasmowych obejmują przede wszystkim: 

– sieć telekomunikacyjną (budowę, rozbudowę, utrzymanie, eksploatację), 
– technologie i usługi, 
– badania i rozwój, 
– wydatki na reklamę. 

 Przykładowe szacunkowe nakłady na budowę elementów sieci szerokopa-
smowej przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Szacunkowe nakłady na budowę elementów sieci szerokopasmowej 

 
Elementy sieci Szacunkowa cena (zł) 
1 km światłowodu 16j w budowanym rurociągu kablowym  
(2 otw.) na terenie zurbanizowanym 

120 000 

1 km światłowodu 16j w budowanym rurociągu kablowym  
(2 otw.) na terenie niezurbanizowanym 

60 000 

1 km kabla miedzianego 50p w budowanej kanalizacji kablowej  
(2 otw.) na terenie zurbanizowanym 

200 000 

1 km kabla miedzianego w budowanej kanalizacji kablowej  
(2 otw.) na terenie niezurbanizowanym 

120 000 

1 km światłowodu 16j w istniejącym rurociągu kablowym 20 000 
1 km kabla miedzianego 50p w istniejącej kanalizacji kablowej  
(niezależnie od terenu)  

30 000 

1 km światłowodu 16j podwieszonego na budowanej podbudowie  
słupowej 

28 000 

1 km światłowodu 16j podwieszonego na istniejącej podbudowie  
słupowej 

18 000 

1 km kabla miedzianego podwieszonego na budowanej  
podbudowie słupowej 

35 000 

1 km kabla miedzianego podwieszonego na istniejącej  
podbudowie słupowej 

25 000 

Łącze radiowe punkt–punkt pracujące w paśmie  
koncesjonowanym (bez kosztu masztów) 

60 000 

Łącze radiowe punkt–punkt pracujące w paśmie niekoncesjonowanym 
(bez kosztu masztów) 

10 000 

Radiowa stacja bazowa obsługująca ok. 800 abonentów pracująca  
w paśmie koncesjonowanym (bez wieży radiowej) 

260 000 

Radiowa stacja bazowa obsługująca ok. 100 abonentów pracująca  
w paśmie niekoncesjonowanym (bez wieży radiowej) 

9 000 

Radiowa stacja kliencka pracująca w paśmie koncesjonowanym  2 000 
Radiowa stacja kliencka pracująca w paśmie niekoncesjonowanym 400 
Aluminiowy maszt kratowy z odciągami o wysokości 28 m  
instalowany na gruncie na fundamencie betonowym  
z wykonaniem projektu technicznego 

17 000 

Instalacja abonencka miedziana (Ethernet) 150 
Instalacja abonencka światłowodowa FTTH (Ethernet) 600 
Źródło:   J.M. Janiszewski (red.): Planowanie i przygotowanie koncepcji budowy sieci sze-

rokopasmowych na terenach wiejskich, Fundacja Wspomagania Wsi, kwiecień 
2008. 

 
 Do przedstawionych w tabeli 1 kosztów należy jeszcze doliczyć koszty wyko-
nawstwa, utrzymania i eksploatacji.  
 W przypadku BPL koszty są tańsze, ponieważ 100% mieszkańców Polski 
posiada już w domu gniazdka elektryczne. Inwestycja obejmuje w tym przypadku 
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przede wszystkim koszty budowy infrastruktury dostarczającej sygnał do transfor-
matorów. Jednostkowe nakłady na wdrożenie PLC kształtują się następująco6: 

 na napięciu wysokim i średnim – ok. 2500 zł na jednego odbiorcę; 
 na napięciu niskim – ok. 470 zł na jednego odbiorcę. 

 Obecnie w branży energetycznej na świecie i w Europie kładzie się duży na-
cisk na budowę tzw. inteligentnej sieci energetycznej, która m.in. daje możliwość 
korzystania z BPL.  
 Doświadczenia wielu światowych firm elektroenergetycznych wskazują, że 
nakłady na budowę inteligentnej sieci energetycznej, która umożliwia wdrożenie 
systemu PLC, mogą się zwrócić już po czterech latach (tabela 2). 

Tabela 2 
Szacunkowe koszty budowy tzw. inteligentnej sieci energetycznej  

w wybranych krajach świata na jednego odbiorcę 
 

Kraj 
Okres realizacji 
inwestycji (lata) 

Liczba  
odbiorców 

(mln) 

Koszty na 
1 odbiorcę (euro)

Kalkulacyjny okres 
zwrotu nakładów 

(lata) 
Włochy (Enel) 5  30  70  4 l 
Wielka  
Brytania* 

10  27  193  Brak danych 

Szwecja (E.ON) 
Brak danych, inwe-

stycja oddana do 
użytku 07.2009 

1  220  Brak danych 

Kanada /Ontario 6  4,3  453  Brak danych 
Założenia dla 
Polski** 

8  16  
100  

       (410 zł)*** 
4  

    * – Analiza wykonana przez Ofgem. 
  ** – Analiza wykonana na zlecenie URE przez Konsorcjum DGA/Instytut Sobieskiego. 
*** – Według tabeli kursów NBP z dnia 18.03.2011. 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Kowalak: System inteligentnego opomiaro-

wania sieci energetycznych – koszty, korzyści, wyzwania, Urząd Regulacji Energe-
tyki, Warszawa 2009. 

 
 Pierwszą firmą, która świadczyła w Polsce komercyjne usługi w technologii 
PLC, była polsko-amerykańska spółka Pattern Communications7. Współpracowała 
ona z Zakładem Energetycznym w Krakowie. Testy w technologii PLC przeprowa-
dzały także firmy: Ascom i warszawski zakład energetyczny Stoen.  
 Energa Operator S.A. z Gdańska wraz z Instytutem Energetyki w Gdańsku 
rozpoczęli w 2010 roku pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie projekt 
                                                 

6  T. Kowalak: Jak wprowadzić system? Doświadczenia w zakresie implementacji, Inteli-
gentny pomiar - wyzwanie, szansa czy kosztowny obowiązek narzucony przez prawo?, Urząd 
Regulacji Energetyki, Departament Taryf, Warszawa, 30 września 2009. 

7  A. Janeczek: Internet z gniazdka energetycznego, „Elektronika dla Wszystkich”, czer-
wiec 2002, s. 65. 
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zastosowania inteligentnych rozwiązań energetycznych. Projekt Inteligentny Półwy-
sep dotyczy wprowadzenia Smart Grid na Półwyspie Helskim8. 
 
 
3. Korzyści płynące z inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
 
 Według Europejskiej Platformy Technologicznej inteligentna sieć elektro-
energetyczna (Smart Grid) to system elektroenergetyczny integrujący  
w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników procesów: generowania, 
przesyłu, dystrybucji i użytkowania w celu dostarczania energii elektrycznej eko-
nomicznie, trwale i bezpiecznie. To kompleksowe rozwiązanie energetyczne po-
zwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszo-
nymi dotychczas elementami sieci energetycznych9.  
 

 
 
Rys. 1.  Inteligentna sieć elektroenergetyczna 

Źródło:  www.smartgrids.eu 

 
 Korzyści z takiego rozwiązania mogą odnieść zarówno odbiorcy, operatorzy, 
dostawcy, jak i gospodarka narodowa.  
Do najważniejszych korzyści dla operatorów można zaliczyć 10: 

 poprawę dokładności i czytelności faktur, 
 redukcję kosztów inkasenckich, 

                                                 
8  www.energa-operator.pl 
9  www.smartgrids.eu 
10  T. Kowalak: System inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych…, op. cit. 
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 kontrolę nielegalnego poboru energii, 
 redukcję strat technicznych w elementach sieci, 
 wykrywanie i lokalizację awarii, 
 poszerzenie palety usług, 
 poprawę płynności rozliczeń z odbiorcami. 

Korzyści dla klientów: 
 dynamiczna informacja o cenach usług (energia, gaz, woda), 
 dynamiczna informacja o bieżącej jakości usług, 
 uproszczenie i przyspieszenie procedury zmiany dostawcy usług, 
 efektywne wykorzystanie energii, 
 możliwość zdalnego sterowania i monitorowania obiektów, 
 możliwość zdalnej uprawy roślin, 
 platforma dla usług dodatkowych, np. szerokopasmowy dostęp do Internetu 

(BPL). 
Korzyści dla dostawców: 

 otwarcie nowych rynków dla zastosowania rozwiązań z zakresu IT. 
Wzrost popytu na: 

 układy pomiarowo-rozliczeniowe, 
 elementy transmisji danych, 
 modemy BPL; 
 elementy homotyki (inteligencji przydomowej). 

Korzyści dla państwa: 
 aktywizacja nowych grup zawodowych, 
 przyspieszenie tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
 wyeliminowanie tzw. białych plam, 
 wzrost PKB, 
 poprawa efektywności zagospodarowania zasobów naturalnych, 
 poprawa konkurencyjności gospodarki, 
 poprawa niezależności energetycznej państwa bez pogłębiania problemów 

związanych z wykorzystaniem węgla, 
 podstawa proekologicznej, proefektywnościowej edukacji społeczeństwa. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez sieć energetyczną (BPL) może 
przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 
szczególnie w małych miastach i na wsi. Doświadczenia innych państw wskazują, 
że inwestycja w tzw. inteligentne sieci energetyczne umożliwia wdrożenie BPL  
w Polsce i zwraca się już po czterech latach. 
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THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT THE BROADBAND 
OVER POWER LINES IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The Broadband over Power Lines (BPL) it can contribute to acceleration in Poland 
the development of informative society, particularly in small cities and villages. Expe-
riences of different countrys show, that investment in Smart Grid, initiating makes poss-
ible BPL in Poland and it turns already after 4 years. 
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REGULACJA RYNKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zapoczątkowany w latach 80. XX wieku proces przemian strukturalnych  
w światowym sektorze telekomunikacyjnym spowodował całkowitą zmianę warun-
ków funkcjonowania w tym obszarze działalności. Istota tych zmian polegała na 
wprowadzeniu zasad gospodarki wolnorynkowej poprzez powiększenie sfery wol-
ności gospodarczej (liberalizm) i rozluźnienie ograniczeń, jakim podlegają podmio-
ty chcące rozpocząć działalność na rynku telekomunikacyjnym. Jednocześnie  
w wielu krajach rozpoczął się proces prywatyzacji państwowych operatorów naro-
dowych. Konsekwencją tych działań było odejście od państwowomonopolistycznej 
struktury rynku telekomunikacyjnego i upowszechnienie zasad rynkowych w ob-
szarze funkcjonowania operatorów i świadczenia usług telekomunikacyjnych.  
 Zachodzące na rynku zmiany wymusiły również odejście od tradycyjnych 
metod regulacji, stosowanych w warunkach monopolu, na rzecz nowych rozwiązań 
przystających do konkurencyjnego rynku1. Efektem było wprowadzenie przez sze-
reg państw zasad i przepisów regulujących funkcjonowanie operatorów na rynku 
łączności elektronicznej2. W Europie regulacje sektorowe w odniesieniu do rynku 

                                                 
1  R. Czaplewski: Regulacja rynków informacji i komunikacji – nowe wyzwania i propozy-

cje ich rozwiązywania, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 35, Szczecin 2009, s. 10–13. 

2  Pojęcia telekomunikacji i łączności (komunikacji) elektronicznej są przez autora używa-
ne zamiennie. Do czasu wejścia w życie w 2002 r. dyrektyw składających się na Nowe Ramy 
Regulacyjne w dziedzinie łączności elektronicznej w dokumentach UE używane były terminy 
telekomunikacja i rynek telekomunikacyjny. Aktualnie w publikacjach organów UE i krajowych, 
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telekomunikacyjnego pojawiły się w latach 80. XX wieku i miały na celu głównie 
wspieranie nowych operatorów wchodzących na rynek. Początkiem takich działań 
była wydana przez Komisję Europejską w 1987 roku Zielona Księga, która miała 
przyczynić się do rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym oraz upo-
rządkowania tego rynku w celu maksymalnego zwiększenia możliwości oferowa-
nych przez jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. W kolejnych latach również  
w innych krajach na świecie uchwalane były przepisy demonopolizujące obszar 
telekomunikacji i ustalające zasady funkcjonowania na tym rynku. Jednym z efektów 
zmian zachodzących w sektorze telekomunikacyjnym było powoływanie na poziomie 
poszczególnych państw organów regulacyjnych, których zadaniem było wdrażanie  
i egzekwowanie obowiązujących ram prawnych. Do końca 2009 roku w 153 pań-
stwach i regionach administracyjnych powołane zostały krajowe organy regulacyjne 
(National Regulatory Authority – NRA) obejmujące kompetencjami lokalne sektory 
telekomunikacyjne i ICT (information and communications technology).  
 Może wydawać się paradoksem, że liberalizacja i deregulacja rynku teleko-
munikacyjnego doprowadziły do wzrostu zainteresowania regulacją na tym rynku, 
jednak należy mieć na uwadze, że efektem tych procesów była nie tylko zmiana 
sytuacji na rynku, ale również znacząca zmiana w podejściu do regulacji. Zmiana ta 
wiązała się głównie z odejściem od regulacji w dziedzinie funkcjonowania pań-
stwowych operatorów działających w warunkach monopolu i upowszechnieniem 
regulacji, której najważniejszym celem było wspomaganie rozwoju konkurencji na 
rynku i ochrona interesów konsumentów.  
 
 
1. Ogólne założenia regulacji  
 
 Celem polityki gospodarczej realizowanej przez organy państwa jest zwykle 
stworzenie i zapewnienie uczestnikom rynku możliwie swobodnych warunków 
gospodarowania, sprzyjających aktywizowaniu ich zachowań społecznych i gospo-
darczych3, a także zwiększanie efektywności konkurencji i wpływanie na rynkową 
alokację zasobów. Uznaje się, że interwencja państwa jest zasadna, kiedy zawodzą 
mechanizmy rynkowe (niewidzialna ręka rynku). 
 Przez wiele lat podstawowym celem polityki telekomunikacyjnej w wielu 
krajach, w tym również Unii Europejskiej, była liberalizacja tego sektora. Obecnie, 
po otwarciu rynków, za najważniejszy cel uznaje się stworzenie odpowiednich 

                                                                                                                        

jak również w publikacjach naukowych nadal obydwa terminy używane są zamiennie. Zob. S. 
Piątek: Polityka telekomunikacyjna, http://www2.wz.uw.cdu.pl/homc/spiatek/publikacje  

3  R. Czaplewski: Regulacja rynków usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej jako 
sposób przechodzenia od monopolu do konkurencji, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2010, s. 735. 
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warunków funkcjonowania sektora korzystnych dla konsumentów4. Takie podejście 
oznacza przede wszystkim zdynamizowanie rozwoju tego sektora, dostosowanie 
regulacji do szybko postępujących zmian technologicznych oraz większą niż do-
tychczas ochronę praw konsumentów. Ponieważ, jak dowodzi praktyka gospodar-
cza, najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia konsumentów niesie konkuren-
cyjna struktura rynku5, a dotychczasowe procesy demonopolizacji rynków komuni-
kacji elektronicznej w wielu krajach nie przyniosły skutku w postaci skutecznej 
konkurencji, to sprawa braku konkurencji nadal pozostaje głównym problemem  
i jednocześnie uzasadnieniem działań regulacyjnych w sektorze telekomunikacyj-
nym. Oznacza to, że proces regulacji w krajach UE opiera się na założeniu, że na 
niektórych segmentach rynku komunikacji elektronicznej nie istnieją obecnie wa-
runki skutecznej konkurencji i że warunki takie nie powstaną samodzielnie, wy-
łącznie w oparciu o prawa konkurencji. Dlatego konieczne jest stosowanie inter-
wencji publicznej w sferze telekomunikacji. W ogólnie przyjętym modelu inter-
wencja taka ma postać wyprzedzających (ex ante) regulacji sektorowych.  
 Aby zmaksymalizować pozytywne efekty zachodzących na rynku zmian, 
należy przy definiowaniu zadań i kompetencji państwa na tym rynku precyzyjnie 
określić zasady, na jakich opierać ma się polityka regulacyjna. Do takich zasad 
zalicza się m.in.: 

1. Zastąpienie regulacji konkurencją. Stworzenie klientom możliwości wybo-
ru spośród różnych usług i operatorów stanowi najefektywniejszą formę 
regulacji rynku. Jak dowodzi praktyka, konkurencja na rynku telekomuni-
kacyjnym będzie się rozwijała niezależnie od woli regulatora, jednak wła-
ściwa polityka regulacyjna może sprawić, że proces ten będzie postępował 
szybciej, a korzyści z demonopolizacji będą czerpać wszyscy uczestnicy 
rynku. Właściwa polityka regulacyjna tworzy warunki dla konkurencji, 
która zaspokaja rzeczywiste potrzeby gospodarcze i społeczne. Organ regu-
lacyjny nie powinien tworzyć „sztucznej” konkurencji, poprzez podejmo-
wanie arbitralnych decyzji określających w sposób szczegółowy kształt 
rynku czy poziom cen. Przede wszystkim ustalanie cen w oparciu o kryte-
ria inne niż ekonomiczne prowadzi do tworzenia nieefektywnych schema-
tów cenowych. 

2. Promowanie konkurencji w sposób neutralny. Ponieważ innowacje wpro-
wadzane są w coraz większym tempie, a telekomunikacja odgrywa coraz 
większą rolę w życiu społecznym i gospodarczym, jest niezwykle istotne, 
aby prowadzona przez organy państwa polityka regulacyjna w sposób neu-
tralny promowała zasady uczciwej konkurencji, a jednocześnie sprzyjała 

                                                 
4  A. Resiak: Polityka telekomunikacyjna, w: Z. Brodecki (red.): Infrastruktura, Acquis 

communautaire, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 47. 
5  Jest to związane głównie z możliwościami wyboru pośród różnych ofert rynkowych oraz 

lepszym dostosowaniem ofert producentów (usługodawców) do potrzeb konsumentów. 
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osiąganiu określonych celów społecznych np. poprzez zabezpieczenie 
wszystkim obywatelom prawa dostępu do podstawowego zestawu usług 
(usługi o charakterze powszechnym). Nierówne traktowanie operatorów 
może ograniczać klientom swobodę wyboru i zniekształcać podstawy po-
dejmowanych przez operatorów decyzji. 

3. Odpowiedzialne prowadzenie polityki regulacyjnej. Realizowana przez re-
gulatora polityka powinna uwzględniać obecne i przyszłe warunki rynkowe 
zarówno w branży telekomunikacyjnej, jak i w branżach z nią powiąza-
nych. Ceny odzwierciedlające koszty i wartość użytkową odgrywają klu-
czową rolę przy podejmowaniu decyzji przez klientów i operatorów, i dla-
tego też tam, gdzie to tylko możliwe, ceny powinny być ustalane w oparciu 
o mechanizm rynkowy. W przypadku jego braku regulator, ustalając po-
ziom cen, powinien uwzględnić społeczne i gospodarcze skutki swoich de-
cyzji. Również zakres i rodzaj świadczonych usług powinien odzwiercie-
dlać zgłaszany przez rynek popyt. Do zadań regulatora należy prowadzenie 
polityki stymulującej poziom inwestycji, wykorzystanie usług telekomuni-
kacyjnych oraz rozwój gospodarczy i społeczny w sytuacjach, kiedy siły 
rynkowe są niewystarczające.  

4. Koordynowanie zakresu regulacji i polityki prokonkurencyjnej. Istotną 
kwestią w działalności organu regulacyjnego jest ustalenie odpowiednich 
proporcji między regulowaniem rynku a promowaniem mechanizmów ryn-
kowych. W miarę rozwoju konkurencji polityka regulacyjna powinna ule-
gać transformacji, tak aby zapewnić jej zgodność z panującymi na rynku 
warunkami. Podstawą właściwie realizowanej polityki prokonkurencyjnej 
jest ograniczenie regulacji cenowej do wyjątkowych i ściśle określonych 
przypadków z wyliczeniem przypadków, kiedy i w jakim stopniu ceny mo-
gą być regulowane.  

5. Likwidacja barier ograniczających powstanie i rozwój konkurencji. Zawsze 
kiedy jest to technicznie możliwe, regulacje powinny zmierzać do usuwania 
barier ograniczających możliwości tworzenia konkurencyjnej struktury ryn-
ku. Wydaje się, że najistotniejszym krokiem w kierunku likwidacji ograni-
czeń na rynku lokalnym jest udostępnienie konkurentom wszystkich elemen-
tów sieci dostępowej (local loop) należącej do operatora narodowego.  
W przypadku połączeń długodystansowych barierą są przepisy prawne unie-
możliwiające bądź ograniczające wejście na ten rynek operatorom lokalnym. 

 Powyższe zasady znalazły swoje odbicie w aktualnym porządku prawno-
regulacyjnym Wspólnoty Europejskiej, którego podstawą stał się pakiet dyrektyw 
przyjęty 7 marca 2002 roku przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 95 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Był to już trzeci kolejny pakiet 
dyrektyw dotyczących telekomunikacji, ale ze względu na szerokie spektrum regu-
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lowanych zagadnień można przyjąć, że było to pierwsze kompleksowe podejście do 
zagadnień związanych z komunikacją elektroniczną.  
 
 
2.  Regulacje prawne dotyczące komunikacji elektronicznej na poziomie 

Wspólnoty Europejskiej  
 
 Podstawowe uregulowania prawne w dziedzinie funkcjonowania rynku komu-
nikacji elektronicznej w krajach UE zawarte są w pakiecie dyrektyw pod nazwą 
Dyrektywy Nowego Podejścia (New Regulatory Framework), przyjętym w 2002 
roku i częściowo znowelizowanym w grudniu 2009. Najważniejszym krokiem, 
który poprzedził wprowadzenie tych regulacji, był dokonany przez Komisję Euro-
pejską w listopadzie 1999 roku przegląd istniejącego ładu regulacyjnego. Jego efek-
tem było opublikowanie szeregu dokumentów6, które podsumowywały stan imple-
mentacji dotychczasowych regulacji oraz wskazywały kierunek dalszej polityki 
Komisji w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego. Poza podsumowaniem 
dotychczasowej sytuacji opublikowane dokumenty zawierały również kierunki, 
w jakich Komisja Europejska zamierzała kształtować dalszą politykę regulacyjną 
dotyczącą nie tylko sektora telekomunikacyjnego, ale także sieci i usług komunika-
cji elektronicznej7. Dzięki zastąpieniu słowa „telekomunikacja” pojęciem „łączność 
(komunikacji) elektroniczna” Komisja Europejska podkreśliła nowy zakres przed-
miotowy regulacji, którym zostało objęte zjawisko konwergencji w zakresie usług 
i sieci. W efekcie regulacje zawarte w pakiecie dyrektyw o łączności elektronicznej 
objęły wszystkie rodzaje sieci i usług służących do przekazywania sygnałów tele-
komunikacyjnych, w tym również do dystrybucji przekazów radiowych i telewizyj-
nych8. 
 Główne cele określone w Dyrektywach Nowego Podejścia to: 

 promowanie skuteczniejszej konkurencji, 
 pobudzenie rozwoju nowych technologii oraz rynku, 
 usunięcie zbędnych regulacji i uproszczenie procedur administracyjnych, 
 wzmocnienie i ujednolicenie rynku wewnętrznego, 
 ochrona konsumentów. 

                                                 
6  Były to m.in.: Piąty raport na temat implementacji Telekomunikacyjnego Pakietu Regu-

lacyjnego, COM(1999) 537, Raport na temat rozwoju rynku telewizji cyfrowej w Unii Europej-
skiej, COM(1999) 540, Zielona Księga nt. Polityki w zakresie widma częstotliwości, COM(1999) 
538, W kierunku Nowego Ładu Regulacyjnego dla usług komunikacji elektronicznej, COM(1999) 
539. 

7  A. Streżyńska, Nowy pakiet regulacyjny UE, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 
2002, nr 1, s. 32. 

8  S. Piątek, Dystrybucja przekazów telewizyjnych i radiowych w świetle dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej o łączności elektronicznej, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2002, nr 4, s. 2. 
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 W skład pakietu Nowego Podejścia wchodzi pięć dyrektyw, w tym jedna  
o charakterze generalnym oraz cztery szczegółowe. Są to następujące akty prawne9: 

 Dyrektywa ramowa – w sprawie wspólnych ram prawnych dla sieci i usług 
komunikacji elektronicznej; 

 Dyrektywa o licencjonowaniu – dotyczy autoryzowania sieci i usług ko-
munikacji elektronicznej; 

 Dyrektywa dostępowa – dotyczy dostępu do sieci łączności elektronicznej  
i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia; 

 Dyrektywa o usłudze powszechnej – w sprawie usług powszechnych i praw 
użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej; 

 Dyrektywa o ochronie danych osobowych – w sprawie przetwarzania da-
nych osobowych i ochrony prywatności w sektorze usług łączności elek-
tronicznej. 

 Dodatkowo na mocy art. 86 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, w dniu 16 września 2002 roku uchwalona została kolejna dyrektywa pakietu 
w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej10, która 
stanowi uzupełnienie do wcześniej przyjętego pakietu. Za uzupełniające akty praw-
ne stanowiące elementy nowego porządku regulacyjnego można również uznać:  

 rozporządzenia dotyczące uwolnienia pętli lokalnej11;  
 decyzję o porządku regulacyjnym w sprawie polityki widma radiowego we 

Wspólnocie Europejskiej12. 
 
 
3. Reforma pakietu regulacyjnego z 2009 roku 
 
 W dniu 20 listopada Rada Unii Europejskiej, a w dniu 25 listopada Parlament 
Europejski przyjęły „Pakiet telekomunikacyjny” – nowe ramy regulacyjne dla ryn-
ku łączności elektronicznej. Pakiet, którego przepisy państwa członkowskie mają 
obowiązek wdrożyć do połowy 2011 roku jest w praktyce nowelizacją pięciu do-
tychczas obowiązujących dyrektyw (z 2002 roku) regulujących rynek łączności 
elektronicznej Unii Europejskiej. Na pakiet ten składają się: 

                                                 
9  S. Chmielewski: Prawne aspekty liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Unii Euro-

pejskiej, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2003, nr 3, s. 16. 
10  Dyrektywa 2002/77/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z 16 września 

2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. L 249, 
17.09.2002, s. 21. 

11  Rozporządzenie 2887/2000/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej  
z 18 grudnia 2000 r. w sprawie uwolnienia dostępu do pętli lokalnej, Dz. Urz. L 336, 30.12.2000, s. 4. 

12  676/2002/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z 7 marca 2002 r.  
w sprawie polityki w zakresie spektrum radiowego, Dz. Urz. L 108, 24.4.2002, s. 1. 
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009  
z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd13, 

 Dyrektywa Lepszych Uregulowań Prawnych (Better Regulation) –
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listo-
pada 2009 r. zmieniająca dyrektywę ramową (2002/21/WE), dyrektywę  
o dostępie (2002/19/WE) oraz dyrektywę o zezwoleniach (2002/20/WE),14 

 Dyrektywa Praw Obywateli (Citizen’s Rights) – dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę o usłudze powszechnej (2002/22/WE) oraz dyrektywę o pry-
watności i łączności elektronicznej (2002/58/WE)15. 

 Celem zmian w pakiecie regulującym rynek łączności elektronicznej jest kon-
tynuacja reform z uwzględnianiem zmian zachodzących na tym rynku oraz dalsze 
wzmacnianie praw konsumenta. Zmiany wprowadzone w przepisach dotyczą mię-
dzy innymi takich kwestii szczegółowych, jak prawo użytkowników sieci telefonii 
stacjonarnej lub komórkowej do zmiany operatora z zachowaniem numeru w ciągu 
jednego dnia roboczego. Rozszerzono również prawa konsumentów w zakresie 
zawierania umów i zawartych w nich informacji. Zgodnie z nowymi regulacjami, 
umowy muszą zawierać szereg szczegółowych informacji dotyczących m.in.: po-
bieranych opłat i ich wysokości, długości umowy, formy obsługi klienta w trakcie 
obowiązywania umowy, sposobu wykonywania połączeń alarmowych, metod płat-
ności, minimalnych parametrów jakości usługi oraz rekompensaty w przypadku ich 
niedotrzymania przez dostawcę usługi. Określony został maksymalny czas trwania 
pierwszej umowy z dostawcą usług, który nie będzie mógł przekroczyć 24 miesię-
cy, przy czym konsument będzie miał prawo do zawarcia umowy trwającej nie 
dłużej niż 12 miesięcy. W odniesieniu do połączeń alarmowych podjęte mają być 
działania zmierzającej do upowszechnienia numeru 112, a na operatorów zostaną 
nałożone obowiązki dotyczące wykorzystania nowych technologii np. do przeka-
zywania odpowiednim służbom informacji o lokalizacji osoby wykonującej połą-
czenia alarmowe oraz wykonywania połączeń alarmowych przez użytkowników 
korzystających z technologii VoIP.  
 Zwiększono także ochronę przed spamem oraz w zakresie danych osobowych. 
Na dostawców usług nałożono obowiązki w zakresie należytego przechowywania  
i przetwarzania tych danych. Nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek 
informowania konsumentów oraz odpowiednie organy o przypadkach naruszenia 
prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Powinno to zachęcić dostawców 

                                                 
13  Dz. Urz. UE L 337, 18.12.2009, s. 1–10. 
14  Ibidem, s. 37–69. 
15  Ibidem, s. 11–36. 
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usług do lepszej ochrony danych podmiotów korzystających z usług telekomunika-
cyjnych. 
 Jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu przewidywał możliwość 
odcięcia dostępu do Internetu użytkownikom podejrzewanym o naruszenie praw 
autorskich przed wydaniem wyroku sądowego. Uznając jednak, że Internet ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia oświaty oraz korzystania w praktyce  
z wolności wypowiedzi i dostępu do informacji, ostatecznie przyjęto zapis chronią-
cy prawo obywatela do Internetu uniemożliwiające państwom członkowskim odłą-
czanie internautów od sieci bez uprzedniego przeprowadzenia sprawiedliwej  
i bezstronnej procedury gwarantującej użytkownikowi prawo do przedstawienia 
swego stanowiska. Ograniczenia dostępu do Internetu mogą być nakładane jedynie, 
jeśli są one odpowiednie, proporcjonalne i niezbędne w społeczeństwie demokra-
tycznym, szanują zasadę domniemania niewinności i prawo do prywatności.  
 Nowe regulacje zwiększają również niezależność krajowych organów regula-
cyjnych przez ograniczenie możliwości wywierania na te organy wpływów poli-
tycznych oraz uniemożliwienie odwoływania ich szefów w drodze arbitralnych 
decyzji. Wprowadzone zostały zapisy dotyczące podziału operatorów dominują-
cych. Krajowe organy regulacyjne zyskały w ten sposób potwierdzenie legalności 
działań umożliwiających zobowiązanie operatorów telekomunikacyjnych do od-
dzielenia części przedsiębiorstwa świadczącej usługi hurtowe od części świadczącej 
usługi detaliczne. 
 Na regulatorów narodowych nałożony został obowiązek wspieranie konkuren-
cji i inwestycji w sieci nowej generacji (NGA). Oznacza to, że obowiązek udostęp-
nienia infrastruktury innym operatorów może być stosowany w odniesieniu do no-
wej i zmodernizowanej infrastruktury (np. światłowodowej). Nakładając taki obo-
wiązek, regulator będzie musiał uwzględniać jednak w należyty sposób ryzyko 
inwestującego operatora oraz zapewnić należyty zwrot z inwestycji operatorowi 
inwestującemu. 
 Na mocy nowych przepisów powołano Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (Body of European Regulators for Electronic Communications – 
BEREC), który tworzą szefowie organów regulacyjnych w dziedzinie telekomuni-
kacji wszystkich 27 państw członkowskich. Organ ten zastąpi obecną Europejską 
Grupę Regulatorów (ERG). Od 2010 roku BEREC sprawuje funkcje doradcze, 
wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regulatorów rynku tele-
komunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyjnymi o zakresie 
transgranicznym. Jego celem jest także wsparcie dla działań związanych z wdroże-
niem agendy cyfrowej i jednolitego rynku telekomunikacyjnego w Europie.  
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Podsumowanie 
 
 Procesy liberalizacji na rynku telekomunikacyjnym przyczyniły się do rozbi-
cia „narodowych monopoli” i zmian w strukturze rynku. Zniesienie ograniczeń 
prawnych związanych z dostępem do rynku nie pozbawiło jednak byłych monopo-
listów przewagi rynkowej nad nowo wchodzącymi na rynek operatorami. Silna 
pozycja, jaką dysponowali operatorzy zasiedziali, spowodowała liczne utrudnienia  
w rozwoju konkurencyjnych operatorów i tworzeniu warunków efektywnej konku-
rencji. 
 Dążenie do rozwiązania tych problemów stało się podstawą ukształtowania 
zasad ingerencji organów państwa na rynku telekomunikacyjnym. W przeciwień-
stwie do stosowanych wcześniej regulacji dotyczących funkcjonowania państwo-
wych monopolistów współczesne podejście do regulacji zakłada, że jej głównym 
celem jest wspomaganie rozwoju konkurencji i ochrona interesów konsumentów. 
 Podstawową zasadą regulacji jest zastrzeżenie, że ingerencja organów państwa  
w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych może mieć miejsce wyłącznie 
wtedy, kiedy mechanizmy rynkowe zawodzą, a zakres ingerencji powinien się zmniej-
szać (aż do całkowitego jej zaprzestania) wraz z rozwojem efektywnej konkurencji. 
 Szczególna rola w zakresie realizacji polityki państwa na rynku telekomunika-
cyjnym przypadła krajowym organom regulacyjnym, które na podstawie ściśle 
określonych reguł i w zakresie przyznanych na mocy prawa kompetencji mogą 
wpływać na zachowanie przedsiębiorców na rynku telekomunikacyjnym m.in. po-
przez nakładanie i egzekwowanie obowiązków regulacyjnych. 
 Jak wskazują doświadczenia w zakresie realizacji polityki państwa w sektorze 
łączności elektronicznej, racjonalne działania regulacyjne przyczyniają się do roz-
woju efektywnej konkurencji w tym sektorze, co wpływa na lepsze zaspokojenie 
potrzeb klientów w zakresie nowoczesnych usług. Zwiększaniu dostępności usług 
towarzyszy także wzrost ich jakości oraz spadek cen. 
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WARTOŚĆ REPUTACJI I MOC MARKI NA RYNKU USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH NA PODSTAWIE RANKINGU MAREK POLSKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elemen-
tów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego 
odróżnienia od oferty konkurentów1. Reputacja i moc marki są ściśle związane z jej 
wizerunkiem i tożsamością. 
 Image (wizerunek) marki odnosi się do jej odbiorcy (nabywcy), do sposobu,  
w jaki postrzega markę otoczenie, a tożsamość marki odnosi się do jej właściciela, 
do relacji wewnętrznych. Podmiot kształtuje więc tożsamość marki, której zada-
niem jest: określenie znaczenia, zamiaru i powołania marki. Wizerunek jest two-
rzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez markę (nazwa marki, 
znaki graficzne, produkty, reklama, sponsoring itp.). Jest rezultatem wydobywania 
przez konsumenta znaczenia tych sygnałów i ich interpretacji. Wizerunek opisuje 
sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobrażają sobie markę. Istota tożsamości marki 
wynika z odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega indywidualność mar-
ki?, jakie są długofalowe plany i ambicje marki?, co stanowi o jej spójności?, jakie 
są wartości tworzące markę?, jakie są jej znaki rozpoznawcze? Znaczenie marki  
w rozwoju działań marketingowych jest bezsporne. 
 Marka jest więc wyznacznikiem wartości produktu, wpływa na wielkość 
sprzedaży i rynku konsumentów. W artykule poddano analizie wybrane kategorie 
związane z marką: wartość reputacji marki oraz jej moc. Celem rozważań jest ana-

                                                 
1  Ph. Kotler, G. Armstrong: Principles of Marketing, Prentice Hall International, London 

1989, s. 248. 
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liza przeobrażeń rynku polskich marek telekomunikacyjnych, analiza rankingów  
w różnych kategoriach, ocena przyczyn zmian na tym rynku. Wyniki analizowa-
nych badań pochodzą z Rankingu najcenniejszych polskich marek2. 
 
 
1. Wartość marki 
 
 Łączna wartość najcenniejszych polskich marek wzrosła w ciągu ostatnich 
dwóch lat o 22%, co potwierdza siłę polskiej gospodarki, która przeszła przez glo-
balny kryzys dużo łatwiej niż reszta Europy. Metodyka rankingu „Rzeczypospoli-
tej” obejmuje wyniki finansowe i rolę marki w decyzjach zakupowych konsumen-
tów. Wartość najdroższych 100 marek według rankingu BrandZ przekroczyła 2 bln 
dol. Istotnym spostrzeżeniem może być fakt, że silne marki są odporne na wahania 
koniunktury i zyskują na wartości także w czasie kryzysu. Systematycznie też w 
rankingach rośnie pozycja nowych technologii. Do najcenniejszych marek nie-
zmiennie należą: Google, IBM, Apple i Microsoft. Według rankingu Interbrand na 
pierwszym miejscu jest Coca-Cola, a w dalszej kolejności marki IT: IBM, Microso-
ft, Google. Różnice w wynikach rankingów zależą od przyjętej metodologii badaw-
czej. Jednak dominujący wpływ na pozycję marek ma rozmiar prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.  
 Łączna wartość 330 najcenniejszych polskich marek osiągnęła prawie 61 mld 
zł, co oznacza wzrost o 3 mld w stosunku do zeszłego (2009) roku. Tytuł najcen-
niejszej marki należy od kilku lat do Orlenu (tabela 1).  
 

Tabela 1 
Zdobywcy tytułu Najcenniejsza Marka w poszczególnych latach 

 

2010 2009 2008 2007 2006 

ORLEN ORLEN ORLEN ORLEN TP SA 
Źródło:  A. Błaszczak: Kotwica w trudnych czasach, Ranking najcenniejszych polskich 

marek…, op. cit., s. 4. 
 
 Podstawowym kryterium doboru marek do rankingu jest miejsce ich narodzin 
– polskość. Do powstania rankingu wykorzystano metodę opłat licencyjnych (po-
wszechnie stosowaną na świecie – relief from royalty). Istotą tej metody są hipote-
tyczne opłaty, jakie może ponieść użytkownik marki, jeśli będzie korzystał z niej na 
podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji do przychodów ze 
sprzedaży netto. Wartości obliczono przez zsumowanie zdyskontowanych przy-

                                                 
2  Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie”, 

ISSN 0208-9130, 2 grudnia 2010. 
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szłych opłat licencyjnych (po opodatkowaniu)3. Dane na ten temat zostały przed-
stawione w tabeli nr 2. 
 

Tabela 2 
Ranking marek według wartości 

 

Lp Nazwa marki 
Wartość 

marki 2010 
(mln zł)  

Wartość 
marki 2009 

(mln zł) 

Zmiana warto-
ści marki 

2010/2009 (%) 

Pozycja 
2009 

Branża 

1. Orlen 3794 3648 4  1 Paliwo 
2. PKO Bank 

Polski 
3644 3161 15 2 Banki 

3. PZU 2830 2823 0 3 Ubezpieczenia 
4. Telekomuni-

kacja Polska 
1813 2084 -13 4 Telekomunikacja 

5. Era 1479 1584 7 5 Telekomunikacja 
6. 

Biedronka 1350 953 42 9 
Sprzedaż deta-
liczna żywności 

7. TVN 1322 1088 21 8 Telewizja 
8. Bank Pekao 1297 1548 -16 6 Banki 
9. Plus 1084 1193 -9 7 Telekomunikacja 
10. Bank BPH 1065 316 236 48 Banki 

Źródło:  M. Ankiewicz, Koniec długiej serii markowych zwyżek, Ranking najcenniejszych 
polskich marek…, op. cit., s. 5. 

 
 W rankingu „Rz” z 2010 roku aż 188 marek zyskało na wartości, ale też  
142 straciły. Pierwsza piątka najcenniejszych polskich marek osiągnęła wartość 
13,6 mld zł, osiągając wzrost wartości o 2%. Największą zwyżkę zanotował Bank 
BPH, nieco mniejszą Getin Bank, Play, Netia, Smyk oraz Herbapol. Największego 
skoku w rankingu dokonał Bank BPH, z 48. pozycji na 10., zmiana na plus wartości 
marki wyniosła 236%.  
 Na czwartym miejscu znalazła się pierwsza marka z branży telekomunikacyj-
nej – Telekomunikacja Polska, na piątym Era, a na dziewiątym Plus. Aż trzy marki 
z analizowanej branży uplasowały się w pierwszej dziesiątce najcenniejszych pol-
skich marek. Play, choć nie trafił do tej dziesiątki, zanotował jeden z większych 
wzrostów wartości marki. 
 Wiele marek popełniło błąd zaniechania i tym samym ich pozycja w rankin-
gach drastycznie spadła bądź nie ma ich na rynku. Należą do nich: Pewex, EB, 
Frugo, 10,5, Swarzędz, Galeria Centrum. Są to marki, które jeszcze 10 lat temu 
wydawały się bardzo mocne, bezkonkurencyjne. Ich porażki wynikają często  
z błędów komunikacyjnych, braku pomysłu na strategię, zaniechania rozwoju marki 
(np. Pewex, Moda Polska, Cepelia, Baltona, Orbis Travel). Najbardziej spektaku-
larną porażkę dostrzegają specjaliści w marce EB, liderze rynku piwa z połowy lat 

                                                 
3  Źródło: M. Ankiewicz, Koniec długiej serii markowych zwyżek, Ranking najcenniejszych 

polskich marek…, op. cit., s. 8. 
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90. Marka EB zmieniła podejście polskich konsumentów do piwa, które stało się 
dzięki niej modnym napojem. Za bardzo jednak wyprzedziło rynek, było zbyt no-
woczesne4.  
 
 
2. Moc marki 
 
 Moc marki jest miarą efektywności zarządzania – relacją jej wartości do wiel-
kości rocznej sprzedaży5. W rankingu mają szanse wszystkie marki, ponieważ nie 
jest tu istotny rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej.  
 Prestiż – wskazuje relatywne oceny użytkowników prestiżu marek w danej 
kategorii. Oceniają oni, jakim prestiżem cieszy się dana marka na tle innych marek 
tego typu dostępnych na rynku. 
 Postrzegana jakość – informuje o relatywnych ocenach użytkowników po-
strzeganej jakości marek, która jest osądem konsumentów na temat ogólnej dosko-
nałości i wyższości marki. Nie zawsze jest to ocena obiektywna, zależy od osobi-
stych odczuć konsumenta. Często różni się od jakości rzeczywistej. Klienci ocenia-
ją produkt na podstawie subiektywnych odczuć, sygnałów, symboli. W przypadku 
kiedy jakość trudno jest ocenić z braku odpowiednich kryteriów, głównym sygna-
łem jakości może być cena dobra. 
 Świadomość marki – oznacza jej znajomość. W badaniach wykorzystuje się 
dwie miary: pamięć wspomaganą i pamięć spontaniczną. Świadomość marki 
zwiększa prawdopodobieństwo, że marka będzie brana pod uwagę przy zakupie 
wyrobu. W tabeli 3 przedstawiono zdobywców tytułu Najmocniejsza Marka 
w latach 2006–2010. 
 Na rynku usług telekomunikacyjnych w rankingu mocy marki ujęto aż 16 
funkcjonujących na nim marek i konkurujących o klientów, co przedstawiono 
w tabeli 4. 
 W roku 2010 po raz pierwszy trójkę najmocniejszych liderów marek teleko-
munikacyjnych stworzyli sami operatorzy telefonii komórkowej. Pierwsze miejsce 
zajęła Era, główna marka Polskiej Telefonii Cyfrowej. Drugie miejsce – Plus, będą-
cy marką Polkomtelu, natomiast z trzeciego spadła marka Telekomunikacja Polska. 
Analizując rankingi z lat ubiegłych, można stwierdzić, że choć miejsca w czołówce 
zajmują te same firmy (1 i 2), to dystans między nimi stale się zmniejsza. Era jest 
najlepiej rozpoznawanym znakiem towarowym (niebiesko–biały), ale Plus jest 
lepszy pod względem liczby klientów i wyników finansowych. Główną przyczyną 
sukcesu Ery jest konsekwencja, z jaką świadomość jest budowana wśród konsu-
mentów.  

                                                 
4  Por. A. Błaszczak, Niewykorzystane szanse i porażki, Ranking najcenniejszych polskich 

marek…, op. cit., s. 12. 
5  M. Ankiewicz, Kryzys osłabił wiele marek, Ranking najcenniejszych…, op. cit., s. 14. 
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Tabela 3 
Zdobywcy tytułu Najmocniejsza Marka w poszczególnych latach 

 
Kategoria 2010 2009 2008 2007 2006 
Słodycze i lody Wedel Wedel Wedel Wedel Wedel 
Pozostałe produkty 
żywnościowe 

Pudliszki Pudliszki Bebiko 

Napoje bezalkoholowe Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Napoje alkoholowe Tyskie Tyskie Żywiec  
Odzież i obuwie Reserved Reserved Wólczanka Wólczanka Apart 
Pozostałe produkty 
niespożywcze 

Apart Apart Apart 

Kosmetyki i higiena Luksja Dr Irena Eris Luksja 
Media i wydawnictwa TVN TVN TVN RMF FM TVN 
Telekomunikacja Era Era Era POP 
Handel Allegro.pl Allegro.pl Allegro.pl Sphinx  
Usługi  Nk.pl 
Finanse PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP 

Źródło:  A. Błaszczak, Kotwica w trudnych czasach, Ranking najcenniejszych polskich 
marek…, op. cit., s. 4. 

 
Tabela 4 

Marki telekomunikacyjne 
 

Lp Nazwa marki Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki  
(0-100) 

Postrze-
gana 
wartość  
(0-100) 

Prestiż 
(0-100) 

Postrzegana 
jakość  
(0-100) 

Świado-
mość 
marki 
(0-100) 

  1. Era 518 530 54 60 75 71 84 
  2. Plus 502 501 52 60 73 70 67 
  3. Play 484 454 50 65 69 68 67 
  4. Telekomunika-

cja Polska 
458 492 47 36 65 60 76 

  5. Era Tak Tak 434 457 44 60 69 67 50 
  6. Heyah 432 411 44 63 63 62 57 
  7. Simplus 419 466 42 54 65 61 51 
  8. Neostrada 411 450 41 44 64 65 39 
  9. Blueconnect 405 430 41 41 69 62 20 
10. Netia 385 392 38 50 59 58 43 
11. Aster 335 326 51 61 71 72 25 
12. Dialog 334 377 33 31 53 49 22 
13. Sami Swoi 331 353 32 45 52 52 32 
14. Multimedia 327 333 49 52 70 68 25 
15. Toya 309 342 46 49 67 66 13 
16. Vectra 299 335 45 51 66 63 27 

Źródło:  U. Zielińska: Konsekwencja sprzyja Erze, Ranking najcenniejszych polskich ma-
rek…, op. cit., s. 22. 

 
 Polska Telefonia Cyfrowa w 2007 roku rozpoczęła kampanię reklamową pod 
hasłem „Era nadaje rytm”, sugerując tym samym związek usług komórkowych  
z muzyką i tańcem. Był to bardzo dobry krok. Hasło nadal jest aktualne i rozpo-
znawane, wiążąc działania wizerunkowe. Wokół niego powstają kolejne projekty 
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marketingowe Ery, np. uruchomiony w sierpniu 2010 roku portal eramusicgar-
den.pl. Do największych projektów popularyzujących markę i nadających jej atry-
buty sponsora należą: festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty i cykl koncertów Era 
Jazzu.  
 Drugi w rankingu – Plus jest również patronem wielu przedsięwzięć kultural-
nych i właścicielem największego serwisu z plikami muzycznymi Muzodajnia.pl. 
Pomimo tego stale zajmuje drugie miejsce. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że 
Polkomtel stawia mocno na promocję mniejszych marek: Simplusa i 36,6, oraz 
konkretnych usług. To rozdrobnienie działań promocyjnych odbija się niekorzystnie 
na głównej marce operatora.  
 Trzecia w rankingu – marka Play, należąca do zdobywającego rynek operatora 
P4, zaistniała na rynku i zdobyła popularność zarówno fioletowo- białą kolorystyką, 
widocznymi, skierowanymi w konkurencję hasłami reklamowymi (bez „ściemy”), 
jak i aktywnym promowaniem usługi przenoszenia numerów (MNP). Istotą działań 
promocyjnych jest ciekawa informacja. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza wykazała, że liderami na polskim rynku są głównie 
marki z tradycją, marki, które dbają o stałe kształtowanie wizerunku, przywiązują 
wagę do działań promocyjnych. Do najmocniejszych polskich marek należą: Orlen, 
PKO Bank Polski, PZU, Telekomunikacja Polska, Era, Biedronka, TVN, Bank 
Pekao, Plus, Bank BPH. Najcenniejszą marką od pięciu lat jest Orlen.  
 Na rynku usług telekomunikacyjnych dominują operatorzy telefonii komór-
kowej, zajmując trzy pierwsze miejsca. Są to marki, których źródłem sukcesu jest 
konsekwentnie stosowana strategia promocji.  
 Metodologia zastosowana w analizowanym rankingu zawiera pewne uprosz-
czenia, co powoduje, że profesjonalna wycena, za pomocą precyzyjniejszej metody, 
mogłaby dać inne wyniki. Różnice pomiędzy markami są często niewielkie. Anali-
zie poddano marki konsumenckie, ich wartość nie odzwierciedla więc sprzedaży 
kierowanej do klientów instytucjonalnych.  
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REGULACJA AUDIOWIZUALNYCH PRZEKAZÓW HANDLOWYCH 
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Idea stworzenia jednolitego rynku usług audiowizualnych, w tym audycji, 
programów i nadawania w telewizji jest obecna w działaniach Unii Europejskiej  
(a wcześniej EWG) już od wielu lat.  
 Główne problemy regulowane w prawie europejskim dotyczą przede wszystkim: 

 ujednolicenia przepisów regulujących rynek usług audiowizualnych, 
 działalności nadawców publicznych i koncesjonowania dostępu do rynku 

usług audiowizualnych dla pozostałych podmiotów, 
 promocji i dystrybucji programów telewizyjnych, 
 audiowizualnych przekazów handlowych, 
 ochrony małoletnich, 
 prawa do odpowiedzi podmiotów, o których podano nieprawdziwe infor-

macje, 
 usług audiowizualnych świadczonych na żądanie, 
 wdrażania nowych technologii w telewizji, itp. 

 Niniejszy artykuł podejmuje przede wszystkim problem regulacji audiowizu-
alnych przekazów handlowych, na które składają się reklama telewizyjna, sponso-
rowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu1.  

                                                 
1  „»handlowy przekaz audiowizualny« oznacza obrazy z dźwiękiem lub bez niego, które 

mają służyć bezpośredniemu lub pośredniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby 
fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Obrazy te towarzyszą audycji lub 
zostają w niej umieszczone w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie lub w celach auto-
promocji”. Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. 
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1. Uregulowania ogólne 
 
 Pierwszym i zasadniczym krokiem w zakresie regulacji tej problematyki było 
wydanie Dyrektywy Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących 
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej w 1989 roku2. Wymieniona 
dyrektywa była dwukrotnie nowelizowana, co przynosiło zmiany w zakresie regu-
lacji przekazów handlowych3. 
 Tabela 1 przedstawia zakres zagadnień dotyczących przekazów handlowych 
regulowanych wymienionymi dyrektywami. 
 

Tabela 1 
Obszary regulacji przekazów komercyjnych 

 
Dyrektywa z 1989 r. Nowelizacja z 1997r. Nowelizacja z 2007r. 

- - handlowy przekaz audiowizualny 

reklama telewizyjna reklama telewizyjna reklama telewizyjna 

kryptoreklama kryptoreklama ukryty handlowy przekaz audiowizu-

alny 

sponsorowanie sponsorowanie sponsorowanie 

techniki podprogowe techniki podprogowe techniki podprogowe 

- telezakupy telesprzedaż 

- - lokowanie produktu 

Źródło:  Dyrektywa 89/552/EWG, Dz. U. EWG z 17.10.1989r.Nr L 298/23; Dyrektywa 
97/36/WE, Dz. U. WE z 1997r., Nr L 202/60; Dyrektywa 2007/65/WE, Dz. U. WE 
z 2007r., Nr L 332/27. 

 

                                                                                                                        

zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej Dz. U. WE z 2007r., Nr L 332/27, art. 1. 

2  Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wy-
konywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, 89/552/EWG, Dz. U. EWG z 17.10.1989r. Nr 
L 298/23. 

3  Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. zmie-
niająca dyrektywę Rady 89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyj-
nej działalności transmisyjnej Dz. U. WE z 1997r., Nr L 202/60; 

Dyrektywa 2007/65/WE... - jej obowiązkowe wdrożenie w państwach członkowskich okre-
ślono do 19.12.2009. 
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 Wszystkie audiowizualne przekazy handlowe podlegają następującym ograni-
czeniom: 

 zakazane jest stosowanie technik podprogowych, 
 zakazane jest emitowanie ukrytych handlowych przekazów audiowizual-

nych, w tym kryptoreklamy, przekazy tego typu muszą być łatwo rozpo-
znawalne, 

 handlowe przekazy audiowizualne nie mogą: 
a) podważać szacunku dla ludzkiej godności; 
b) zawierać treści dyskryminujących z powodu rasy, płci lub narodowości; 
c) obrażać przekonań religijnych ani politycznych; 
d) zachęcać do postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu; 
e) zachęcać do postępowania szkodzącego ochronie środowiska; 

 zakazane jest emitowanie przekazów na temat papierosów i innych wyro-
bów tytoniowych, 

 przekazy dotyczące napojów alkoholowych: nie mogą być specjalnie skie-
rowane do małoletnich, a w szczególności przedstawiać małoletnich i nie 
mogą zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji takich napojów, 

 zakazana jest emisja wszystkich handlowych przekazów audiowizualnych 
na temat produktów leczniczych i zabiegów leczniczych dostępnych jedy-
nie na receptę w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega do-
stawca usług medialnych, 

 handlowe przekazy audiowizualne: 
a) nie powinny bezpośrednio nawoływać małoletnich do nabywania pro-
duktów lub usług, wykorzystując ich brak doświadczenia lub łatwowier-
ność; 
b) nie powinny bezpośrednio zachęcać małoletnich do wywierania presji na 
rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych 
produktów lub usług; 
c) nie powinny wykorzystywać szczególnego rodzaju zaufania małoletnich, 
jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach; 
d) nie powinny w nieuzasadniony sposób pokazywać małoletnich w nie-
bezpiecznych sytuacjach. 

 Państwa członkowskie mają obowiązek zachęcać dostawców usług medial-
nych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych 
przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących 
elementem takich audycji, które reklamują artykuły żywnościowe lub napoje zawie-
rające składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym 
zwłaszcza takie jak: tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany nie-
zalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie. 
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2. Wymagania szczególne dotyczące reklamy i telesprzedaży 
 
 Reklama telewizyjna od początku stała się głównym przedmiotem regulacji 
przekazów komercyjnych. Chodziło również o zapewnienie przestrzegania mini-
mum przepisów przez wszystkie państwa członkowskie z uwagi na możliwość dzia-
łania nadawcy w jednym państwie członkowskim, który nadawał program na teren 
innego państwa członkowskiego. Swobodę takiej działalności umożliwiała Europej-
ska konwencja o telewizji ponadgranicznej4. 
 Już sama definicja reklamy telewizyjnej była zmieniana w każdej ze wspo-
mnianych dyrektyw, co przedstawia tabela 2. 
 

Tabela 2 
Definiowanie reklamy telewizyjnej w dyrektywach UE 

 
Dyrektywa z 1989 r. Nowelizacja z 1997r. Nowelizacja z 2007r. 

„reklama telewizyjna” ozna-
cza wszelką formę ogłoszeń 
emitowanych za opłatą lub 
inną formą wynagrodzenia 
bądź w celach promocyjnych 
przez przedsiębiorstwa pry-
watne bądź publiczne, mają-
cych związek z ich działalno-
ścią handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub zawodową 
oraz mających na celu pro-
mocję towarów i usług, 
również w dziedzinie handlu 
nieruchomościami, a także 
prawa i obowiązki, w zamian 
za zapłatę. 

„reklama telewizyjna”: każda 
forma obwieszczenia trans-
mitowanego, odpłatnie lub za 
inne podobne świadczenie, 
lub transmisja do celów 
autopromocyjnych, przez 
przedsiębiorstwo prywatne 
lub publiczne, w powiązaniu 
z działalnością handlową, 
produkcyjną, rzemieślniczą 
lub zawodową w celu zwięk-
szenia sprzedaży towarów 
lub świadczonych usług, 
włączając nieruchomości, 
prawa i zobowiązania. 

„reklama telewizyjna” ozna-
cza wszelkiego rodzaju ogło-
szenia związane z działalno-
ścią handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub działalno-
ścią w ramach wolnego za-
wodu rozpowszechniane 
przez przedsiębiorstwo pu-
bliczne lub prywatne lub 
osobę fizyczną w zamian za 
opłatę lub podobne wynagro-
dzenie lub rozpowszechniane 
przez to przedsiębiorstwo lub 
tę osobę fizyczną w celach 
autopromocji w celu promocji 
odpłatnego dostarczania 
towarów lub świadczenia 
usług, w tym nieruchomości, 
praw i zobowiązań. 

Źródło:  Dyrektywa 89/552/EWG, Dz. U. EWG z 17.10.1989r.Nr L 298/23; Dyrektywa 
97/36/WE, Dz. U. WE z 1997r., Nr L 202/60; Dyrektywa 2007/65/WE, Dz. U. WE 
z 2007r., Nr L 332/27. 

 
 Definicja reklamy telewizyjnej w omawianych regulacjach jest istotna ze 
względu na zakres możliwości jej emisji o określonym czasie nadawania programu 
oraz w konkretnych punktach tego programu, czyli pomiędzy audycjami lub pod-
czas bloków ze spotami przerywających konkretne audycje.  

                                                 
4  Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 ma-

ja 1989 roku, Dz.U. 1990 r., Nr 32, poz. 160 i 161. 
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 Telesprzedaż zdefiniowano się jako przekaz ofert skierowanych bezpośrednio 
do odbiorców z zamiarem odpłatnego dostarczania towarów lub świadczenia usług, 
w tym nieruchomości, praw i zobowiązań5. 
 Aktualne regulacje dotyczące wyłącznie reklamy telewizyjnej i telesprzedaży 
dotyczą6: 

 obowiązku wyodrębnienia reklam i telesprzedaży z innych elementów pro-
gramu za pomocą przerywników optycznych oraz/lub akustycznych, 

 emisja pojedynczych reklam i spotów telesprzedazy poza spotami umiesz-
czanymi podczas transmisji wydarzeń sportowych stanowi wyjątek, 

 reklama i telesprzedaż powinna być emitowana tak, aby nie została naru-
szona integralność audycji w trakcie której jest nadawana, 

 możliwości przerywania reklamą i telesprzedażą filmów wyprodukowa-
nych dla telewizji jak również audycji dla dzieci tylko raz na 30 minut, jeśli 
długość filmu lub audycji przekracza 30 minut, 

 zakazu przerywania reklamą emisji obrządków religijnych, 
 procentowy udział czasu transmisyjnego przeznaczonego na telesprzedaż  

i reklamy w trakcie godziny zegarowej nie może przekraczać 20%, 
 bloki telesprzedaży powinny być nadawane nieprzerwanie przez co naj-

mniej 15 minut, 
 Od początku regulacji problemu reklamy telewizyjnej i telesprzedaży państwa 
członkowskie zachowują możliwość odmiennej regulacji: 

 miejsca reklamy i telesprzedaży w nadawanych programach telewizyjnych 
i możliwości przerywania reklamami audycji,  

 czasu nadawania reklam i telesprzedaży (łącznego jak i poszczególnych 
bloków reklamowych),  

ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do przekazów telewizyjnych przeznaczonych 
do odbioru na terenie państwa stosującego odmienne regulacje, które nie mogą być 
w sposób bezpośredni lub pośredni odbierane na terenie innego państwa członkow-
skiego. 
 Należy podkreślić, że obowiązek implementacji prawa UE do krajowych sys-
temów prawnych wywarł znaczący wpływ na kształt regulacji kwestii reklamy 
telewizyjnej. Takie działanie uchroniło wiele społeczeństw od prób obchodzenia 
przepisów dotyczących reklamy telewizyjnej poprzez nadawanie z terenu innego 
państwa. 
 
 

                                                 
5  Dyrektywa 2007/65/WE .... art.1. litera l. 
6  Definicji i przepisów dotyczących reklamy nie stosuje się do: obwieszczeń o własnych 

audycjach, ani w związku z produktami wywodzącymi się bezpośrednio z tych audycji, bloków 
sponsorowanych, ani do lokowania produktu. 
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3. Wymagania szczególne dotyczące sponsorowania 
 
 Sponsorowanie definiowane jest jako wszelkiego rodzaju udział, jaki publicz-
ne lub prywatne przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, nieświadcząca audiowizual-
nych usług medialnych ani nieprodukująca utworów audiowizualnych, miały  
w sfinansowaniu audiowizualnych usług medialnych lub audycji w celu promowa-
nia swojej firmy, swojego znaku towarowego, swojego wizerunku, swojej działal-
ności lub swoich wyrobów7. 
 Wymagania szczegółowe z zakresu sponsorowanych audiowizualnych usług 
medialnych oraz audycji sponsorowanych dotyczą następujących zagadnień8: 

 treść usług medialnych i audycji sponsorowanych, a w przypadku rozpo-
wszechniania telewizyjnego także ich miejsce w żadnych okolicznościach 
nie podlega wpływom powodującym naruszenie odpowiedzialności i nieza-
leżności redakcyjnej dostawcy usług medialnych; 

 usługi i audycje sponsorowane nie mogą zachęcać bezpośrednio do zakupu 
lub najmu towarów ani usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne od-
niesienia do tych towarów lub usług; 

 widzowie muszą być wyraźnie poinformowani o istnieniu umowy o spon-
sorowaniu. Audycje sponsorowane są wyraźnie oznaczone za pomocą na-
zwy, znaku firmowego lub jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, ta-
kiego jak odniesienie do jego produktu(-ów) lub usługi (usług) lub do ich 
charakterystycznego znaku, w sposób właściwy dla audycji – na początku, 
w trakcie ich trwania lub na końcu; 

 audiowizualne usługi medialne i audycje nie mogą być sponsorowane przez 
przedsiębiorstwa, których zasadnicza działalność polega na produkcji lub 
sprzedaży papierosów i innych wyrobów tytoniowych; 

 audiowizualne usługi medialne lub audycje sponsorowane przez przedsię-
biorstwa, których działalność obejmuje produkcję lub sprzedaż produktów i 
zabiegów leczniczych, mogą promować firmę lub wizerunek przedsiębior-
stwa, ale nie mogą promować konkretnych produktów ani zabiegów lecz-
niczych, jeżeli w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega do-
stawca usług medialnych, są one dostępne wyłącznie na receptę; 

 audycje informacyjne i audycje dotyczące bieżących wydarzeń nie mogą 
być sponsorowane, 

 państwa członkowskie mogą zabronić prezentowania firmowego znaku 
sponsora podczas audycji dla dzieci, audycji dokumentalnych i religijnych. 

 
 

                                                 
7  Dyrektywa 2007/65/WE .... art.1. litera k. 
8  Dyrektywa 2007/65/WE .... art.3f.. 
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4. Wymagania szczególne dotyczące lokowania produktu 
 
 Za „lokowanie produktu” w przekazach audiowizualnych uznaje się: 
„…wszelkie formy handlowego przekazu audiowizualnego polegającego na przed-
stawieniu lub nawiązaniu do produktu, usługi lub ich znaku towarowego w taki 
sposób, że stanowią one element samej audycji, w zamian za opłatę lub podobne 
wynagrodzenie”.9 
 Najważniejszą cechą pozwalającą rozróżnić sponsorowanie prezentacji pro-
duktu i jego lokowanie, jest fakt, że w przypadku lokowania produktu odwołanie do 
danego produktu zostaje wbudowane w akcję audycji, a w przypadku sponsorowa-
nia – informacje o sponsorowaniu mogą się pojawić w trakcie trwania audycji, ale 
nie stanowią one elementu jego akcji. 
 Bezpłatne dostarczanie towarów lub usług, takich jak rekwizyty lub nagrody, 
traktuje się jako lokowanie produktu jedynie wtedy, gdy dane towary lub usługi 
mają znaczną wartość10. 
 Generalną zasadą jaką przyjęto w regulacji rynku audiowizualnego jest 
zakaz lokowania produktu11. 
 Jednak jak w przypadku wielu regulacji UE i w sprawie lokowania produktu 
przyjęto odstępstwa od zasady generalnej i pozostawiono państwom członkowskim 
możliwość ich stosowania. Odstępstwa te dotyczą dopuszczalności lokowania pro-
duktu: 

  „w utworach kinematograficznych, filmach i serialach wyprodukowanych 
na użytek audiowizualnych usług medialnych, w audycjach sportowych 
oraz audycjach rozrywkowych [z wyjątkiem audycji dla dzieci – przypis 
autora], lub  

 w przypadku gdy nie dochodzi do płatności, ale jedynie do dostarczenia 
bezpłatnie pewnych towarów lub usług, takich jak rekwizyty i nagrody, po 
to, aby zostały zaprezentowane w audycji”12. 

 Dopuszczalność lokowania produktu jest obwarowana licznymi wymagania-
mi. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, muszą spełniać co najmniej 
wszystkie następujące wymagania: 

a) „ich treść, a w przypadku rozpowszechniania telewizyjnego także ich miej-
sce w układzie audycji w żadnych okolicznościach nie podlega wpływom 
powodującym naruszenie odpowiedzialności i niezależności redakcyjnej 
dostawcy usług medialnych; 

                                                 
9  Dyrektywa 2007/65/WE .... art.1. litera m. 
10  Dyrektywa 2007/65/WE .... motyw 61. 
11  Dyrektywa 2007/65/WE ....art. 3 g, ust.1 
12  Dyrektywa 2007/65/WE ....art. 3 g, ust.1 
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b) nie zachęcają bezpośrednio do zakupu ani najmu towarów ani usług, 
zwłaszcza przez specjalne, promocyjne odniesienia do tych towarów lub 
usług;  

c) nie eksponują nadmiernie danego produktu; 
d) widzowie zostają wyraźnie poinformowani o zastosowaniu lokowania pro-

duktu. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się od-
powiednio na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po prze-
rwie reklamowej, tak, aby uniknąć wprowadzenia widzów w błąd13.”  

 Na zasadzie wyjątku państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów 
oznaczania audycji w których lokowany jest produkt (zawartych w punkcie d), o ile 
dana audycja nie została wyprodukowana przez: 

 dostawcę usług medialnych, 
 przedsiębiorstwo z nim związane, 
 taka produkcja nie została przez te podmioty zlecona. 

 Całkowity zakaz lokowania produktu dotyczy: 
 papierosów i innych wyrobów tytoniowych, wyrobów przedsiębiorstw, któ-

rych zasadnicza działalność polega na produkcji lub sprzedaży papierosów 
i innych wyrobów tytoniowych, lub 

 konkretnych produktów lub zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie 
na receptę w państwie członkowskim UE, którego jurysdykcji podlega do-
stawca usług medialnych. 

 Rygory dotyczące regulacji lokowania produktu stosuje się tylko do audycji 
wyprodukowanych po dniu 19 grudnia 2009 r. 
 Dyrektywa UE zaleca zakazanie lokowania produktu w przypadkach, gdy 
wpływa ono na treść audycji w sposób naruszający odpowiedzialność i niezależ-
ność redakcyjną dostawcy usług medialnych (co nazywa się lokowaniem tematycz-
nym)14. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Regulacja audiowizualnych przekazów handlowych w całej Unii Europejskiej 
ma na celu przede wszystkim: 

 ochronę widza przed nadmierną liczbą przekazów reklamowych w telewi-
zji, która nadal pozostaje najważniejszym medium dostarczania informacji 
i wpływania na opinię ludzi na temat otaczającego ich świata; 

                                                 
13  Dyrektywa 2007/65/WE ....art. 3 g, ust.2 
14  Dyrektywa 2007/65/WE ....motyw 63. 
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 ochronę jakości i integralności nadawanych audycji, a zwłaszcza wybra-
nych rodzajów na przykład takich jak programy informacyjne, publicy-
styczne, religijne i przeznaczone dla dzieci; 

 określenie wspólnych zasad jakimi muszą na obszarze UE kierować się re-
klamodawcy i sponsorzy oraz nadawcy telewizyjni, co ogranicza wydatki 
na produkcję audiowizualnych przekazów handlowych, które w jednych 
państwach mogą być emitowane, a w innych nie. 

 Należy podkreślić, że pomimo szczegółowych regulacji nie wszystkie proble-
my na poziomie Wspólnoty są ujęte w prawodawstwie. Najbardziej kontrowersyj-
nymi zagadnieniami są problemy tzw. głośnej reklamy, telegier, konkursów telefo-
nicznych i SMS-owych, które uregulowane są w nielicznych państwach członkow-
skich, a regulacja na poziomie całej Wspólnoty jak na razie nie jest stosowana. 
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REGULATION OF AUDIOVISUAL COMMERCIAL COMMUNICATION  
IN THE LIGHT OF THE LEGISLATION OF EUROPEAN UNION 

 
 

Summary 
 
 The article presents the regulation of audiovisual commercial communication 
issues (advertisement, telemarketing, sponsorship, product placement) at the level of the 
European Union. Until now the member states were differently controlling it’s ap-
pliance. In order to ensure a fair competition and thus enhance the competitiveness of 
European media industry, the European Union  claimes that the audiovisual commercial 
communication should be subject to the same qualitative rules and restrictions. 
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RYNEK POCZTOWY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE POSTĘPUJĄCEGO 
PROCESU LIBERALIZACJI – RYS HISTORYCZNY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 1 stycznia 2011 roku na mocy postanowień trzeciej dyrektywy pocztowej 
11 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Irlandia, Portugalia, 
Słowenia, Hiszpania, Włochy i Malta, zlikwidowało monopol publicznych opera-
torów pocztowych na przesyłki listowe o masie do 50 g. Dołączyły one do grupy 
państw, które wcześniej uwolniły rynek pocztowy: Estonii, Finlandii, Holandii, 
Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Tym samym dokonał się kolejny, ważny 
etap w historii unijnego rynku pocztowego. Jakkolwiek do ostatecznego zakończe-
nia procesu liberalizacji pozostały 2 lata i 10 rynków, czekających na „pełne otwar-
cie” na konkurencję – na Cyprze, Litwie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech, w Czechach, 
Grecji, Luksemburgu, Polsce, Rumunii, zasadne jest już teraz odnieść się do istot-
nych faktów z przeszłości. Interesujące wydaje się spojrzenie na rynek wewnętrzny 
Unii Europejskiej, w tym wypadku pocztowy, z perspektywy tworzenia UE  
i jego prawnego otoczenia – taka historia w pigułce.  
 W tym kontekście, tworzenie Unii, postępujący proces liberalizacji, zmiany  
w otoczeniu prawnym – czynniki, które przez lata kształtowały rynek usług pocz-
towych UE, m.in. jego przedmiotową segmentację i kierunki przepływu przesyłek 
pocztowych, są tematem niniejszego artykułu, opracowanego na podstawie raportu 
pt. Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE, opublikowanego przez Instytut 
Łączności w 2010 roku1.  

                                                 
1  A. Stolarczyk, A. Grzech, M. Fereniec: Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE, 

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010. 
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1. Unia Europejska na tle zmian w otoczeniu prawnym rynku pocztowego  
 
 W kwietniu 1951 roku na mocy Traktatu Paryskiego sześć krajów: Belgia, 
Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy, podję-
ło inicjatywę utworzenia wspólnego rynku węgla i stali, której celem było m.in. 
zapewnienie pokoju między krajami Europy i stworzenie możliwości współpracy 
instytucjonalnej na zasadach równości. Z kolei na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 
marca 1957 roku kraje te postanowiły utworzyć Europejską Wspólnotę Gospodar-
czą (EWG), której podstawą był wspólny rynek dla wszystkich towarów i usług.  
W 1973 roku do Wspólnoty przyłączyły się Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania,  
w 1981 roku – Grecja, a w 1986 roku – Hiszpania i Portugalia.  
 Recesja gospodarcza panująca na całym świecie na początku lat 80. XX wieku 
przyczyniła się do opublikowania tzw. Białej Księgi, która zawierała harmonogram 
całkowitego wdrożenia rynku wewnętrznego do 1 stycznia 1993 roku. Następnie 
12 państw członkowskich rozpoczęło negocjacje w zakresie zapisów (do istniejących 
struktur wspólnotowych dodano system współpracy międzyrządowej) nowego Trak-
tatu o Unii Europejskiej, przyjętego przez Radę Europejską w grudniu 1991 roku 
w Maastricht, obowiązującego od 1 listopada 1993 roku. W wyniku tych działań 
powstała Unia Europejska (rysunek 1). W styczniu 1995 roku do UE przyłączyła się 
Austria, Finlandia i Szwecja. W latach 90. XX wieku podjęto działania zmierzające 
w kierunku stworzenia wspólnej waluty. W 1999 roku do bezgotówkowych transakcji 
finansowych zostało wprowadzone euro, a banknoty i monety zostały wyemitowane 
3 lata później w 12 krajach tworzących tzw. obszar euro (z wyjątkiem Danii, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii). 
 Mając na uwadze wyzwania, jakie niesie ze sobą globalizacja oraz nowe tech-
nologie i rozwój Internetu, kraje członkowskie w marcu 2000 roku przyjęły Strate-
gię Lizbońską, mającą na celu unowocześnienie gospodarki UE i dostosowanie jej do 
nowych warunków panujących na światowym rynku. Jej podstawowe założenia to 
promowanie innowacji i inwestycji biznesowych oraz dostosowanie systemów 
edukacyjnych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. 
 Rozpoczęte w grudniu 1997 roku negocjacje na temat przyszłego członkostwa  
w UE kolejnych krajów zakończyły się przyjęciem: Czech, Cypru, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier  w maju 2004 roku oraz Bułgarii 
i Rumunii – w styczniu 2007 roku.  
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FMO (Full Market Opening) – pełne otwarcie rynku, ST (Standard Tariff) – opłata za przy-
jęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego 
przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku operatora publicznego. 

Rys. 1.  Krótka historia UE w aspekcie zmian otoczenia prawnego rynku usług pocztowych 

Źródło:  A. Stolarczyk, A. Grzech, M. Fereniec: Rozwój rynku usług…, op. cit. 

 
 Zmieniająca się liczba państw członkowskich UE i związana z tym idea wspól-
nego rynku dla wszystkich towarów i usług, a później wdrożenia rynku wewnętrzne-
go UE wymusiły również reformę na wspólnotowym rynku pocztowym, zapocząt-
kowaną wydaniem Zielonej Księgi w sprawie rozwoju jednolitego rynku usług pocz-
towych Wspólnoty w 1992 roku. W 1994 Rada Unii Europejskiej podjęła uchwałę, 
w której określiła najważniejsze cele reformy. Należały do nich m.in.: zdefiniowa-
nie usługi powszechnej i metod jej finansowania, zapewnienie sprawiedliwych 
zasad konkurencji, ustanowienie zasad ustalania cen oraz zagwarantowanie nieza-
leżności organu regulacyjnego. Efektem wieloletnich prac instytucji europejskich w 
zakresie regulacji wspólnotowego rynku usług pocztowych było ustanowienie 
i wdrożenie w życie trzech dyrektyw pocztowych. Ich postanowienia określają 
ramy prawne funkcjonowania rynku usług pocztowych w Unii Europejskiej. 
 1997 rok – W Dyrektywie 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 ustanowiono wspólne reguły 
dotyczące: świadczenia pocztowych usług powszechnych w ramach Wspólnoty, 
kryteriów definiujących usługi, które mogą być zastrzeżone dla operatorów świad-
czących usługi powszechne oraz warunków dotyczących świadczenia usług nieza-
strzeżonych, zasad taryfowych i przejrzystości rachunków dla potrzeb świadczenia 
usług powszechnych, ustanawiania norm jakości dotyczących świadczenia usług 
powszechnych oraz […] utworzenia niezależnych krajowych organów regulacyj-
nych. 
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 2002 rok – Wraz ze stopniowym otwieraniem rynku pocztowego, w wyniku 
prac legislacyjnych opracowano kolejną dyrektywę – 2002/39/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 roku zmieniającą dyrektywę 97/67/WE  
w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych,  
w której znalazły się m.in. zapisy określające nowe granice obszaru zastrzeżonego. 
Ponadto wprowadzono przepisy dotyczące stosowania zasad przejrzystości 
i równości w traktowaniu podmiotów w odniesieniu zarówno do taryf, jak i do zwią-
zanych z nimi warunków […], a także zmiany dotyczące wzajemnego subsydiowania 
usług powszechnych. 
 2008 rok – Kolejny dokument, który zmienił radykalnie otoczenie prawne ryn-
ku pocztowego Wspólnoty, to Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu 
do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
(nazywana też „trzecią dyrektywą pocztową”). Istotny dla wszystkich podmiotów 
funkcjonujących na rynku pocztowym UE jest zapis w art. 2 trzeciej dyrektywy pocz-
towej, który stanowi, że państwa członkowskie wprowadzą w życie jej postanowienia 
najpóźniej do 31 grudnia 2010 r. (jest to równoznaczne z utrzymaniem do tego czasu 
obszaru zastrzeżonego dla operatora świadczącego usługi powszechne), natomiast do 
31 grudnia 2012 r. (art. 3) kraje UE, które zadeklarowały skorzystanie z dwuletniej 
derogacji.  
 Ponadto warto podkreślić, że postanowienia Dyrektywy 2008/6/WE odnoszą się 
do wszystkich usług pocztowych i wszystkich podmiotów (również operatorów alter-
natywnych) działających na rynku pocztowym, dotyczą m.in. wprowadzenia reguł 
konkurencyjnych, dostępu do sieci i infrastruktury pocztowej, wzmocnienia roli orga-
nu regulacyjnego i zwiększenia ochrony interesów konsumenta oraz rachunkowości 
regulacyjnej i kalkulacji kosztów, a także – co istotne, z punktu widzenia zapewnienia 
dostępu do powszechnej usługi pocztowej – określenia zasad finansowania świadcze-
nia tej usługi przez operatora wyznaczonego, jeśli realizacja tego obowiązku wygene-
ruje tzw. koszty netto. 
 Należy zwrócić uwagę, że opisane wyżej zmiany, jak również pojawiające się 
przed publicznymi operatorami pocztowymi wyzwania w wyniku technologicznego 
i rynkowego rozwoju, a także perspektywy pełnego otwarcia rynku pocztowego 
stymulują ich do podejmowania działań zmierzających w kierunku zmiany organi-
zacyjno-prawnej struktury firmy. Jakkolwiek postanowienia wymienionych dyrek-
tyw nie regulują tego obszaru, to jednak w wielu krajach operatorzy dokonują 
zmian w tym zakresie, głównie poprzez komercjalizację i prywatyzację. W efekcie 
prawie wszyscy publiczni operatorzy zostali skomercjalizowani, oprócz operatora 
z Cypru, który nadal stanowi departament w Ministerstwie Telekomunikacji i Pracy 
(Ministry of Communication and Works). Natomiast częściowo lub w całości zostali 
sprywatyzowani operatorzy w Austrii, Belgii, Danii, Holandii oraz Niemczech. 
Takie przekształcenia miały znaczący wpływ na określanie strategii biznesowych 
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publicznych operatorów pocztowych, a w konsekwencji na rozwój podstawowych 
segmentów rynku usług pocztowych, tj. przesyłek listowych i paczek pocztowych 
oraz przesyłek ekspresowych. 
 
 
2. Produktowa segmentacja rynku usług pocztowych UE  
 
 Od czasu opublikowania Zielonej Księgi usługi pocztowe były przedmiotem 
fundamentalnych zmian determinowanych z jednej strony reformami prawnymi,  
z drugiej zmianami technologicznymi. Szczególną uwagę poświęcono monitorowa-
niu rozwoju podstawowych segmentów z zakresu powszechnych usług pocztowych. 
W kolejnych raportach i sprawozdaniach Komisji Europejskiej dotyczących rozwo-
ju rynku usług pocztowych w krajach Wspólnoty oraz stopnia implementacji posta-
nowień wymienionych dyrektyw pocztowych do prawa krajowego, można zaob-
serwować ewolucję wyodrębniania z rynku usług doręczeniowych podstawowych 
segmentów.  
 W rezultacie dokonano podziału na trzy główne segmenty: przesyłek listo-
wych, paczek pocztowych oraz paczek i przesyłek ekspresowych2. Taki podział, 
uzupełniony segmentem usług finansowych oraz tzw. innych usług3, przedstawiono 
na rysunku 2. Segment przesyłek listowych, znajduje się w zakresie powszechnej 
usługi pocztowej, obejmuje przesyłki z korespondencją (prywatną – w tym listy  
i karty pocztowe, urzędową i handlową), adresowane przesyłki reklamowe oraz 
publikacje (czasopisma, prasa codzienna), pod warunkiem że są doręczane przez 
operatorów pocztowych. Komisja Europejska uznała również za konieczne zdefi-
niowanie obszaru zastrzeżonego z uwzględnieniem zawartości, wagi i ceny prze-
syłki – są to adresowane przesyłki z korespondencją o masie do 50 g. W niektórych 
krajach UE obecny stan prawny zezwala na włączenie adresowanych przesyłek 
reklamowych (w granicach wagi i ceny) do obszaru zastrzeżonego. W zakres usług 
powszechnych wchodzi również segment paczek pocztowych, który obejmuje małe 
pakiety, standardowe paczki (o masie do 10 kg, przyjmowane w placówce poczto-
wej), a także doręczanie paczek pocztowych o masie do 20 kg z innego państwa 
członkowskiego. 
 

                                                 
2  ITA Consulting GmbH, WIK-Consult GmbH, Study for the European Commission, DG 

Internal Market and Services: The Evolution of the European Postal Market since 1997, Final 
Report, August 2009. 

3  Z danych statystycznych Światowego Związku Pocztowego (UPU) wynika, i to należy 
podkreślić, że chociaż usługi finansowe i tzw. inne nie należą do usług pocztowych, to są świadczo-
ne przez publicznych operatorów pocztowych i wg UPU generują ok. 30% ogólnych przychodów 
tych operatorów.  
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Rys. 2.  Produktowa segmentacja rynku usług pocztowych Wspólnoty 

Źródło:  A. Stolarczyk, A. Grzech, M. Fereniec: Rozwój…, op. cit. 

 
 Każdy z wymienionych wyżej segmentów może podlegać dalszemu podzia-
łowi według kryteriów zasięgu geograficznego, terminowości czy grup klientów 
pod względem kierunków przepływu przesyłek. 
 Z uwagi na trwające prace nad implementacją do krajowego porządku praw-
nego postanowień trzeciej dyrektywy pocztowej, m.in. dotyczące zakresu po-
wszechnej usługi pocztowej, istotnego znaczenia nabierają informacje na temat 
kierunków przepływu strumieni przesyłek listowych. Na rysunku 3 przedstawiono 
podział segmentu przesyłek listowych według tego kryterium. Jak widać, 88% tego 
wolumenu (w większości przesyłki masowe) generowali nadawcy instytucjonalni 
B2X4, z tego 57% trafiło do odbiorców indywidualnych. Z kolei nadawcy indywi-

                                                 
4  B2X – ruch generowany przez klientów instytucjonalnych (biznesowych) w kierunku: 

B2B – klient biznesowy – klient biznesowy oraz B2C – klient biznesowy – klient indywidualny. 
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dualni (C2X) wysłali w kierunku odbiorców indywidualnych lub instytucjonalnych 
pozostałą część tego segmentu – 12%. 
 

 
Rys. 3.  Kierunki przepływu przesyłek listowych w odniesieniu do wolumenu  

Źródło:  A. Stolarczyk, A. Grzech, M. Fereniec: Rozwój…,  op. cit. 

 
 Z kolei na rysunku 4 przedstawiono kierunki przepływu w segmencie paczek 
pocztowych i przesyłek ekspresowych, gdzie aż 95% jego wartości generowali 
klienci instytucjonalni (B2X), z czego 80% – do klientów biznesowych (B2B),  
a 15% – do klientów indywidualnych (B2C). Pozostała część usług (5%) „przepły-
wała” między klientami indywidualnymi lub od nadawcy indywidualnego do klien-
ta biznesowego. 
 

 
Rys. 4.  Kierunki przepływu w segmencie paczek pocztowych i przesyłek ekspresowych, 

w odniesieniu do wartości 

Źródło:  A. Stolarczyk, A. Grzech, M. Fereniec: Rozwój…,  op. cit. 

 
 Warto podkreślić, że 88-procentowy udział przesyłek w kierunku B2X może 
wskazywać, że były to przesyłki masowe, korespondencja urzędowa bądź bizneso-
wa, natomiast w przypadku paczek pocztowych ruch od klientów instytucjonalnych 
do indywidualnych (B2C) był stymulowany przede wszystkim zamówieniami skła-
danymi przez klientów indywidualnych (e-handel). 
 
 

                                                                                                                        

C2X – ruch generowany przez klientów indywidualnych w kierunku: C2B – klient indywidualny 
– klient biznesowy oraz C2C – klient indywidualny – klient indywidualny. 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawiona w artykule historia Unii Europejskiej, kształtowanie się we-
wnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty, ewolucja segmentacji tego rynku, 
sytuacja w zakresie kierunków przepływu strumieni przesyłek pocztowych – w tym 
znacznego udziału przesyłek w kierunku B2X – może stwarzać przesłanki do roz-
ważenia dwóch zagadnień. Po pierwsze, uwzględniając fakt, że jednym z głównych 
celów dyrektywy pocztowej jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta należy 
rozważyć, czy obecny zakres powszechnej usługi pocztowej ma uzasadnienie 
w takiej sytuacji. Po drugie, czy operatorzy pocztowi, którzy już utracili bądź za 
dwa lata utracą obszar zastrzeżony – zintensyfikują działania zmierzające w kierun-
ku rozszerzenia oferty nowoczesnych usług, z wykorzystaniem technik ICT 
i udoskonalenia tych tradycyjnych, świadczonych w ramach powszechnej usługi 
pocztowej. Takie podejście umożliwiłoby wkroczenie ze swoją ofertą na dynamicz-
nie rozwijający się rynek handlu elektronicznego (e-commerce).  
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THE EUROPEAN UNION POSTAL MARKET IN THE LIGHT OF 
PROGRESSIVE LIBERALIZATION PROCESS – HISTORICAL BRIEF 

 
 

Summary 
 
 The subject of this article is the short history of the EU, the liberalization of postal 
market, changes in legal environment – factors – which for years has shaped the 
European Union market of postal services, such a market segmentation and the question 
of mail streams directions.  
 

Translated by Anna Stolarczyk 
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Wprowadzenie 
 
 Turbulentne otoczenie wpływające na gospodarkę praktycznie każdej branży 
spowodowało, że przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań z zakre-
su organizacji i zarządzania. Przejawem tych poszukiwań jest kooperacja, współ-
praca i partnerstwo. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład tego typu układów tworzą 
system partnerski, który w naturalny sposób przyjmuje postać sieci. W sieciach tych 
elementy połączone są relacjami, których zadaniem jest prowadzenie działalności 
gospodarczej przynoszącej wspólne korzyści. Ponadto partnerzy uzupełniają się 
wzajemnie zasobami o charakterze ludzkim, finansowym, rzeczowym i informacyj-
nym. Kooperacja związana jest również ze znaczną redukcją ryzyka prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 Rozproszenie partnerów, które zasięgiem może obejmować regiony, kraje,  
a nawet kontynenty, wymusza zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informa-
tycznych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najistotniejszych aspektów 
związanych z wirtualizacją środowiska informatycznego w przedsiębiorstwach 
partnerskich. Oczekiwania stawiane przed rozwiązaniami informatycznymi w ko-
operacji z jednej strony wymagają dużej niezawodności, wydajności i stabilności,  
a z drugiej – (szczególnie u partnerów lokalnych) muszą zapewnić prostotę konfi-
guracji i relatywnie niskie koszty utrzymania. Własności te można zapewnić, stosu-
jąc ideę wirtualizacji.  
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1. Specyfika przedsiębiorstw partnerskich 
 
 Najistotniejszą cechą systemów przedsiębiorstw partnerskich jest możliwość 
łączenia zasobów. Wykorzystywane jest tu zjawisko synergii. Niejednokrotnie po-
siadane przez firmę zasoby nie są wystarczające do realizacji zamierzonych zadań 
samodzielnie. Połączenie ich z zasobami innych organizacji może skutkować jed-
nak możliwością wykonania tych zadań.  
 Aspekt łączenia zasobów znajduje się w definicji, którą podają M. Romanow-
ska i M. Trocki. Przedsiębiorstwo pasterskie jest to „firma, która poszukuje współ-
działania, a nie konkurencji. Realizuje to poprzez zawiązywanie licznych umów z 
dostawcami i nabywcami oraz alianse z konkurentami w celu budowy konkuren-
cyjnej oferty rynkowej bez konieczności posiadania własnych zasobów”1. 
 Nie mniej istotnymi przesłankami, którymi kierują się przedsiębiorcy, podej-
mując decyzję o wstąpieniu w układ partnerski, są: 

 możliwość rozwoju technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, 
 mniejsze ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,  
 współpraca z dużymi firmami, korporacjami, 
 możliwość wykorzystywania uznanych marek i znaków firmowych, 
 korzyści skali, 
 wykorzystanie sprawdzonych wzorców zarządzania i organizacji, 
 skuteczniejszy system sprzedaży produktów, usług, 
 większe zyski. 

 Systemy partnerskie z natury rzeczy składają się z dużej liczby podmiotów  
i z reguły tworzą strukturę sieciową. W zależności od liczby partnerów oraz ich 
potencjału ekonomiczno-organizacyjnego wyróżnia się sieci: 

 równorzędne 
 zdominowane.  

 W sieciach równorzędnych wszyscy uczestnicy systemu mają możliwość 
wpływania w tym samym stopniu na funkcjonowanie całości przedsięwzięcia. Part-
nerzy rozwijają silne powiązania i współpracują ze sobą w różnorodnych konfigu-
racjach. Wielostronne powiązania kooperacyjne tworzą sieci równorzędnych part-
nerów, w przypadku gdy zrzeszeni partnerzy mają stosunkowo podobne siły prze-
targowe2. Z reguły wynika to z wielkości przedsiębiorstw. Rozwiązania partnerskie 
oparte na sieciach równorzędnych są stosunkowo łatwe do utworzenia i konfigura-
cji. Charakteryzują się dużą elastycznością, co umożliwia szybką reakcję na zmiany 
zachodzące w otoczeniu.  
 Sieć zdominowana występuje wówczas, kiedy jedno duże przedsiębiorstwo 
posiada związki z wieloma partnerami. Przedsiębiorstwo to z reguły odgrywa rolę 

                                                 
1  M. Romanowska, M. Trocki: Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002. 
2  Ibidem. 
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organizatora systemu. Zaletami sieci zdominowanej jest możliwość oparcia funk-
cjonowania grupy na wysokiej i stabilnej jakości działań kooperantów. Ponadto 
firmy satelickie mają zapewniony byt poprzez realizację stałych zamówień. W ta-
kich systemach partnerskich dzięki zrzeszeniu się z dużym partnerem w zdecydo-
wany sposób ograniczone jest ryzyko funkcjonowania. Stabilność działania firm 
satelickich pociąga za sobą określone koszty w postaci pełnego uzależnienia od 
przedsiębiorstwa dominującego. Graficzna prezentacja sieci równorzędnej  
i zdominowanej została przedstawiona na rysunku 1. 
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P4 
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P3 
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Rys. 1.  Graficzna prezentacja sieci równorzędnej (z lewej) i zdominowanej (z prawej) 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W systemach przedsiębiorstw partnerskich technologia informacyjna odgrywa 
kluczową rolę. Bez rozwiązań komputerowych i komunikacyjnych współczesna 
kooperacja nie mogłaby zaistnieć. Stale wzrastający udział zasobów informacyj-
nych wykorzystywanych w transakcjach i więziach pomiędzy partnerami wyklucza 
możliwość funkcjonowania tego typu organizacji.  
 W systemach partnerskich zdominowanych przez jeden z podmiotów central-
ne ośrodki obliczeniowo-informatyczne powstają w ramach jego struktury. Partne-
rzy lokalni stają się niejako klientami wykorzystującymi jego możliwości i zasoby 
informatyczne. Nieco inaczej sytuacja wygląda w systemach opartych na sieciach 
równorzędnych. W takich przypadkach żaden z parterów nie posiada wystarczają-
cego potencjału do utworzenia ośrodka informatycznego. Jedynym wyjściem w tej 
sytuacji jest wspólne powołanie go i finansowe utrzymywanie przez kooperantów. 
 
 
2. Istota wirtualizacji środowiska informatycznego 
 
 Podstawą wirtualizacji środowiska informatycznego jest wyodrębnianie spe-
cyficznych cech i zadań elementów infrastruktury technologii informacyjnej (IT)  
i uruchamianie ich w sposób abstrakcyjny, z wykorzystaniem obcych rozwiązań 
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programowych, sieciowych i sprzętowych, z zachowaniem pełnej funkcjonalności3. 
Wirtualizacja w środowisku IT polega więc na izolowaniu jednego zasobu oblicze-
niowego od innych. Oddzielając poszczególne warstwy, zwiększa się elastyczność  
i upraszcza zarządzanie zmianami. Znika bowiem konieczność konfigurowania 
każdego elementu z osobna celem osiągnięcia ich płynnej współpracy4.  
 Podmiotami wirtualizacji są najczęściej serwery, sieci i aplikacje. Stosunkowo 
nowym trendem, jednak zdobywającym coraz większą liczbę zwolenników, jest 
wirtualizacja stacji roboczych.  
 Wirtualizacja środowiska serwerowego ma za zadanie optymalne i elastyczne 
wykorzystanie mocy obliczeniowej maszyn. W wielu organizacjach w celu realiza-
cji różnych zadań istnieje konieczność użycia kilku, a nawet kilkunastu serwerów. 
Dzięki wirtualizacji możliwa jest redukcja liczby serwerów fizycznych przy zacho-
waniu pełnej funkcjonalności. Z punktu widzenia stanowisk roboczych każdy ser-
wer wirtualny widziany jest jak odrębna maszyna fizyczna, co zaprezentowano na 
rysunku 3. 
 

 
Rys. 2.  Istota wirtualizacji serwerów 

Źródło:  http://www.microsoft.com/poland/ 

  
 W organizacjach rozproszonych geograficznie istnieje konieczność zapewnie-
nia wydajnych i bezpiecznych rozwiązań sieciowych. W tym celu można zastoso-
wać bezpośrednie łącza dzierżawione. Są one jednak rozwiązaniami relatywnie 
kosztownymi i coraz częściej w celu zapewnienia komunikacji i wymiany danych 
wykorzystuje się sieci wirtualne prywatne (Virtual Private Network – VPN). Wirtu-
lanlość, czyli pozorność takiej sieci, wynika z tego, że funkcjonalnie przypomina 
ona zwykłą, prywatną siec LAN, natomiast w rzeczywistości wykorzystuje ona 
łącza sieci publicznej. Połączenie w ramach VPN określane jest jako tunel lub rę-

                                                 
3  Por. D. Rule, R. Dittner: The Best Damn Server Virtualization Book Period, Syngress 

Publishing Inc., Burlington 2007, s. 46. 
4  http://www.microsoft.com/poland 
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kaw5. Takie rozwiązanie ma za zadanie wyizolowanie części pasma na potrzeby 
transmisji danych oraz zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. 
 Tradycyjny model wykorzystania komputera zakłada, że każdy z nich posiada 
własny zestaw aplikacji, który odpowiada potrzebom użytkowników oraz realizo-
wanym przez nich zadaniom. Podejście takie wymaga jednak instalacji oprogra-
mowania, a także w przypadku przedsiębiorstw najczęściej zatrudnienia administra-
tora do jego obsługi. W wielu przypadkach może stanowić to istotny problem  
(np. w przypadku przedsiębiorstw partnerskich i kooperantów działających w wielu 
rozproszonych geograficznie miejscach). Ponadto instalacja na komputerach wielu 
programów użytkowych może przyczyniać się do generowania błędów w systemie 
operacyjnym i braku funkcjonalności. Jakiekolwiek awarie, o charakterze sprzęto-
wym czy programowym, powodują przestoje w pracy, gdyż administratorzy muszą 
ponownie dokonać instalacji całego zestawu aplikacji, co zazwyczaj jest czaso-
chłonne. Sposobem wyjścia z takiej sytuacji jest wirtualizacja oprogramowania.  
W tym modelu aplikacje dostarczane są w postaci usługi sieciowej (np. SaaS – 
Software as a Service). Taka organizacja dostarczania i dostępu do aplikacji pozwa-
la na centralne zarządzanie oprogramowaniem, a instalacja może odbyć się bez 
uczestnictwa administratora, gdyż wymaga jedynie włączenia przeglądarki i prostej 
instalacji środowiska wirtualnego.  
 
 
3. Nowy trend – wirtualizacja stacji roboczych  
 
 Wirtualizacja komputerów roboczych (desktopów) jest rozwinięciem idei 
wirtualizacji aplikacji. Obejmuje jednak większy wachlarz zasobów komputera.  
W tym przypadku wirtualizacji podlegają bowiem warstwy: systemu operacyjnego, 
aplikacji oraz indywidualnych ustawień (profili) użytkownika – rysunek 3. 
 

 
Rys. 3.  Istota wirtualizacji stacji roboczych 

Źródło:  http://www.alterkom.pl/ 

 

                                                 
5  A. Nowicki, T. Turek: Technologie informacyjne dla ekonomistów, Wyd. UE we Wro-

cławiu, Wrocław 2010. 
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 W technologii wirtualnych stacji roboczych możliwe jest przechowywanie przez 
serwer całości zasobów, które są niezbędne do pracy przez użytkownika. Zasoby te 
udostępniane są na żądanie i tylko na czas rzeczywistego ich wykorzystania. Takie 
podejście przynosi szereg korzyści, ale jednocześnie nie jest pozbawione wad.  
 Do najważniejszych korzyści związanych z wirtualizacją stacji roboczych 
należy zaliczyć: możliwość korzystania w dowolnym miejscu z dowolnego kompu-
tera, redukcję kosztów związanych z koniecznością zakupu wydajnych kompute-
rów, możliwość wykorzystania tzw. cienkich klientów (komputerów pozbawionych 
pamięci wewnętrznych, które działają w technologii klient – serwer) oraz centralne 
zarządzanie aplikacjami i systemami operacyjnymi.  
 Jako wady wirtualizacji desktopów należy traktować: konieczność podłącze-
nia do łącz telekomunikacyjnych o dużej przepustowości, opóźnienia wynikające ze 
specyfiki pracy w sieci, nawarstwiające się problemy związane z bezpieczeństwem 
zasobów oraz ograniczenia użytkownika w obszarze modyfikacji oprogramowania.  
 
 
4. Obszary wirtualizacji IT w przedsiębiorstwach partnerskich 
 
 System przedsiębiorstw partnerskich w większości przypadków należy rozu-
mieć jako względnie duży i dominujący podmiot oraz dziesiątki, a nawet setki roz-
proszonych geograficznie mniejszych firm. Organizator systemu posiada wystarcza-
jący potencjał, aby utworzyć na potrzeby sieci ośrodek informatyczno-obliczeniowy, 
którego zadaniem jest między innymi utrzymywanie zestawu serwerów. Zadaniem 
tych serwerów jest rejestracja zdarzeń gospodarczych zachodzących w systemie,  
np. w bazach i hurtowniach danych na potrzeby OLAP (Online Analytical Pro-
cessing) czy OLTP (Online Transaction Processing) oraz udostępnianie aplikacji (np. 
w postaci SaaS). Partnerzy lokalni korzystający z tych usług często nie posiadają 
zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz wykwalifikowanej kadry pracow-
ników IT. Są to bowiem niewielkie przedsiębiorstwa, które wstąpiły do systemu part-
nerskiego w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania zy-
sku. Aspekty informatyzacji są dla nich drugoplanowe, choć konieczność ich wyko-
rzystania jest elementem krytycznym dla funkcjonowania. 
 Z uwagi na specyfikę systemów partnerskich środowisko serwerowe musi być 
dostępne bez przerwy. Nie można dopuścić do wyłączania serwerów, gdyż każdy 
przestój całkowicie blokuje możliwość realizacji transakcji. Wiele systemów part-
nerskich funkcjonuje 24 godziny na dobę, np. stacje benzynowe, sklepy czy restau-
racje szybkiej obsługi. W innych typach systemów nie można również wykonywać 
napraw i konserwacji w godzinach nocnych, gdyż w kooperanci mogą znajdować 
się w różnych strefach czasowych na całym świecie. 



Tomasz Turek 402 

 Jedną z najważniejszych cech wirtualizacji serwerów jest możliwość migracji 
wirtualnych maszyn pomiędzy serwerami bez przerywania ich pracy6. Ponadto wirtual-
ne serwery w optymalny sposób wykorzystują moc obliczeniową maszyn fizycznych.  
Z punktu widzenia organizacji ośrodka informatycznego obsługującego system przed-
siębiorstw partnerskich wirtualizacja serwerów stanowi idealne rozwiązanie z uwagi na 
możliwość ciągłej pracy, bezawaryjność oraz elastyczność rozbudowy i skalowalność.  
 Partnerzy uzyskujący dostęp do zasobów serwerowych muszą korzystać  
z łączy komunikacyjnych. Z uwagi na specyfikę kooperacji oraz ilość i formę prze-
syłanych informacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa i poufności. Standardowe rozwiązania internetowe nie są w stanie zapew-
nić tych cech. Dlatego też w systemach przedsiębiorstw partnerskich powszechnie 
wykorzystuje się sieci wirtualne. Współczesne systemy operacyjne oraz dostępne 
urządzenia sieciowe pozwalają na względnie łatwą konfigurację VPN, która nie 
wymaga obecności wykwalifikowanego personelu IT.  
 Ostatnim wymaganym elementem, który pozwala na dostęp do systemu in-
formatycznego sieci partnerskiej, są komputery i aplikacje. Obecnie w większości 
przypadków kooperanci korzystają ze standardowych systemów operacyjnych,  
a dostęp do oprogramowania użytkowego odbywa się w sposób wirtualny, w posta-
ci usługi sieciowej. Takie podejście ułatwia dostęp do aplikacji, która administro-
wana jest centralnie. Coraz częściej systemy przedsiębiorstw partnerskich sięgają 
jednak do modelu rozszerzonego, który poza wirtualizacją aplikacji obejmuje całe 
stacje robocze. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla pracowników mobil-
nych, którzy wykonują swoją pracę w terenie. Dotyczy to szczególnie często podró-
żującej kadry menedżerskiej, serwisantów, przedstawicieli handlowych oraz osób 
realizujących zadania w postaci outsourcingu informatycznego.  
 Obszary wykorzystania wirtualizacji w przedsiębiorstwach partnerskich ujęto 
modelowo na rysunku 4.  
 

 
Rys. 4.  Model wirtualizacji środowiska informatycznego w przedsiębiorstwach partnerskich 

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                 
6  http://www.virtualfocus.pl 
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 Z rysunku wynika, że aspekt wirtualizacji środowiska informatycznego  
w przedsiębiorstwach partnerskich może jednocześnie dotyczyć serwerów, sieci, 
aplikacji oraz desktopów.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Środowisko informatyczne w przedsiębiorstwach partnerskich staje się coraz 
bardziej zwirtualizowane. Wynika to ze specyfiki tego typu organizacji. Z jednej 
strony są organizatorzy systemu posiadający duży potencjał ekonomiczny i infor-
matyczny, a z drugiej występują partnerzy o ograniczonych możliwościach. Wirtu-
alizacja pozwala na stworzenie warunków do wydajnej, elastycznej pracy systemu 
informatycznego, który w łatwy sposób może być skalowalny. Pozwala również na 
względnie proste, bezpieczne i co najważniejsze, niezwiązane z ponoszeniem wy-
sokich kosztów podłączanie przedsiębiorstw kooperujących.  
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CHOSEN ASPECTS OF IT ENVIRONMENT VIRTUALIZATION  
IN PARTNERSHIP ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 In the article were presented basic aspects of IT environment virtualization in 
Partnership Enterprises. In the intruduction was explained the notion of Partnership 
Enterprises' systems which as a rule take the form of dominated character networks or 
peer-to-peer networks. In the further part was described the notion of virtualization of 
IT environment with the regard of servers, networks and applications. There was paid 
attention to the new trend embracing also the aspect of workstations. The third part of 
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the paper indicates the most essential areas of partnership systems functioning with the 
regard of advantages resulting from virtualization of IT environment. 
 

Translated by Tomasz Turek 
 



 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

– ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE 

 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  650 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  67 2011 
 
 
 
 

HENRYK BABIS 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

RYNEK KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PROJEKCIE UNII EUROPEJSKIEJ 
EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA1 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W okresowym sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym Jednolitego 
Europejskiego Rynku Łączności Elektronicznej zostały przedstawione aktualnie 
występujące tendencje na rynku telekomunikacyjnym. Do wiodących nowych tren-
dów, które pojawiły się w pierwszej dekadzie XXI wieku, zaliczono2: 

 zwiększoną ofertę usług ruchomej łączności szerokopasmowej oraz szyb-
kich usług w sieciach stacjonarnych przy wykorzystaniu światłowodów; 

 spadek dochodów z usług telefonii stacjonarnej i przechodzenie na telefo-
nię IP oraz telefonię komórkową; 

 wysoką dynamikę wzrostu dochodów z usług transmisji danych w sieciach 
stacjonarnych na czele z usługami dostępu szerokopasmowego; 

 wzrost dostępu szerokopasmowego przez sieć telewizji kablowej; 
 szerokie wykorzystywanie rynkowego podejścia do gospodarki częstotli-

wościami w celu zapewnienia odpowiednich pasm na potrzeby usług trze-
ciej generacji (3G); 

 odchodzenie od prostej konkurencji cenowej; 

                                                 
1  Niniejszy referat przygotowano w oparciu o Komunikat Komisji do Parlamentu Europej-

skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów „Europej-
ska agenda cyfrowa”, Bruksela, 19.05.2010. KOM(2010) 245, wersja ostateczna. 

2  13th Single Telecoms Market Progress Report, COM (2008) 153, European Commission, 
Brussels 2008; 14th Single Telecoms Market Progress Report, COM(2009) 140, European Com-
mission, Brussels 2009. 
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 konwergencję platform skutkującą pakietyzacją usług, obejmujących tele-
fonię stacjonarną, dostęp szerokopasmowy, telewizję i telefon komórkowy. 

 
 
1. Istota i projekty przewodnie strategii Europa 2020 
 
 Komisja Europejska w dniu 26 marca 2010 roku przyjęła dokument Europa 
2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu3. Strategia ta jest następczynią Strategii Lizbońskiej  
z 2000 roku. Powstała ona w odpowiedzi na światowy kryzys gospodarczy i stano-
wi wizję społecznej gospodarki rynkowej dla Europy, mającą przygotować gospo-
darkę Unii Europejskiej na wyzwania następnego dziesięciolecia. Inaczej ujmując, 
strategia Europa 2020 wskazuje miejsce i cele Unii Europejskiej do 2020 roku. Ma 
zapewnić większy wzrost gospodarczy oraz zwiększyć zatrudnienie.  
 Strategia wskazuje trzy strukturalne słabe punkty Europy, na które jest od-
powiedzią. Obejmują one: 

 niższą stopę wzrostu w Europie w relacji do jej największych partnerów 
(lub konkurentów) gospodarczych, spowodowaną różnicami w wydajności, 

 niskie wskaźniki zatrudnienia, 
 coraz szybsze starzenie się społeczeństw. 

 Strategia ma na celu zniwelować te słabe punkty dzięki realizacji siedmiu 
projektów przewodnich: 

1. Unia Innowacji, priorytet, w który się wpisuje projekt, rozwój inteligentny. 
2. „Młodzież w drodze”, rozwój inteligentny. 
3. Europejska agenda cyfrowa, rozwój inteligentny. 
4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów, rozwój zrównoważony. 
5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji, rozwój zrównoważony. 
6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, rozwój sprzyjający 

włączeniu społecznemu. 
7. Europejski program walki z ubóstwem, rozwój sprzyjający włączeniu spo-

łecznemu, 
wpisanych w trzy priorytety: 

1. Rozwój inteligentny (smart growth) – rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony (sustainable growth) – wspieranie gospodarki 
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bar-
dziej konkurencyjnej, 

                                                 
3  Komunikat Komisji EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-

go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela 
3.03.2010. 
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3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) – wspiera-
nie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną. 

 
 
2.  Miejsce technologii informacyjnych i komunikacyjnych w strategii Europa 

2020 
 
 Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są ważnym elementem 
unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, dlatego jednym z projektów stra-
tegii Europa 2020 jest Europejska agenda cyfrowa4. Europejska agenda cyfrowa 
stanowi kompleksowy plan rozwoju sektora technik informacyjno-komunika-
cyjnych i telekomunikacji w UE do roku 2020. Jej strategicznym celem jest przy-
spieszenie pojawiania się szybkiego Internetu oraz zapewnienie pełnego wykorzy-
stania wynikających z niego korzyści społecznych i ekonomicznych. Agenda cy-
frowa jest pierwszą inicjatywą strategiczną, która wchodzi już w fazę realizacji. 
Świadczy to o jej pierwszoplanowym znaczeniu, wynikającym z faktu, że rozwój 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych doprowadził w ciągu minionych 
15 lat do znacznego wzrostu produktywności w Europie. Połowa wzrostu produk-
cyjności odnotowanego w Europie w ciągu ostatnich 15 lat wynika z wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tendencja ta będzie się prawdopo-
dobnie nasilać. Jednak UE wciąż jeszcze nie wykorzystuje w pełni możliwości 
związanych z technologiami cyfrowymi. Szybki Internet, niższe ceny oraz wyko-
rzystywanie potencjału nieużywanych fal widmowych dla nowych usług to założe-
nia leżące u podstaw nowej europejskiej strategii wzrostu i zatrudnienia Europa 
2020. 
 Celem agendy jest nakreślenie drogi pozwalającej na maksymalne wykorzy-
stanie ekonomicznego i społecznego potencjału TIK, w szczególności Internetu, 
który stanowi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej. Sukces agendy 
przyczyni się do wzrostu innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy 
codziennego życia obywateli i przedsiębiorstw. 
 Komisja Europejska przewiduje, że potencjał tkwiący w technologiach infor-
macyjno-komunikacyjnych i komunikacji elektronicznej można wykorzystać dzięki 

                                                 
4  Europejska agenda cyfrowa powstała w wyniku szerokich konsultacji, w szczególności 

w oparciu o Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfro-
wych [COM(2009) 390], konsultacje Komisji z 2009 r. dotyczące przyszłych priorytetów TIK, 
konkluzje Rady ds. TTE z grudnia 2009 r., strategię Europa 2020, konsultacje w sprawie tej 
strategii, wkład partnerstwa branży TIK w strategię Cyfrowa Europa prezydencji hiszpańskiej, 
sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy dotyczące 2015.eu oraz deklarację 
uzgodnioną podczas nieoficjalnego spotkania ministrów w Grenadzie w kwietniu 2010 r. Wszyst-
kie te dokumenty są udostępnione na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/ 
i2010/index_en.htm 
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sprawnemu uruchomieniu cyklu współgrających ze sobą działań. Do działań tych 
zaliczono: 

 stworzenie jednolitego i dynamicznego rynku cyfrowego, 
 osiągnięcie skutecznej interoperacyjności produktów i usług informatycz-

nych i telekomunikacyjnych, 
 zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa korzystania z Internetu (bezpie-

czeństwo sieci i informacji), 
 stworzenie szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu poprzez 

większe nakłady inwestycyjne, 
 szersze inwestowanie w badania i rozwój, 
 zwiekszenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włącze-

nia społecznego, 
 stworzenie możliwości w zakresie sprostania wyzwaniom społecznym. 

 Wymienione działania zostały uznane za samonapędzający się proces gospo-
darki cyfrowej w Europie. 
 Za szczególnie ważne przymuje się konieczność udostępnienia atrakcyjnych 
treści oraz usług w interoperacyjnym i ponadgranicznym środowisku internetowym. 
Działanie to ma pobudzić popyt na większą szybkość i przepustowość Internetu, co 
z kolei uzasadni inwestycje w szybsze sieci. Upowszechnienie szybszych sieci 
otworzy drogę dla innowacyjnych usług wykorzystujących szybsze połączenia. 
Położenie dużego nacisku na rozwój szybkiego Internetu wynika też z następują-
cych faktów: 

 30% Europejczyków nigdy nie korzystało z Internetu, 
 w Europie tylko 1% sieci to szybkie sieci światłowodowe, podczas gdy  

w Japonii odsetek takich sieci wynosi 12%, a w Korei – 15%, 
 unijne wydatki na działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie TIK wyno-

szą tylko 40% poziomu amerykańskiego. 
 W Unii Europejskiej w styczniu 2010 roku jedna czwarta jej obywateli 
(24,8%) posiadała abonament na stacjonarne łącze szerokopasmowe. Dania i Ho-
landia są światowymi liderami w dostępie do szerokopasmowej łączności interne-
towej, gdyż korzysta z niej prawie 40% ludności. Od stycznia 2009 roku wykorzy-
stanie ruchomej łączności szerokopasmowej w UE wzrosło prawie dwukrotnie, 
do 5,2% w styczniu 2010 roku Stopień penetracji rynku w Finlandii, Portugalii 
i Austrii wyniósł ponad 15%. 80% stacjonarnych łączy szerokopasmowych w UE 
umożliwia dostęp do Internetu z szybkością ponad 2 Mb/s, jednak zaledwie 18% 
z nich to łącza o przepustowości ponad 10 Mb/s. Istniejące sieci umożliwiają korzy-
stanie z podstawowych aplikacji internetowych, ale są niewystarczające dla bardziej 
zaawansowanych zastosowań, takich jak telewizja na żądanie. Przejście na sieci 
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dostępu szerokopasmowego o wyższej przepustowości będzie stanowiło znaczne 
wyzwanie strukturalne dla całego sektora telekomunikacyjnego5. 
 Globalna konkurencja i Internet stanowią coraz większe wyzwanie dla krajo-
wych struktur rynku komunikacji elektronicznej. Rynki telekomunikacji w Europie 
są podzielone według państw członkowskich. Systemy wydawania numerów i li-
cencji oraz przydzielania widma są wyłącznie krajowe, nie ogólnoeuropejskie. Jed-
nolity rynek wymaga, aby podobne kwestie regulacyjne były rozstrzygane w po-
dobny sposób. Głównym priorytetem Komisji będzie szybkie i spójne wdrożenie 
zmienionych w 2009 roku ram regulacyjnych. Zamierzeniem Komisji jest dopro-
wadzenie do harmonizacji warunków korzystania z poszczególnych zakresów wid-
ma, co pozwoli na osiągnięcie ekonomii skali na rynkach urządzeń i usług. Komisja 
priorytetowo traktuje opracowanie wytycznych dotyczących głównych koncepcji 
regulacyjnych odnoszących się do łączności elektronicznej, w szczególności do 
metod kalkulacji kosztów i do niedyskryminacji, a także skupi się na poszukiwaniu 
trwałych rozwiązań dotyczących transmisji danych i połączeń głosowych w ro-
amingu do 2012 roku. 
 
 
3.  Założenia i cele jednolitego europejskiego rynku komunikacji elektronicznej 
 
 Stworzenie jednolitego i dynamicznego rynku cyfrowego ma usunąć bariery 
mające wpływ nie tylko na dostęp do paneuropejskich usług telekomunikacyjnych, 
ale także do globalnych usług i treści internetowych. Stworzenie atrakcyjnych treści 
i usług internetowych oraz ich swobodny przepływ w UE i poza nią są niezbędne 
do pobudzenia samonapędzającego się popytu na korzystanie z technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. W państwach Unii Europejskiej, mimo istnienia zbioru 
kluczowych przepisów dotyczących elektronicznego handlu, fakturowania i podpi-
sów elektronicznych, transakcje cyfrowe pozostają zbyt skomplikowane, a przepisy 
są wdrażane w różny sposób w różnych państwach członkowskich. Ten stan wyma-
ga ujednolicenia. Przy korzystaniu z sieci teleinformatycznych użytkownicy nadal 
nie mają pewności co do swoich praw i ochrony prawnej przy dokonywaniu trans-
akcji internetowych. Brak zaufania do środowiska internetowego znacząco hamuje 
rozwój europejskiej gospodarki internetowej. Główne powody, dla których rezy-
gnowano z dokonywania zakupów przez Internet w 2009 roku, to obawy związane 
bezpieczeństwem płatności i z prywatnością. Wymogi dotyczące przejrzystości 
informacji handlowych ustanowiono w dyrektywie o handlu elektronicznym6, ale w 

                                                 
5  Sami Al Basheer Al Moshid, dyrektor International Telecommunications Union (ITU), 

ogłosił, że według najnowszego raportu dotyczącego rozwoju telekomunikacji na świecie połowa 
populacji na całym globie powinna mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu już w 2015 r. 

6  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.  
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
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celu zapewnienia przestrzegania wymogów informacyjnych niezbędne jest ścisłe 
monitorowanie.  
 Dużą uwagę przywiązuje się do roli organów publicznych w promowaniu 
rynków treści internetowych. Rządy krajów unijnych powinny przyczyniać się do 
rozwoju rynków treści poprzez udostępnianie informacji sektora publicznego na 
przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyjnych warunkach, gdyż jest to ważne 
źródło potencjalnego wzrostu innowacyjnych usług internetowych. Komisja Euro-
pejska zakłada, że dzięki agendzie cyfrowej do 2015 roku ponad 50% obywateli  
UE korzystać będzie z usług e-administracji. Przepisy dotyczące ponownego wyko-
rzystania tych zasobów informacyjnych7 zostały częściowo zharmonizowane,  
ale organy publiczne powinny dodatkowo być zobowiązane do otwarcia zasobów 
danych dla zastosowań i usług transgranicznych8. Do 2012 roku zostanie dokonany 
przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, w szczególności jej zakresu oraz zasad pobierania opłat za dostęp  
i korzystanie.  
 Podjęte działania mają poprawić i dostosować do postępu technicznego zbio-
rowe zarządzanie prawami autorskimi i zapewnić ich przejrzystość. Łatwiejsze, 
bardziej jednolite i neutralne pod względem technologicznym rozwiązania trans-
granicznego i paneuropejskiego systemu licencjonowania w sektorze audiowizual-
nym mają się przyczynić do pobudzenia kreatywności i pomóc producentom 
i nadawcom treści. Niezbędne jest stworzenie bardziej konkurencyjnych platform 
internetowych. 
 Jednolity i dynamiczny rynek cyfrowy powinien ułatwiać transakcje interne-
towe i transgraniczne. Konsumenci w Europie powinni odnosić korzyści z atrakcyj-
niejszych cen i większego wyboru, które powinien oferować jednolity rynek.  
W tym celu powinny być uproszczone transakcje internetowe. Ich fragmentacja 
ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlowe dokonywane w środowisku 
internetowym. Obecnie transakcje transgraniczne stanowią mniej niż jedną dziesiątą 
elektronicznych transakcji handlowych. Kwestie techniczne lub prawne, takie jak 
brak możliwości zapłaty kartą kredytową z innego kraju, odpowiadają za aż 60% 
nieudanych transgranicznych zamówień internetowych. Świadczy to o pilnej po-
trzebie zajęcia się barierami regulacyjnymi uniemożliwiającymi przedsiębiorstwom 

                                                                                                                        

handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym),  
Dz. Urz. WE  L 178/1, 17.07.2000. Ponadto może zaistnieć potrzeba aktualizacji przepisów doty-
czących np. ograniczonej odpowiedzialności usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie  
z postępem technologicznym. 

7  Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora pu-
blicznego, Dz.Urz. UE L 345/90, 31.12.2003. 

8  W przeglądzie tym uwzględnione zostanie również Zalecenie Rady OECD dotyczące 
zwiększonego dostępu i skuteczniejszego wykorzystania informacji sektora publicznego, OECD 
Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector 
Information. C (208)36, Seoul, 17–18 June 2008, http://www.oecd.org/dataoecd/0/27/40826024.pdf  
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europejskim handel transgraniczny. Komisja przedstawiła te bariery w komunikacie 
w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE9. 
Od 2006 do 2008 roku odsetek konsumentów unijnych, którzy kupili w tym okresie 
przynajmniej jedną rzecz w Internecie, wzrósł z 27% do 33%, podczas gdy odsetek 
dotyczący transgranicznego handlu elektronicznego utrzymał się na niemal takim 
samym poziomie (wzrastając od 6% do 7%)10. Podobna sytuacja występuje w han-
dlu elektronicznym prowadzonym przez firmy. 51% sprzedawców detalicznych 
w Unii Europejskiej prowadzi sprzedaż internetową, ale tylko 21% realizuje sprze-
daż transgraniczną. Sprzedawcy, którzy prowadzą handel transgraniczny, zwykle 
realizują zamówienia z niewielu państw członkowskich. Tylko 4% spośród tych 
sprzedawców prowadzi handel z dziesięcioma państwami członkowskimi lub więk-
szą ich liczbą, a większość z nich handluje tylko z jednym lub dwoma państwami 
członkowskimi11. Komisja przeprowadziła szczegółową analizę12 przeszkód w roz-
woju internetowego handlu transgranicznego. 
 W Europie rynek płatności elektronicznych i fakturowania elektronicznego 
jest podzielony według granic państw. Dlatego też przewiduje się niezwłoczne 
zakończenie prac nad Jednolitym Europejskim Obszarem Płatniczym (SEPA). 
SEPA będzie stanowić platformę dla dodatkowych usług powiązanych z płatno-
ściami, takich jak stworzenie europejskich ram fakturowania elektronicznego. 
Przedsiębiorstwa i konsumenci będą mogli w przyszłości polegać na bezpiecznych  
i skutecznych metodach płatności wyłącznie w ramach zintegrowanego rynku płat-
ności. Przewiduje się też szybkie wdrożenie dyrektywy w sprawie pieniądza elek-
tronicznego13, tak aby umożliwić nowym uczestnikom rynku zaoferowanie innowa-
cyjnych rozwiązań w dziedzinie pieniądza elektronicznego. Przewiduje się, że ten 
nowy rynek mógłby do 2012 roku mieć wartość 10 mld euro. 
 Do przeprowadzania transakcji internetowych w sektorze prywatnym i pu-
blicznym niezbędne są technologie i usługi uwierzytelniania związane z tożsamo-
ścią elektroniczną. Obecnie najczęstszym sposobem uwierzytelniania są hasła. 

                                                 
9  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Spo-

łeczno-Ekonomicznego oraz Rady regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE, COM(2009) 557 wersja ostateczna, Bruksela, 22.10.2009. 

10  Eurobarometr, badanie specjalne 254: „Rynek wewnętrzny – Opinie i doświadczenia 
obywateli UE-25” 2006. 

11  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Spo-
łeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE, COM(2009) 557 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 22.10.2009. 

12  Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu 
elektronicznego w UE, SEC(2009) 283 wersja ostateczna, 5 marca 2009 r., dostępny na stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce 

13  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE  
i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz. Urz. UE L 267/7, 10.10.2009. 
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W przypadku wielu zastosowań jest to wystarczające, ale coraz częściej widoczna 
jest potrzeba wprowadzenia bezpieczniejszych rozwiązań14.  
 Stworzenie prawdziwie cyfrowego społeczeństwa wymaga skutecznej intero-
peracyjności sieci, urządzeń, usług teleinformatycznych, baz danych i aplikacji. 
Komisja będzie kontynuować przegląd europejskiej polityki normalizacyjnej 
poprzez podjęcie działań przewidzianych w Białej Księdze Modernizacja normali-
zacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE15 oraz przeprowadzenie 
powiązanych konsultacji społecznych. Głównym krokiem w kierunku promowania 
interoperacyjności między administracjami publicznymi będzie przyjęcie przez 
Komisję europejskiej strategii interoperacyjności i europejskich ram interope-
racyjności, które zostaną opracowane w ramach programu ISA (programu dotyczą-
cego rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych16). 
Państwa członkowskie powinny stosować europejskie ramy interoperacyjności 
na poziomie krajowym najpóźniej w 2013 roku. 
 W europejskiej agendzie cyfrowej bardzo duży nacisk położono na rozwój 
szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu. Bardzo szybki Internet jest 
niezbędny do zapewnienia wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobro-
bytu oraz zapewnienia obywatelom dostępu do pożądanych przez nich treści  
i usług. Internet będzie narzędziem rozwoju gospodarki opartej na sieci i na wiedzy. 
W strategii Europa 2020 potwierdzono cel polegający na zapewnieniu wszystkim 
Europejczykom dostępu do szerokopasmowego Internetu do 2013 roku. Ważnym 
celem strategii jest zapewnienie, aby do 2020 roku wszyscy Europejczycy mieli 
dostęp do wiele szybszego Internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s,  
i przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do po-
łączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Według oceny Komisji rozbu-
dowa infrastruktury szerokopasmowej w Europie wymaga nakładów finansowych 
w wysokości od 180 do 270 mld euro. Fundusze publiczne, według dokumentu 
unijnego, będą odgrywały kluczową rolę w zwiększeniu europejskiej konkurencyj-
ności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. UE wykorzysta 
fundusze publiczne, np. fundusze strukturalne, aby wybudować internetową infra-

                                                 
14  Dlatego Komisja zaproponowała w ramach programu sztokholmskiego europejską stra-

tegię zarządzania tożsamością, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-
skiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów „Przestrzeń wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli Plan działań służący do realizacji pro-
gramu sztokholmskiego, KOM(2010) 171, wersja ostateczna,  Bruksela, dnia 20.4.2010. 

15  Biała Księga „Modernizacja normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w UE. Droga naprzód”, KOM(2009) 324, wersja ostateczna, Bruksela, dnia 3.7.2009.  

16  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r.  
w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), Dz. 
Urz. UE L 260/20, 3.10.2009. ISA zastępuje program IDABC (interoperatywne świadczenie 
ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli, 
Dz.U. L 181 z 18.5.2004, s. 25). 
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strukturę tam, gdzie brakuje prywatnego inwestora. Komisja Europejska i Europej-
ski Bank Inwestycyjny przedstawią w 2011 roku propozycje finansowania budowy 
sieci szerokopasmowych. 
 Aby osiągniąć te cele, przewiduje się opracowanie kompleksowej polityki 
opartej na szeregu nowoczesnych technologii, która będzie się skupiać na dwóch 
równoważnych zadaniach:  

 na zagwarantowaniu powszechnego dostępu szerokopasmowego (stacjo-
narnego i bezprzewodowego) o szybkości stopniowo wzrastającej do  
30 Mb/s i większej; 

 na wspieraniu stopniowego upowszechniania sieci dostępu nowej generacji 
na znacznej części terytorium UE, które umożliwią korzystanie z bardzo 
szybkich połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 

 Głównym problemem związanym z rozwojem bezprzewodowych sieci szero-
kopasmowych jest obecnie dostęp do widma radiowego. Wynika to z rosnącego 
zapotrzebowania na usługi ruchomej łączności szerokopasmowej. Użytkownicy 
mobilnego Internetu już teraz odczuwają ograniczenia przesyłowe sieci wynikające 
z nieefektywnego wykorzystania widma radiowego. Agenda cyfrowa przewiduje 
program polityki w dziedzinie widma radiowego, który sprawi, że uwolnione dzięki 
przejściu z transmisji analogowej na cyfrową częstotliwości widma radiowego (tzw. 
dywidenda cyfrowa) zostaną udostępnione dla nowych usług, w tym dla usług ru-
chomej łączności szerokopasmowej. Komisja Europejska zamierza, do tego aby do 
2013 roku we wszystkich krajach Unii obowiązywały w tej kwestii te same zasady. 
Komisja chce też, aby najpóźniej do 2012 roku wszystkie kraje zaakceptowały za-
łożenia techniczne zapobiegające nakładaniu się i interferencji różnych pasm czę-
stotliwości przyznawanych dostawcom zapewniającym bezprzewodowy dostęp do 
Internetu. Chodzi tu szczególnie o pasma częstotliwości 900/1800 MHz, 2,5 GHz  
i 3,4–3,8 GHz. Europejska agenda cyfrowa będzie też domagać się, aby wszystkie 
kraje udostępniły dostawcom usług do stycznia 2013 roku również pasmo często-
tliwości 800 MHz. Propozycja jest oparta na unijnych zasadach Single Market (Je-
den rynek) i przewiduje, że koordynacją wdrażania zasad w życie zajmą się unijne 
agendy CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Admini-
strations) i Joint Research Centre. Efektywne i konkurencyjne wykorzystanie wid-
ma w UE będzie również istotne dla wspierania innowacji w innych obszarach poli-
tyki, takich jak transport i środowisko.  
 Komisja będzie uważnie monitorować wdrażanie nowych przepisów praw-
nych dotyczących otwartego i neutralnego Internetu, chroniących prawo użytkow-
ników do dostępu do informacji i ich rozpowszechniania w Internecie oraz zapew-
niających przejrzystość w odniesieniu do zarządzania przepływem danych17. Będzie 

                                                 
17  Art. 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łącz-

ności elektronicznej. Art. 20 ust. 1 lit. b) i art. 21 ust. 3 lit. c) i d) dyrektywy o usłudze powszech-
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także prowadziła konsultacje społeczne mające ustalić, czy wymagane jest opraco-
wanie dodatkowych wytycznych w celu osiągnięcia podstawowych celów w zakre-
sie wolności wypowiedzi, przejrzystości, konieczności inwestycji w wydajne  
i otwarte sieci, sprawiedliwej konkurencji i otwartości na innowacyjne modele biz-
nesowe. Zgodność podejść w zakresie regulacji przyjętych przez krajowe organy 
regulacyjne ma podstawowe znaczenie dla uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku 
oraz dla zapewnienia pewności prawnej wszystkim inwestującym. 
 Europejska agenda cyfrowa przewiduje szereg środków ułatwiających wpro-
wadzenie sieci dostępu nowej generacji (NGA) w oparciu o technologie światłowo-
dowe oraz wspierających inwestycje w tym zakresie18. Środki zaradcze dotyczą 
wszystkich rodzajów sieci dostępowych nowej generacji: zarówno sieci światłowo-
dowych dla użytkowników domowych (Fibre to the Home – FTTH), jak i sieci 
światłowodowych prowadzących do węzła (Fibre to the Node – FTTN). Politykę 
Komisji w zakresie promowania efektywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie 
nowej i zmodernizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem 
ryzyka ponoszonego przez wszystkie inwestujące przedsiębiorstwa oraz potrzeby 
utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym i długofalowym bodźcem 
inwestycyjnym, nakreślono w Zaleceniu Komisji z dnia 20.09.2010 roku w sprawie 
regulowanego dostępu do sieci nowej generacji19. Komisja zaleca, aby dostęp do 
sieci nowej generacji rozwijać w oparciu o następujące zasady:  

 przy ustalaniu cen dostępu uzależnionych od kosztów należy odpowiednio 
uwzględnić ryzyko inwestycyjne; 

                                                                                                                        

nej. Do 30 września 2010 r. trwały konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie otwar-
tego Internetu i neutralności sieci. 

18  W ramach realizacji założeń Europejskiej agendy cyfrowej Komisja Europejska przed-
stawiła 20 września 2010 r. środki na rzecz zapewnienia szybkiego i bardzo szybkiego Internetu 
szerokopasmowego w Europie. Komisja przyjęła trzy uzupełniające się środki, które umożliwią 
wprowadzenie i powszechne wykorzystanie szybkiego i bardzo szybkiego Internetu szerokopa-
smowego w Unii Europejskiej. Przyjęty pakiet obejmuje zalecenie Komisji w sprawie regulo-
wanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (NGA), które – zapewniając operatorom 
telekomunikacyjnym pewność prawną – przyczyni się do osiągnięcia równowagi między przycią-
ganiem inwestycji a ochroną konkurencji, wniosek w sprawie decyzji dotyczącej utworzenia 
programu polityki w zakresie widma radiowego, której jednym z celów jest zapewnienie do-
stępności widma na potrzeby bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego, oraz komunikat  
w sprawie Internetu szerokopasmowego, w którym przedstawiono, jak skutecznie zachęcić 
inwestorów publicznych i prywatnych do inwestowania w szybkie i bardzo szybkie sieci dostę-
powe. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne pod następującymi adresami: 

Zalecenie NGA: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_ 
guidelines/nga/pl.pdf  

Komunikat w sprawie Internetu szerokopasmowego: http://ec.europa.eu/information_society/ 
activities/broadband/docs/bb_communication.pdf  

Projekt Programu polityki w zakresie widma radiowego: http://ec.europa.eu/information_ 
society/policy/ecomm/radio_spectrum/_document_storage/legislation/rspp/rspp_proposal_en.pdf  

19  COM(2010) 6223, Bruksela, 20.09.2010.  
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 krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość stosowania w każ-
dym przypadku najodpowiedniejszych środków zaradczych w zakresie do-
stępu, co zezwoli na rozsądne tempo inwestycji alternatywnych operato-
rów, uwzględniając jednocześnie poziom konkurencji na danym obszarze; 

 należy promować mechanizmy wspólnych inwestycji i podziału ryzyka. 
 Zasady te zostały szeroko omówione w dwóch załącznikach do powyższego 
zalecenia Komisji.  
 Poza omówionymi problemami technicznymi i regulacyjnymi duże znaczenie 
dla rozwoju komunikacji elektronicznej ma umiejętność społeczeństwa w zakresie 
korzystania z technologii cyfrowych. Korzystanie z Internetu stało się integralną 
częścią życia codziennego, ale tylko części Europejczyków, gdyż 150 mln Europej-
czyków (około 30 %) nigdy nie korzystało z Internetu. Często mówią, że nie mają 
takiej potrzeby lub że jest to zbyt kosztowne. Grupa ta w dużej mierze składa się  
z osób w wieku od 65 do 74 lat, osób o niskich dochodach, bezrobotnych i gorzej 
wykształconych. Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi jest jedną 
z ośmiu kluczowych kompetencji, które mają fundamentalne znaczenie dla osób 
funkcjonujących w społeczeństwie opartym na wiedzy20. Ważne jest również, aby 
wszyscy wiedzieli, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w Internecie. 
 Brak kwalifikacji w zakresie TIK jest przeszkodą w rozwoju gospodarki Unii. 
Do 2015 roku Europie może zabraknąć wykwalifikowanych pracowników do obsa-
dzenia aż 700 tys. miejsc pracy w sektorze informatycznym21. Już w 2007 roku 
Komisja Europejska przyjęła długoterminowy program działań mających zachęcić 
społeczeństwo do zdobywania e-umiejętności. Zorganizowano też kampanię infor-
macyjną, z której mali i średni przedsiębiorcy, studenci i młodzi pracownicy mieli 
dowiedzieć się, że znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych może 
przed nimi otworzyć wiele różnych możliwości. Kampanię zakończył Europejski 
Tydzień e-Umiejętności, który odbył się w dniach 1–5 marca 2010 roku.  
 Komisja będzie wspierać w 2010 roku i w kolejnych latach krajowe i europej-
skie działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w celu promowania edukacji, 
pracy i kariery zawodowej w dziedzinie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych wśród młodzieży, jak również na rzecz wspierania umiejętności wykorzy-
stywania technologii cyfrowych przez obywateli i szkolenia w zakresie tych techno-
logii. Zaproponowane zostanie priorytetowe potraktowanie umiejętności i kompe-
tencji w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w rozporządzeniu  

                                                 
20  Por. Zalecenie Parlementu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. UE L 394/10, 
30.12.2006. 

21  eSkills Monitor study. Monitoring eskills supply and demand in Europe (Monitorowanie 
podaży i popytu w zakresie e-umiejętności w Europie), Komisja Europejska 2009, zob. 
http://www.eskills-monitor.eu/. W zależności od scenariuszy gospodarczych niedobory związane 
z brakiem e-umiejętności mogą osiągnąć poziom między 384 tys. a 700 tys. miejsc pracy.  
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w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Ponadto umie-
jętności wykorzystywania technologii cyfrowych stanowić będą priorytet dla Pro-
gramu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia22.  
 
 
4. Monitoring wdrażania programu Europejska agenda cyfrowa  
 
 W programie Europejska agenda cyfrowa w zakresie rynku komunikacji elek-
tronicznej przewiduje się następujące wskaźniki kluczowe23 w celu określenia sku-
teczności realizacji celów:  
1. Cele w zakresie Internetu szerokopasmowego: 

 podstawowy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich do 
2013 roku; 

 dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych o przepustowości 30 Mb/s dla 
100% obywateli UE do 2020 roku; 

 dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 roku – 50% eu-
ropejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do 
internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s (brak poziomu bazowego). 

2. Jednolity cyfrowy rynek komunikacji elektronicznej: 
 promowanie handlu elektronicznego. Do 2015 roku 50% ludności powinno 

dokonywać zakupów przez Internet. W 2009 37% osób w wieku 16–74 lat 
zamówiło towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 
miesięcy; 

 rozwój transgranicznych transakcji handlowych dokonywanych w środowi-
sku internetowym. Do 2015 roku 20% ludności powinno dokonywać trans-
granicznych zakupów przez Internet. W 2009 roku 8% osób w wieku 16–
74 lat zamówiło towary lub usługi u sprzedawców w innych państwach 
członkowskich UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 

 rozwój handlu elektronicznego w sektorze biznesu. 33% małych i średnich 
przedsiębiorstw powinno prowadzić kupno/sprzedaż w Internecie w 2015 ro-
ku. W 2008 roku, odpowiednio 24% i 12% przedsiębiorstw dokonywało 
kupna/sprzedaży w internecie o wartości wynoszącej 1% obrotu/całkowitych 
zakupów lub więcej; 

                                                 
22  Por. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, COM(2008) 868, e-umiejętności na 

XXI wiek, COM(2007) 496 oraz  strategię Europa 2020. 
23  Wskaźniki te pochodzą głównie z ram analizy porównawczej 2011–2015 i zostały 

zatwierdzone przez państwa członkowskie UE w listopadzie 2009 r. Więcej informacji można 
znaleźć w ramach analizy porównawczej 2011–2015. Są to koncepcyjne ramy zbierania danych 
statystycznych na temat społeczeństwa informacyjnego, jak również wykaz podstawowych 
wskaźników do celów porównawczych. 
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 w ramach jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych: różnica między 
cenami usług w roamingu a taryfami krajowymi powinna być bliska zeru  
w 2015 roku. W 2009 roku średnia cena w roamingu za minutę wynosiła 
0,38 centów (za wykonanie połączenia), a średnia cena za minutę dla 
wszystkich połączeń w UE wynosiła 0,13 centów (w tym roaming). 

3. Cyfrowe włączenie społeczne: 
 zwiększenie regularnego korzystania z internetu z 60% do 75% do 2015 

roku oraz z 41% do 60% w przypadku osób z mniej uprzywilejowanych 
grup społecznych;  

 do 2015 roku zmniejszenie o połowę liczby osób, które nigdy nie korzysta-
ły z Internetu (do 15%). W 2009 roku 30% osób w wieku 16–74 lat nigdy 
nie korzystało z Internetu. 

4. Służby publiczne: 
 e-administracja. Do 2015 roku powinno 50% obywateli korzystać  

z e-administracji, z których ponad połowa przekazywać będzie tą drogą 
wypełnione formularze. W 2009 roku 38% osób w wieku 16–74 lat korzy-
stało z usług e-administracji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z czego 47% 
korzystało z usług e-administracji do wysyłania wypełnionych formularzy; 

 transgraniczne usługi publiczne. Do 2015 roku stworzona zostanie dostęp-
ność w Internecie do wszystkich kluczowych transgranicznych usług pu-
blicznych, zawartych w wykazie, który zostanie uzgodniony przez państwa 
członkowskie do 2011 roku. 

5. Badania i innowacje: 
 wzrost nakładów na badania i rozwój w dziedzinie technologii informacyj-

no-komunikacyjnych. Podwojenie inwestycji publicznych do 11 mld euro. 
Krajowe środki budżetowe lub wydatki na badania i rozwój w dziedzinie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w 2007 r. wynosiły nominalnie 
5,7 mld euro. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując rozważania o Europejskiej agendzie cyfrowej, należy stwierdzić, 
że przewiduje się szereg działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw człon-
kowskich. Najważniejsze działania Komisji obejmują: 

1. opracowanie stabilnych ram prawnych pobudzających inwestycje w otwar-
tą i konkurencyjną infrastrukturę szybkiego Internetu i usługi powiązane; 

2. opracowanie skutecznej polityki widma radiowego; 
3. ułatwianie wykorzystania funduszy strukturalnych UE na potrzeby realiza-

cji tego projektu; 
4. dążenie do stworzenia jednolitego rynku treści i usług on-line,  
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5. zreformowanie funduszy badawczych i innowacyjnych oraz zwiększenie 
wsparcia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu 
pobudzania innowacji w obszarze technologii informacyjno-komunika-
cyjnych we wszystkich sektorach; 

6. propagowanie powszechnego dostępu do Internetu i korzystania z niego 
przez wszystkich obywateli UE, szczególnie poprzez działania na rzecz 
podnoszenia umiejętności informatycznych i dostępu do sieci. 

 Działania państw członkowskich powinny skupiać się na:  
 sporządzeniu strategii operacyjnych dotyczących szybkiego Internetu i kie-

rowania środków publicznych, szczególnie funduszy strukturalnych, na ob-
szary nie w pełni obsługiwane przez inwestorów prywatnych; 

 stworzeniu ram prawnych służących koordynacji działań publicznych, aby 
obniżyć koszty procesu upowszechniania Internetu; 

 propagowaniu stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line (ta-
kich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejętności infor-
matyczne, bezpieczeństwo itp). 
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Summary 
 
 The paper presents the basic concepts of the strategy for sustainable development 
of European Union member states by 2020. The importance of electronic communica-
tion in stimulating this development was pointed out. Subsequently the basic program in 
this strategy, which is the European Digital Agenda, was analyzed. 
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Wprowadzenie 
 
 W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki wolnorynkowej mało kto 
zwraca uwagę na komfort, jaki stanowi swoboda komunikacji. Telefon komórkowy 
dawno przestał już być dobrem luksusowym, monitoring garażu i osiedlowego 
placu zabaw stanowi warunek konieczny w ofercie telewizji kablowej, a brak bez-
przewodowego dostępu do Internetu w hotelu, z punktu widzenia teorii ekonomii 
można kwalifikować już tylko jako koszty utraconych korzyści.  
 Jeszcze z końcem lat 90. XX wieku przeciętny Kowalski kierował się zasadą 
„na co mnie stać za kwotę, jaką mogę wydać na multimedia”. Dziś ten sam Kowal-
ski, coraz śmielej monitoruje rozwój rynku, wybiera produkty i ich dostawców, 
kalkuluje koszty dla siebie i rodziny, aż w końcu podejmuje optymalną decyzję: kto 
i na jakich zasadach zapewni jego bliskim elektroniczną łączność ze światem. Luki 
wiedzy Kowalskiego starają się wykorzystywać operatorzy telekomunikacyjni, dla 
których maksymalizacja zysku z klienta stanowi dobro cenniejsze niż satysfakcja 
konsumenta.  
 Kowalski nie zastanawia się nad swoim wkładem w budowę społeczeństwa 
informacyjnego, nie wie nawet, że robiąc przez Internet przelew za zakupy na Alle-
gro, skutecznie walczy z cyfrowym wykluczeniem, zdobywa wiedzę i umiejętności, 
o których poprzednie pokolenia mogły tylko marzyć. Ale brak tej świadomości  
w żaden sposób nie hamuje rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co więcej,  
z punktu widzenia ekonomii skali, przyrost liczby Kowalskich w populacji jest 
wręcz niezbędny.  
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1. Telekomunikacja w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Jako czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego prof. Jerzy Muszyński 
z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie wymienia1 całokształt działań 
o charakterze ewolucyjnym, mających na celu eliminację pozostałości cywilizacji 
industrialnej i kształtowanie rozwoju ludzi zgodnie z ewolucją w dziedzinie infor-
matyki. A jako jedno z ogniw rewolucji naukowo-technicznej prof. Muszyński 
wskazuje rewolucję w telefonii czy pierwsze kroki w konstrukcji modemów umoż-
liwiających wymianę danych jako korespondencję elektroniczną. I słusznie, gdyż 
nie tylko możliwości sprzętu, ale sama forma komunikacji ma znaczenie w kontek-
ście rozważań o społeczeństwie informacyjnym.  
 Chociaż niezwykle pojemne ideowo2 pojęcie społeczeństwa informacyjnego 
odnosi się właśnie do roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (information 
and communications technology – ICT) w gospodarce3. Co więcej, stanowi ono 
istotny, a nawet strategiczny element politycznych koncepcji ekonomiczno-społecz-
nego rozwoju społeczeństwa czy państwa. Nieprzypadkowo w swoim słynnym 
raporcie4 unijny komisarz Martin Bangemann wskazywał na niekomercyjne, poli-
tyczne obciążenia operatorów telekomunikacyjnych, a jednocześnie na ich zdolność 
do dostarczania coraz szerszej gamy nowych usług o wysokiej wartości dodanej. 
 
 
2. Preferencje konsumentów 
 
 W połowie lat 90. XX wieku fizyk Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni 
dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej prof. Tomasz Hofmokl 
przytaczał5 statystyki, w których dostęp do sieci Internet w Polsce w maju 1996 
roku był na poziomie 31 tys. komputerów. Jako przykład transgranicznego charak-
teru komunikacji elektronicznej wskazywał „połączenie komputerowe” Warszawy 
ze Sztokholmem o przepustowości kilkudziesięciu stron druku na sekundę.  
                                                 

1  J. Muszyński: Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik – Leksykon, Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 42. 

2  Zob. M. Nowina-Konopka: Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: T. Białob-
łocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher: Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, 
wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 14–15. 

3  D. Grodzka: Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania, w: D. Grodzka 
(red.): Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 
Warszawa 2009, nr 3(19) 2009, s. 9. 

4  M. Bangemann: Europe and the global information society. Bangemann report recom-
mendations to the European Council, Europe & The Global Information Society, Corfu, 24–24 
czerwca 1994 r., s. 7 i 12. 

5  T. Hofmokl: Globalne społeczeństwo informacyjne – globalna rewolucja, w: G. Bliż-
niuk, J. S. Nowak (red.): Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Polskie Towa-
rzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 48 i 51. 
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Rys. 1.  Penetracja polskiego rynku usługami stacjonarnego i mobilnego szerokopasmowe-
go dostępu do Internetu 

Źródło:  UKE. 

 
 Dziś grono użytkowników Internetu rozrosło się do poziomu 9 mln, a penetra-
cja samego rynku stacjonarnego w 2010 roku osiągnęła prawie 15% populacji (ry-
sunek 1). Przytaczając owe 31 tys. modemów, prof. Hofmokl z pewnością nie my-
ślał o Internecie bezprzewodowym, z którego dziś korzysta ponad 3,5 mln Polaków 
i który pozwala na przesłanie z prędkością dziesiątek megabitów na sekundę doku-
mentów znacznie obszerniejszych niż kilkudziesięciostronicowe. 
 W 2005 roku dr Andrzej Augustynek z Akademii Górniczo-Hutniczej opubli-
kował6 rezultat własnych badań częstości korzystania z Internetu przez studentów 
AGH. Wynikało z nich, że aż 91,9% badanych spędzało w 2005 roku w sieci śred-
nio 35 godzin tygodniowo, a więc nie więcej niż 5 godzin dziennie. We wnioskach 
dr Augustynek wskazywał na znaczący spadek liczby studentów nieposługujących 
się komputerem i Internetem.  
 Według badań, wykonanych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(UKE), w grudniu 2010 roku ok. 85% społeczeństwa7 w przedziale wiekowym 20–
29 lat korzystało z Internetu codziennie. Można założyć, że właśnie w takim wieku 
byli studenci badani przez dr. Augustynka. Warto dodać, że w badaniach UKE ok. 

                                                 
6  A. Augustynek: Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000–

2005, w: L.H. Haber, M. Niezgoda: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunk-
cjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 367 i 371 – tab. 3, 4. 

7  Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Raport z badania konsumenckiego 
przeprowadzonego dla UKE, PBS DGA sp. z o.o. & CBM Indicator sp. z o.o., Sopot, grudzień 
2010. 
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91% ankietowanych firm zadeklarowało posiadanie dostępu od Internetu, a w anali-
zowanej grupie wiekowej prawie 37% respondentów deklarowało korzystanie  
z Internetu właśnie w pracy. 
 Badania UKE potwierdziły nie tylko systematyczny od lat wzrost wykorzysta-
nia sieci, ale również typowe dla tej formy komunikacji stereotypy. Około 87% 
ankietowanych zadeklarowało wykorzystywanie Internetu w domu, a 71% twierdzi-
ło, że korzysta z niego codziennie. Co można robić codziennie w sieci? Przeglądać 
pocztę (61% respondentów) i portale informacyjne (59%), a także korzystać z ser-
wisów społecznościowych, jak Nasza Klasa i Facebook (42%).  
 Nie sposób zaprzeczyć tezie, że wszystkie z przytoczonych sposobów spędza-
nia czasu mogą rozwijać, i pewnie rozwijają użytkownika. Z całą pewnością stają 
się też nieodzownym elementem jego codzienności, co potwierdza najnowszy ra-
port MSWiA8 Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, wskazując na coroczny 
spadek liczby gospodarstw domowych nieczujących potrzeby korzystania  
z Internetu. Co więcej według danych9 GUS, w ciągu ostatnich 5 lat ponad dwu-
ipółkrotnie (do 57%) wzrosła liczba gospodarstw domowych z szerokopasmowym 
dostępem do Internetu. Dostęp szerokopasmowy, jakkolwiek definiowany, daje 
dzisiejszym internautom praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji. Je-
dyny kłopot w tym, że te możliwości pociągają za sobą koszty, a w tym zakresie 
Polacy nie do końca przyjmują jednoznaczną postawę. 
 Z jednej strony chcemy i możemy płacić więcej za usługi. Wskazują na to 
chociażby wzrostowe w latach 2009–2010 tendencje w najpopularniejszych prze-
działach deklaracji, zarówno możliwych do zaakceptowania (rysunek 2), jak i po-
noszonych miesięcznych wydatków na Internet. 
 Z drugiej strony przy zmianie dostawcy usług nadal kierujemy się, jako społe-
czeństwo, kryterium ceny i dostępnych rabatów, promocji (rysunek 3). Od lat jest to 
niezmienna cecha w branży telekomunikacyjnej, najwyraźniej widoczna w usługach 
telefonii komórkowej i właśnie dostępu do Internetu. W telefonii ruchomej ela-
styczność cenowa popytu jest tak wysoka, że operatorzy stale muszą zabiegać  
o klientów zarówno usług abonamentowych, jak i na kartę. W przypadku stacjonar-
nego Internetu raz „złowiony” na dwuletni kontrakt konsument daje operatorowi 
sieci pewny zysk i większą niż w usługach telefonii komórkowej perspektywę prze-
dłużenia umowy. 
 

                                                 
8  Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Informacyj-

nego MSWiA, Warszawa 2010, s. 21. 
9  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010. 

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, s. 83. 
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Rys. 2.  Maksymalna akceptowalna przez użytkownika całkowita miesięczna opłata za 
dostęp do Internetu 

Źródło:  PBS DGA sp. z o.o. & CBM Indicator sp. z o.o. na zlecenie UKE. 
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Rys. 3.  Kryteria zmiany oferty TP SA na ofertę alternatywnego dostawcy Internetu  

Źródło:  PBS DGA sp. z o.o.…, op. cit. 

 
 
 Dostawcy zdają sobie jednak sprawę, że przyszłość leży w technologiach 
bezprzewodowych, a tu potencjalnym użytkownikiem mobilnego Internetu w 
pierwszej kolejności będzie obecny użytkownik telefonii ruchomej danej sieci. To 
właśnie o niego tak naprawdę toczy się dziś walka między sieciami Plus, Era, 
Orange i Play. 
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3. Strategia dostawcy usług 
 
 Trudno jest walczyć z uprzedzeniami Polaków, ale jeśli już, to najskuteczniej 
marketingiem. Według danych AGB Nielsen10 w przykładowym trzecim tygodniu 
lutego 2011 r. wydatki na reklamę w sektorze telekomunikacji wyniosły prawie 
31 mln zł, co dało blisko 12% udziału w całym rynku sektorów. Operatorów tele-
komunikacyjnych wyprzedzili jedynie producenci żywności oraz leków i produk-
tów zdrowotnych (po ok. 23%). W kategorii TOP 10 – brandy znalazło się aż sześć 
marek telekomunikacyjnych: Orange, Plus GSM, Play, Era GSM, TP, Heyah. Poza 
TP wszystkie wymienione sieci oferują mobilny dostęp do Internetu, sama Teleko-
munikacja Polska jest potentatem dostępu stacjonarnego. 
 Marketing to jednak nie wszystko. Klientowi trzeba zaoferować dobrą cenę 
albo przynajmniej stworzyć tego pozory. Jeśli w ostatecznym rozrachunku użyt-
kownik przepłaci, ważne, aby się nie zorientował. Marketingowym majstersztykiem 
są w tym zakresie właśnie oferty mobilnego Internetu. 
 Od 2009 roku UKE prowadzi monitoring pricingu internetowych usług (rysu-
nek 4). W roku 2009 na rynku dostępne były oferty Orange Free, Blueconnect  
i Aster z miesięcznym limitem transferu nawet poniżej 1 GB. Z czasem jednak 
operatorzy zaczęli stosować metodę podnoszenia dopuszczalnych limitów przy 
stałej cenie, w konsekwencji w 2010 roku na rynku osiągalne były limity aż 36–37 
GB, w ofertach Orange oraz iPlus.  
 Dla klienta to jasny przekaz: więcej możliwości za tę samą cenę. Istotne jest, 
że klient finansuje dostawcy usług cenę sprzętu, w tym przypadku modemu. Ra-
chunek operatora musi wyjść na plus, co doskonale widać w usługach na kartę, 
gdzie duże ryzyko rezygnacji konsumenta z oferty skłania dostawcę do stosowania 
wysokich cen sprzętu. Niektórzy operatory z zasady nie oferują klientom typu pre-
paid modemów bezprzewodowego Internetu, podobnie jak i telefonów komórko-
wych. W zamian proponują segmentom klientów docelowych promocje typu „prze-
konaj się, że warto”. Jeśli klient nie ma satysfakcji, zwraca sprzęt i rozwiązuje 
umowę. Jeśli satysfakcję ma, wiąże się kontraktem na dwa lata. W większości 
przypadków nigdy nie dowie się, że łączna wartość koszyka jego wydatków w ofer-
cie z okresem próbnym przekroczyła koszt, jaki poniósłby przy standardowym 
planie taryfowym. Prosty mechanizm podwyższania cen sprzętu w ofertach z próbą 
gwarantuje operatorowi zwrot inwestycji, a pokusa skorzystania z naiwności klien-
ta, motywuje do zawyżenia ceny w sposób gwarantujący maksymalizację zysku. 
Każdy operator krzyżowo subsydiuje cenę notebooka abonamentem albo w osta-
teczności innymi usługami konwergentnymi. Pochłonięty wizją darmowych miesię-
cy użytkownik nie sprawdzi i nie porówna kosztów zakupu urządzeń w innych 
taryfach, nie starczy mu wytrwałości albo zwyczajnie nie będzie potrafił. Jeśli za-

                                                 
10  http://www.agbnielsen.pl (25.02.2010). 
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dzwoni na infolinię, dowie się tyle, ile powinien, oczywiście z punktu widzenia 
operatora.  
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Rys. 4.  Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu 

przez klienta typu pre-paid oraz udział elementów składowych tych kosztów 

Źródło:  Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce, Warszawa, maj 2010. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego zależy m.in. od technologii komunika-
cji elektronicznej. Najpowszechniejszą w obecnej dekadzie, ale też najszybciej 
poszerzającą horyzonty formą łączności jest Internet. Jako narzędzie walki z cyfro-
wym wykluczeniem jest on przedmiotem gry toczącej się między dostawcami  
i konsumentami usług telekomunikacyjnych. 
 Trendy wskazują jednak schyłek swoistego „eldorado” tzw. telekomów. 
Klienci stają się coraz bardziej wymagający, wiedzą, czego chcą i za jaką cenę. 
Rynek będzie się rozwijał, a pozostaną na nim najbardziej zdeterminowani i pomy-
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słowi. I tylko ich produkty będą partycypować w rozwoju użytkowników, a zatem 
w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
 
 
Literatura 
 
1. Augustynek A.: Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 

2000–2005, w: L.H. Haber, M. Niezgoda: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty 
funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2006. 

2. Bangemann M.: Europe and the global information society. Bangemann report 
recommendations to the European Council, Europe & The Global Information So-
ciety, Corfu, 24–24 June 1994. 

3. Cichy M.: Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce, Departament Analiz 
Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, 
sierpień 2009 r. 

4. Cichy M.: Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce, Departament Analiz 
Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, maj 
2010 r. 

5. Grodzka D.: Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania, w: D. Grodz-
ka (red.): Społeczeństwo informacyjne. Studia BAS, Wydawnictwo Sejmowe Kan-
celarii Sejmu, Warszawa 2009, nr 3(19). 

6. Hofmokl T.: Globalne społeczeństwo informacyjne – globalna rewolucja,  
w: G. Bliżniuk, J.S. Nowak (red.): Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie  
i przyszłość, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice 
2006. 

7. Muszyński J.: Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik – Leksykon, Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 
2010. 

8. Nowina-Konopka M.: Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: T. Białob-
łocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher: Społeczeństwo informacyjne. 
Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2006. 

9. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Raport z badania konsumenckiego 
przeprowadzonego dla UKE, PBS DGA sp. z o.o., Sopot, grudzień 2009. 

10. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Raport z badania konsumenckiego 
przeprowadzonego dla UKE, PBS DGA sp. z o.o. & CBM Indicator sp. z o.o., So-
pot, grudzień 2010. 

11. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Infor-
macyjnego MSWiA, Warszawa 2010. 



Mechanizmy funkcjonowania polskiego rynku dostępu do Internetu 431

12. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–
2010. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. 

13. www.agbnielsen.pl 
14. www.uke.gov.pl 
 
 

FUNCTIONING OF THE POLISH MARKET MECHANISMS  
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Summary 
 
 The dynamic development of electronic communications, especially the Internet, 
telecommunications technologies have brought to the level of essential goods. Observed 
over the last decade the development of broadband has contributed not only to increase 
interest and consumer expectations, as well as new customer acquisition strategies used 
by telecommunications companies. Network users are already aware of their capabili-
ties, they know well their negotiating positions. Providers have to earn. Although the 
struggle of both would be uneven, forcing the industry innovation, and more generally 
leads to the development of information society. 
 

Translated by Marcin Cichy 
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SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 
społeczeństwo informacyjne określane jest jako społeczeństwo, w którym przetwa-
rzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową1.  
 Informacja w społeczeństwie zorganizowanym, a szczególnie w państwach  
o zasięgu globalnym, odgrywała zawsze istotną rolę. Stąd zarówno w starożytnych 
Chinach, w okresie panowania Rzymu, w czasach Bizancjum, jak i w Imperium 
Osmańskim podstawą sprawnej administracji był sprawny przepływ informacji. 
Współcześnie zaczęto dostrzegać wagę oraz istotę wytwarzania oraz dystrybucji 
wiedzy w okresie intensywnego uprzemysłowienia.  
 
 
1. Zarys historii idei i powstania społeczeństwa informacyjnego  
 
 F. Machlup w wydanej w 1962 roku książce The Production and Distribution 
of Knowledge in the United States zauważył, że w tym procesie ważne jest wytwa-
rzanie urządzeń do gromadzenia i przetwarzania informacji (information machines), 
którym poświęcił siódmy rozdział książki, a w ósmym rozdziale skoncentrował się 
na opisie rosnącego popytu na usługi informacyjne (information services). Zwrócił 
również uwagę na rosnącą rolę mediów w dystrybucji informacji, w rozdziale pt. 

                                                 
1   Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, s. 2.  
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The Media of Communication, przez co informacja stała się przedmiotem handlu 
i dystrubucji2. Informację jako towar postrzegał już Friedrich von Hayek (Economics 
and Knowledge, Economica IV, new ser. 1937, 33-54; The use of knowledge in socie-
ty, „American Economic Review” 1945, XXXV, no. 4., s. 519–30.). Marc U. Porat 
oraz Michael R. Rubin wprowadzili do analizy społeczeństwa postindustrialnego 
termin gospodarki informacyjnej (The Information Economy)3. Porat sektor gospo-
darki informacyjnej podzielił na pierwotny i wtórny. W pierwszym następuje wytwa-
rzanie i przechowywanie informacji, w drugim znajdują się wytwórcy, którzy działają 
w przedsiębiorstwach niewytwarzających informacji.  
 Termin społeczeństwo informacyjne (johoka shakai) został zaproponowany 
przez japońskiego etnologa Tadao Umesao w 1963 roku. Ale w jego upowszech-
nieniu istotny wpływ miała działalność popularyzatorska Kenichi Koyamy, japoń-
skiego teoretyka mediów. Już w 1969 roku opracowano Zadania dla społeczeństwa 
– raport o rozwoju przemysłów przetwarzania informacji. Japończycy zaczęli kon-
centrować się na rozwoju elektroniki przemysłowej i użytkowej. W Japonii powsta-
ły programy Technopolis i Teletopia4. Około 40 km od Tokio zbudowano miasto 
Tsukuba, gdzie do 1980 roku uruchomiono około 40 instytutów badawczych. 
Obecnie pracuje tu około 19 tys. naukowców, co stanowi 40% pracowników na-
ukowych Japonii. W Tsukuba Science City pracuje ponad 5 tys. naukowców  
z tytułem doktora. Obok naukowych instytutów państwowych działa tu ponad 120 
prywatnych placówek zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi5.  
 Istotną rolę w tworzeniu japońskiego społeczeństwa informacyjnego odegrał 
Yoneji Masuda, dyrektor JACUDI (Japońskiego Instytutu Rozwoju Użytkowania 
Komputerów), który przyczynił się do powstania i wprowadzenia w życie Planu 
utworzenia społeczeństwa informacyjnego jako cel narodowy na rok 20006.  
 Według Alaina Minca i Simona Nora narodziny społeczeństwa informacyjne-
go w Europie i Stanach Zjednoczonych przypadły na lata 70. ubiegłego wieku7. 

                                                 
2  F. Machlup: The Production and Distribution of Knowledge in the United States „Prince-

ton University Press” 1962, s. 10–11. 
3  M.U. Porat, M.R. Rubin: The Information Economy, Office of Telecommunications Special 

Publication, US Department of Commerce, Washington D.C. 1977.  
4  Amagasakishi Somukyoku: Teletopia Project in Amagasaki City (General Affairs Bu-

reau of Amagasaki City. S), Amagasakishi Teretopia Keikaku. Heisei 13nen, no. 106P(2001); 
Amy K. Glasmeier: The Japanese Technopolis programme: high-tech development strategy or 
industrial policy in disguise?, „International Journal of Urban and Regional Research” 1988, vol. 
12, iss. 2, s. 268–284.  

5  Introduction To Tsukuba City, http://tsukubainfo.jp/Main/IntroductionToTsukubaCity, 
(2011.03.10).  

6  H. Wojciechowska: Japońskie wizje społeczeństwa informacyjnego, „Prasa Techniczna” 
1988, nr 5. 

7  A. Minc, S. Nora: L’Informatisation de La Société – Rapport à M. Le Président de La 
République, Paryż 1978.  
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Dzięki otwartemu rynkowi telekomunikacyjnemu w Stanach Zjednoczonych po-
wstała i szybko rozwinęła się Narodowa Infrastruktura Informacyjna, a niedługo 
potem Globalna. Społeczeństwo informacyjne w Stanach Zjednoczonych zaczęto 
budować po ogłoszeniu w 1997 roku raportu Struktura Światowej Elektronicznej 
Gospodarki, zgodnie z którym wdrożono działania zmierzające do upowszechnienia 
dostępu do informacji we wszystkich środowiskach (nawet wśród bezrobotnych)8.  
 W Europie za przełom w myśleniu o społeczeństwie informacyjnym uznaje 
się działania podjęte po opublikowaniu w 1994 roku raportu Bangemanna pt. Eu-
rope and the Global Information Society: Recommendations to the EuropeanCoun-
cil. Społeczeństwo informacyjne zdefiniowano w raporcie jako społeczeństwo po-
siadające zdolność do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystywania 
usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji9. 
Po tym dokumencie Unia Europejska przyjmowała kolejne dokumenty wytyczające 
kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w których główny nacisk kładzio-
no na dostęp do Internetu poprzez rozwój technologii informacyjnych i telekomuni-
kacji10. Na początku XXI wieku na konferencji w Warszawie określono również 
kierunki rozwoju państw kandydujących do Unii Europejskiej11.   
 
 
2. Region Morza Bałtyckiego – charakterystyka podmiotu badań  
 
 W regionie Morza Bałtyckiego (RMB) znajduje się osiem państw członkow-
skich UE, a jedynym państwem nienależącym do UE jest Rosja. Przyjmuje się, że 
tworzą go kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), północne 
Niemcy (Meklemburgia–Pomorze Wschodnie, Szlezwig–Holsztyn oraz Hamburg), 
Polska (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie), 
państwa bałtyckie (Litwa Łotwa, Estonia) oraz Rosja (obwody: Kalinigradzki  
i Leningradzki). Region zróżnicowany jest zarówno pod względem politycznym, 
geograficznym, demograficznym, jak, gospodarczym. Kraje nordyckie, które za-
mieszkuje około 24 mln osób (41% populacji regionu) wytwarzają PKB o wartości 

                                                 
8  M. Bonarski: Społeczeństwo informacyjne – wizja świetlanej przyszłości?, 

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/spoleczenstwo_informacyjne_wizja_swietlanej_przyszlosci
_60014.html (2.03.2011).  

9  Europe and the global information society, Recommendations to the European Council, 
Bruksela 1994, s. 7.  

10  An Information Society For All, Action Plan prepared by the Council and the European 
Commission for the Feira European Council,  19–20 June 2000; eEurope 2005: An information 
society for all. An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21–22 
June 2002.  

11  eEuropa+ 2003 Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego  
w Europie. Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europej-
skiej, czerwiec 2001. 
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około 800 mld euro, Północno-Wschodnie Niemcy, które zamieszkuje 6,3 mln osób 
(11% populacji regionu) wytwarzają około 174 mld euro PKB; w położonych nad 
Bałtykiem obwodach Rosji z PKB na poziomie 46 mld euro mieszka około 16 mln 
osób; w krajach nadbałtyckich 7,4 mln mieszkańców wytwarza PKB o wartości 34 
mld euro; północne województwa Polski z populacją 5,4 mln wytwarzają około 24 
mld euro PKB. Należące do tego regionu kraje funkcjonujące w Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym zajmują 46% powierzchni obszaru Unii Europejskiej, miesz-
ka w nich 23% populacji UE i wytwarza się ponad 1,6 bln euro12.  
 
 
3. Innowacyjność jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego  
 
 Innowacyjność stanowi najlepszą płaszczyznę odniesienia do analizy powsta-
wania, funkcjonowania i rozwoju społeczeństw informacyjnych.  
 Kraje regionu bałtyckiego cechują się wciąż istotnym zróżnicowaniem ze 
względu na aktywność innowacyjną. Kraje nordyckie oraz Niemcy wyraźnie wy-
różniają się na tle Europy i świata, koncentrując się na rozwoju innowacji i gospo-
darek opartych na wiedzy. Polska i pozostałe kraje regionu wyraźnie odstają od 
dynamiki innowacyjnej przedsiębiorstw działających w krajach skandynawskich  
i Niemczech. Kraje nordyckie i Niemcy zajmują czołową pozycję zarówno w two-
rzeniu rozwiązań innowacyjnych, jak i rozwoju przedsiębiorczości opartego na 
nowych technologiach i wiedzy13. Natomiast pozostałe kraje regionu bałtyckiego 
należą do grupy „pościgowej” podążającej za państwami o „umiarkowanej” inno-
wacyjności. Żeby zilustrować stan „rozwarstwienia innowacyjnego” w Europie 
bałtyckiej, trzeba wyjaśnić, że w ramach European Innovation Scoreboard dokonu-
je się analizy poziomu innowacyjności w krajach Unii Europejskiej oraz porówna-
nia z innowacyjnością Stanów Zjednoczonych i Japonii.  
 
 
4.  Analiza porównawcza społeczeństw informacyjnych w regionie Morza 

Bałtyckiego według wybranych wskaźników 
 
 Z analizy statystycznej społeczeństw regionu Morza Bałtyckiego z punktu 
widzenia aktywności w obszarze szeroko pojmowanych działań i powiązań z bran-
żą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wynika, że występuje tu po-
dobne rozwarstwienie jak przypadku gospodarek innowacyjnych. Dzieje się tak, 

                                                 
12  Baltic Maritime Outlook 2006, Centre for Maritime Studies Turku, Finland, Göteborg, 

March 2006, s. 15–17.  
13  European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis Of Innovation Perfor-

mance, January 2009, http://www.proinno-europe.eu/metrics (5.02.2009).  
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mimo że wszystkie kraje tego regionu posiadają strategie rozwoju, upowszechnia-
nia i wykorzystania technologii informacyjnych.  
 W sposób kompleksowy rozwarstwienie społeczeństw informacyjnych ilustru-
je nasycenie siecią. Stopień penetracji siecią internetową krajów Unii Europejskiej 
mierzony liczbą stałych łączy na 100 mieszkańców (uwzględniający gospodarstwa 
domowe i podmioty gospodarcze) wyniósł 23. Wśród krajów RMB na czoło wysu-
nęły się Dania (ponad 37 i najwyższy wskaźnik w UE), Szwecja i Finlandia (31), 
następnie Niemcy (27) i Estonia (około 25). Litwa i Łotwa charakteryzowały się 
wskaźnikiem ponad 17, a Polska poniżej 14 użytkowników na 100 mieszkańców 14. 
W Rosji ten wskaźnik wynosi 2,1115.  
 Znacznie lepiej przedstawia się sprawa dostępu do Internetu przedsiębiorstw. 
W czołówce krajów RMB znajdują się Finlandia i Dania, w których prawie wszyst-
kie firmy korzystają z Internetu, w Niemczech, Norwegii i Szwecji oraz Estonii jest 
ich około 95%, na Litwie koło 90%, a w Polsce i Łotwie około 90%. Podobne roz-
warstwienie występuje w przypadku dostępu do sieci szerokopasmowej. Duże na-
kłady inwestycyjne niewiele zmniejszyły dystans Polski do czołówki. W 2009 roku 
58% polskich firm posiadało internet szerokopasmowy, a Polska wyprzedzała Li-
twę. Przed naszym krajem była Łotwa (około 60%). Na pierwszym miejscu była 
Finlandia (95%), na miejscu 6 – Szwecja (90%), a za nią Norwegia i Niemcy (około 
90%) i niewiele dalej Estonia (87%). Koło średniej Unii Europejskiej (83%) upla-
sowała się Dania (80%)16.  
 W Unii w przedsiębiorstwie co drugi pracownik korzystał z komputera  
w pracy. W RMB najwyższy odsetek zatrudnionych używających komputera noto-
wały przedsiębiorstwa w Finlandii (70%) i Szwecji (68%). Równie wysoka była 
aktywność pracowników z Danii (64%) i Finlandii (63%). Polska, Litwa i Łotwa 
mają wskaźniki o połowę niższe, a Estonia o około jedną czwartą17.  
 Znacznie lepiej przedstawia się pozycja Polski pod względem wyposażenia  
w przypadku analizy udziału gospodarstw domowych wyposażonych w komputery. 
W 2009 roku w przypadku gospodarstw z przynajmniej jedną osobą w wieku od 16 
do 74 lat Polska usytuowana była w środku stawki (66%), a więc nieco mniej niż 
średnia 27 krajów UE (71%). Niepodważalna była przewaga krajów skandynaw-

                                                 
14  Europe's Digital Competitiveness Report. Volume 2: i2010 — ICT Country Profiles, 

Commission of the European Communities,  COM(2009) 390, SEC(2009) 1104, Brussels, 
4.08.2009, s. 9.  

15  Measuring the Information Society, ITU ICT Development Index 2009, International Tel-
ecommunication Union, Geneva 2009, s. 22; IT in the Russian Federation, 
http://www1.american.edu/initeb/sw5840a/market.htm (5.03.2011). 

16  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lata 2006–2010, Główny Urząd 
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, War-
szawa 2010, s. 22.  

17  Information society statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (5.03.2011).  
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skich (86%) i Niemiec (83%)18. W Rosji w 2007 roku wskaźnik ten wynosił 
16,2%19. 
 Polacy nie należą do użytkowników zbyt regularnie korzystających 
z komputerów. W 2009 roku było ich około 57%, podczas gdy średnia 27 krajów 
UE wynosił 63%. Znacznie aktywniejsi są Skandynawowie (85–90%) oraz Niemcy 
(77%) i Estończycy (65%). Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że w Polsce 
odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w Polsce (59%) 
wciąż jest poniżej średniej unijnej (64%) i znacznie odbiega od standardów skandy-
nawskich (od 83% do 90%), Niemiec (ok. 80%), a także Estonii (62%)20. W Rosji 
wskaźnik ten w 2007 roku wynosił 21,1%21.  
 Przyczyna takiego rozwarstwienia wynika z dostępu do szybkich łączy inter-
netowych. Około 80% skandynawskich gospodarstw domowych posiada takie łą-
cza. Podobne nasycenie jest Niemczech (79%). Dla Estonii ten wskaźnik niewiele 
przekracza 60%, natomiast Polska, Litwa i Łotwa niewiele przekracza 50%22.  
W Rosji wskaźnik ten w 2007 roku wynosił 2,8%23. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W regionie Morza Bałtyckiego nie uruchomiono na taką skalę jak w Japonii 
programów Technopolis i Teletopia. Nie zbudowano również takiego miasta jak 
Tsukuba. A jednak kraje skandynawskie wykorzystały skutecznie potencjał wiedzy 
i innowacyjności, tworząc społeczeństwa informacyjne. Mimo przyjęcia strategii 
wspierania rozwoju ICT przez rządy państw południowego Bałtyku we wszystkich 
wskaźnikach mamy do czynienia z istotną luką technologiczną między społeczeń-
stwami położonymi w regionie Morza Bałtyckiego.  
 Wzorując się na podziale państw według kryterium innowacyjności24 i stosu-
jąc pewne uproszczenie, można przyjąć, że w przypadku społeczeństw informacyj-
nych mamy do czynienia z trzema kategoriami:  

                                                 
18  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lata 2006–2010…, op. cit., s. 76.  
19  Measuring the Information Society, ITU ICT Development Index 2009, International Tel-

ecommunication Union, Geneva 2009, s. 92. 
20  Information society statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (5.03.2011).  
21  Measuring the Information Society, ITU ICT…, op. cit., s. 94.  
22  Europe's Digital Competitiveness Report. Volume 2: i2010 — ICT Country Profiles, 

Commission of the European Communities,  COM(2009) 390, SEC(2009) 1104, Brussels, 
4.08.2009, s. 12. 

23  Measuring the Information Society, ITU ICT…, op. cit., s. 94.  
24  Zob. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis Of Innovation Per-

formance, January 2009, http://www.proinno-europe.eu/metrics (5.02.2009). 
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1. Społeczeństwa informacyjne – liderzy – charakteryzują się wysokimi wskaźni-
kami nasycenia i wykorzystania technologii ICT, przekraczającymi średnią 27 
krajów Unii Europejskiej. W skład tej grupy z regionu Morza Bałtyckiego 
wchodzą Szwecja, Finlandia, Dania oraz Niemcy. Z krajów spoza regionu lide-
rem są najczęściej Niderlandy i Islandia.  

2. „Średniacy”, czyli kraje, dla których wartość wskaźników informatyzacji, na-
sycenia komputerami, dostępu i korzystania z internetu i łączności przewodo-
wej i bezprzewodowej zbliża się do średniej 27 krajów UE. W tej grupie plasu-
ją się w niektórych sytuacjach (np. wykorzystanie komputerów w przedsiębior-
stwach) Estonia i Litwa. Spoza regionu do tej grupy można zaliczyć między in-
nymi: Włochy, Czechy, Maltę.  

3. Grupa „pościgowa” społeczeństw informacyjnych tworzą w RMB państwa 
znad południowego Bałtyku, jak: Polska, Litwa, Łotwa oraz Rosja. Nasycenie 
komputerami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, gorsza i droższa niż 
średnia UE dostępność do internetu oraz wykorzystanie sieci i narzędzi ICT  
w działalności publicznej, biznesowej i prywatnej. Spoza regionu w tej grupie 
znajdują się między innymi: Grecja, Cypr, Bułgaria, Rumunia.  

 Obserwując zmiany zachodzące w krajach regionu Morza Bałtyckiego można 
zauważyć sprzężenie zwrotne między gospodarką innowacyjną a społeczeństwem 
informacyjnym. W państwach i regionach o dużym potencjale innowacyjności wi-
dać wyraźny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Tam, gdzie „produkcja inno-
wacji” jest na niskim poziomie, społeczeństwo odstaje od standardów społeczeń-
stwa informacyjnego.  
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INFORMATION SOCIETIES IN BALTIC SEA REGION 
 
 

Summary 
 
 In the article the author presents the information societies in the Baltic Sea Region 
in the innovation activity context. The observation of the changes in the countries of the 
Baltic Sea Region can be seen as the feedback between economic innovation and infor-
mation society. In countries and regions with high potential for innovation the develop-
ment of information society can be clearly seen. Where production of innovation is at  
a low level the society has the low standard of the Information Society as well. 
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MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA NOWYCH PODMIOTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁAŃ 8.3 I 8.4 POIG  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W Polsce od wieku lat mówi się o budowie społeczeństwa informacyjnego, 
zwanego również społeczeństwem opartym na wiedzy. W związku z dużym zapo-
trzebowaniem związanym z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej powstają 
strategie informatyzacji oraz możliwości ich finansowania poprzez programy unij-
ne. Dzieję się tak, ponieważ korelacja pomiędzy społeczeństwem informacyjnym  
a unowocześnianiem i rozbudową sieci telekomunikacyjnych jest faktem. Umiejęt-
ności informatyczne i informacyjne oraz swobodny dostęp do Internetu bezpośred-
nio stymulują wzrost gospodarczy, niwelują bezrobocie oraz zmniejszają ryzyko 
wystąpienia wykluczenia cyfrowego niektórych społeczności małych miast czy wsi. 
Możliwość dofinansowania mają zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki samorzą-
du terytorialnego. W związku z tym aktywność samorządów powinna koncentro-
wać się na działaniach prowadzących do rozbudowy infrastruktury teleinforma-
tycznej i usług oferowanych lokalnym społecznościom.  
 Polska ma duże potrzeby związane z rozbudową istniejącej infrastruktury 
teleinformatycznej, jednakże posiada ograniczone środki na ich realizację. Powinno 
to zachęcać do ubiegania się o dofinansowanie w celu realizacji inwestycji popra-
wiających i wyrównujących poziom życia wszystkich jej obywateli.  
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1.  Polityka aktywizacji samorządowców w celu likwidowania „wykluczenia 
cyfrowego”1 

 
 Rynek dostawców Internetu w Polsce wciąż skupia się wokół klasycznych 
operatorów telekomunikacyjnych. Dobre praktyki zachodnie, współpraca podmio-
tów telekomunikacyjnych z przedsiębiorstwami komunalnymi lub jednostkami 
samorządowymi2 nie są w Polsce praktykowane i nie zanosi się, aby w najbliższym 
czasie sytuacja ta zmieniła się. Należy jednak oddać sprawiedliwość Urzędowi 
Komunikacji Elektronicznej, który we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi 
upublicznił trzyczęściowy podręcznik dla samorządowców w zakresie budowy  
i eksploatacji sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich.  
 W pierwszej części, zatytułowanej Budowa sieci Szerokopasmowych. Plano-
wanie i przygotowanie koncepcji, autorzy skupili się głównie na procesie inwesty-
cyjnym. W poradniku zaprezentowano wzory i przykłady licznych dokumentów, 
np. wzór umowy z wykonawcą, przedstawiono modele współpracy między podmio-
tami zainteresowanymi budową szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, wyty-
powano rozwiązania technologiczne oraz wskazano, jakie czynniki, poza dominują-
cą rolą kosztów, powinny decydować o wyborze takiej lub innej technologii3. 
 Część druga: Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa  
i eksploatacja sieci, jest do pewnego stopnia uaktualnieniem części pierwszej. Po-
mimo powielenia i rozbudowania niektórych tematów porusza również całkowicie 
nowe kwestie. W części drugiej występują liczne przykłady i odniesienia do pod-
miotów już eksploatujących infrastrukturę teleinformatyczną. Dokładnie opisany 
został proces budowy. Szczególny nacisk położono na omówienie warunków for-
malnoprawnych i dokumentacji niezbędnej do inicjacji procesu projektowego, bu-
dowlanego oraz eksploatacyjnego. Poruszono również inne kwestie: dofinansowa-

                                                 
1  Głównie w odniesieniu do zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu. 
2  Dobre praktyki – głównie w aspekcie projektów municypalnych realizowanych w kra-

jach skandynawskich lub np. w USA. W grę wchodzą również inne formy współpracy lub daleko 
idącej konwergencji. Autorzy mają  na myśli np. przejmowanie roli operatorów telekomunikacyj-
nych przez dostarczycieli energii elektrycznej, gazu itp., którzy z racji posiadania infrastruktury  
w łatwy sposób mogą poszerzać swoją działalność, przy okazji modernizując i unowocześniając 
swoje bazowe usługi, np. poprzez zdalne odczytywanie liczników. Innym przykładem przyjmo-
wania roli operatora telekomunikacyjnego przez podmiot pozornie niepowiązany z telekomunika-
cją jest rosnąca liczba deweloperów oferujących w pakiecie z mieszkaniem zestaw multimedial-
nych usług, często w technologii FTTH (Fibre To The Home – doprowadzenie końcówki świa-
tłowodowej do mieszkania), przy czym deweloper albo współpracuje z firmą telekomunikacyjną 
albo stawia stację czołową, wykupuje prawa od stacji telewizyjnej na pakiet kanałów oraz na 
dostarczanie Internetu i sam dostarcza usługę mieszkańcom.  

3  W.E. Grzebyk, D. Iłowska, J.M. Janiszewski, G. Puszczyk: Poradnik dla samorządow-
ców. Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji, cz. 1, podręcznik 
opracowany na zlecenie i przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Fundacji 
Wspomagania Wsi, Warszawa 2008, publikacja występująca w wersji drukowanej, jak również 
powszechnie i bezpłatnie w Internecie. 
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nie z Unii Europejskiej, zmiany prawne (które nastąpiły po wydaniu pierwszej części 
podręcznika), rola otoczenia (konkurencyjne otoczenie bliskie i dalekie), obowiązki 
uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzenie specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia na prowadzenie prac projektowych i wykonawczych4. 
 Tematyka zawarta w części trzeciej: Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja 
teleinformatycznej sieci dostępowej, rozwija marginalnie poruszane w częściach 
poprzednich zagadnienia eksploatacji sieci, takie jak: organizacja systemu obsługi 
klienta, strategie i działania marketingowe, kanały dystrybucyjne, organizacja 
sprzedaży, logistyka, planowanie i magazynowanie sprzętu i materiałów budowla-
nych, ekonomiczne modelowanie działalności operatorskiej oraz zarządzanie bez-
pieczeństwem5.  
 Informacje przedstawione w podręczniku są fachowo oraz przejrzyście opra-
cowane i stanowią dobry materiał bazowy, nawet dla ludzi niebędących fachowca-
mi w dziedzinie wdrożeń i inwestycji teleinformatycznych. W podręczniku udało 
się dokonać bardzo trudnej syntezy wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawniczej. 
Podnoszenie tematów budowy infrastruktury teleinformatycznej, zwłaszcza z udzia-
łem jednostek samorządowych, stanowi złożony i interdyscyplinarny problem. Aby 
skutecznie realizować cele ekonomiczne w tym zakresie, potrzebna jest minimalna 
podstawowa wiedza techniczna z zakresu telekomunikacji i informatyki. Można ją 
znaleźć w zaprezentowanym podręczniku. 
 
 
2.  Unijne finansowe wsparcie budowy gospodarki cyfrowej poprzez rozwój  

i rozbudowę sieci szerokopasmowych 
 
 Przyjęta 19 grudnia 2006 roku strategia rozwoju Polski zapisana w dokumen-
cie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG) zakłada, że 
największą akcelerację i dynamikę rozwoju polska gospodarka uzyskać może tylko 
poprzez rozwój i wdrażanie innowacji, budowę szeroko rozumianej konkurencyjno-
ści oraz wspieranie sektorów naukowo-badawczo-rozwojowych. Zapisy bezpośred-
nio dotyczące rozwoju sieci i infrastruktury teleinformatycznej w celu stymulowa-

                                                 
4  E.W. Gaca, K.J. Heller, P.M. Marchelek: Poradnik dla samorządowców. Budowa sieci 

szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci, cz. 2, podręcznik opracowa-
ny na zlecenie i przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Fundacji Wspomaga-
nia Wsi, Warszawa 2009, publikacja występująca w wersji drukowanej, jak również powszechnie 
i bezpłatnie w Internecie. 

5  W. Baług, J. Józik, R. Mierzwiński, J. Oko, A. Sobczak, Poradnik dla operatorów i sa-
morządowców. Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej, cz. 3, 
podręcznik opracowany na zlecenie i przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz 
Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa 2010, publikacja występująca w wersji drukowanej, jak 
również powszechnie i bezpłatnie w Internecie. 
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nia gospodarki zawarte są w osi priorytetowej 8 (Oś priorytetowa 8. – Społeczeń-
stwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki)6. 
 Spośród czterech działań osi 8 największy wpływ na tworzenie fizycznych 
warunków dostępu do Internetu mają działania 8.3 i 8.4: 

 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, 
 8.4: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.  

 Działanie 8.3, którego budżet wynosi 364 411 765 euro, kierowane jest do: 
jednostek samorządu terytorialnego, konsorcjów jednostek samorządu terytorialne-
go oraz konsorcjów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarzą-
dowymi. 
 Głównym celem działania jest sfinansowanie i zapewnie osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym lub niepełnosprawnym dostępu do szerokopasmowego 
Internetu. Spodziewanym efektem (w okresie długoterminowym) będzie aktywiza-
cja tych osób w nowoczesnym życiu gospodarczym7.  
 Działanie 8.4 zapewnia dostęp do funduszy unijnych mikro-, małym i średnim 
firmom oraz operatorom telekomunikacyjnym, którzy chcą budować infrastrukturę 
teleinformatyczną. Warunkiem jest, aby ta infrastruktura powstała na terenach 
zmonopolizowanych przez jednego operatora lub na obszarach, gdzie nie działa 
żaden dostawca Internetu szerokopasmowego. Budżet przeznaczony na to działanie 
to 200 mln euro. 
 Potencjalni beneficjenci mogą w ten sposób uzyskać szansę na pokonanie 
bariery wejścia na rynek telekomunikacyjny. Dofinansowanie umożliwia tworzenie 
sieci w miejscach, w których jej budowa na zasadach rynkowych byłaby nieopła-
calna finansowo. Dofinansowanie może osiągnąć aż 70% kosztów budowy i utrzy-
mania infrastruktury (wysokość dofinansowania zależy od „wielkości” beneficjenta 
oraz od województwa, w którym inwestycja jest planowana)8. 
 

                                                 
6  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ra-

my Odniesienia 2007–2013, Warszawa, 1 października 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, program operacyjny w wersji zatwierdzonej przez Radę Ministrów 30 października 2007 r., 
s. 128, materiały dostępne powszechnie w Internecie, np. pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ 
Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx, (online; 27 lutego 2011). 

7  Vademecum beneficjenta Działań 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007–2013, broszura szkoleniowa wydana na zamówienie Władzy Wdrażającej Pro-
gramy Europejskie, w ramach pomocy technicznej POIG, s. 1. 

8  Ibidem, s. 5–6.  
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3.  Ocena skuteczności pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych  
w zakresie działań 8.3 i 8.4 POIG9 

 
 Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wykorzystanie 
środków unijnych przez polskich przedsiębiorców i samorządowców utrzymuje się 
na niskim poziomie. Z danych statystycznych oraz badań ankietowych wywnio-
skować można, że największą przeszkodą nie jest brak aktywności i zainteresowa-
nia możliwością dofinansowania, lecz zbyt długotrwałe i zawiłe procedury aplika-
cyjne oraz biurokracja i opieszałości urzędnicze10. 
 Dane przedstawione w tabeli 1 dowodzą, że skuteczność pozyskiwania dofi-
nansowania projektów w ramach Działania 8.3, w aspekcie wysokości środków  
i całego budżetu, utrzymuje się na poziomie prawie 54%. 

 
Tabela 1 

Konkursy przeprowadzone w ramach Działania 8.3 
 

Nabór 
Budżet  
naboru 
(zł) 

Udział  
w całkowitym 
budżecie 
Działania (%) 

Całkowita wartość 
przyznanego dofinan-
sowania (zł)* 

Udział przyznanego 
dofinansowania  
w budżecie Działania 
(%) 

16.06.2008 – 
30.01.2009 

119 979 227 8,58 41 531 182 2,97 

I runda 2009 165 879 457 11,86 85 437 489 6,11 

II runda 2009 165 879 457 11,86 169 096 937 12,09 

I runda 2010 164 464 981 11,76 125 106 399 8,94 
II runda 2010 164 464 981 11,76 b.d. n.d. 

ŁĄCZNIE 780 668 101 55,82 421 172 007 30,11 

* Wnioski rekomendowane do wsparcia przez WWPE. 
Źródło:  Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców…, op. cit., s. 14. 
 
 Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że podczas naboru ciągłego  
i w czterech kolejnych rundach złożono wnioski na dofinansowanie projektów na 
łączną sumę prawie 781 mln zł, z czego do realizacji przyjęto wnioski o łącznej war-
tości dofinansowania – niewiele ponad 421 mln zł. Pomimo że zainteresowanie Dzia-
łaniem 8.3 nie jest rewelacyjne (tylko w II rundzie 2009 roku całkowita kwota wnio-
skowanego dofinansowania przekroczyła budżet naboru), to wartości te można było-

                                                 
9  Rozdział został oparty na raporcie UKE i materiałach pochodzących z prezentacji tego 

raportu: Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożo-
nych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu – analiza stanu obecnego oraz  
barier w wykorzystaniu dostępnych środków unijnych – badania przeprowadzone na zlecenie 
UKE, luty 2011, materiały dostępne w Internecie na stronach UKE pod adresem: 
http://www.forumszerokopasmowe.pl/download.php?id=202, (online, 27 lutego 2011). 

10  53,941% – aplikowano o dofinansowania wynoszące niemal 56% wysokości budżetu 
działania, a uzyskano niewiele ponad 30% wysokości środków.  
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by uznać za umiarkowanie zadowalające, jeżeli przyznanie dofinansowania byłoby 
równoznaczne z podpisaniem umowy, lecz tak nie jest. Wartość kontraktacji środków w 
ramach pierwszych czterech konkursów wyniosła zaledwie 277 174 361 zł (tabela 2). 
 

Tabela 2 
Kontraktacja środków w ramach czterech pierwszych konkursów dla Działania 8.3 

 

Nabór Budżet naboru (zł) 
Wartość podpisanych umów 

o dofinansowanie (zł) 

16.06.2008 – 30.01.2009 119 979 227 41 408 300 

I runda 2009 165 879 457 80 130 968 

II runda 2009 165 879 457 151 358 899 

I runda 2010 164 464 981 4 276 194 

ŁĄCZNIE 616 203 121 277 174 361 
Źródło:  Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców…, op. cit., s. 17. 
 
 W takim zestawieniu skuteczność faktycznie pozyskanych środków znacząco 
maleje. Okazuje się, że w czterech pierwszych konkursach pozyskano zaledwie 
(niespełne) 20% z całości budżetu na Działanie 8.3. 
 Nieco odmiennie sytuacja przedstawia się względem Działania 8.4. Jeżeli 
chodzi o zainteresowanie potencjalnych beneficjentów, to jest ono obecnie bardzo 
duże (tabela 3) i można mówić o jego skokowym przyroście (od nieco ponad 1,5 
mln dofinansowania do niemalże 230 mln w czwartym konkursie). 
 Niestety, statystyka zakontraktowanego wsparcia finansowego nie osiąga już 
tak zadowalającego pułapu. Wynosi ona zaledwie 129 877 175,94 zł, co stanowi 
niecałe 19 % alokacji całkowitego budżetu Działania 8.4.  
 

Tabela 3 
Konkursy przeprowadzone w ramach Działania 8.4 

 
Nabór Budżet naboru [zł] Wnioskowane dofinansowanie [zł] 

05.12.2008 – 30.01.2009 65 815 205,60 1 548 383,62 

I runda 2009 91 035 207,06 5 114 835,44 

II runda 2009 91 035 207,06 37 572 466,37 

I runda 2010 90 318 312,20 228 306 001,91 

ŁĄCZNIE 338 203 931,92 272 541 687,34 
Źródło:  Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców…,  op. cit., s. 21. 
 
 Tak słaba efektywność wynika z co najmniej kilkudziesięciu różnych powo-
dów. Najważniejsze z nich i mające największy wpływ na nieskuteczność sytemu 
alokacji środków unijnych w aspekcie Działań 8.3 i 8.4 to: 
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 konieczność prezentowania przez beneficjentów bardzo szczegółowych 
dokumentacji zarówno przy składaniu, jak i rozliczaniu projektu (oraz pro-
blemy z pozyskiwaniem dokumentów); 

 brak wystarczającej wiedzy beneficjentów oraz wsparcia szkoleniowo-
informacyjnego ze strony organów rozdysponowujących; 

 obawa i zniechęcenie spowodowane skomplikowanymi i niezrozumiałymi 
procedurami podczas realizacji projektu; 

 nieskuteczny system administracyjny rozliczania projektu; 
 uzależnienie od twardo narzuconych ram czasowych (zarówno w odniesie-

niu do rozpoczęcia, jak i skończenia prac), mocno kolidujących z trudnymi 
realiami rynkowymi; 

 zbyt sformalizowane rozliczanie kosztów; 
 zbyt długie procedury blokujące czynności i działania inwestycyjne.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Polska uzyskała z UE środki finansowe, które mają się przyczynić do wyrów-
nania dysproporcji między społecznościami w dostępie do informacji, a w szcze-
gólności do rozwoju mniej zaawansowanych regionów Polski. Jedną z dziedzin, 
które wymagają istotnego wsparcia, jest sektor telekomunikacyjny. Sektor ten zo-
stał uznany za szczególnie ważny w strategii rozwoju kraju 2007–2015 (w której 
przewidziano m.in. działania zmierzające do sfinansowania budowy i rozwoju in-
frastruktury teleinformatycznej). Zgodnie z tą strategią, ze szczególną mocą wspie-
rane będą przedsięwzięcia zmierzające do rozbudowy szerokopasmowego dostępu 
do Internetu. 
 Biorąc pod uwagę, że w grudniu 2010 roku tylko 61,5%11 gospodarstw do-
mowych deklarowało, że posiada komputer, a 86,1%12 osób posiadających kompu-
ter ma w domu dostęp do sieci internetowej, należy podjąć zdecydowane kroki  
i zintensyfikować starania w celu poprawy tej statystyki. Przeciwdziałanie barierom 
proceduralno-systemowym, które stanowią największą przeszkodę w pozyskiwaniu 
środków unijnych, wymaga zdecydowanych działań tj.: zdywersyfikowania obo-
wiązków związanych z wdrażaniem oraz weryfikacją zasad realizacji Działań 8.3  
i 8.4 POIG oraz uruchomienia cyklicznych warsztatów informacyjnych organizo-
wanych w poszczególnych województwach (co przyczyni się do zwiększenia liczby 
podmiotów otrzymujących dofinansowanie, a tym samym doprowadzi do poprawy 
jakości życia i wyrównania dysproporcji społecznych występujących w Polsce).  
                                                 

11  Dane z raportu Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni, 
wykonanego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez PBS DGA sp. z o.o., CBM 
INDICATOR sp. z o.o., Sopot, grudzień 2010, s. 10. 

12  Ibidem, s. 10. 
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enlargement of the broadband networks. In third one the rating of gaining and using 
efficiency of union funds in range of POIG activities point 8.3 and 8.4, based on UKE 
report “Realization of the projects related with access of the final consumer and people 
at risk of digital exclusion, to the broadband network – the analysis of the present condi-
tion and limits in using of the available union funds” carried out in February 2011. 
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KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA 
W PLANACH NAPRAWY GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W wyniku kryzysu gospodarczego w latach 2008–2009 gospodarka Unii Eu-
ropejskiej doznała poważnego załamania. Sytuacja kryzysowa ujawniła słabe strony 
dotychczasowej polityki na rzecz ukształtowania społeczeństwa informacyjnego  
w UE, a w szczególności niewystarczające wykorzystanie technik informacyjno-
komunikacyjnych1. W dokumentach UE dotyczących naprawy gospodarczej pod-
kreślono konieczność zwracania większej uwagi na efekty pośrednie telekomunika-
cji w gospodarce i życiu społecznym Wspólnoty2. 
 W referacie omówiono szczególną pozycję komunikacji szerokopasmowej  
w naprawie gospodarki Wspólnoty i nadania jej nowych impulsów rozwojowych  
w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Podkreślono znaczenie 
aktywnej polityki państwa w realizacji planów upowszechnienia dostępu do usług 
komunikacji szerokopasmowej. 
 
 

                                                 
1  Komunikat Komisji Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 
3.03.2010. 

2  Kamiński F., Regulacja sektorowa ex ante a efekty pośrednie telekomunikacji, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 
2010, s. 753–761. 
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1. Komunikacja szerokopasmowa jako instrument naprawy gospodarczej 
 
 Rada Europejska w konkluzjach z posiedzenia w dniach 19–20.03.2009 roku3 
podkreśliła kluczową rolę rozwoju telekomunikacji i szerokopasmowego Internetu 
dla gospodarki UE, a tym samym konieczność podjęcia wysiłku inwestycyjnego w 
sektorze komunikacji elektronicznej (pkt 17): 
 Rada Europejska przypomniała o kluczowej roli rozwoju telekomunikacji  
i szerokopasmowego Internetu w kontekście europejskich inwestycji, tworzenia 
miejsc pracy oraz ogólnej naprawy gospodarczej. Uwzględniając ryzyko podejmo-
wane przez inwestujące przedsiębiorstwa, należy promować efektywne inwestycje  
i innowacje w zakresie nowej i wzmocnionej infrastruktury. W tym celu należy 
umożliwiać powstawanie różnych form współpracy między inwestorami a podmio-
tami ubiegającymi się o dostęp do środków, aby zdywersyfikować ryzyko związane  
z inwestowaniem; jednocześnie należy zapewnić utrzymanie konkurencyjnej struk-
tury całego rynku oraz przestrzeganie zasady niedyskryminacji. 
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w powiązaniu z naprawą gospodarczą 
wymaga powszechnego udostępnienia nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. Ten aspekt został uwypuklony w komunikacie Komisji4: 
 Jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej gospodarki są łącza szero-
kopasmowe. [...] Nie wszyscy mogą jednak korzystać z tych dobrodziejstw – istnieją 
społeczności, którym rynek nie zapewnił do nich dostępu ze względu na rozprosze-
nie ludności i wysokie koszty. Istnieją również obszary, na których konieczna jest 
modernizacja łączy szerokopasmowych wczesnej generacji, by szybkość Internetu 
odpowiadała dzisiejszym oczekiwaniom. Dlatego też w europejskim planie naprawy 
gospodarczej wyznaczono cel zakładający rozwój sieci szerokopasmowych i objęcie 
ich zasięgiem 100 procent terytorium do 2010 roku. 
 W celu przezwyciężenia skutków kryzysu w latach 2008–2009 i zapewnienia 
dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego UE opracowano strategię Europa 
20205, w której wymieniono jako środek naprawy komunikację szerokopasmową 
dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Jednym  
z siedmiu projektów przewodnich tej strategii jest Europejska agenda cyfrowa6, 
która zawiera następujące zadania: 

– stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, 

                                                 
3  Rada Europejska w Brukseli 19 i 20 marca 2009 r. – Konkluzje prezydencji, 7880/09. 
4  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inwestowanie w przyszłość Europy, KOM(2009) 
36 wersja ostateczna, Bruksela, 28.1.2009. 

5  Komunikat Komisji „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego…, op. cit. 
6  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 
wersja ostateczna/2, Bruksela, 26.8.2010. 
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– maksymalizacja wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych  
w gospodarce i życiu społecznym Wspólnoty, 

– upowszechnienie szybkiego Internetu i aktywny dostęp gospodarstw do-
mowych i przedsiębiorstw do produktów cyfrowych. 

 Realizacja Europejskiej agendy cyfrowej ma zagwarantować powszechną 
dostępność komunikacji szerokopasmowej o wysokich parametrach jakościowych 
do 2020 roku: 

– dla wszystkich do 2013 roku – szerokopasmowy dostęp do Internetu, 
– dla wszystkich zainteresowanych użytkowników – dostęp do łączy o prze-

pustowości 30 Mb/s i więcej, 
– dla co najmniej 50% europejskich gospodarstw domowych – dostęp do łą-

czy o przepustowości powyżej 100 Mb/s. 
 
 
2. Rola państwa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
 
 Przytoczone dokumenty Rady Europejskiej i Komisji zawierają trafne oceny 
oddziaływania sektora komunikacji elektronicznej na życie gospodarcze, społeczne 
oraz pojedynczych mieszkańców Wspólnoty, na kształtowanie zrębów społeczeń-
stwa informacyjnego. Pomyślna realizacja zamierzeń będzie wymagać nakładów 
inwestycyjnych w wysokości ok. 300 mld euro, które, zgodnie z zasadami polityki 
gospodarczej i finansowej Wspólnoty, mają być pokryte przez inwestorów prywat-
nych, a w pierwszym rzędzie przez operatorów zasiedziałych. Obecnie inwestycje 
operatorów zasiedziałych wynoszą około dwóch trzecich ogółu wydatków na środki 
trwałe w Europie7. W programie naprawy gospodarczej UE przewidziano możli-
wość udzielenia wsparcia finansowego przez państwa członkowskie projektom 
inwestycyjnym związanym z rozwojem sieci światłowodowych, ale zakres tej po-
mocy jest poważnie ograniczony i obwarowany wymogiem przestrzegania zasad 
konkurencji w sektorze komunikacji elektronicznej8. 
 Analiza dokumentów UE wykazuje, że w dalszym ciągu zostaje utrzymana 
rola państwa jako obserwatora wydarzeń w sektorze komunikacji elektronicznej, na 
które wpływa przede wszystkim za pomocą instrumentów prawnych i polityki regu-
lacyjnej. Obowiązujące kryteria polityki liberalizacji i konkurencji w odniesieniu do 
rynku komunikacji elektronicznej zostały ukształtowane w latach 90. ubiegłego 
wieku na podstawie realiów rynkowych w państwach członkowskich UE-15  
(tj. przed rozszerzeniem UE w maju 2004 roku) i nie uległy od tego czasu znaczą-
cym zmianom. Są one następujące: 
                                                 

7  First Annual Economic Report, ETNO, Idate, November 2010. 
8  Komunikat Komisji: Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczą-

cych pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE C 235, 30.09.2009, s. 7–25. 
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 Kryterium I: Urynkowienie telekomunikacji publicznej; 
 Kryterium II: Prymat zasady wspierania konkurencji; 
 Kryterium III: Ograniczenie obszaru obecności państwa w sektorze komu-

nikacji elektronicznej; 
 Kryterium IV: Utrzymanie zasady powszechnej dostępności i przystępności 

usług podstawowych w telekomunikacji; 
 Kryterium V: Maksymalne udostępnienie sieci operatorów zasiedziałych 

do świadczenia usług komunikacji elektronicznej przez operatorów alterna-
tywnych; 

 Kryterium VI: Stopień zaspokojenia bieżących potrzeb oraz skala zadowo-
lenia użytkowników i konsumentów jako podstawa oceny skuteczności 
oraz poprawności prowadzonej polityki. 

 Na podstawie tych kryteriów opracowuje się zasady polityki regulacyjnej dla 
sektora komunikacji elektronicznej. Na obecnym etapie o tej polityce decyduje 
pakiet regulacyjny 2009, z uwzględnieniem odpowiednich zaleceń i wytycznych 
Komisji Europejskiej9. Oznacza to, że państwo członkowskie dysponuje przede 
wszystkim instrumentami prawnymi, które służą do decydowania o wykorzystaniu 
gotowych inwestycji powstałych przeważnie bez jego udziału. 
 W literaturze przedmiotu można napotkać wiele wypowiedzi na temat roli 
państwa w kreowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej następnej generacji z prze-
znaczeniem na rozwój komunikacji szerokopasmowej o wysokich wskaźnikach 
jakościowych. Podkreśla się, przywołująć przykład Japonii i Korei Płd., a ostatnio 
także Australii10, że budowa infrastruktury na potrzeby szerokopasmowego Interne-
tu o zasięgu krajowym wymaga poważnego zaangażowania państwa zarówno 
w wymiarze prawnym, jak i finansowym. W tabeli 1 przedstawiono poglądowo 
związek między zasięgiem komunikacji szerokopasmowej o większej przepustowo-
ści a polityką państwa: 

 aktywną politykę skierowaną na rozwój krajowej komunikacji szerokopa-
smowej prowadzi państwo sternik; 

 politykę wspierającą rozwój sektora komunikacji szerokopasmowej prowa-
dzi państwo pomocnik; 

 bierną politykę wobec komunikacji szerokopasmowej prowadzi państwo 
obserwator. 

                                                 
9  Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów  

i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z Dyrektywą 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci  
i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2007/879/WE), Dz. Urz. UE 
L 344, 28.12.2007, s. 65–69. Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowa-
nego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (Tekst mający znaczenie dla EOG), 
(2010/572/UE), Dz. Urz. UE L 251, 25.09.2010, s. 35–48. 

10  Rząd Australii popiera projekt budowy ogólnokrajowej sieci światłowodowej z wykorzy-
staniem środków publicznych i prywatnych. 
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Tabela 1 
Zależność zasięgu komunikacji szerokopasmowej o większej przepustowości  

od polityki państwa 
 

 Jakościowa ocena 

zasięgu 
Rola państwa Przykłady 

Zasięg komunikacji sze-

rokopasmowej o większej 

przepustowości 

duży Państwo sternik Japonia, Korea Płd.,  

średni Państwo pomocnik Norwegia, Szwecja 

mały Państwo obserwator UE, USA 
Źródło:  Na podstawie inspiracji Digital highways – The role of government in 21st-century 

infrastructure, Booz & Co11. 
 
 
3. Komunikacja szerokopasmowa w planach Wielkiej Brytanii i Niemiec 
 
 Wielka Brytania. W czerwcu 2009 roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan 
cyfryzacji kraju The Digital Britain Report12. Dokument ten zawiera strategiczny 
ogląd sytuacji w gospodarce i społeczeństwie brytyjskim z punktu widzenia potrzeb 
rozwojowych gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego.  
Na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz przewidywanej 
tendencji zmian w skali globalnej uznano, że gospodarka cyfrowa stanowi klucz do 
pomyślnego rozwoju gospodarczego, społecznego i socjalnego kraju. Strategiczny 
plan rozwoju Wielkiej Brytanii zakłada maksymalne wyeksponowanie możliwości 
gospodarki cyfrowej w średnio- i długoterminowej perspektywie. U podstaw planu 
leży założenie, że nie wolno pozostawić zadania rozwoju gospodarczego i społecz-
nego kraju jedynie działaniu mechanizmów rynkowych. Wielka Brytania potrzebuje 
aktywnej polityki przemysłowej, aby móc w maksymalnym stopniu wykorzystać 
sposobności, jakie stwarza rewolucja cyfrowa w gospodarce i życiu społeczeństwa. 
 W planie Digital Britain sformułowano następujące zadania główne, związane 
ze stanem infrastruktury komunikacji elektronicznej kraju: 

1. zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu (pod-
stawowy dostęp o przepustowości 2 Mbit/s, pożądany dostęp o przepusto-
wości 50 Mbit/s); 

2. stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla działalności inwestycyjnej 
i innowacyjnej w obszarze cyfrowej zawartości, aplikacji i usług; 

                                                 
11  Friedrich R., Sabbagh K., El-Darwiche B., Singh M.: Digital highways – The role of 

government in 21st-century infrastructure, Booz & Co, 2009. www.booz.com/media/file 
12  Digital Britain, Final Report, June 2009, Presented to Parliament by The Secretary of 

State for Culture, Media and Sport and the Minister for Communications, Technology and Broad-
casting. By Command of Her Majesty. 
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3. zapewnienie bogatego zestawu usług publicznych o wysokiej jakości,  
w tym na potrzeby w pełni funkcjonalnej administracji elektronicznej. 

 Pełna realizacja programu Digital Britain stoi pod znakiem zapytania  
z powodu poważnych trudności finansowych kraju. 
 Niemcy. W lutym 2009 roku rząd federalny przedstawił strategiczny plan 
budowy sieci szerokopasmowych w Niemczech w latach 2009–2014: Breitband-
strategie der Bundesregierung13. Punktem wyjścia programu jest uznanie szeroko-
pasmowego Internetu za podstawowy czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki 
na obecnym etapie. Sieci szerokopasmowe o znacznej przepustowości są tak samo 
nieodzowne jak np. sieci dostawy gazu, wody czy elektryczności. Szczególną rolę 
usługi szerokopasmowe odgrywają w życiu obszarów wiejskich, gdyż sprzyjają 
powstawaniu nowych przedsiębiorstw i prowadzeniu działalności biznesowej. Jed-
nak właśnie na obszarach wiejskich jest znaczna liczba białych plam internetowych, 
tzn. gmin o niskiej dostępności szerokopasmowego Internetu. W ocenie rządu stan 
infrastruktury komunikacji elektronicznej kraju jest dobry i pozwala na wysunięcie 
ambitnych planów zapewnienia wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do 
Internetu o dużej przepustowości. Program zakładał, że do końca 2010 r. należy 
zapewnić powszechny dostęp o przepustowości przynajmniej 1 Mbit/s, a do 2014 r. 
należy stworzyć warunki umożliwiające korzystanie przez 75% gospodarstw do-
mowych z szerokopasmowego dostępu o przepustowości co najmniej 50 Mbit/s. 
 Zdaniem rządu w stosunku do planowanych inwestycji i budowy nowych 
szerokopasmowych infrastruktur zasadniczo wystarczą elastyczne ramy prawne, 
które powinny wziąć pod uwagę postulaty zgłaszane ze strony rynku dotyczące 
polepszenia bezpieczeństwa planowania i realizacji inwestycji. W związku z tym 
rząd federalny planuje wydłużenie ważności analizy rynku z dwóch do trzech lat. 
Rząd sformułował następujące wymagania pod adresem polityki regulacyjnej: 

 Ekonomiczne i prawne bezpieczeństwo planowania inwestycji z uwagi na 
ich długi okres realizacji. 

 Umiarkowane oprocentowanie własnego kapitału na potrzeby regulacji 
opłat za usługi dostępu, z uwzględnieniem, w razie konieczności, ryzyka 
inwestycyjnego. 

 Odpowiednie, zgodne z zasadami konkurencji, współkorzystanie z infra-
struktury, z którym będzie można uzyskać redukcję związanego z tym ry-
zyka. 

 Nieodzowna przejrzystość planowanych przekształceń sieci przez uczest-
ników rynku. 

 Realizacja wytycznych rządu przez regulatora Bundesnetzagentur napotkała 
sprzeciw ze strony Komisji Europejskiej. 
 

                                                 
13  Breitbandstrategie der Bundesregierung, 2009, www.bmwi.de 
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Podsumowanie 
 
 W opracowaniu przedstawiono strategiczne znaczenie komunikacji szeroko-
pasmowej w programach naprawy gospodarczej Unii Europejskiej i jej członków. 
Jednocześnie obserwuje się niespójność postawionych celów z instrumentami reali-
zacji, gdyż państwo odgrywa rolę obserwatora, a otoczenie regulacyjne nie sprzyja 
podejmowaniu wieloletnich kapitałochłonnych inwestycji. Dynamiczne poważne 
zmiany techniki oraz rynków wymagają elastycznego otoczenia prawnego. Jest to 
tym bardziej ważne, że przemianom w sektorze komunikacji elektronicznej towa-
rzyszą pozytywne efekty pośrednie, wydatnie sprzyjające funkcjonowaniu całej 
gospodarki oraz życiu społecznym.  
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SCHYŁEK STARYCH I EKSPANSJA NOWYCH MEDIÓW 
JAKO ELEMENT EWOLUCJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problemem wpisującym się w rozwój społeczeństwa informacyjnego jest ko-
rzystanie z dostępu do informacji, do wiedzy oraz tempo cyfrowej medialnej „rewo-
lucji”, która ten dostęp ułatwia. Z perspektywy przedsiębiorstw medialnych, 
zwłaszcza ich strategii rozwoju, znaczenie kluczowe ma masowa migracja odbior-
ców z tzw. starych mediów ku nowym. Uwiąd tradycyjnych masowych mediów, 
takich jak telewizja, prasa i radio w tradycyjnej postaci, okazuje się jednak zjawi-
skiem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym i bardziej złożonym, niż wynikałoby to  
z pobieżnej obserwacji dynamicznych technologicznych zmian.  
 Celem artykułu jest w tym kontekście zaprezentowanie kluczowych koncepcji 
towarzyszących medialnej ewolucji ku cyfrowemu środowisku nowo kształtującego 
się społeczeństwa informacyjnego.  
 U podstaw powstania koncepcji społeczeństwa informacyjnego leżą naukowe 
odkrycia i ich wykorzystanie w gospodarce i administracji1. Począwszy od wynale-
zienia telegrafu, telefonu, fotografii po powszechne zastosowanie komputera i da-
towany na ten moment początek ery interaktywnej, wszystkie owe wynalazki wy-
wierały wpływ na życie społeczne (tworząc jakgdyby nowy paradygmat technolo-
giczny)2. 
                                                 

1  K. Secomski: Mikroelekronika i społeczeństwo – na dobre czy na źle?, Raport dla Klubu 
Rzymskiego (przedmowa), PIW, Warszawa 1987, s. 11. 

2  L. Zacher: Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji 
przyszłości, w: L. Haber, M. Niezgoda, (red.): Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne 
i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. s. 72–73.  
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  Postęp technologiczny i związane z nim konsekwencje pozwalają na sformu-
łowanie koncepcji powstania społeczeństwa informacyjnego – jak dowodzi  
N. Garnham – ostatniego stadium kapitalizmu przemysłowego3. Płynnemu prze-
chodzeniu z cyklu do cyklu towarzyszy rozwojowy dualizm: znacząca część społe-
czeństw pozostaje na etapie wczesnego uprzemysłowienia, podczas gdy przodujące 
kraje i regiony przechodzą cykl społeczeństwa informacyjnego. Sektor przemysło-
wy jeszcze nie zanika – przeciwnie, rozwinięta technika pozwala na coraz większą  
i bardziej zaawansowaną produkcję, a jednocześnie rozwój technologii telekomuni-
kacyjnych kreuje rozwój sektora informacyjnego. Jeśli proces ten postępuje tak 
dalece, że rozrastający się i coraz nowocześniejszy sektor informacyjny zatrudnia z 
czasem ponad połowę pracowników, to jest to podstawa do określenia społeczeń-
stwa mianem informacyjnego.  
 Choć koncepcja N. Garnhama nie jest wolna od krytyki – przykładem są wąt-
pliwości D. McQuaila (nie ustalono pod wszelką wątpliwość, by doszło do jakiejś 
rewolucyjnej przemiany społeczeństwa, przeciwstawianej kolejnemu etapowi roz-
woju kapitalizmu)4 – to należy podkreślić, że podzielaną powszechnie cechą społe-
czeństwa informacyjnego jest kluczowe znaczenie informacji. W spostrzeżenia  
N. Garnhama wpisuje się także ewolucja mediów do nowo powstającego cyfrowego 
środowiska z charakterystycznym dla niego błyskawicznym i swobodnym dostę-
pem do informacji. Jego powstanie wiąże się z ich ekspansją cyfrowych,  
tzw. nowych mediów.  
  Pogłoski o szybkim zaniku starych mediów (np. prasa, radio, telewizja w ich 
dotychczasowej, analogowej postaci) okazują się w istocie przesadzone, choć zwa-
żywszy, że niektórzy badacze wskazali nawet konkretne daty owej „nagłej śmierci”: 
w 1998 r. Nielsen pisał o roku 2008, bardziej ostrożny Fiedler wskazywał na okres 
przed 2020 rokiem, a Meyer typuje rok 20405.  
 Przed medialnymi firmami ciągle jednak stoi kluczowe pytanie: jak szybko 
nowi dostawcy informacji, z szybko rozrastającą się globalną siecią Internetu,  
zagrożą bytowi tradycyjnych mediów. Odpowiedź, jakiej niewprost udziela np.  
R. Picard, brzmi: wówczas, gdy większość użytkowników mediów i reklamodawców 
zwróci się ku nowym mediom oraz usługom komunikacyjnym6.  

                                                 
3  N. Garnham: Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of In-

formation, Sage, London 1990. 
4  M. Webster: The Information Society revisited, w: L.A. Lievrouw, S. Livingstone: 

Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs, Sage Publications 2002, 
s. 23. 

5  R. Fidler: Newspapres in 2020: Paper vs. Digital Delivery and Display Media, Future of 
Print Media Journal 2000, s. 1–5; P. Meyer: TheVanishing Newspaper Saving Journalism In the 
Information Age, University of Missouri Press 2004.  

6  R. Picard: Cash Cows or Entrecote: Publishing Companies and New Technologies, 
„Trends in Communication” 2003, vol. 11, no. 2, s. 132. 
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1. Interakcje mediów 
 
 W debacie na temat wpływu nowych mediów na stare media ścierają się dwa 
poglądy na temat:  

 spowodowania przez nowe medium ważnych zmian w krajobrazie medialnym, 
 „śmierci” starych mediów spowodowanej rewolucją w sposobie konsump-

cji mediów przez ich użytkowników. 
 Dominującym teoretycznym paradygmatem w studiach nad nowymi mediami 
pozostaje teoria dyfuzji innowacji. Jej kluczowym pytaniem badawczym jest: dlacze-
go jedne innowacje są adaptowane krócej, inne dłużej, a jeszcze inne są odrzucane?7  
 Na tym stosunkowo nowym badawczym polu nie wykształciła się jeszcze 
spójna, jednolita teoria, a spośród prac badawczych prowadzonych w ramach róż-
nych dyscyplin znaczący poziom zaawansowania i sformalizowania zyskała teoria 
dyfuzji E. Rogersa8. 
 E. Rogers wskazywał, że akceptacja nowości technicznych jest wieloetapowa. 
Najpierw media masowe zapewniają uzyskanie pewnego „poziomu świadomości” 
społecznej na ich temat. Następnie są one akceptowane przez niewielkie grono 
osób, których można określić jako „pierwszych użytkowników”, a którzy z kolei są 
swoistymi „nauczycielami” liderów opinii. Jeśli ci zaakceptują je, zachęcają do ich 
wykorzystania/używania swoich znajomych. Dopiero akceptacja przez większość 
ludzi prowadzi natomiast do przekonania tych, których można określić mianem 
„późnych użytkowników”/„maruderów”. 
 E. Rogers uznał, że innowacja powinna mieć następujące cechy: relatywną 
przewagę, porównywalność, kompleksowość, możliwość zastosowania i obserwo-
walność. Nowe media, takie jak iPody, iPady, laptopy, mp3 i i mp4, zajmują miej-
sce mediów konwencjonalnych, na przykład CD i stacjonarne komputery, gdy 
użytkownicy zaczynają je postrzegać jako mające znaczącą przewagę (niższy koszt, 
mogą być określane jako „cool” itp.).  
 Tak rozumiana ewolucja obecna jest także w tzw. zasadzie 30 lat P. Staffo, 
zgodnie z którą przyjęcie i pełne wykorzystanie nowych idei wymaga około trzech 
dekad, a przeświadczenie o spontaniczności takich zmian jest generalnie błędne.  
P. Staffo utrzymuje, że jeśli zmiany zachodzące w dobie cyfryzacji wydają się 
przebiegać szybciej niż w przeszłości, to nie dlatego większość pojedynczych 
zmian jest przyjmowana szybciej, ale dlatego że są one inicjowane w tym samym 
czasie. Dochodzi zatem do wzajemnego oddziaływania jednych zmian na drugie. 
Niemożliwa jest pełna przewidywalność nowych mediów, ponieważ na zjawisko 
składa się wiele przemian zróżnicowanych pod względem siły oddziaływania 
                                                 

7  M. Conway: Cybernewsers, Deserters and Includers. An analysis if Internet News Users 
and the Effect on Traditional News Media Use, Journalism and Mass Communication Annual 
Conference 2001, s. 1.  

8  Ibidem, s. 409.  
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i znaczenia dla ewolucji mediów9. Tym bardziej niewskazana jest technomyopia, 
czyli przecenianie krótkoterminowego wpływu każdej nowej technologii.  
 W odniesieniu do medialnego rynku wzajemne relacje starych i nowych me-
diów obecne są w kilku konkurencyjnych szkołach: 

 numerowanie – szkoła podkreślająca symetryczne relacje (wzrostu – spad-
ku) audytoriów między nowymi i starymi mediami, 

 komplementarne relacje (wzrost – wzrost), 
 funkcjonalny ekwiwalent lub podobieństwa (odnosi się do wpływu me-

diów).  
 Perspektywę symetrycznych relacji kreśli zaproponowana przez M. McComb-
sa hipoteza względnej stabilności, oparta na badaniach wpływu nowych technologii 
na dochody z reklam i wydatki konsumpcyjne w latach 1929–1968. M. McCombs 
zakłada, że wydatki odbiorców na media odpowiadają wzrostowi ich dochodów i są 
stałe w czasie, a nowe rozwiązania technologiczne prosperują kosztem starych10. 
Zasadą wspólną jest, że jeśli rosną wydatki w jednych mediach, to muszą zmniej-
szać się w drugich, a ich łączna wielkość jest uzależniona od stanu gospodarki. 
Pomimo logiki tego wywodu badania wykazały, że chociaż określa on symetrię 
relacji pomiędzy istniejącymi a nowo wchodzącymi na rynek mediami, to np. efekt 
zastąpienia w przypadku telewizji jest większy niż w przypadku gazet11.  
 Relacje między motywami i wyborem mediów są obecne w teorii selektywnej 
ekspozycji, zakładającej, że odbiorcy zwracają uwagę na specyficzne elementy ze 
środowiska medialnego: fani motoryzacji będą czytali poranną prasę, koncentrując 
się na wiadomościach motoryzacyjnych, będą oglądali niszowe programy telewi-
zyjne, w czasie przerwy w pracy będą odwiedzali motoryzacyjne witryny interne-
towe12. Zatem kontakt z różnymi mediami jest efektem świadomego wyboru.  
 Interakcje między konkurującymi ze sobą firmami w środowisku o ograniczo-
nych zasobach tłumaczy uzupełniająca teorię selektywnej ekspozycji teoria niszy. 
Na rynku mediów konkurencja polega na bezpośrednim i świadomym działaniu 
podejmowanym przez konkurencyjne firmy wobec siebie13. Niszowym medium jest 
miejsce w „wielowymiarowej przestrzeni zasobów środowiska”14, a ograniczonymi 
zasobami, o które media konkurują, są przychody reklamowe, audytoria i medialny 

                                                 
9  R. Fidler: Mediamorphosis: understanding new media, Pine Forge Press 1997, s. 10. 
10  M. McCombs: Mass Media in the Marketplace, „Journalism Monographs” 1972, s. 24.  
11  J.M. Kayany, P. Yelsma: Displacement Effect of Online Media in the Socio – Technical 

Context of Households, „Journal of Broadcasting and Electronic Media” 2000, vol. 44, no. 2,  
s. 215–229.  

12  S. Finn: Origins of media exposure: Linking personality traits to TV, radio, print, and 
film use, „Communication Research” 1997, vol. 24, s. 507–529. 

13  R.P. Rogers, J.R. Woodbury: Market structure, program diversity, and radio audience 
size, „Contemporary Economic Policy” 1996, vol. 14, s. 81–91. 

14  Ibidem, s. 230.  
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kontent15, przy czym kluczowe znaczenie ma ograniczony czas, jakim dysponują 
ich odbiorcy16.  
 Praktycznym przykładem teorii niszy jest pokrywanie się audytorium radio-
wego i telewizyjnego w okresie telewizyjnej ekspansji lat 50. ub.w. – takie wnioski 
wpłyną z badań J.W. Dimmicka i E. Rothenbuchlera analizowali dane z lat 1928–
1982 dotyczące pięciu mediów17. Aby przetrwać, nadawcy radiowi zdecydowali się 
na powiększanie lokalnych audytorów i pozyskali większe wpływy z lokalnych 
rynków reklamowych, a stacje telewizyjne zdominowały rynek reklam ogólnokra-
jowych. Konkurencja między tymi mediami polegała zatem na fenomenie konku-
rencyjnego przesunięcia.  
 Zjawisko komplementarności zostało potwierdzone m.in. w pracach nad inter-
netowymi i tradycyjnymi gazetami hiszpańskimi, które prowadził K. Pauwels  
i E. Dans18. Ponieważ prace te mogą być uznane za przestarzałe, wypada bowiem 
uwzględnić późniejszy gwałtowny wzrost dostępności Internetu i zróżnicowane 
poziomy dostępu do stron internetowych, można powołać się na analizy poczynione 
na jednym z największych rynków na świecie, rynku niemieckim, a dotyczące wza-
jemnych relacji wydań 93 niemieckich gazet (obserwacje między I kwartałem 1998 
roku i i II kwartałem 2005). Potwierdzają one wyraźne związki pomiędzy nakładem 
prasy i liczbą odwiedzin strony internetowej gazety. 
 Trzecia perspektywa (funkcjonalnej ekwiwalentności) odnosi się do zastępo-
wania przez nowe media funkcji mediów starych, np. telewizja kablowa i taśmy 
wideo zastępują telewizję odbieraną przez anteny, albowiem pełniły tę samą funk-
cję rozrywkową19, a oglądanie nagrań wideo zastępuje oglądanie filmów w ki-
nach20. Internet staje się z kolei alternatywą dla telewizji w wypełnianiu funkcji 

                                                 
15  J. Dimmick: Ecology, economics and gratification utilities, w: A. Alexamder, J. Owers, 

& R. Carveth (red.): Media economics: Theory and practice, Lawrence Erlbaum Associates, 
Hillsdale 1993, s. 135–156.  

16  J. Dimmick: Media Competition and Coexistence The Theory of Niche, Lawrence Erl-
baum, London  2003; J. Dimmick: The theory of the Niche and Spending on mass Media: The 
case of “Video Revolution”, „Journal of Media Economics” 1997, vol. 10, no. 3, s. 37.  

17  J. Dimmick, E. Rothenbuhler: Competitive displacement in the communication indus-
tries: New media in old environments, w: R. Rice (red.): The new media, Sage, Beverly Hills 
1984, s. 287–306.  

18  U. Kaiser: Is a Newspaper’s Companion Website a Competing Outlet Channel for the 
Print Version?, ZEW, Centre for European Economic Research, s. 2.  

19  E.M. Perse, J. A. Courtright: Normative Images of Communication Media: Mass and In-
terpersonal Channels in the New Media Environment, „Human Communication Research” 1993, 
vol. 19, no. 4, s. 485–503. 

20  C.A. Lin: Exploring the Role of VCR Use in the Emerging Home Entertainment Culture, 
„Journalism Quarterly” 1993, vol.  70, no. 4, s. 833–842. 
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rozrywkowej, zaspokajając potrzebę społecznej interakcji i informacji21, poza tym 
motywy korzystania z Internetu są podobne do motywów korzystania z telewizji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Technologiczne zmiany w mediach i związana z nimi dostępność informacji  
i wiedzy są przedmiotem badań potwierdzających przede wszystkim ewolucyjny,  
a nie rewolucyjny charakter tych zmian. Podstawową przyczyną takiego stanu rze-
czy są stopniowe przemiany we wzorcach zachowań odbiorców mediów; są one 
wolniejsze od zmian w produkcji treści medialnych i komunikacyjnej technologii 22. 
O ograniczony czas, jakim dysponują odbiorcy, media konkurują z różnymi czyn-
nościami: snem, pracą zarobkową, edukacją, utrzymaniem gospodarstwa domowe-
go, jedzeniem itd. W tej sytuacji dostawcy medialnych treści są zmuszeni zapropo-
nować takie same bądź większe korzyści poprzez nowe medium. Kluczowe staje się 
zatem finansowanie nowych mediów. Oferowanie przez nie treści medialnych wy-
maga bowiem znaczących nakładów lub pogodzenia się z utratą dotychczasowych 
(np. wydawanie gazet on-line w miejsce drukowanych). Z perspektywy odbiorców 
zakup mediów i usług komunikacyjnych wymaga od nich zazwyczaj rezygnacji  
z innych wydatków. W przypadku zamiany gazet na elektroniczne media w grę 
wchodzi wszak zakup stosunkowo kosztownego sprzętu i jego późniejsza wymiana. 
Wobec tego szybka ewolucja także wydaje się nierealna. 
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DECLINE OF OLD AND NEW MEDIA EXPANSION  
WITHIN THE EVOLUTION OF THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 One of the many problems of information society development is the way of bene-
fitting from access to information, knowledge, and the rate of digital medial 'revolution' 
which simplifies the access mentioned. From the perspective of medial enterprises, 
especially their strategy of expansion, mass migration of customers from the so-called 
'old media' to the 'new media' is crucial. The marasmus of traditional mass media, such 
as television, press and radio in the traditional form, turns out to be an evolutionary 
phenomenon rather than revolutionary and more complex phenomen than cursory ob-
servations of dynamical, technological changes would suggest. 
 

Translated by Jan Kreft 
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RYNKOWE PODEJŚCIE DO TELEWIZYJNYCH BIAŁYCH PLAM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przejście od systemów telewizji analogowej (ATV) do cyfrowej (DTV), na-
zywane „przełączeniem cyfrowym” (digital switch-over), we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej powinno nastąpić do końca 2012 roku. Stwarza to jedyną w swo-
im rodzaju okazję wykorzystania wartościowych zasobów, jakimi są zwolnione 
pasma częstotliwości kanałów telewizji analogowej. Zasoby te zwane są „dywiden-
dą cyfrową” (digital dividend) i będą dostępne na obszarach określanych jako „te-
lewizyjne białe plamy” (television white spaces – TVWS).  
 Artykuł poświęcony jest możliwościom wtórnego wykorzystania widma czę-
stotliwości w ramach TVWS w Europie. Europejska Konferencja Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT) i niektóre krajowe organy regulacyjne (np. bry-
tyjski Ofcom) rozważają możliwość zastosowania dostępu kognitywnego1 w ra-
mach TVWS przez systemy oparte na koncepcji wspólnoty widma (spectrum com-
mons), zgodnie z podejściem przyjętym przez Federalną Komisję Łączności (FCC) 
w USA. Bazując na pracach w ramach projektu COGEU zaproponowano rozsze-
rzenie tego reżimu regulacyjnego i wprowadzenie wtórnego obrotu widmem często-
tliwości w czasie rzeczywistym w celu podniesienia wartości uwalnianych zakre-
sów widma. Proponowany system ma umożliwić handel, zapewnić jakość usług i 

                                                 
1  Radio kognitywne (cognitive radio – CR) – nowa technika przekazu radiowego cechują-

ca się tym, że inteligentne systemy wchodzące w skład nadajników/odbiorników analizują oto-
czenie pod względem dostępnego widma i automatycznie dostosowują do niego parametry pracy 
urządzenia w celu optymalnego wykorzystania widma przez wybór odpowiedniego pasma często-
tliwości, typu modulacji lub mocy sygnału.  
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ochronę aplikacji zasiedziałych, głównie (ale nie tylko) rozpowszechniania progra-
mów telewizyjnych w wersji cyfrowej2.  
 W artykule ograniczono szczegółowe opisy techniczne związane z projektem, 
koncentrując się na kwestiach biznesowych i regulacyjnych. 
 
 
1. Przełączenie cyfrowe 
 
 Stan zaawansowania procesów związanych z przejściem z analogowej na 
cyfrową emisję programów telewizyjnych jest zróżnicowany w poszczególnych 
krajach. W USA analogowe stacje dużej mocy zakończyły pracę w połowie 2009 
roku, a cyfryzacja lokalnych stacji małej mocy nie została jeszcze zakończona. 
Japonia i Kanada planują wyłączenie analogowej TV na połowę 2011 roku. W Bra-
zylii przełączenie cyfrowe zapoczątkowano w głównych miastach pod koniec 2007 
roku, planując jego dokończenie w ciągu siedmiu lat. Chiny zaprzestaną analogo-
wej emisji programów TV do końca 2015 roku. 
 Proces przełączenia cyfrowego został zakończony w 12 krajach UE (Belgia, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, 
Niemcy, Słowenia, Szwecja). W pozostałych powinien zakończyć się do grudnia 
2012 roku. Polska planuje wyłączenie nadajników analogowych w połowie 2013. 
Ostatnio Węgry ogłosiły przesunięcie terminu wyłączenia na początek 2015 roku. 
Stopień zaawansowania procesu przełączenia cyfrowego w Europie został zilustro-
wany na rysunku 1 (od najmniej zaawansowanych – najjaśniejszych, do najbardziej 
zaawansowanych – najciemniejszych). 
 Naziemne nadawanie programów telewizyjnych zarówno analogowych, jak  
i cyfrowych odbywa się w licencjonowanych kanałach z zakresów VHF i UHF 
(174–869 MHz)3. Ze względu na efektywność wykorzystania widma przez DTV 
niektóre z tych zakresów częstotliwości wykorzystywane dotąd przez ATV zostaną 
uwolnione i udostępnione do innych zastosowań4. Ponadto przydziały częstotliwo-

                                                 
2  COGEU (www.ict-cogeu.eu) – projekt badawczy finansowany przez Komisję Europej-

ską (Grant 248560) w ramach 7 PR, łączący w sobie zagadnienia techniczne, biznesowe i regula-
cyjne, w celu wykorzystania przejścia na nadawanie cyfrowe programów TV przez wprowadze-
nie i promocję systemów CR z wtórnym obrotem widmem radiowym w czasie rzeczywistym oraz 
utworzenie nowego systemu wspólnoty widma. Istotą innowacji wnoszonych przez COGEU jest 
połączenie kognitywnego dostępu do TVWS z mechanizmami wtórnego handlu częstotliwościa-
mi w działającym modelu urządzenia. W artykule przedstawione zostały poglądy i opinie autora, 
które niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko wszystkich partnerów konsorcjum COGEU. 

3  Kanały UHF są wyjątkowo użyteczne do zastosowania w łączności ruchomej dzięki do-
brym warunkom propagacji sygnałów i dobremu przenikaniu przez ściany budynków, a także 
możliwości pracy z niższymi mocami i antenami o rozmiarach akceptowalnych przez terminale 
przenośne. 

4  W ramach WRC-07 uzgodniono, że całkowicie uwolnione zostanie pasmo 790-862 MHz 
(kanały 61–69) i wykorzystane do łączności ruchomej po 2015 roku. 
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ści DTV są takie, że pozostanie szereg wolnych pasm częstotliwości TV, które będą 
nieużywane w danej lokalizacji geograficznej5, to znaczy, że poszczególne zakresy 
widma będą geograficznie przeplatane tworząc tzw. białe plamy (wolne częstotli-
wości) w konkretnej lokalizacji.  
 

 
Rys. 1.  Przełączenie cyfrowe w Europie (styczeń 2011) 

Źródło:  www.digitag.org 

 
 Te zakresy częstotliwości są wykorzystywane nie tylko na potrzeby nadawa-
nia programów TV, co stanowi istotne wyzwanie przy projektowaniu aplikacji ko-
rzystających z TVWS. Korzystają z nich, jako służby drugiej ważności6, aplikacje 
określane jako PMSE7. W Europie Wschodniej (także w Polsce), w paśmie 645–
862 MHz występują systemy radionawigacji lotniczej (ARNS), a częstotliwości, na 

                                                 
5  Ze względu na niezbędną separację kanałów w celu unikania zakłóceń nadajników DTV 

pracujących w tym samym lub sąsiednich kanałach. 
6  Służby drugiej ważności nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji 

służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony 
stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzie-
lone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony 
stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzie-
lone w późniejszym terminie. Służby pierwszej ważności są bezwzględnie chronione przed 
zakłóceniami ze strony innych służb. 

7  PMSE (Programmer Making and Special Events) – urządzenia wspomagające tworzenie 
programów telewizyjnych oraz służące do obsługi wydarzeń specjalnych. W tej kategorii miesz-
czą się systemy SAB/SAP (pomocnicze do nadawania i produkcji programów radiowych lub 
telewizyjnych) oraz ENG (elektroniczne gromadzenie wiadomości), a także PWMS (profesjonal-
ne systemy mikrofonów bezprzewodowych), które w zależności od kraju mogą działać w reżimie 
licencjonowanym lub nielicencjonowanym. 
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których pracują, są użytkowane jako rządowe (pierwszej ważności). Ochrona tych 
systemów doprowadziła do ograniczeń w zakresie transmisji DTV i ciągle jest 
przedmiotem negocjacji w związku z planami wprowadzenia usług mobilnych  
w paśmie 790–862 MHz. Ponadto w kilku krajach lub ich częściach częstotliwości 
z zakresu 608–614 MHz (kanał 38) wykorzystywane są w służbie radioastrono-
micznej, więc muszą być chronione przed szkodliwymi zakłóceniami. 
 
 
2. Problemy regulacyjne 
 
 Jedną z przyczyn braku zaufania dotychczasowych użytkowników widma  
i branży telekomunikacyjnej do inwestowania w technikę CR jest niedojrzałość 
polityki regulacyjnej w tym zakresie. Pozostaje nadzieja, że organy regulacyjne 
zarówno europejskie, jak i krajowe będą w stanie szybko przyjąć zasady sprzyjające 
innowacjom technologicznym i zwiększające zaufanie inwestorów. Kluczem do 
sukcesu jest zapewnienie przewidywalności co do dostępności zasobów częstotli-
wości w ramach TVWS. Można to osiągnąć tylko dzięki współpracy wszystkich 
zainteresowanych stron w ekosystemie TVWS. 
 Z drugiej strony w Europie inicjatywy dotyczące rozwoju wtórnych rynków 
częstotliwości generalnie są mniej zaawansowane niż w innych krajach (np.  
w USA, Kanadzie czy Australii). Daje się zauważyć bardzo niewielki postęp  
w rozwoju wszechstronnych ram obrotu wtórnego na poziomie europejskim. Za-
gadnienie to wymaga dalszych intensywnych badań, uzgodnień i zharmonizowa-
nych regulacji w ramach UE. 
 
 
3. Koncepcja COGEU 
 
 W ramach COGEU przyjęto określenie TVWS zgodne z CEPT, definiujące 
„białe plamy” jako część widma częstotliwości dostępnego dla aplikacji łączności 
radiowej (usługi, systemu), w danym czasie, na danym obszarze geograficznym,  
w sposób wolny od interferencji i przy braku ochrony w odniesieniu do służb 
pierwszej ważności i innych usług/systemów z wyższym priorytetem na poziomie 
krajowym. Przedmiotem zainteresowania COGEU są kanały 40-60 (622–790 MHz). 
 W ramach COGEU rozważane są trzy kluczowe scenariusze aplikacji: 

 WiFi z kognitywnym dostępem do TVWS – wspólnota widma, 
 rozszerzenie LTE na TVWS – wtórny rynek częstotliwości, 
 zastosowania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego z kognitywnym 

dostępem do TVWS – priorytety. 
 W reżimie wspólnoty widma współistnienie z kanałami DTV jest zapewnione 
przez kontrolę poziomu zakłóceń, a nie przez stałe przydziały częstotliwości.  
W tym modelu nie ma menedżera widma kierującego przydziałem zasobów. Pro-
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mowane jest współużytkowanie widma, ale nie jest zapewniona odpowiednia ja-
kość usług (QoS) dla wielu zastosowań. W przypadku zastosowań, które wymagają 
sporadycznego dostępu do widma i gwarancji QoS, uzyskanie wyłącznych praw do 
częstotliwości na rynku wtórnym w czasie rzeczywistym może być najlepszym 
rozwiązaniem. Funkcjonowanie obu reżimów gospodarki widmem częstotliwości 
(wspólnota widma i odsprzedaż) jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonym 
przez przepisy krajowe. Obecnie model wtórnego rynku widma jest znacznie rza-
dziej rozważany niż wspólnota widma. 
 COGEU promuje połączenie obu reżimów: wspólnoty widma i wyłącznego 
prawa do czasowego jego użytkowania w odniesieniu do TVWS. Takie podejście 
ma na celu zintensyfikowanie wykorzystania TVWS w Europie.  
 W odróżnieniu od systemów pracujących w pasmach nielicencjonowanych 
COGEU proponuje, aby współpraca pierwotnych i wtórnych użytkowników widma 
była koordynowana przez scentralizowanego pośrednika – brokera widma (spec-
trum broker – SB), co ma zagwarantować właściwy poziom jakości dla jednych  
i drugich. Dzięki odpowiedniemu algorytmowi kontroli dostępu broker pozwala na 
dostęp do widma użytkownikom wtórnym jedynie wtedy, gdy możliwe jest zapew-
nienie wystarczającej jakości zarówno użytkownikom pierwotnym, jak i wtórnym. 
Broker stosuje również inteligentny algorytm przydziału częstotliwości użytkowni-
kom wtórnym, biorąc pod uwagę ekonomię transakcji i oferując zachęty do opty-
malnego wykorzystania widma. Wtórni użytkownicy będą dynamicznie żądali do-
stępu do widma tylko wtedy, gdy będzie ono im potrzebne. Aukcje w czasie rze-
czywistym pozwolą małym firmom wejść w rynek przez uzyskanie dostępu do 
TVWS po cenach rynkowych. W wyniku aukcji zostaną przyznane wyłączne prawa 
do wykorzystania widma (określonych częstotliwości w ramach TVWS, z określo-
nymi parametrami transmisji, na określonym obszarze i w określonym, zwykle 
niedługim przedziale czasu), co stanowi istotę podejścia rynkowego. 
 Systemy kognitywne pracujące w TVWS korzystają z geolokalizacyjnej bazy 
danych widma częstotliwości (geo-location spectrum database – GSDB), której 
zadaniem jest określanie wolnych i dostępnych w danej lokalizacji zakresów widma 
oraz zezwalanie na ich zajęcie przez wtórnych użytkowników. Istotne jest zapew-
nienie dokładności lokalizacji użytkownika oraz właściwej częstości badania i uak-
tualniania GSDB. 
 Wykorzystanie widma przez nadawców DTV jest stabilne (niezmienne  
w długich przedziałach czasu). Podobnie jest w przypadku zarejestrowanych 
PMSE. COGEU zakłada, że bazy danych dla profesjonalnych PMSE są dostępne 
lub będą budowane przed wprowadzeniem urządzeń korzystających z TVWS. Jed-
nak nieprzewidywalność wymagających ochrony, niezarejestrowanych urządzeń 
PMSE i ENG jest głównym wyzwaniem w projektowaniu GSDB.  
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Rys. 2.  Model COGEU 

Źródło:  www.ict-cogeu.eu 

 
 COGEU proponuje jako jeden z możliwych scenariuszy koncepcję „bezpiecz-
nej przystani” (safe harbour), czyli wyznaczenie pewnej liczby kanałów TVWS 
zastrzeżonych do wyłącznego użytkowania przez PMSE, w których używanie in-
nych urządzeń TVWS nie byłoby dozwolone. Kanały stanowiące „bezpieczną przy-
stań” mogą być różne w poszczególnych krajach, aczkolwiek koncepcja powinna 
być uzgodniona w skali UE. Kanały te są wyłączone z GSDB, a zatem są poza ryn-
kiem. W tym przypadku nie jest konieczne wykrywanie aktywnych PSME (sensing) 
ani zapewnianie kanałów zapasowych dla zagwarantowania QoS i efektywności 
wykorzystania widma. 
 Dla urządzeń działających w reżimie wspólnoty widma (WSD) przyjęto kon-
figurację master-slave, w której urządzenie nadrzędne łączy się z GSDB i zarządza 
pracą podległych mu urządzeń (pracujących bez dostępu do bazy danych), co 
zmniejsza obciążenie dostępu do GSDB. 
 W sytuacjach kryzysowych SB czasowo ogranicza wykorzystanie TVWS do 
celów niezwiązanych z działalnością służb ratowniczych. Dane o priorytetach usług 
są włączone także do GSDB. Systemy bezpieczeństwa publicznego będą mieć naj-
wyższy priorytet. 
 
 
4. Szanse i wyzwania  
 
 COGEU zaleca wtórny obrót widmem. Wtórni użytkownicy widma oferujący 
usługi w pasmach nielicencjonowanych stoją na ryzykownych pozycjach w swojej 
działalności, ponieważ nie mogą mieć bezpośredniej kontroli nad dostępnością 
częstotliwości radiowych, jakości usług i oczekiwań co do zasięgu. Dlatego ważne 
jest zagwarantowanie QoS przez odpowiednie regulacje prawne i techniczne. 
Wprowadzenie wtórnego rynku częstotliwości pozwala części graczy, których nie 
stać na zakup wyłącznej licencji, a użytkowanie pasm nielicencjonowanych jest dla 
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nich niepraktyczne, na zaoferowanie swoich usług na rynku. Uwolniony zakres 
TVWS może służyć jako pole do testowania takich rozwiązań rynkowych.  
 By efektywnie wdrożyć wtórny rynek częstotliwości, należy wziąć pod uwagę 
następujące kluczowe elementy: 

 duża liczba kupujących i sprzedających, aby stworzyć konkurencję nie-
zbędną do efektywnego funkcjonowania rynku; 

 jasno określone prawa do widma i dla kupujących, i sprzedających; 
 swobodny dostęp (wejście i wyjście) do wtórnego rynku widma; 
 dostępność istotnych informacji technicznych i rynkowych dla wszystkich 

kupujących i sprzedających; 
 mechanizm pozwalający na skojarzenie nabywcy i sprzedawcy oraz umoż-

liwiający transakcje przy niskich kosztach transakcyjnych i małych opóź-
nieniach; 

 niezawodne procedury płatności pomiędzy graczami, metody rozwiązywa-
nia sporów itp. 

 Ustalanie ceny widma zgodnie z mechanizmami rynkowymi jest ważnym 
wymogiem, dzięki temu można maksymalizować wartość wtórnego rynku widma. 
Z drugiej strony konieczne jest wprowadzenie skutecznej polityki w celu umożli-
wienia sprawiedliwego dostępu i wykorzystania widma. Niezbędne jest też umoż-
liwienie szybkiego przekwalifikowania praw własności do widma. 
 Konieczne jest skoncentrowanie badań i testów nad wtórnym rynkiem często-
tliwości w ramach UE. Kwestie prawne i regulacyjne, które należy rozstrzygnąć, 
obejmują m.in: 

 politykę regulacyjną mającą na celu zapewnienie wolnego i efektywnego 
wtórnego rynku widma częstotliwości; 

 politykę regulacyjną mająca na celu pobudzania różnorodnych modeli biz-
nesowych dla TVWS; 

 politykę regulacyjną w sferze techniki, w tym promowanie jednolitego 
rynku sprzętu i usług w TWWS oraz wspólnej polityki standaryzacji i cer-
tyfikacji w Europie; 

 politykę wspierania harmonizacji wykorzystania TVWS wśród państw 
członkowskich, głównie w celu osiągnięcia założeń strategii i2010. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Wykorzystanie TVWS jako zbywalnych i elastycznych zakresów częstotliwo-
ści rozszerza możliwości dostępu do widma niezbędnego do świadczenia usług 
bezprzewodowych. To z kolei utrudnia dużym graczom zdominowanie rynku lub 
nadużywanie pozycji rynkowej, ale sprzyja rozwojowi konkurencji.  
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 Bez uzgodnienia wspólnych standardów i zasad regulacji na poziomie euro-
pejskim jest mało prawdopodobne, aby korzyści skali były wystarczające do wdro-
żenia usług bezprzewodowych w TVWS na terenie pojedynczych krajów. Sprzęt 
sieciowy i terminale będą zbyt drogie, o ile w ogóle będą dostępne.  
 Proponowana architektura sytemu i podejście regulacyjne mogą być również 
stosowane do innych niewykorzystanych lub niedostatecznie wykorzystanych za-
kresów częstotliwości. 
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Summary 
 
 The article is devoted to opportunities to use spectrum within TV white spaces 
after digital switch-over in Europe. Following the approach adopted by the FCC (USA), 
CEPT and some national regulatory authorities, are considering the possibility of cogni-
tive access in TVWS by systems based on spectrum commons regime. Based on the 
work within the COGEU project, the extension of this regime by the introduction of 
real-time secondary trading of spectrum is proposed. The proposed system aims to pro-
vide quality of service and protection of incumbents’ applications, mainly digital TV 
broadcasting. 
 

Translated by Jerzy Kubasik 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  650 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  67 2011 
 
 
 
 

KAROL KUCZERA 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

AGENDA CYFROWA A RAPORT BANGEMANNA 
– PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojawienie się możliwości technicznych oraz poszukiwanie sposobów wyko-
rzystania nowej technologii wpłynęło na kształtowanie się nowych trendów w ob-
szarze organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami oraz w skali makro – wpły-
nęło na całe społeczeństwa. W latach 70. XX wieku zarówno w Stanach Zjedno-
czonych, jak i Japonii zaczęto używać pojęcia społeczeństwo informacyjne, wska-
zując na zbliżający się zmierzch ery przemysłowej. Wyróżnikiem nowego porządku 
społeczno-gospodarczego było oparcie się na informacji, a w niedalekiej przyszło-
ści ukierunkowanie na wiedzę. Można przyjąć za P. Druckerem, że wiedza staje się 
jedynym zasobem ekonomicznym, natomiast pozostałe stają się jedynie uzupełnia-
jącymi ją czynnikami wytwórczymi1. 
 Celem prezentowanego artykułu jest zestawienie punktów widzenia, celów  
i priorytetów stawianych w początkowej fazie dyskusji na forum europejskim na 
temat społeczeństwa informacyjnego i obecnie. Konfrontacja jest efektem hipotezy 
stawianej przez autora, że pomimo upływu blisko dwóch dekad budowy nowego 
typu relacji społeczno-gospodarczych w Europie niewiele uległo zmianie. Oczywi-
ście bajty i kilobajty zostały zastąpione przez mega- giga- oraz terabajty, kilkadzie-
siąt tysięcy użytkowników Internetu skupionych wokół ośrodków naukowych to 
obecnie 250 mln Europejczyków, którzy codziennie korzystają z sieci i spora grupa 
korzystających co pewien czas. Na nieco wyższym poziomie ogólności pozostaje 

                                                 
1  P. Drucker: Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993. 
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jednak wrażenie, jakby cele i problemy pozostały niezmienne… może nie o to cho-
dzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. 
 
 
1. Europejska dyskusja o społeczeństwie informacyjnym 
 
 Europejska dyskusja dotycząca nadchodzącego nowego porządku zapocząt-
kowana została w grudniu 1993 roku, kiedy na posiedzeniu Rady Europy postano-
wiono zwrócić się do grupy ekspertów o przygotowanie dokumentu zarysowujące-
go pożądane działania zmierzające do budowy społeczeństwa informacyjnego. 
Zespół rozpoczął prace jeszcze w tym samym miesiącu, efektem był dokument 
znany jako Raport Bangemanna, od nazwiska lidera 20-osobowego zespołu.  
W raporcie zwraca się uwagę, że […] technologie informacji i telekomunikacji 
wywołują nową rewolucję przemysłową […] opartą na informacji […]. Rewolucja 
ta daje olbrzymi nowy potencjał ludzkiej inteligencji oraz zmienia sposób w jaki 
pracujemy razem i razem żyjemy2. Wielu autorów podejmowało próby zamknięcia 
mechanizmów społeczeństwa informacyjnego w ramy słowne, czego efektem jest 
znaczna różnorodność definicji3, uwzględniająca także ewolucję poglądów wynika-
jącą chociażby z rozwoju samego zjawiska. 
 Podczas szczytu lizbońskiego Unii Europejskiej w dniach 23–24 marca 2000 
roku uchwalony został plan budowy społeczeństwa informacyjnego, tzw. Strategia 
Lizbońska, dzięki któremu Europa miała stać się najszybciej rozwijającym się, 
opartym na wiedzy, a także najbardziej konkurencyjnym rynkiem świata. Posiedze-
nie Rady Europy 19 i 20 czerwca 2000 roku w Feirze zaowocowało przyjęciem 
planu działania eEurope 2002, który miał zapewnić osiągnięcie celów Strategii 
Lizbońskiej. eEurope 2002 zakładał realizację celów do końca roku 2002, skupiono 
w trzech obszarach: tańszy, szybszy i bezpieczny Internet, inwestycje w ludzi  
i umiejętności, zwiększanie wykorzystania Internetu4. Podsumowanie osiągnięć 
zaprezentowane zostało w lutym 2003 roku w raporcie końcowym zawierającym 
m.in. konkluzję mówiącą o dużym sukcesie w obszarze zwiększania dostępności 
Internetu, jednak gorszej niż zakładano efektywności wykorzystania nowej techno-
logii5. Program eEurope 2005, będący drugą fazą realizacji Strategii Lizbońskiej, 

                                                 
2   M. Bangemann i in.: Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej 

informacji, Bruksela 1994, kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (8.02.2011). 
3   Zbiór ponad 20 definicji odnaleźć można w: J.S. Nowak: Społeczeństwo Informacyjne – 

geneza i definicje, w: J.S. Nowak, G. Bliźniuk (red.): Społeczeństwo informacyjne, PTI – Oddział 
Górnośląski, Katowice 2005, s. 39 i nast. 

4   Council Of The European Union, Commission Of The European Communities, eEurope 
2002, An Information Society For All, Action Plan, Brussels 2000, http://ec.europa.eu/informa 
tion_society/eeurope/2002/documents/archiv_eEurope2002/actionplan_en.pdf (8.02.2011). 

5   Commission Of The European Communities, Communication From The Commission To 
The Council, The European Parliament, The Economic And Social Committee And The Commit-
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zakładał, że do roku 2005 Europa powinna dysponować nowoczesnymi usługami 
publicznymi on-line, w tym e-rząd, e-nauka i e-zdrowie, oraz dynamicznym środo-
wiskiem e-biznesu. Realizacja powyższego wymaga powszechnej dostępności sze-
rokopasmowego Internetu przy konkurencyjnych cenach, jak również bezpiecznej 
infrastruktury informacyjnej6. 
 Na półmetku horyzontu czasowego Strategii Lizbońskiej, której głównymi 
celami były: zwiększenie inwestycji w sferze badań i rozwoju do 3% PKB, ograni-
czenie biurokracji i utrudnień przyczyniające się do wspierania przedsiębiorczości 
oraz osiągnięcie zatrudnienia mężczyzn na poziomie 70% oraz kobiet na poziomie 
60%7, wyraźnie zarysowywały się trudności. Także Romano Prodi, uważany za jej 
twórcę, przyznał, że strategia jest martwa, a po opublikowaniu tzw. Raportu Koka  
w roku 2004 przyznał, że od czasu szczytu lizbońskiego Unia Europejska pozostała 
jeszcze bardziej w tyle za Stanami Zjednoczonymi. W Raporcie Koka przeczytać 
można m.in.: Sytuacja zewnętrzna po 2000 roku nie pomogła osiągnąć wskazanych 
w Strategii celów, ale Unia Europejska oraz poszczególne kraje członkowskie wy-
raźnie przyczyniły się do wolnego postępu w Strategii, nie traktując jej z wystarcza-
jącą gorliwością. […] Strategia Lizbońska jest dziś jeszcze pilniejsza w kontekście 
rosnącej luki między Stanami Zjednoczonymi i Azją a Starym Kontynentem, który 
zmaga się małym przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństwa8.  
 Na podstawie doświadczeń związanych m.in. z realizacją Strategii Lizbońskiej 
oraz trwającego drugi rok kryzysu gospodarczego, a także biorąc pod uwagę zmiany 
w gospodarkach takich krajów, jak Chiny czy Indie, opracowywana jest nowa strate-
gia dla Europy – Europe 2020. Jeden z kluczowych elementów strategii stanowi Eu-
ropejska agenda cyfrowa ogłoszona w maju 2010 roku przez Komisję Europejską. 
Agenda jest dokumentem strategicznym i zawiera około 100 działań o charakterze 
legislacyjnym i pozalegislacyjnym w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 
 
 

                                                                                                                        

tee Of The Regions, eEurope 2002 Final Report, Brussels 2003, http://eur-lex.europa.eu/ LexUri-
Serv/site/en/com/2003/com2003_0066en01.pdf (8.02.2011). 

6  Commission Of The European Communities, Communication From The Commission To 
The Council, The European Parliament, The Economic And Social Committee And The Commit-
tee Of The Regions, eEurope 2005: An information society for all, Brussels 2002, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/eeur
ope2005_en.pdf (10.02.2011). 

7   Lisbon Agenda, http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-117510 
(16.09.2010). 

8   E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.): Strategia lizbońska a możliwości budowania go-
spodarki opartej na wiedzy w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 33. 
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2. Główne tezy Raportu Bangemanna… 
 
 Raport Bangemanna9, uznawany za początek budowy europejskiego społe-
czeństwa informacyjnego, postulował zawierzenie mechanizmom rynkowym jako 
mocy napędowej przenoszącej Europę w wiek informacji oraz podjęcie działań 
wpływających na zmianę zakorzenionych postaw stawiających Europę w nieko-
rzystnej sytuacji konkurencyjnej. Autorzy Raportu wskazują na konieczność popie-
rania myślenia w kategoriach przedsiębiorczości prowadzącego do tworzenia no-
wych dynamicznych sektorów gospodarki. Zwracają uwagę na konieczność wspól-
nego podejścia do przepisów pozwalających na zaistnienie ogólnoeuropejskiego 
rynku usług informacji. Tworzenie warunków nie oznacza natomiast zwiększenia 
środków publicznych, pomocy finansowej, subsydiów, kapitalizmu państwowego 
czy protekcjonizmu.  
 Dokument wskazuje na ryzyko nieodniesienia pełnych korzyści z przemian, w 
których uczestniczy Unia Europejska, ze względu na zbyt fragmentarycznie reali-
zowane podejście. Sugeruje partnerstwo pomiędzy obywatelami, pracodawcami 
oraz rządami. Potencjalne nowe miejsca pracy w „informacyjnych” obszarach go-
spodarki mogą pojawić się dzięki wspólnym działaniom sektorów publicznego  
i prywatnego. Jednocześnie podkreślana jest teza, iż pierwsze kraje, które wkroczą 
do społeczeństwa informacyjnego, odniosą największe korzyści, ustalając ponadto 
nowy porządek rzeczy dla wszystkich, którzy pójdą w ich ślady. A wszystkie przo-
dujące kraje poszukują sposobów działania w nowych warunkach. Autorzy wyraża-
ją przekonanie, że Europa wykorzysta pojawiające się szanse, ale mają wątpliwości, 
czy działania będą miały charakter strategiczny o zasięgu europejskim, czy raczej 
powstanie wiele lokalnych inicjatyw podnoszonych przez poszczególne kraje, skut-
kujących niższą efektywnością. 
 Wśród listy beneficjentów i potencjalnych oczekiwań pojawia się m.in. zapis 
mówiący, że obywatele Europy oraz konsumenci mogą oczekiwać bardziej opie-
kuńczego społeczeństwa ze znacznie wyższą jakością życia i większym wyborem 
usług i rozrywek. 
 Obok możliwych do osiągnięcia korzyści raport wskazuje także zagrożenia, 
które, podobnie jak przy każdych zmianach, a szczególnie o tak dużym zakresie, 
należy brać pod uwagę. Kluczowe ryzyko wiąże się z rozwarstwieniem społecz-
nym. Dychotomiczny podział obejmuje bogatych, wykorzystujących zmiany tech-
nologiczno-społeczne, oraz biednych, wśród których jedynie część ma dostęp do 
nowych rozwiązań i swobodnie z nich korzysta. Niezbędne wydaje się przygotowa-
nie ludzi do nowego ładu, obejmujące m.in. promocję i przekonywanie do nowych 
rozwiązań ale także edukację w tym zakresie. 

                                                 
9   M. Bangemann i in.: Zalecenia dla Rady Europejskiej…, op. cit. 
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 Wskazuje się, iż niezbędny jest pośpiech, gdyż dostawcy infrastruktury oraz 
usług spoza Europy aktywnie penetrują rynek europejski. Świadomość zarysowują-
cych się trendów oraz możliwości działania są w Unii Europejskiej niższe niż  
w Stanach Zjednoczonych. Mniej funkcjonalne sieci kablowe, brak usług oraz niska 
świadomość społeczna pozostawia Europę w tyle za wysuwającymi się na pozycję 
lidera Stanami Zjednoczonymi. Powołując się na doświadczenia amerykańskie 
związane z wysokimi początkowymi kosztami nowych usług oraz wysokim kosz-
tem budowy szybkich sieci teleinformatycznych, sugeruje się rozwój szerokiego 
pakietu usług, dzięki czemu łatwiej będzie rozwijać rynek masowej konsumpcji. 
Postuluje się podejmowanie działań ukierunkowanych na przeciwstawianie się 
przewadze USA pod względem liczby tytułów audiowizualnych, upatrując w tym 
sektorze znaczący potencjał eksportowy z wykorzystaniem nośników cyfrowych. 
Zwraca się jednak uwagę na słabości organizacyjne oraz finansowe, a także na fakt, 
że większość programów oraz praw autorskich nie znajduje się w europejskich 
rękach. Europejski przemysł audiowizualny jest ponadto obciążony ograniczeniami 
administracyjnymi. 
 
 
3. …i Europejskiej agendy cyfrowej 
 
 Agenda cyfrowa pojawia się w okresie kryzysu światowego, autorzy nie mogą 
także nie zauważać liczb mówiących choćby o tym, że w ciągu godziny Europej-
czyk wytwarza dobra i usługi warte 93% tego, co wytworzy Amerykanin, ponadto 
Europejczyk pracuje krócej bądź w ogóle nie pracuje, będąc na utrzymaniu systemu 
pomocy społecznej. Dochód narodowy na mieszkańca Unii stanowi 70% jego po-
ziomu w USA10. Nakłady na R&D kształtują się na poziomie 1,9% pomimo 3% 
założonych w Strategii Lizbońskiej. Według stowarzyszenia EuroChambers Europa 
jest opóźniona o ok. 30 lat w stosunku do gospodarki amerykańskiej w finansowa-
niu nauki i badań, 22 lata – przyjmując PKB na mieszkańca i 20 lat w wydajności 
na mieszkańca, przy czym ostatni parametr ma tendencję rosnącą (pogłębianie się 
dystansu)11. 
 Listę głównych celów Agendy cyfrowej12 otwiera punkt mówiący o koniecz-
ności stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W dokumencie zwraca się uwagę, 

                                                 
10  M.J. Radło: Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Polskie Forum 

Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl/news.php?id=254 (16.02.2011). 
11  What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance 

Study 2009, EuroChambers, http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?Pagename=Index 
&incFile=Index_191_1792.htm (16.02.2011). 

12  Digital Agenda for Europe: key initiatives, Brussels 2010, http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLan 
guage=en (18.02.2011). 
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że Europa stanowi mozaikę krajowych rynków internetowych uniemożliwiającą 
korzystanie z jednolitego rynku cyfrowego, a treści i usługi komercyjne powinny 
mieć zasięg międzynarodowy, lecz aby było to możliwe, konieczne jest usunięcie 
barier regulacyjnych i ułatwienie płatności, fakturowania czy rozstrzygania sporów 
w obszarze rynków cyfrowych. Mowa jest także o konieczności ochrony konsu-
mentów w cyberprzestrzeni poprzez wydanie kodeksu cyfrowego opisującego pra-
wa obywateli w świecie Internetu oraz stworzenie europejskiego systemu szybkiego 
reagowania na ataki cybernetyczne. Postulat Bangemanna, że jedynie spójne euro-
pejskie podejście pozwoli osiągnąć pełnię korzyści, pozostaje więc w dalszym cią-
gu aktualny. Nabiera jednocześnie nowego wymiaru w kontekście zorganizowanej 
przestępczości cybernetycznej wykorzystującej fragmentaryczność i wyraźne grani-
ce, jakimi poprzecinana jest europejska przestrzeń cyfrowa. 
 Na liście celów znajduje się także zapis mówiący, iż Europa potrzebuje szyb-
kiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu, który powinien być konkurencyjny 
cenowo. Jednocześnie założeniem Agendy cyfrowej jest samonapędzający się me-
chanizm mówiący, że atrakcyjne usługi udostępniane w pozbawionym granic śro-
dowisku pobudzą popyt na szybszy Internet, co z kolei pociągnie za sobą inwesty-
cje w rozwój sieci, a to utoruje drogę do nowych, jeszcze bardziej innowacyjnych 
usług. Bangemann pisał o koniecznym szerokim wachlarzu usług pozwalającym na 
osiągnięcie masy krytycznej niezbędnej do finansowania inwestycji w rozwój sieci. 
 Kolejnym istotnym zagadnieniem podjętym w Agendzie Cyfrowej jest koniecz-
ność wzmacniania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowej i e-integracja. 
Około 30% Europejczyków nigdy nie korzystało z sieci argumentując, że nie mają 
takiej potrzeby lub koszt dostępu do sieci jest nieakceptowany. Do grupy tej należą  
w większości osoby starsze, o niskich dochodach, bezrobotne lub gorzej wykształco-
ne. Jednocześnie Europa boryka się z pogłębiającymi się brakami wykwalifikowanej 
kadry sektora informatycznego. Problem zagrożenia rozwarstwieniem społecznym 
poruszony był także w Raporcie Bangemanna.  
 Agenda cyfrowa nie podaje natomiast, jak można było wyczytać u Bangeman-
na, że obywatele mogą oczekiwać dzięki rozwojowi nowego porządku bardziej 
opiekuńczego społeczeństwa. Mowa jest tu natomiast o sprostaniu wyzwaniom, 
takim jak zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa, dzięki zastosowaniu 
inteligentnych technologii. 
 Podobnie jak pisano w Raporcie Bangemanna i w Agendzie cyfrowej znajdują 
się zapisy o konieczności stworzenia interoperacyjności produktów i usług informa-
tycznych. 
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Podsumowanie 
 
 Uznanie ważkości technologii teleinformacyjnej za podstawę budowy współ-
czesnych społeczeństw nie straciło swojej aktualności od czasu opublikowania 
Raportu Bangemanna. Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej, podkreśla prze-
łomowe znaczenie tej części gospodarki: Europejska gospodarka cyfrowa ma za-
sadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Technologie komunika-
cyjne i informacyjne oraz szybki Internet pełnią dzisiaj tak samo przełomową rolę 
jak przed ponad stu laty rozwój elektryczności i transportu. Musimy wspierać dal-
szy rozwój Internetu po to, aby wszyscy obywatele mogli czerpać korzyści  
z gospodarki cyfrowej13. Znaleźć można twierdzenia, iż w ciągu ostatnich 15 lat 
technologie teleinformatyczne odpowiadały za połowę wzrostu wydajności osią-
gniętego w Europie. 
 Zgodnie z tezami Raportu Bangemanna, w znacznej części powtórzonymi  
w Agendzie cyfrowej, skutkiem braku kompleksowego podejścia do rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w Europie jest niemożność osiągnięcia pełni oczekiwanych 
korzyści. „Lista spraw do załatwienia” pozostaje nadal aktualna, pomimo upływu 
kilkunastu lat. W dalszym ciągu istnieją zagrożenia związane z wykluczeniem spo-
łecznym, pogłębia się dystans do lidera – Stanów Zjednoczonych, dla przykładu, 
Amerykanie pobierają poprzez sieć cztery razy więcej plików muzycznych niż Euro-
pejczycy, których transakcje ponadgraniczne są blokowane ze względu na lokalne 
regulacje dotyczące praw autorskich. Jednocześnie pojawiają się kolejni gracze, któ-
rym Europa oddaje pole rywalizacji, jak Chiny czy Korea Południowa. Obrazuje to 
fakt, że jedynie 1% Europejczyków ma dostęp do sieci światłowodowych, podczas 
gdy w Japonii wskaźnik ten wynosi 12% a, w Korei Płd. 15%. 
 Czy przypadkiem systemowy błąd wpleciony w Raport Bangemanna, a potem 
przeniesiony do Strategii Lizbońskiej, nie polegał, w pewnym uproszczeniu, na 
przyjęciu założenia o konieczności zmian postaw Europejczyków na przedsiębior-
czą w celu budowy społeczeństwa informacyjnego skutkującego bardziej opiekuń-
czą Europą? Czy podejście takie nie jawi się jako swego rodzaju oksymoron? Czy 
w efekcie bardziej liberalnych reguł inne kraje biorące udział w wyścigu nie są  
w stanie oferować swoim obywatelom więcej niż opiekuńcza, lecz pozostająca  
w tyle Europa? Zespół Bangemanna już w roku 1994 podkreślał, że wskazany jest 
pośpiech, gdyż największe korzyści osiągną liderzy. Czy w roku 2011 mamy  
w dalszym ciągu czas na zwiększanie dystansu do USA i obserwowanie, jak gracze 
azjatyccy rosną w siłę? Te i wiele inny pytań, które można postawić dzięki przed-

                                                 
13  Digital Agenda: investment in digital economy holds key to Europe's future prosperity,  

says Commission report, European’s Information Society Thematic Portal, http://ec.europa.eu/information 
_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789 (17.02.2011). 
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stawionej pobieżnej analizie założeń budowy nowego porządku, będzie jeszcze 
prawdopodobnie tematem wielu dyskusji. 
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Wprowadzenie 
 
 Współczesny świat podlega dynamicznym i nieodwracalnym już przeobraże-
niom społecznym i gospodarczym. Przyczyn obserwowanych zjawisk szukać nale-
ży przede wszystkim w energetycznych i ekologicznych barierach dotychczasowe-
go wzrostu gospodarczego, koncentracji kapitału finansowego, globalizacji i nieko-
rzystnych zmianach demograficznych. Czynniki te, skojarzone z intensywnym roz-
wojem nauki i techniki, decydują o kierunkach ewolucji przemysłu. Przedsiębior-
stwa, reagując na nowe zjawiska, zmuszane są do ciągłej modyfikacji profilu i spo-
sobu działalności w nowym otoczeniu. Powszechna budowa gospodarki wiedzy  
i związana z nią postępująca substytucja zasobów przyrodniczych kapitałem inte-
lektualnym narzuca konieczność intensywnego wdrażania systemów informacyj-
nych i komunikacyjnych (ICT), które niewątpliwie stają się źródłem przewagi kon-
kurencyjnej1. Zaniechanie inwestycji w nowoczesne technologie może spowodować 
utratę dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstw i ich stopniową marginali-
zację. 
 Równolegle do opisanych przekształceń w gospodarce następują zmiany  
w społeczeństwach. Ich charakter kształtowany jest poprzez popyt ze strony gospo-
darki, która zgłasza zapotrzebowane na pracowników posiadających umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii. Nie bez znaczenia są także prowadzone 
działania marketingowe, które kreują wśród konsumentów potrzeby zakupu dóbr 

                                                 
1  The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva 2010, 

s. 4. 
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wysokiej techniki. Nowoczesne technologie stają sie zatem źródłem rozrywki, uła-
twiają komunikację i realizację wielu zadań – zakupów, operacji finansowych, edu-
kacji, dają możliwość podjęcia tzw. telepracy. Coraz powszechniejsze wykorzysta-
nie ICT prowadzi do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, odpowiednio przygo-
towanego i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne  
i komunikacyjne do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji. 
 Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek tworzenia się społeczeństwa 
informacyjnego oraz analiza aktualnego stanu wykorzystania technologii informa-
cyjnych w polskim społeczeństwie. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły 
autorowi identyfikację najistotniejszych problemów wynikających z wykorzystania 
nowoczesnych technologii oraz wskazanie kierunków rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego w Polsce w warunkach budowy gospodarki wiedzy i dążenia do peł-
nego wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego. 
 
 
1. Przesłanki tworzenia się społeczeństwa informacyjnego 
 
 W historii cywilizacji można wyróżnić okresy, w których przeważały określo-
ne rodzaje aktywności człowieka. Dominujący wpływ niektórych działalności na 
poziom dobrobytu wynikał z dostępności i umiejętności zagospodarowania zaso-
bów przyrodniczych. Najwcześniejszy, przedcywilizacyjny okres rozwoju społecz-
no-gospodarczego trwał do epoki starożytności. Brak narzędzi oraz znajomości 
technik uprawy ziemi ograniczał aktywność człowieka do gospodarki zbieracko-
łowieckiej. Utrzymaniu status quo sprzyjała stosunkowo nieliczna populacja, która 
nie przekraczała wówczas 500 mln mieszkańców. Około 8000 roku p.n.e. lokalne 
społeczności zrezygnowały z łowiectwa, zbieractwa i rybołówstwa jako podstawy 
utrzymania i rozpoczęły osadniczy tryb życia. Procesy te umożliwił rozwój rolnic-
twa, jaki nastąpił wraz z wynalezieniem, a później udoskonalaniem narzędzi uła-
twiających produkcję rolną. Rozpoczął się okres zwany umownie cywilizacją 
agrarną i trwał on nieprzerwanie do oświecenia włącznie. Podstawą utrzymania 
ludności i tworzenia dochodu w tym czasie było gospodarowanie ziemią. Koniecz-
ność zaspokojenia potrzeb stale rosnącej liczby ludności spowodowała wzrost zainte-
resowania mechanizacją produkcji. Pierwszymi symptomami zmian było wprowa-
dzenie już w latach 30. XVIII wieku nowych rozwiązań technologicznych w przemy-
śle włókienniczym, niedługo później w II połowie XVIII wieku, dzięki wynalazkom 
Jamesa Watta, wykorzystano w produkcji silnik parowy. Nastąpił niezwykle inten-
sywny wzrost znaczenia przemysłu bazującego na surowcach nieodnawialnych, który 
zapoczątkował rozkwit cywilizacji przemysłowej. Trwała ona od końca XVIII do 
końca XX wieku i charakteryzowała się wiodącą rolą przemysłu zarówno w zakresie 
tworzenia dochodu, jak i zatrudniania osób aktywnych zawodowo. 
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 W II połowie XX wieku można było obserwować równolegle dwa zjawiska 
społeczno-gospodarcze. Pierwsze, utrzymanie szybkiego tempa rozwoju przemysłu 
i techniki, spowodowało istotną zmianę struktury zatrudnienia. W 1955 roku  
w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy liczba zatrudnionych pracowników 
umysłowych i usługowych, tzw. białych kołnierzyków, była wyższa niż pracowni-
ków fizycznych, tzw. niebieskich kołnierzyków2 – obecnie taka struktura zatrudnie-
nia jest charakterystyczna dla wszystkich wysokorozwiniętych krajów. Drugie, 
coraz intensywniejsze wykorzystanie zasobów, które zagrażało trwałości środowi-
ska przyrodniczego, powodowało także rosnące straty gospodarcze. Wówczas pro-
blem zanieczyszczeń został uznany przez ekonomistów za poważne zagrożenie 
dobrobytu społecznego. Dyskusja dotycząca kierunków dalszego rozwoju społecz-
no-gospodarczego świata doprowadziła do odrzucenia tradycyjnej koncepcji rozwo-
ju gospodarczego, pojmowanego wówczas wyłącznie jako wzrost dochodu narodo-
wego, na rzecz działań zmierzających do realizacji przede wszystkim konkretnych 
celów społecznych. W nowej regule rozwoju zrównoważonego i trwałego podkre-
ślono nietrwałość czynników warunkujących rozwój gospodarczy, wśród nich 
szczególnie ograniczoność i wyczerpywalność zasobów naturalnych oraz potrzebę 
zapewnienia sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej. Niewątpliwie szan-
są na osiągnięcie sprawiedliwości społecznej są działania zmierzające do ograni-
czenia zużycia zasobów przyrodniczych poprzez wzrost efektywności produkcji, 
substytucję surowców nieodnawialnych kapitałem pochodzenia antropogenicznego, 
w tym również kapitałem intelektualnym3, czy też zasobami odnawialnymi4 oraz 
zachowanie bioróżnorodności.  
 Opisane trendy spowodowały zmierzch epoki industrialnej i rozkwit cywiliza-
cji wiedzy – postindustrialnej, u której podstaw leży ekonomia rozwoju zrównowa-
żonego i gospodarka oparta na wiedzy. Zapoczątkowany został nowy okres w dzie-
jach ludzkości, w którym podstawą tworzenia dobrobytu są, nie jak dotychczas 
zasoby przyrodnicze, ale wiedza, informacja, otoczenie instytucjonalno-prawne, 
innowacyjność i przedsiębiorczość oraz edukacja. Zbiorowości funkcjonujące  
w takich warunkach nabierają nowych umiejętności, tworząc wspomniane we wstę-
pie społeczeństwo informacyjne.  
 Kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego mają nowo-
czesne technologie służące do gromadzenia i przetwarzania oraz przesyłania zaso-

                                                 
2  A. Toffler: Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006, s. 36. 
3  Realna możliwość zastąpienia zasobów przyrodniczych kapitałem intelektualnym impli-

kuje ścisły związek pomiędzy rozwojem zrównoważonym i trwałym a modelem gospodarki 
opartej na wiedzy. 

4  Autor świadomie pomija możliwość dobrowolnego ograniczenia konsumpcji dóbr jako 
warunku a priori trudnego do spełnienia we współczesnym świecie. Należy liczyć się raczej  
z rosnącą konsumpcją w skali globalnej, chociażby z uwagi na dynamiczny wzrost gospodarczy 
największych krajów świata: Chin, Indii, Indonezji i Brazylii. 
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bów wiedzy. Procesy te realizowane są na większą skalę i mniejszym kosztem  
w porównaniu do tradycyjnych metod archiwizacji i obróbki informacji, a przepływ 
danych w postaci cyfrowej odbywa się niemal bez opóźnień. Zaniedbanie upo-
wszechniania technologii informacyjnych przyniesie nie tylko negatywne konse-
kwencje gospodarcze – objawiające się spadkiem konkurencyjności dóbr produko-
wanych bez udziału nowoczesnych technologii, ale i społeczne – w postaci wyklu-
czenia cyfrowego5. Znaczenie technologii informacyjnych potwierdzają badania 
korelacji poziomu PKB na mieszkańca ze wskaźnikiem gotowości sieciowej NRI6, 
które wykazały istotną zależność między obu wielkościami. Współczynnik korelacji 
PKB i NRI za 2007 rok dla 109 badanych krajów wyniósł 0,827. 
 
 
2. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach 
 
 Ilościowa analiza stanu wykorzystania sprzętu komputerowego i sieci transmi-
sji danych w polskich przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich kilku lat nie przynosi 
rewolucyjnych wyników. Dotyczy to w szczególności dużych i średnich przedsię-
biorstw, wśród których już w 2005 roku niemal wszystkie wykorzystywały w swo-
jej działalności komputery z dostępem do Internetu8. Wzrost nasycenia komputera-
mi w latach 2005–2010 nastąpił w grupie małych przedsiębiorstw (z 91% w 2007 
roku do 97% w 2010). Ogółem w 2010 roku w Polsce w 97% przedsiębiorstw zain-
stalowane były komputery, które wspomagały pracę 40% pracowników, ponadto 
96% przedsiębiorstw posiadało dostęp do Internetu9. Zaprezentowane wskaźniki 
zbliżone są do średniej wspólnotowej, która w zakresie wykorzystania komputerów 
w przedsiębiorstwach wyniosła w 2009 roku 96%. Dość korzystna sytuacja wystę-
puje również w zakresie dostępu do Internetu. Porównania międzynarodowe wska-

                                                 
5  Przez wykluczenie cyfrowe należy rozumieć zróżnicowanie w rozwoju społeczno- 

-gospodarczym i poziomie jakości życia, wynikające z ograniczonego dostępu do informacji, 
niedostatecznego wykorzystania technik komunikacji i Internetu. Wykluczenie cyfrowe dotyczyć 
może zarówno jednostek, grup społecznych wewnątrz kraju, jak i całych społeczeństw. 

6  Networked Readiness Index (NRI) jest miarą nasycenia technologiami teleinformatycz-
nymi gospodarek narodowych. Wskaźnik opracowywany jest na podstawie trzech kryteriów: 
istniejących warunków do rozwoju ICT, zainteresowania technologiami teleinformatycznymi  
i przygotowania do ich wykorzystania, rzeczywistego użytkowania ICT. Por. S. Dutta, I. Mia: The 
Global Information Technology Report 2008–2009, Mobility in a networked World, World Eco-
nomic Forum, Geneva 2009, s. 5–6). 

7  M. Łuszczyk: Uwarunkowania rozwoju edukacji w zrównoważonej gospodarce opartej 
na wiedzy, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2010, nr 2(110), s. 102. 

8  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2008, 
GUS, Warszawa 2010, s. 31. 

9  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, 
GUS, Warszawa 2010, s. 15. 
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zują, że Polska osiągnęła średnią pozycję w rankingu państw członkowskich 
Wspólnoty – 94%10.  
 Niestety, odmiennie przedstawia się jakościowa analiza wykorzystania ICT  
w polskich przedsiębiorstwach. Niezbędne do efektywnej wymiany informacji po-
łączenie z Internetem o wysokiej przepustowości posiadało w Polsce w styczniu 
2010 roku ogółem 66% przedsiębiorstw. Dla całej UE-27 wskaźnik ten kształtował 
się na poziomie 85%. 
 Obok technicznych ograniczeń pełnego wykorzystania możliwości komunika-
cji poprzez sieć Internet czynnikiem hamującym dla polskich przedsiębiorstw jest 
niewątpliwie niska świadomość w zakresie reguł bezpieczeństwa w sieci. Tylko 
11% przedsiębiorstw (8% małych i 17% średnich podmiotów) ma wdrożoną polity-
kę bezpieczeństwa systemów ICT. Podobny odsetek przedsiębiorstw prowadzi 
działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa systemów ICT. Można zatem 
stwierdzić, że obawy wynikające ze zdarzeń powodujących zakłócenia w funkcjo-
nowaniu systemów ICT w przedsiębiorstwach oraz brak dostatecznej wiedzy  
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych stanowią czynniki hamujące pełne 
wykorzystanie sieci Internet. Hipotezę potwierdzają badania statystyczne prowa-
dzone w krajach Unii Europejskiej. Wynika z nich, że polskie przedsiębiorstwa  
w mniejszym stopniu korzystają z podstawowych usług oferowanych poprzez sieć 
Internet (tabela 1). 
 

Tabela 1 
Wdrożona polityka bezpieczeństwa w sieci oraz intensywność wykorzystania Internetu  

w 2010 roku ogółu przedsiębiorstw wybranych krajów europejskich (%) 
 

Kraj 
Polityka  

bezpieczeństwa 

Usługi realizowane za pośrednictwem Internetu 

sprzedaż zakupy 
strony 
WWW 

współdzielenie 
zasobów 

Szwecja 46 24 53 89 35 

Dania 43 25 48 88 29 

UE-27 27 14 28 69 22 

Polska 11 8 12 65 11 

Rumunia 9 6 7 35 19 

Bułgaria 7 4 4 37 11 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

                                                 
10  ICT usage in enterprises 2010, Eurostat, Data in focus, 49/2010, s. 2. 
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3. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych 
 
 Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w zakresie wykorzystania ICT 
podobna jest do sytuacji przedsiębiorstw. W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost 
udziału rodzin, które posiadają komputer – z 45% w 2006 roku do 69% w 2010. 
Zmniejsza się również dystans pomiędzy gospodarstwami domowymi z dużych 
miast i z obszarów wiejskich. O ile w 2006 roku aż 16,5% mniej wiejskich gospo-
darstw domowych posiadało komputer niż w miastach, o tyle 2010 roku odsetek ten 
spadł do 9,2%. Obserwacje te pozwalają stwierdzić, że groźba wykluczenia cyfro-
wego obszarów wiejskich zmniejsza się. Niepokojący jest natomiast niski odsetek 
osób w wieku emerytalnym i biernych zawodowo regularnie korzystających z kom-
putera. W tej grupie w 2010 roku tylko 21,2% było stałymi użytkownikami kompu-
terów – dla porównania: 57,7% ogółu populacji regularnie korzystało w 2010 roku  
z komputera. Ten sam wskaźnik w grupie uczniów i studentów wyniósł 98,7%11. 
Mając na uwadze wzrost znaczenia wiedzy i technologii informatycznych w gospo-
darce, szanse na powrót do aktywności zawodowej osób niekorzystających z kom-
putera są znikome. W warunkach osłabienia finansów publicznych i kryzysu syste-
mu ubezpieczeń społecznych zjawisko to niewątpliwie stanowi duży problem spo-
łeczny. Należy ponadto podkreślić, że Polska jest krajem o stosunkowo niskim 
współczynniku aktywności zawodowej, który wyniósł w 2009 roku 70,6%, przy 
średniej wspólnotowej 75,6%12. 
 Systematycznie poprawia się też sytuacja w zakresie dostępu do Internetu go-
spodarstw domowych. Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do 
Internetu w Polsce (63,4% w 2010 roku) stale przybliża się do średniej unijnej (70%). 
Jeszcze lepsze wyniki gospodarstwa domowe w Polsce odnotowują w zakresie dostę-
pu do Internetu szerokopasmowego. Aż 57% gospodarstw w Polsce posiadało takie 
łącze, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE wyniosła w 2010 roku 61%13. Wyraźna 
zmiana w dostępie do szerokopasmowego internetu wynika z szybkiego upowszech-
nienia, między innymi za sprawą ekspansji operatorów telefonii komórkowej, bez-
przewodowych łączy, dostępnych także na obszarach wiejskich.  
 Pomimo coraz lepszego wyposażenia gospodarstw domowych w komputery  
z dostępem do Internetu pozostają grupy społeczne, które w znikomym stopniu 
wykorzystują nowoczesne technologie. Regularnie z Internetu korzysta 19% emery-
tów i osób biernych zawodowo oraz 23% rolników. Można przyjąć hipotezę, że 
jednym z podstawowych czynników niskiego zainteresowania zasobami informacji 
zgromadzonymi w sieci jest brak umiejętności korzystania z nich. 

                                                 
11  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010…, 

op. cit., s. 15. 
12  Polska w Unii Europejskiej 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 3. 
13  Internet usage in 2010 – Households and Individuals, Eurostat, Data in focus, 50/2010, s. 1. 
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 Internet wykorzystywany jest w polskich domach w podobnych celach jak  
w całej Unii Europejskiej, chociaż mniej intensywnie. Najczęściej wykorzystujemy 
go do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej oraz poszukiwania ofert o towa-
rach i usługach. Upowszechnienie szerokopasmowych łączy internetowych będzie 
sprzyjało w najbliższych latach wzrostowi zainteresowania siecią. 
 Problemem związanym z użytkowaniem Internetu w gospodarstwach domo-
wych – podobnie jak i przedsiębiorstwach – jest niska świadomość możliwych 
zagrożeń wynikających z pracy w sieci. W 2010 roku tylko 49% polskich użytkow-
ników komputerów posiadało zainstalowany program antywirusowy bądź stosowa-
ło dodatkowe metody zabezpieczeń: zapory internetowe, filtry antyspamowe, zinte-
growane pakiety zabezpieczające – średnio w Unii Europejskiej było to 60% osób. 
Niekorzystnie dla Polski prezentują się również statystyki użytkowników kompute-
rów, którzy systematycznie przygotowywali zapasowe kopie danych – 9% w 2010 
roku (średnio w UE 15%). Zaprezentowane wskaźniki odbiegają od średnich unij-
nych, mimo że odsetek osób, które napotkały zagrożenia w sieci (19% polskich 
użytkowników zgłosiło taki problem), jest zbliżony do średnich wyników dla całej 
Wspólnoty (22%)14.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Budowa cywilizacji wiedzy i społeczeństwa informacyjnego jest obecnie pro-
cesem nieodwracalnym i w krajach wysokorozwiniętych nie budzi wątpliwości. 
Taka strategia wzrostu wynika przede wszystkim z rosnących ekologicznych barier 
rozwoju społeczno-gospodarczego, uwarunkowań demograficznych i postępującej 
globalizacji. Potwierdzają to również badania wpływu nowoczesnych technologii 
na poziom dochodu narodowego – państwa o wysokim stopniu nasycenia ICT15 
mają z reguły wysoki poziom dochodu na mieszkańca. 
 Wśród problemów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce wymienić należy niedostateczny rozwój infrastruktury teleinformatycznej, 
w szczególności szerokopasmowego Internetu. Brak szybkiego dostępu do sieci 
odczuwany jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa. Odrębnym problemem są 
zagadnienia bezpieczeństwa pracy w sieci oraz edukacji w tym zakresie – dostrze-
gane jedynie przez nieliczną grupę podmiotów. Wspomniane kwestie mogą skut-
kować mniejszą aktywnością polskich przedsiębiorstw w Internecie, co może prze-
kładać się na ich konkurencyjność na światowych rynkach. 

                                                 
14  Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
15  Polska w rankingu NRI 2009-2010 zajęła dopiero 65 miejsce wśród 133 sklasyfikowa-

nych państw. Por. S. Dutta, I. Mia: The Global Information Technology Report 2009–2010, ICT 
for sustainability, World Economic Forum, Geneva 2010, s. 20. 
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 Na tle innych krajów UE także polskie gospodarstwa domowe stosunkowo 
niewielką wagę przywiązują do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci. 
Dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej w ostatnich latach spowodował, że 
w rankingach dostępu do Internetu indywidualnych użytkowników Polska zajmuje 
pozycję zbliżoną do średniej unijnej. A zatem dalsze ignorowanie problemu bezpie-
czeństwa w sieci, w kontekście spodziewanego wzrostu stopnia wykorzystania 
internetu, może przynieść negatywne konsekwencje w postaci utraty prywatnych 
danych czy strat finansowych16. Niepodważalne jest bowiem, niezależnie od scena-
riusza rozwoju ICT, że wyłącznie bezpieczne i sprawnie funkcjonujące systemy 
teleinformatyczne przyniosą korzyści podmiotom gospodarczym i całemu społe-
czeństwu17. 
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THE CURRENT STATE AND THE PERSPECTIVES OF THE 
DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The structure of the civilization of the knowledge and the information society in 
highly developed countries became the necessity at present due to growing ecological 
barriers of the social-economic development, disadvantageous demographic changes 
and dynamically progressing process of the globalization.  
 The author indicates the problems associated with the structure of the information 
society in Poland. There are the problems deserving the particular attention: the insuffi-
cient development of the IT infrastructure including the broadband Internet and low 
awareness within the scope of the safety of the networking. These issues, together with 
the growth of an interest in the network services, can bring more and more serious con-
sequences in the form of loss of private data or financial losses. 
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MODELOWANIE DYNAMIKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW INFORMACYJNYCH 
MIAST W UJĘCIU EKONOFIZYCZNEGO ZJAWISKA PRZEJŚĆ FAZOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Miasta całego świata – w tym również ich najważniejszy podmiot, jakim są 
społeczności je zamieszkujące, podlegają procesom zmian o charakterze liniowym  
i nieliniowym. Choć większość zjawisk społeczno-gospodarczego życia miast moż-
na z zadowalającym przybliżeniem opisywać za pomocą funkcji liniowych1, to 
mogą one jednak nie pasować do wyników obserwacji, gdy na przykład wzrost 
efektu nie jest proporcjonalny do wzrostu któregoś z jego czynników sprawczych. 
Mogą mieć bowiem one charakter nie tylko ciągły, ale także incydentalny, co kom-
plikuje zawsze dodatkowo wszelkie relacje w układach społecznych i gospodar-
czych. Identyfikacja zarówno pozytywnych, jak i negatywnych nieliniowości może 
być zatem pomocna w rekombinacji czynników wpływających na rozwój otoczenia 
infrastrukturalnego oraz zasobów intelektualnych społeczeństwa informacyjnego2. 
Jest to tym bardziej istotne, że nowe możliwości rozwoju społeczeństw, jak i sam 
rozwój gospodarczy miast jest możliwy, dzięki na przykład innowacjom technicz-

                                                 
1  R. Domański: Miasto innowacyjne, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju PAN, t. CIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 9. 
2  Takie podejście jest ścisłym nawiązaniem do definicji społeczeństwa informacyjnego, 

traktowanego jako wielowymiarowa rzeczywistość, tworzona przez cztery podstawowe substraty: 
technologiczny, ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Por.: M. Łuszczuk, A. Pawłowska: Stan 
zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wyd. Polska Fundacja Spraw Między-
narodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2 (LIII), Warszawa 2000, s. 87–88. 
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nym i społecznym,3 a zmiany dokonujące się pod ich wpływem są jednym z typów 
zmian o charakterze nieliniowym – określanym w ujęciu ekonofizycznym4 jako 
przejścia fazowe. Nowa struktura, która wyłania się z każdego przejścia fazowego, 
ma inne właściwości niż struktura wcześniejsza5. Najbardziej oczywistym, a przy 
tym przejrzystym przykładem takich przeobrażeń w świecie przyrodniczym są 
zmiany stanu skupienia wody: od stanu stałego (lodu), poprzez ciekły, aż po gazo-
wy (para wodna). Przejścia pomiędzy tymi stanami zachodzą wskutek procesów 
zamarzania/topnienia, skraplania/parowania oraz sublimacji i resublimacji. Społe-
czeństwa miast również podlegają analogicznym procesom przeobrażeń społeczno-
gospodarczych, w wyniku których zmienia się ich rola, wielkość oraz zakres zadań 
spełnianych w wymiarze informacyjnym na różnych poziomach, począwszy od 
lokalnego, a skończywszy na międzynarodowym. 
 Rozważając w kategoriach ekonofizycznych analogię między stanami skupie-
nia materii a procesami stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństw informacyj-
nych miast, zauważa się, że reakcje termodynamiczne mają opis w postaci równań 
fizycznych objaśniających, jakie czynniki i w jakim stopniu są odpowiedzialne za 
zmiany stanów skupienia, i że praktycznie brak w literaturze przedmiotu takiego 
typu opisu ilościowego w przypadku analizy przejść fazowych dla społeczeństw 
miast. Innymi słowy, brak jest w próbach modelowania dynamiki rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego miast syntetycznego wskaźnika, który podobnie jak tem-
peratura w termodynamice, pozwalałby określić, skwantyfikować i wyjaśnić, czy 
społeczność danego miasta podlega lub podlegała przejściu fazowemu, a także czy 
zmierza ku niemu6.  
 
 
1.  Syntetyczny wskaźnik dynamiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

miast 
 
 Proponowany do modelowania dynamiki rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego miast syntetyczny wskaźnik Ω w roku t będzie definiowany jako średnia wa-
żona tempa wzrostu zmiennych opisujących procesy społeczno-gospodarcze miasta: 

                                                 
3  R. Domański: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 89–90. 
4  Pojęcie ekonofizyki jest uściślane jako zastosowanie modelowania procesów fizycznych 

w ekonomii. Por. P. Ball: Econophisics: Culture Crash, „Nature” 2006, vol. 441, 
www.nature.com/nature/journal/v441, s. 686. 

5  R. Domański: Miasto innowacyjne…, op. cit., s. 17. 
6  Nie bez znaczenia jest zawsze w takim przypadku również próba identyfikacji czynni-

ków odpowiedzialnych za takie przejścia – interpretowane na przykład jako skok jakościowy  
w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
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gdzie: 
Ω – wartość wskaźnika  
w – waga arytmetyczna zmiennej i w roku t 
z – tempo wzrostu zmiennej i w roku t 
N – ilość zmiennych opisujących dynamikę miasta. 
 
 W efekcie podany wskaźnik zawiera w sobie informacje dotyczące dynamiki 
poszczególnych zmiennych i może stanowić nową (syntetyczną) zmienną opisującą 
przebieg procesów transformacji miast, tj. spełniać podobną rolę do tej, jaką spełnia 
temperatura w zjawiskach termodynamicznych. 
 Na rozwój miasta wpływ ma wiele czynników społeczno-ekonomicznych. 
Często nie tylko ich własna dynamika, ale również reagowanie z innymi czynnika-
mi prowadzące do tzw. efektów synergicznych, tworzy niezmiernie złożony obraz 
rozwoju ośrodków miejskich, a tym samym również zamieszkujących je społe-
czeństw. Zrozumienie, choćby tylko częściowe, tych procesów stanowi zawsze 
ogromne wyzwanie poznawcze. Ponieważ jednak różne czynniki w odmienny spo-
sób i w odmiennym stopniu wpływają na rozwój ośrodków miejskich, niezbędne 
jest przyporządkowanie każdemu czynnikowi odpowiedniej wagi arytmetycznej 
mówiącej o tym, jak wielkie znaczenie w procesie rozwoju miasta mają czynniki 
reprezentowane przez tą zmienną oraz jaki jest ich potencjał w wywoływaniu 
przejść fazowych.  
 Do określenia tych wag zastosowano wielomianowy model logitowy MNL 
(Multinomial Logit Model) o następującej uogólnionej formie7: 
 

 

gdzie: 
P(i) – prawdopodobieństwo wystąpienia danego wydarzenia (rezultatu) i 
N – liczba możliwych wydarzeń (rezultatów) 
Vj – funkcja opisująca właściwości danego wydarzenia j, które mają wpływ na jego 
szanse zaistnienia, przy czym im wyższa jej wartość, tym większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
Vi – wartość funkcji V dla wydarzenia i. 

                                                 
7  M. Ben-Akiva, S. Lerman: Discrete Choice Analysis: Theory and application to travel 

demand, MIT Press, Cambridge 1985, s. 65. 
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 Wielomianowy model logitowy znajduje szerokie zastosowanie w analizach 
ekonomicznych, np. dyskretnej analizie decyzji oraz stochastycznej analizie prze-
pływów ludnościowych8. Z kolei zastosowanie jej w kontekście objaśnienia wagi 
arytmetycznej dla zmiennych opisujących dynamikę rozwoju ośrodka miejskiego 
wynika z użytecznych właściwości takiej formy funkcyjnej, ponieważ suma praw-
dopodobieństw możliwych rezultatów danego eksperymentu, podobnie jak i wagi 
arytmetyczne dla danej średniej, musi sumować się do jedności. Umożliwia to opi-
sanie wag arytmetycznych dowolnej liczby zdarzeń – a dla każdego z nich w miarę 
wzrostu wartości funkcji Vi wartość otrzymanej wagi arytmetycznej będzie dążyć 
asymptotycznie do jedności, co oznacza, że nie ma ograniczeń wartości funkcji Vi, 
ponieważ otrzymana waga zawierać się będzie zawsze w przedziale od < 0 do 1 >. 
Pozwala to na sporą elastyczność w doborze typu i wartości tej funkcji dla poszcze-
gólnych zmiennych oraz obliczeniową dogodność w szacowaniu parametrów. 
 W świetle powyższych faktów proponuje się następującą wersję opisu mate-
matycznego wag arytmetycznych poszczególnych zmiennych: 
 

 

gdzie:  
wit – waga zmiennej i w roku t 
it – funkcja opisująca znaczenie dynamiki dla dowolnej zmiennej j w roku t 
it – wartość funkcji opisującej znaczenie dynamiki zmiennej i w roku t 
N – liczba zmiennych 
t – dany rok odniesienia. 
 Mając skonkretyzowaną już powyższą formę, należy rozważyć, w jaki sposób 
oszacować wartość funkcji  dla każdej zmiennej w roku t. W praktyce oznacza to 
estymację, które czynniki posiadają większy potencjał w stymulacji rozwoju. Im 
wyższy taki potencjał w danym okresie ma zmienna i, tym większą wartość powin-
na mieć funkcja i. Istotna jest też zależność czasowa, bowiem znaczenie poszcze-
gólnych czynników stymulujących rozwój ulega zmianie.  
 Oprócz wagi arytmetycznej samej zmiennej również jej dynamika decyduje  
o tym, czy i w jaki sposób przebiega rozwój danego miasta. Mając daną zmienną xi, 
można dla roku t wyznaczyć wartość jej tempa wzrostu zi: 

 

                                                 
8  Z. Pawlak: An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropoli-

tan Areas: The Case Study of Poznań Urban Area, „LogForum” 2008, vol. 4/4/2, 
www.logforum.net 
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 Przyjmując za okres t wartość jednego roku można zatem uprościć to wyraże-
nie do postaci: 

 

 Jest to zatem (wyrażony w postaci ułamka lub procentu) przyrost wartości 
zmiennej pomiędzy rokiem t-1 a rokiem t. Taka forma pozwala na optymalne wy-
korzystanie dostępnych danych statystycznych przy określeniu ogólnej dynamiki 
różnych czynników wpływających na rozwój. 
 
 
2.  Uszczegółowiona postać syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego miast 
 
 Bazując na wcześniejszych rozważaniach, możliwe staje się utworzenie 
uszczegółowionej postaci syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwoju dla danego 
roku, który można zdefiniować jako funkcję matematyczną zależną od analizowa-
nych zmiennych: 
 

 

 
 Innymi słowy, wskaźnik jest ważoną średnią arytmetyczną tempa wzrostu 
zmiennych, dla których wagi wyrażone są za pomocą wielomianowej funkcji logi-
towej zależnej od czasu oraz parametrów funkcji  objaśniającej znaczenie danej 
zmiennej w kształtowaniu rozwoju miasta. W praktyce wskaźnik stanowi synte-
tyczne ujęcie dostępnych zmiennych opisujących rozwój ośrodka miejskiego jako 
otoczenia dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. 
 Biorąc pod uwagę fakt, że funkcja ta opisuje w uogólniony sposób tempo 
rozwoju danego miasta, można przyjąć, że funkcja D(t) spełniająca następującą 
zależność: 

 

stanowić będzie z kolei opis poziomu rozwoju miasta. To znaczy, przyjmując po-
czątkowy poziom rozwoju miasta za 0, funkcja ujmuje w syntetyczny sposób 
zmienność rozwoju. 
 Ponieważ czynniki społeczno-ekonomiczne podlegają również wahaniom 
krótkoterminowym, np. jednorocznym, konieczne staje się wytłumienie ich wpływu 
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za pomocą odpowiednich metod statystycznych. Zastosowanie znajduje tutaj meto-
da k-średnich, która minimalizując efekt wpływu krótkotrwałych wahań, pozwala 
na analizę właściwego trendu w rozwoju miasta. Stąd też szereg oszacowanych 
wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju powinien zostać poddany takiemu pro-
cesowi, aby w bardziej przejrzysty sposób ujawnić trend w tempie rozwoju danego 
miasta, a w konsekwencji również zamieszkującego je społeczeństwa. 
 Mając oszacowane wartości trendu syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwo-
ju, należy powtórne wrócić do metody analizy regresji liniowej. Ponieważ przejścia 
fazowe są z definicji zjawiskami nieliniowymi, ich wykrycie polega na zlokalizo-
waniu nieliniowego przebiegu funkcji opisującej rozwój miasta. Można tego doko-
nać w dwojaki, w praktyce równoważny sposób:  
1. Poprzez użycie syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwoju Ω. Jeśli rozwój 

miasta ma charakter liniowy, to funkcja Ω jako opisująca tempo tego rozwoju 
powinna być funkcją stałą. W takim przypadku w wartości funkcji Ω można 
wpasować linię regresji prostoliniowej. Linia ta, podobnie jak każda funkcja 
liniowa, charakteryzować się będzie współczynnikiem kierunkowym oraz 
współczynnikiem stałym. W przypadku funkcji stałej współczynnik kierunko-
wy powinien być równy zeru. Następnie należy przeprowadzić test hipotezy 
zerowej o wartości współczynnika kierunkowego różnego od 0 dla takiej linii 
regresji w oparciu o test t-Studenta. W przypadku odrzucenia takiej hipotezy 
można uznać, że rozwój danego miasta nie przebiegał liniowo (mogły zajść 
przejścia fazowe). 

2. Przy użyciu funkcji D opisującej znormalizowany poziom rozwoju miasta. 
Jeśli rozwój przebiegał w sposób liniowy, to funkcja D(t) powinna być funkcją 
liniową. Dlatego mając oszacowane dla każdego roku wartości funkcji, można 
dokonać analizy regresji prostoliniowej, a w szczególności istotności staty-
stycznej oszacowanego współczynnika kierunkowego oraz wielkości współ-
czynnika determinacji. Na tej podstawie możliwe jest stwierdzenie, czy zacho-
dziły zjawiska świadczące o nieliniowej dynamice systemu (możliwość zajścia 
przejść fazowych). W praktyce jednak preferowanym podejściem będzie meto-
da pierwsza, ponieważ nie wymaga ona wykonania transformacji funkcji dys-
kretnej w ciągłą – procesu, który byłby konieczny do przeprowadzenia póź-
niejszego całkowania.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Zastosowanie modelowania dynamiki rozwoju społeczeństw informacyjnych 
współczesnych miast za pomocą odpowiednio skonstruowanego syntetycznego 
wskaźnika pozwala na kwantyfikację rozwoju systemów społeczno-gospodarczych 
miast oraz przede wszystkim na zidentyfikowanie nieliniowości tych procesów jako 
przejść fazowych. Mogą one wystąpić na przykład pod wpływem innowacji techno-
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logicznych oraz społecznych, co powinno mieć charakter procesu nieodwracalnego 
oraz prowadzić do przesunięć całego systemu miasta – a tym samym jego miesz-
kańców, ku nowej jakości, jaką jest społeczeństwo informacyjne. Ujęcie ekonofi-
zyczne pozwala niewątpliwie lepiej poznać naturę tych procesów oraz wyznacza 
nowe obszary poznawcze dla dalszych badań, wśród których za najistotniejsze wy-
daje się określenie minimum warunków koniecznych (niezbędnego poziomu) sty-
mulującego przejście fazowe oraz analiza czynników pozwalających na uniknięcie 
społeczeństwom negatywnych przejść fazowych – zwłaszcza w mniejszych ośrod-
kach miejskich. 
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MODELLING THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT  
OF URBAN INFORMATION SOCIETIES  

USING THE ECONOPHYSICAL APPROACH OF PHASE TRANSITIONS 
 
 

Summary 
 
 Urban societies around the world, similarly to substances in physical processes, 
undergo various transformations. One type of such transformations are transitions be-
tween the states of aggregation – phase transitions. In case of modelling the develop-
ment of urban information societies there appears to be a need for a synthetic indicator 
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which, similarly to temperature in thermodynamics, would allow to determine, quantify 
and explain whether society of a given city has undergone, undergoes, or moves to-
wards undergoing a phase transition. The indicator suggested in the paper is defined as  
a weighted arithmetic mean of the rates of change of explanatory variables, where 
weights are expressed using multinomial logit function depending on time and parame-
ters describing the significance of the explanatory variable in shaping development of 
urban information society of a city. 
 

Translated by Zbyszko Pawlak 
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – SPOŁECZNOŚCIOWA FAZA ROZWOJU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Społeczeństwo informacyjne nieustannie przeżywa swój rozwój, który jest 
wyznaczany przez zastosowanie nowych technologii i ich praktyczne wykorzysta-
nie. Dotychczasowy proces zmian społeczeństwa informacyjnego można podzielić 
na dwa wyraźne etapy: przedsieciowy (w którym przekaz informacji odbywał się 
poprzez zewnętrzne nośniki pamięci) i sieciowy (zapoczątkowany przez upo-
wszechnienie Internetu). Etap sieciowy trwa do dziś, choć ulega przemianom wraz  
z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyjmując dominujący 
model komunikacji społecznej jako kryterium wyróżniania kolejnych faz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w ramach etapu sieciowego, można stwierdzić, że 
nastąpiło właśnie przejście do kolejnej fazy tego rozwoju – społecznościowej. Po-
przednie fazy można umownie nazwać: sieciową prostą (w której królował e-mail 
jako główny kanał komunikacji i przepływu informacji; dopełnieniem obrazu były 
czaty, informacyjne portale internetowe). Następną fazę powszechnie nazywano 
Web 2.0 – nazwa ta miała sugerować możliwość współtworzenia treści dostępnych 
w Internecie. To czas rozwoju folksonomii1, wikinomii2 (z Wikipedią jako naczel-

                                                 
1  Efekt pracy grupy osób współdziałających spontanicznie w celu uporządkowania infor-

macji za pomocą ich indeksowania (przydawania tagów). Szerzej w: W.G. Stock: Folksonomies 
and science communication: A mash-up of professional science databases and Web 2.0 services, 
„Information Services & Use” 2007, vol. 27, iss. 3, s. 99; I. Peters: Folksonomies: indexing and 
retrieval in Web 2.0, Walter de Gruyter, Berlin 2009, s. 153–157. 

2  Tworzenie nowej wiedzy, produktów i usług dzięki współdzieleniu zasobów istniejącej 
wiedzy, mocy obliczeniowych i innych zasobów przy wykorzystaniu globalnej współpracy. Sze-
rzej w: D. Tapscott, A. D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
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nym źródłem współtworzonych repozytoriów informacji). Kolejna faza – komuni-
kacji mobilnej, to era łączności bezprzewodowej i telefonii komórkowej. Dzięki 
nim wszystko to, co było dostępne poprzez Internet, zyskało dodatkowy walor ode-
rwania od konkretnego miejsca. Kolejnym stopniem tej ewolucji wydaje się prze-
żywająca właśnie swój rozkwit faza portali społecznościowych. To one są teraz 
głównym źródłem informacji (i ich wymiany), przestrzenią do powstania nowych 
form wspomagania biznesu i organizacji życia społecznego, ale też miejscem nega-
tywnych zjawisk, takich jak np. cyberprzemoc wobec dzieci i młodzieży lub cyber-
terroryzm.  
 Sam Facebook ma już ponad pół miliarda aktywnych użytkowników3 i stano-
wi główny kanał informacyjny we współczesnej komunikacji. Na koniec sierpnia 
2010 roku co trzeci internauta na świecie, a co piąty w samej Europie miał już swój 
profil na Facebooku4. W Polsce połowa użytkowników Internetu także ma tam 
własny profil, a to niewiele mniej niż na najpopularniejszym rodzimym portalu 
społecznościowym Nk.pl (65% internautów)5. 
 
 
1. Społeczność jako źródło mocy  
 
 Określenie „media społecznościowe” jest tu rozumiane jako przekaz informa-
cyjny realizowany w ramach portali społecznościowych w formie multimedialnej, 
wielokanałowej komunikacji sieciowej. 
 Media społecznościowe pozwoliły wzmocnić siłę społeczności internetowych 
na cztery sposoby: powodują pogłębianie relacji między użytkownikami, sprzyjają 
szybkiej samoorganizacji, dają możliwość tworzenia i syntezy zgromadzonej wie-
dzy oraz wpływają na szybszy obieg informacji6. Sprawiają, że problem lokalny 
urasta do rangi globalnego wydarzenia, o którym donoszą wszystkie kanały telewi-
zyjne. Dobrze zaprezentowana błahostka może okazać się wieścią dnia, a nieatrak-
cyjnie podana ważna wiadomość może umknąć uwadze w natłoku innych informa-
cji. Dla przykładu, telewizja Al Jazeera buduje swój przekaz informacyjny wyłącznie 
na podstawie subiektywnego wyboru informacji zawartych na You Tube’ie, Facebo-
oku, BBC News itp., ale też na podstawie materiałów przesłanych internetowo przez 

                                                 
3  Dane za: Sophos Security Threat Report 2011, Sophos Labs 2011, s. 7, 

http://www.sophos.com/sophos/docs/eng/papers/sophos-security-threat-report-2011-wpna.pdf (20.01.2011). 
4  Dane za: Facebook Users in the World - New Facebook Statistics, Internet World Stats, 

http://www.internetworldstats.com/stats25.htm (22.01.2011). 
5  Poprzednia nazwa NaszaKlasa.pl. Dane za: Megapanel listopad 2010, s. 2, 

http://www.press.pl/raportypdf/www-data/Wyniki_panel_PBI_Ge_listopad_2010.pdf (2.02.2011). 
6  Por. G.C. Kane, R.G. Fichman,. J. Gallaugher, J. Glaser: Community Relations 2.0, 

„Harvard Business Review” 2009, vol. 87, iss. 11, s. 46. 
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członków bardziej lub mniej legalnych ugrupowań. Upowszechnia w ten sposób in-
formacje dostępne tylko dla internautów wśród szerokich mas telewidzów.  
 
 
2. Nowa przestrzeń dla biznesu 
 
 Strona internetowa, blog firmowy, RSS7, newsletter, a teraz koniecznie także 
obecność na Facekook’u, Twitterze, Blipie itp. to prawie obowiązkowe kanały ko-
munikacji z klientem. Obecność w mediach społecznościowych, co warto podkre-
ślić, nie generuje bezpośrednio przychodów dla firmy. David Stuart wykazał, że 
przekaz społecznościowy może być potężnym narzędziem, ale jego wpływ i war-
tość nie zawsze jest łatwo zmierzyć8. Z kolei Darlene Fichter i Jeff Wisniewski 
twierdzą, że zwrot z inwestycji w media społecznościowe można próbować szaco-
wać poprzez pozycje odniesień do stron związanych z firmą w znanych przeglądar-
kach internetowych typu Yahoo! lub Google. Choć swoje rozważania przeprowa-
dzili na przykładzie bibliotek, to istotnie można zaakceptować, że jeśli zwiększa się 
szum wokół firmy, wyrażający się w lepszej pozycji w wyszukiwarce internetowej 
(zwykle do 10 lub 20 pierwszych propozycji), która zainwestowała w media spo-
łecznościowe, to świadczy to o jej sukcesie medialnym w cyberprzestrzeni9. Zaist-
nienie w społeczności internetowej przy umiejętnym, profesjonalnym prowadzeniu 
profilu firmy może stanowić niemal doskonały sposób na utrzymywanie dobrych 
stosunków z klientami. Lin Grensing-Pophal wskazała na wykorzystanie portali 
społecznościowych do podnoszenia jakości obsługi i umacniania relacji z klien-
tem10. Szczególnie koncerny ponadnarodowe oraz instytucje finansowe bardzo 
szybko zauważyły, że klienci częściej odwiedzają ich profile w portalach społecz-
nościowych niż klasyczne oddziały firmy. Współczesny klient jest bardziej świa-
domy, wyedukowany i wymagający. A im droższy i bardziej luksusowy produkt, 
tym mniej spontanicznych jest jego wyborów. Zakupy poprzedzane są rozpozna-
niem konsumenckim i w pierwszym kroku rozpoczyna się od zasobów informacyj-
nych Internetu. Ważny jest nie tylko sam produkt (dotychczas wystarczały porów-
nywarki cenowe, ale cena to już niejedyne kryterium wyboru), ale też jego marka  
i referencje. O te ostatnie najłatwiej właśnie w przekazie społecznościowym. 

                                                 
7  RSS (Really Simple Syndication) to format przekazywania nagłówków wiadomości opar-

ty na języku XML. Swą funkcjonalnością przypomina nieco newsletter, z tym że wiadomości 
dostępne są od razu po ich opublikowaniu, podczas gdy newsletter wysyłany jest periodycznie, 
zwykle raz dziennie. 

8  Por. D. Stuart: Social Media Metrics, „Online” 2009, vol. 33, iss. 6, s. 22–24.  
9  Por. D. Fichter, J. Wisniewski: Social Media Metrics: Making the Case for Making the 

Effort, „Online” 2008, vol. 32, iss. 6, s. 54–57. 
10  Por. L. Grensing-Pophal: SOCIAL MEDIA Helps Out the Help Desk, „EContent” 2009, 

vol. 32, iss. 9, s. 36–41. 
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3. Technologie wyzwolenia 
 
 Autorem określenia technologie wyzwolenia jest Larry Diamond, którego 
artykuł pod takim właśnie tytułem stał się ważnym głosem w dyskusji o wpływie 
mediów społecznościowych na demokratyzację stosunków w globalnym świecie11. 
Technologie wyzwolenia to wszelkie formy technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych wspomagające działania wiodące do wolności politycznej, społecznej  
i gospodarczej. We współczesnym świecie należą do nich: Internet, komunikacja 
mobilna12 oraz „nowe media społecznościowe”, takie jak Facebook lub Twitter13. 
Podobnie jak zastosowanie technologii mobilnych zasadniczo zmieniło sposoby 
funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie14, tak portale społecz-
nościowe zmieniły sposoby funkcjonowania całych społeczeństw we współczesnym 
świecie. Dotyczy to szczególnie tych społeczeństw, które były dotychczas mocno 
zatomizowane z powodu systemu sprawowania nadzoru właściwego dyktaturom. 
Pogłębiające się zjawiska nepotyzmu i korupcji gospodarczo-politycznej skonfron-
towane ze wspomnianymi technologiami wyzwolenia doprowadziły do eksplozji 
procesów społecznych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Portale spo-
łecznościowe oraz blogi, w których rodacy odnajdywali diagnozę tego, co się aktu-
alnie działo na ulicy, komentarze i zbieżne ze swoimi poglądami oceny sytuacji, 
odegrały znaczącą rolę w zapoczątkowaniu i rozwoju rewolt, które na początki 
2011 roku doprowadziły do obalenia prezydenta Tunezji Zina el-Abidina Ben Ale-
go oraz ustąpienia prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka. Irański dziennikarz 
Omid Habibinia, komentując wydarzenia w Iranie związane z wyborami  
w 2009 roku, ocenia, że: Dzisiaj, niezależnie czy te protesty są wyciszone, czy nie, 
życie ekonomiczne i polityczne nie byłoby takie samo bez Facebooka, YouTube’a  
i Twittera15. Dotychczasowe przekonanie, że tylko w dojrzałych demokracjach 
obywatele wyrażają w sieci zainteresowanie polityką i partycypacją w niej16, okaza-
ło się błędne. Bo to właśnie brak demokracji spowodował głód niekontrolowanych 

                                                 
11  Por. L. Diamond: Liberation Technology, „Journal of Democracy” 2010, vol. 21, no. 3, s. 69–83. 
12  Komunikacja mobilna rozumiana jako technologia wykorzystująca łącza bezprzewodowe 

i umożliwiająca komunikację w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu telefonu komórkowego 
lub szerzej urządzeń typu PDA (Personal Digital Assistant).  

13  Por. L. Diamond:…, op. cit., s. 70. 
14  K. Polańska: Zarys społeczno-gospodarczych skutków komunikacji mobilnej, w: M. Go-

liński, K. Polańska (red.): Komunikacja mobilna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, 
s. 77. 

15  O. Habibinia: Who’s Afraid of Facebook?, 3 September 2009, http://riseoftheiranian 
people.com/2009/09/03/who-is-afraid-of-facebook (11.02.2011). 

16  Takie przekonanie jeszcze niedawno prezentował Andrew Chadwick w: A. Chadwick: 
The Internet and Politics in Flux, „Journal of Information Technology & Politics” 2009, vol. 6 
iss. 3/4, s. 195–196. 



Społeczeństwo informacyjne – społecznościowa faza rozwoju 503

przez władze informacji, który media społecznościowe potrafiły w dużej mierze 
zaspokoić. 
 
 
4. Zagrożenia czyhające w mediach społecznościowych 
 
 Nie jest tajemnicą, że swobodny dostęp do Internetu wiąże się z szeregiem 
niebezpieczeństw, na jakie narażona jest firma. Pracownik dowolnie i bez ograni-
czeń korzystający z Internetu coraz dłużej surfuje po nim, tracąc czas z punktu wi-
dzenia pracodawcy. Jednakże trudno dziś sobie wyobrazić, by jakakolwiek firma 
całkowicie uniemożliwiła swoim pracownikom korzystanie choćby z poczty elek-
tronicznej i przeglądarki internetowej. Zasoby informacyjne Internetu stanowią 
nieograniczone źródło informacji, wiedzy i praktycznych przykładów ich wykorzy-
stania. Poprzez odwiedzanie zainfekowanych stron można narazić firmę na ryzyko 
włamania do systemu firmowego. Pracownik nawet w prywatnej korespondencji 
może ujawnić (bardziej lub mniej świadomie) tajemnice firmy. Stąd niezbędne 
działania polegające na zarządzaniu ryzykiem w firmie17. 
 Również pracodawcy wykorzystują portale społecznościowe do pozaoficjal-
nego zdobywania informacji o przyszłych i obecnych pracownikach. CV kandyda-
tów do pracy bywa w swoisty sposób „weryfikowane” przez osoby odpowiedzialne 
za rekrutację do firmy poprzez odwiedzanie profili kandydatów na portalach spo-
łecznościowych. Sprawdzeniu mogą podlegać informacje zawarte w życiorysie 
kandydata o charakterze oficjalnym (np. czy utrzymuje kontakt z macierzystą 
uczelnią), jak i o charakterze intymnym (np. czy jest osobą samotną, czy pozostaje 
z kimś w stałym związku, jakiego rodzaju jest to związek, czy ma dzieci, czy ma 
dużo przyjaciół). Sprawdzeniu może podlegać także prawdomówność przyszłego 
kandydata. Jeśli kandydat twierdzi, że jest dynamiczny, lubi wyzwania, a w wolnej 
chwili pasjonuje się wspinaczką górską, a jednocześnie na swoim profilu umieszcza 
zdjęcia z plaży z podpisem „jak ja lubię tak nic nie robić i wylegiwać się całymi 
dniami”, to te dwa sprzeczne komunikaty mogą stanowić przyczynę wątpliwości, 
czy kandydat jest całkiem szczery z przyszłym pracodawcą. Te z pozoru niewinne 
dociekania stanowią jednak z moralnego punktu widzenia ingerencję w sferę prywat-
ności przyszłego pracownika, a bywa, że jest kontynuowane także wobec osoby już 
zatrudnionej w firmie. Niepochlebne komentarze o przełożonych lub procedurach 
firmowych mogą być powodem pozbycia się pracownika przy najbliższej okazji. 
 Społeczność wirtualna (podobnie jak każda grupa ludzi) jest podatna na mani-
pulacje ze strony innych członków grupy, szczególnie osób cieszących się uzna-
niem, autorytetem, wyznaczających nowe standardy myślenia, postępowania, war-

                                                 
17  Szerzej na ten temat w: L. Grensing-Pophal: The New Social Media Guidelines. „Infor-

mation Today” 2010, vol. 27, iss. 3, s. 46–47. 
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tościowania. Uleganie manipulacjom jest równie niebezpieczne jak ujawnianie zbyt 
wielu ważnych informacji o sobie. 
 W najnowszym raporcie firmy Sophos poddano analizie szereg nowych zja-
wisk zaobserwowanych lub nasilających się w 2010 roku w obszarze zagrożeń 
cyberprzestępczością. Z przedstawionych w raporcie badań wynika, że dwie trzecie 
(67%) respondentów otrzymało za pośrednictwem portali społecznościowych nie-
chciane informacje (spam, to prawie dwa razy więcej niż w 2009 roku), a 40% ba-
danych – złośliwe oprogramowanie (prawie drugie tyle co w 2009 roku). Ataków 
phishingowych doświadczyło 43% badanych (dwa razy więcej niż w 2009 roku)18. 
 Jednym z najbardziej popularnych typów ataku na użytkowników Facebook’a 
jest clickjacking, co można określić jako kliknięcie z przekierowaniem na stronę 
zaprojektowaną przez hackera w celu uzyskania cennych danych osobowych.  
 Skoro zainteresowanie cyberprzestępców przeniosło się do portali społeczno-
ściowych, to można podejrzewać, że tam znajduje się dziś największe źródło infor-
macji i skarbnica nowych form oddziaływania na użytkowników. 
 Ronald Deibert i Rafał Rohozinski poddali analizie ciemną stronę wykorzy-
stania portali społecznościowych19. Zjawisko to nazywają Koobface (anagram sło-
wa Facebook), a mieszczą się w nim wszystkie wspomniane wcześniej formy cy-
berprzestępczości wykorzystujące portale społecznościowe. Szczególnie jednak 
istotne wydaje się zwrócenie przez tych autorów uwagi na szpiegowanie i manipu-
lacje polityczne możliwe, co najbardziej zaskakujące, przy wykorzystaniu tych 
samych narzędzi, które są zwykle stosowane wobec konsumentów, jak np. do mobi-
lizacji politycznej pod groźnymi sztandarami nienawiści i nietolerancji, śledzenia 
powiązań konkretnych osób, manipulacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Media społecznościowe stały się „akceleratorem”20 współczesnych przemian 
społeczno-politycznych. Sprawiły, że bez nich trudno wyobrazić dziś sobie funk-
cjonowanie pojedynczego, aktywnego człowieka, całych społeczeństw, a nawet 
całego zglobalizowanego świata. Oczywiście, jak każda nowa forma komunikacji, 
która jest użyteczna i intuicyjna w obsłudze, łatwo uległa dyfuzji społecznej. Feno-
men mediów społecznoścowych polega na tym, że im więcej jednostek je użytkuje, 
tym bardziej są one cenne dla wszystkich, ponieważ krańcowa użyteczność kolejnej 
dołączanej jednostki jest coraz większa. Media społecznościowe wkroczyły do 

                                                 
18  Sophos Security Threat Report 2011…, op. cit., s. 9. 
19  R. Deibert, R. Rohozinski: Liberation vs. Control in Cyberspace, „Journal of Democra-

cy” 2010, vol. 21, no. 4, s. 47-48. 
20  Określenie zapożyczone z artykułu: M. Panner: Accelerating change in Egypt. Internet 

becomes powerful tool for freedom-seekers, „The Washington Times”, 8.02.2011. 
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wszystkich dziedzin życia, z każdym rokiem odkrywane są nowe możliwości wyko-
rzystania tej szczególnej komunikacji. Można zatem stwierdzić, że społeczeństwo 
informacyjne nie może już sprawnie funkcjonować bez mediów społecznościo-
wych, które stały się platformą komunikacyjną, a nie tylko siecią przyjacielskich 
powiązań. 
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SOCIAL MEDIA ERA AS A PHASE OF INFORMATION SOCIETY'S 
DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 The information society is constantly going through its development, which suc-
cessive phases are determined by the application of ever newer technologies in 
everyday use. Bloom observed in social media seems to be a new stage of functioning 
of the information society. Facebook alone has more than five hundred million (half  
a billion) active users, and its business potential and opinion-making capacity is 
becoming more apparent. Social media have become an accelerator of today's socio-
political transformations. Social media are also a source of many both technical and 
emotional threats. 
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SAMORZĄD TERYTORIALNY W PROCESIE TWORZENIA 
I WYKORZYSTYWANIA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY 

TELEINFORMATYCZNEJ – DOBRE PRAKTYKI POLSKIE I SKANDYNAWSKIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Choć dostęp do szerokopasmowego Internetu stanowi tylko jeden z warunków 
dochodzenia do cywilizacji informacyjnej, jego roli na tym etapie rozwoju nie da 
się przecenić1. Skoro, w powiązaniu z szybkością i cenami połączeń oraz zakresem 
świadczonych usług, uznawany jest powszechnie za kluczowy czynnik sukcesu, 
determinujący innowacyjność i konkurencyjność, samorząd nie może ignorować 
potrzeby zaangażowania na tym polu2.  
 Jego interwencję uzasadniają nie tylko względy ekonomiczne, zwłaszcza po-
trzeba pokonania „bariery dostępu” i zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, lecz 
możliwość, dzięki dostępowi do szerokopasmowego Internetu, rozwiązania części 
dotkliwych problemów społecznych.  
 Wprawdzie w ostatnich latach polski samorząd wyraźnie zintensyfikował 
aktywność na tym polu, niemniej, wobec zróżnicowanych warunków lokalnych, 

                                                 
1  Por. M. Słodowa-Hełpa: Wspólnoty regionalne wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej 

i gospodarki kreatywnej, w: H. Babis (red.): E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy 
rozwoju, cz. 1, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 
2010, s. 141–150.  

2  W opinii władz Korei Południowej, światowego lidera w zakresie rozwoju szybkich łą-
czy, inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą przynieść co najmniej 
1% wzrostu PKB rocznie. Por. M. Potocki, Szybki internet lekarstwem na bezrobocie – zobacz, 
kto jest liderem w światłowodowym wyścigu, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 34, s. m 8. 
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dynamicznie zmieniających się możliwości budowania sieci oraz różnych modeli 
interwencji samorządu, nadal bardzo istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie: jak robić to najsprawniej i najefektywniej? 
 O kształcie opracowania zadecydowało pięć ważnych okoliczności. 
1. Nowe możliwości angażowania się samorządu w zapewnienie powszechnego 

dostępu do Internetu otwarła tzw. megaustawa3, zmieniająca kilka dotychcza-
sowych aktów prawnych4. Niewątpliwie usunęła w ten sposób część organiza-
cyjnych i biurokratycznych barier tworzenia i eksploatacji sieci przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST). Po dziewięciu miesiącach jej obowiązywania 
ujawniają się jednak nowe trudności5.  

2. W praktyce, poprzez wymóg zapewnienia dostępu do szerokopasmowego In-
ternetu wszystkim gospodarstwom domowym, bez względu na ich położenie, 
głównie tam, gdzie takie przedsięwzięcia nie opłacają się prywatnym inwesto-
rom, megaustawa nałożyła na samorząd kolejne zadanie, znacznie bardziej 
skomplikowane niż tworzenie innych elementów infrastruktury6.  

3. Redakcja tekstu zbiegła się w czasie z wejściem w życie innej ważnej regulacji 
prawnej, sprzyjającej racjonalizacji budowy sieci7. Elektroniczny system in-
formowania o rozmieszczeniu infrastruktury szerokopasmowej oraz aktualizo-
wane na bieżąco mapy umożliwią wyodrębnienie tzw. czarnych, szarych i bia-
łych plam, pozwalających ustalić, w jakim rejonie kraju te inwestycje są reali-
zowane zgodnie z zasadami pomocy publicznej8.  

                                                 
3  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

Dz. Urz. 2010, nr 106, poz. 675. Art. 6 stanowi, że samorządy mogą świadczyć bezpłatną usługę 
dostępu do Internetu: jeżeli nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych  
w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Działalność taka musi być proporcjonalna  
i niedyskryminująca. 

4  M.in. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, DzU 2007, nr 19, poz. 115, 
z późn. zm. 

5  Np. nieuzasadnione mnożenie dokumentów, m.in. konieczność: zgodnych z ustawą 
zmian zapisów w dokumentach aplikacyjnych, ponownego uzyskania decyzji o lokalizacji, po-
zwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

6  Pozytywnie należy więc ocenić pomoc świadczoną JST przez UKE (m.in. publikowanie 
poradników, wzorów dokumentów oraz rekomendowanych rozwiązań) Por. Stanowisko Prezesa 
UKE w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do 
sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), Warszawa, 15 lutego 2011;  
A. Widera: W samorządach przyrodnicy i lekarze też zajmują się Internetem, 
http://www.portalsamorzadowy.pl/ spoleczenstwo-informacyjne/14458.html. 

7  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 stycznia 2011 r.  
w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi 
sieciami telekomunikacyjnymi, DzU 2011, nr 46, poz. 238. Od 18 marca br., na mocy rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury, rozpoczęte zostało wysyłanie do operatorów pism dotyczących 
określenia lokalizacji i rodzaju infrastruktury.  

8  Por. Mapy pokażą białe plamy dostępu do sieci, „Rzeczpospolita”, 18.03.2011. 
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4. W perspektywie finansowej 2007–2013 z funduszy Unii Europejskiej na inwe-
stycje cyfrowe w Polsce zostało przeznaczonych aż 1,5 mld euro. Mimo upły-
wu ponad czterech lat stan wydatkowania dużej części tych środków jest nadal 
niezadowalający9. Dlatego Komisja Europejska ponagla o zintensyfikowanie 
absorpcji10, a UKE, odpowiedzialny za rozwój rynku telekomunikacyjnego, nie 
kryje zaniepokojenia losem tych dotacji, ponieważ ich utrata byłaby dotkliwa 
nie tylko dla mieszkańców regionów, ale i firm branży telekomunikacyjnej za-
interesowanych samorządowymi przetargami na budowę sieci. Nie oznacza to 
jednak, że fundusze UE powinny być pozyskiwane za wszelką cenę, bez wni-
kliwej oceny efektywności przyszłych przedsięwzięć. 

5. Powodzenie regionalnych projektów szerokopasmowych jest niezwykle ważne 
dla spełnienia wymogów Europejskiej agendy cyfrowej, która zakłada, że do 
końca 2013 roku każdy Europejczyk powinien mieć zapewniony dostęp do In-
ternetu o minimalnej szybkości transferu 1–2 Mb/s11.  

 W kontekście tych przesłanek zasadne wydawało się zaprezentowanie – na tle 
możliwych oraz rekomendowanych przez UKE modeli samorządowego wsparcia  
i świadczenia usług teleinformatycznych – przykładów najnowszych praktyk pol-
skich JST oraz doświadczeń samorządu krajów skandynawskich, będących przecież 
niekwestionowanymi liderami na tym polu. Taki jest cel niniejszego opracowania12.  
 
 
1.  Różne modele działań samorządu na rzecz zapewnienia powszechnego 

dostępu do Internetu  
 
 Jeśli JST podejmie decyzję o interwencji na rynku dostępu do Internetu, może 
wówczas w różny sposób angażować się w proces inwestycyjny i późniejsze zarzą-

                                                 
9  Z ostatnich doniesień prasowych wynika, że MRR zamierza przenieść 50 mln euro  

z programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (Działanie 8.3 POIG) na duże, kluczowe 
inwestycje związane z informatyzacją administracji (VII priorytet POIG). W jego opinii budżet na 
te projekty został określony na zbyt wysokim poziomie, podczas gdy na projekty informatyczne 
brakuje środków. Por. 8.3 POIG może być szczuplejszy o 50 mln euro, http://www.forumszeroko 
pasmowe.pl/aktualnosci. 1861. 

10  List Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej KE, do ministrów rozwoju regionalnego, spraw 
wewnętrznych i infrastruktury. M. Gawrychowski: Unia do Polski: Przyspieszcie Internet, 
„Dziennik Gazeta Prawna” 2.03.2011; Samorządy tracą Internet, „Dziennik Gazeta Prawna” 
2010, nr 252. 

11  Do 2020 r. powinna wynosić co najmniej 30Mb/s. M. Jaślan: Co się dzieje z projektami 
sieci regionalnych?, http://www.forumszerokopasmowe.pl/artykuly.php?artykul=1941 

12  Przeświadczenie o potrzebie uwzględnienia najaktualniejszych informacji zadecydowało 
o nietypowej dla opracowań naukowych bazie źródłowej. Oprócz aktów prawnych  
i literatury wykorzystane zostały najnowsze doniesienia prasowe oraz wywiady i komentarze 
zamieszczone na stronach internetowych. 
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dzanie. W zależności od stopnia tego zaangażowania wyróżnia się kilka modeli,  
a w ich obrębie jeszcze różne warianty13.  
 Samorząd może samodzielnie zbudować sieć szerokopasmową i zarządzać 
nią14, czyli pełnić funkcję operatora, na ogół poprzez spółkę komunalną, fundację, 
stowarzyszenie lokalne lub spółdzielnię telekomunikacyjną; infrastruktura szeroko-
pasmowa pozostaje wówczas własnością gminy15. Choć zastosowanie takiego mo-
delu, bywa niekiedy konieczne, zwłaszcza gdy nie ma alternatywnych usługodaw-
ców lub koszty usług uniemożliwiają realizację części celów społecznych, oznacza 
to jednak potrzebę: 

 ponoszenia ze środków publicznych nakładów na ciągłe utrzymywanie  
i modernizację zbudowanej infrastruktury; 

 zapewnienia odpowiednich kompetencji i zasobów do obsługi sieci (know-
how, zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe)16. 

 Ponadto przy takim podejściu ograniczone są możliwości konkurowania  
w zakresie jakości i cen usług oraz ich wyboru przez klientów. Dlatego zanim JST 
zdecyduje się bezpośrednio świadczyć usługę dostępu do Internetu, powinna po-
szukiwać alternatywnych rozwiązań17.  
 Samorząd może udostępnić zbudowaną samodzielnie infrastrukturę operato-
rowi usług szerokopasmowych, wyłonionemu w drodze przetargu (outsourcing 
zarządzania siecią)18.  
 Coraz popularniejsze stają się także różne formy partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), w którego ramach JST wyłania współudziałowca do budowy 
infrastruktury szerokopasmowej i świadczenia usług19.  
 Samorząd nie musi inwestować w sieć. Może w drodze przetargu wybrać 
operatora, który ją samodzielnie zbuduje lub wykorzysta już istniejącą własną infra-
strukturę dostępu do sieci. Może go wówczas w różny sposób wspierać przez: uła-
twianie procesu inwestycyjnego20, zwolnienie z opłat lub obniżenie ich czy nakła-
nianie mieszkańców do korzystania z Internetu. Nie powinien utrudniać przedsię-
wzięć komercyjnych, zwłaszcza że w świetle nowych przepisów odmowa wydania 
zezwolenia na lokalizację infrastruktury internetowej jest możliwa tylko w wyjąt-

                                                 
13  Por. S. Kosieliński: Szerokim pasmem z samorządu „Rzeczpospolita”, 10.03.2011. 
14  Na to rozwiązanie zdecydowało się dotychczas 15 polskich JST, m.in.: Wrocław, Prza-

snysz, województwo kujawsko-pomorskie. Por. S. Kosieliński: Szerokim pasmem…, op. cit. 
15  W tym wypadku wymagany jest wpis do rejestru JST prowadzących działalność w za-

kresie telekomunikacji oraz uzyskanie zgody prezesa UKE, Stanowisko Prezesa UKE…, op. cit. 
16  2010 MiastOnline. Przewodnik dla władz samorządów lokalnych, Cisco Systems 2010, s. 28. 
17  Przede wszystkim porozumieć się z operatorami i poznać przyczyny braku inwestycji. 
18  Wówczas ta publiczna pomoc obliguje do uzyskania indywidualnej notyfikacji KE.  
19  Tu także jest konieczna zgoda Komisji Europejskiej. 
20  M.in. pomoc w uzyskaniu pozwoleń, udostępnienie nieruchomości, zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania. S. Kosieliński: Szerokim pasmem…, op. cit. 
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kowych przypadkach, a opóźnienia w wydaniu decyzji wiążą się z wysokimi kara-
mi21. 
 
 
2. Skandynawskie wzory dobrych praktyk 
 
 Szwecja oferuje najwyższą jakość dostępu szerokopasmowego w Europie  
i szybko zbliża się do wyników uzyskanych przez Japonię oraz Koreę Południową, 
poprawiając tę jakość w stosunku rocznym aż o 38% (2009)22. Oprócz inicjatyw rzą-
dowych duży udział w rozwoju łączy optycznych mają tam samorządy, operatorzy 
oraz sami mieszkańcy, dobrowolnie partycypujący w tych przedsięwzięciach23. 
 Doskonałym przykładem aktywności samorządu jest Sztokholm, gdzie spółka 
Stokab, należąca do miasta, położyła już 500 tys. km światłowodu i dzięki temu 
stolica Szwecji ma największą na świecie penetrację łączami tego typu24. Warto 
dodać, że dzięki działaniom tej firmy użyteczności publicznej 175 szkół zostało 
przyłączonych do szerokopasmowej sieci, w której szybkość łącza wynosi około  
1 Gb/s na szkołę i 100 Mb/s na każdą klasę25. 
 Sztokholm jest też miastem, w którym uruchomiono pierwszą na świecie ko-
mercyjną sieć czwartej generacji 4G/LTE, pozwalającą na korzystanie z mobilnego 
internetu o bardzo dużych prędkościach przesyłu danych26. 
 Śmiałe przedsięwzięcia w zakresie dochodzenia do cywilizacji informacyjnej 
udają się nie tylko w metropolii. Szwecja odniosła też sukcesy w walce z dyspro-
porcjami jakości dostępu szerokopasmowego dla mieszkańców obszarów poza 
granicami największych miast, którzy nierzadko mogą nawet korzystać z wyższej 
jakości dostępu niż mieszkańcy aglomeracji27. 
 Świadczy o tym najlepiej przykład niewielkiej gminy Hudiksvall, w środko-
wej Szwecji, stanowiącej szczególnie trudny rejon, oddalony od wielkich miast. Ze 
                                                 

21  Gdy właściwy zarządca drogi nie wyda decyzji lokalizacyjnej w terminie 65 dni od dnia 
złożenia wniosku, organ wyższego rzędu, a w przypadku jego braku organ nadzorujący, musi 
wymierzyć mu surową karę. Przykład samorządu Warszawy jest tego najlepszym dowodem. Por. 
Ł. Sobiech: 500 zł za dzień spóźnienia, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 49, s. B 10–11. 

22  http://www.fredrikstad.pl/component/content/704.html 
23  Diagnoza rynku szerokopasmowego w Polsce - zasadność i zakres interwencji publicz-

nej, UKE, Warszawa 2008, http://www.uke.gov.pl/ 
24  Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008–2010, Warszawa 2008, s. 21. 
25  Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do filmów edukacyjnych, internetowych kursów 

oraz poczty elektronicznej, w tym dzieci od 6 roku życia uzyskujące dostęp uwierzytelniany 
metodami biometrycznymi. Por. 2010 MiastOnline…, op. cit., s. 13–14. 

26  Ta pionierska sieć, do której część urządzeń dostarczyła firma Ericsson, umożliwia ko-
rzystanie nawet z takich usług, jak: transmisja telewizji internetowej, wysyłanie i pobieranie 
wideo w jakości HD. Taką sieć ma też Oslo. Por. W komórkach działa sieć czwartej generacji. 
Zapewnia jakość HD, „Gazeta Wyborcza” 2009, http://wyborcza.biz/biznes /1,101562,7363460 

27  http://www.fredrikstad.pl/component/content/704.html  
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względu na brak oferty atrakcyjnej pracy i perspektyw dla miejscowej młodzieży, 
doświadczała ona szybkiego odpływu mieszkańców. Gdy pod koniec lat 90. ubie-
głego wieku władze lokalne, we współpracy z firmą Ericsson, zadecydowały  
o położeniu sieci FTTH/B a równocześnie liberalne prawo umożliwiło odbiorcom 
swobodny wybór operatora, do Hudiksvall zaczęły migrować firmy zainteresowane 
szybkim internetem28. W rok później w tej dolinie światłowodowej funkcjonowało 
już kilkanaście spółek, w tym nawet filie takich centrów badawczych, jak: World 
Internet Institute czy Aakroken Science Park. W ten sposób nie tylko został po-
wstrzymany odpływ mieszkańców, ale i agonia tej peryferyjnej miejscowości29, 
która w krótkim czasie stała się ośrodkiem badań naukowych na światową skalę. 
Nic więc dziwnego, że doświadczenia Hudiksvall stały się niemal sztandarowym 
wzorem przytaczanym w wielu opracowaniach.  
 Niezwykle udane przedsięwzięcia zrealizował również samorząd miasta Oulu, 
położonego w północnej Finlandii, zaledwie 300 km od kręgu polarnego. Stawiając 
na innowacje, podjął kilka inicjatyw związanych z usługami dostępnymi on-line 
(publiczny program Smart Oulu)30 oraz rozbudową szerokopasmowej infrastruktury 
w formule PPP (inicjatywa PanOulu). Okazały się one na tyle trafne, że do Oulu 
przenosi się wiele nowoczesnych firm31. 
 Te skandynawskie przykłady ukazują z jednej strony potrzeby w zakresie 
usprawnienia dostępu do Internetu w Polsce, z drugiej – możliwości na tym polu.  
 
 
3. Polskie realia oraz plany on-line regionów i gmin 
 
 Za prekursora sieci regionalnych tworzonych w Polsce uznawane jest woje-
wództwo kujawsko-pomorskie, na terenie którego już od 2003 roku funkcjonuje 
Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (K-PSI), świadcząca usługi dla 
JST oraz operatorów komercyjnych. Sieć światłowodowa, zbudowana w latach 
2004–2008 ze środków ZPORR, łączy powiaty i zapewnia dostęp do szerokopa-

                                                 
28  W 2009 r. Ericsson podpisał z władzami lokalnymi umowę na dalszą rozbudowę otwartej 

miejskiej sieci światłowodowej i po raz pierwszy podjął się również zarządzania nią. Ericsson 
zbuduje nowoczesną sieć światłowodową dla władz szwedzkiego miasta, http://www.ericsson. 
com 

29  M. Potocki, Szybki internet lekarstwem na bezrobocie…, op. cit., s. m 8. 
30  2010 MiastOnline…, op. cit., s. 2 i 15. 
31  W 2003 r. uruchomiono inicjatywę Growth Agreement 2006 (Porozumienie na rzecz 

rozwoju), której celem była promocja miasta jako konkurencyjnego i funkcjonalnego miejsca 
zamieszkania. Założono utworzenie do 2006 r. 150 firm, 6000 miejsc pracy, pięciu klastrów 
innowacji (Informatyki, Treści i Mediów, Dobrostanu, Środowiska Naturalnego, Bioklastra)  
i dwóch programów (rozwoju przedsiębiorczości i logistyki) oraz zwiększenie obrotów finanso-
wych o 1,5 mld euro. Por. 2010 MiastOnline…, op. cit., s. 15. 
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smowego Internetu każdej gminie, choć nie wszystkie już z niego korzystają32. 
Obecnie Urząd Marszałkowski, w partnerstwie z K-PSI, realizuje kolejne projekty 
na kwotę 210 mln zł, mające usprawnić funkcjonowanie administracji dzięki: moż-
liwości załatwiania wielu spraw drogą elektroniczną, a także stworzeniu Systemu 
Informacji Przestrzennej, magazynującego i udostępniającego wszelkie dane zwią-
zane z terenem33. 
 Aktualnie 13 województw realizuje projekty budowy sieci szerokopasmowego 
Internetu. Około 85% kosztów tych inwestycji mogą pokryć dotacje z UE, pozy-
skiwane za pośrednictwem programów krajowych i regionalnych. Szacuje się, że 
samorządowymi regionalnymi sieciami szkieletowymi, na różnym etapie ich reali-
zacji, są objęte co najmniej dwie trzecie kraju34.  
 Oprócz pięciu województw, które, w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, 
wdrażają wspólny projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), będą-
cy w perspektywie 2007–2011 największym przedsięwzięciem telekomunikacyj-
nym finansowanym z funduszy strukturalnych35, każdy samorząd wojewódzki or-
ganizuje sieć w innym zakresie i formule: 

 W projekcie Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), będącym w anali-
zowanym okresie pierwszym przedsięwzięciem budowy regionalnej sieci, 
strony porozumienia (województwo małopolskie, Uniwersytet Jagielloński 
i Akademia Górniczo-Hutnicza) postanowiły wspólnie wybrać inwestora  
i powołać spółkę kapitałową w formule PPP, odpowiedzialną za budowę 
sieci będącej jej własnością, zarządzanie nią, a także sprzedaż usług36.  

 Prace nad projektem Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa rozpoczęły się  
w 2008 roku. W listopadzie 2009 roku Sejmik powołał spółkę o tej samej 
nazwie, (udziały 11%), która 3 grudnia 2010 roku podpisała umowę z ope-
ratorami Inea i Asta-Net. Przy łącznej wartości inwestycji 407 mln zł dofi-

                                                 
32  W kierunku szerokopasmowej Polski, http://szerokopasmowapolska.pl/  
33  Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna w rozbudowie: http://www.forumszerokopas 

mowe. pl/aktualnosci. 
34  Por. A. Widera: Opolskie na przekór wszystkim z Internetem. Dobrze zrobili?, 

http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/14572.html (15.03.2011) 
35  Projekt zakłada doprowadzenie sieci do obszarów małoatrakcyjnych inwestycyjnie i bu-

dowę węzłów dystrybucyjnych umożliwiających dostawę usług operatorom dostępowym, dzięki 
temu zapewni do końca 2013 r. dostęp do usług szerokopasmowych 100% instytucji publicznych 
i przedsiębiorców oraz 90% gospodarstw domowych. Por. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-
niej http://www.sspw.eu/; Sieć szerokopasmowego Internetu powstanie na Podkarpaciu, „Gazeta 
Wyborcza”, 11.03.2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9238833 

36  Województwo (51% udziałów) przeznaczyło na ten cel 35 mln zł, UJ i AGH po 5 mln. 
Pozostałe środki pochodzą z innych źródeł. Sieci będą otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw 
świadczących usługi szerokopasmowe. Por. Szerokopasmowa sieć oplecie Małopolskę dzięki 
PPP, http://malopolskie.portalsamorzadowy.pl/ 3465.html 
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nansowanie z UE ma wynieść aż 284 mln, natomiast Inea i Asta-Net zade-
klarowały 60 mln zł37. 

 Samorząd województwa dolnośląskiego, realizując projekt Dolnośląska 
Sieć Szkieletowa (DSS), zastosował schemat przygotowywania oraz kon-
cepcję bardzo podobną do projektów realizowanych w Polsce Wschodniej  
i w Wielkopolsce38. Sieć instalowana wzdłuż torów kolejowych dotrze do 
85 węzłów na terenie województwa; światłowody mają mieć długość  
1700 km39. 

 Województwo mazowieckie, w ramach projektu Internet dla Mazowsza, 
realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A, zakłada budowę in-
frastruktury pasywnej, którą będą mogli wykorzystywać przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjni budujący własne sieci ostatniej mili na terenach, na któ-
rych takie inwestycje były do tej pory nieopłacalne40.  

 W województwie lubuskim, w ramach projektu Szerokopasmowe Lubuskie, 
do końca 2013 roku szkieletowo-dystrybucyjną sieć szybkiego Internetu 
dla ponad 280 miejscowości ma zbudować Telekomunikacja Polska S.A. 
Jej koszt szacowany jest na ok. 150 mln zł. Dofinansowanie z funduszy UE 
w ramach RPO wyniesie ponad 52 mln zł, resztę kosztów pokryje TP41. 

 Na Śląsku ma powstać tylko sieć szkieletowa, co oznacza, że dystrybucyj-
ną i dostępową będą musieli zbudować operatorzy oferujący dostęp do In-
ternetu użytkownikom końcowym42. 

 Województwo łódzkie, w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinforma-
tycznej, zdecydowało się na realizację projektu pilotażowego w pięciu 
gminach, który ma sprawdzić funkcjonowanie infostrady mającej docelowo 
połączyć światłowodem każdą spośród 177 gmin43. 

                                                 
37  W kierunku szerokopasmowej Polski…, op. cit. 
38  Zbudują sieć szybkiego Internetu, http://www.portalsamorzadowy.pl/społeczenstwoinfor 

macyjne/14732.html 
39  Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej coraz bliżej, http://szerokopasmowapolska.pl/ 
40  W kierunku szerokopasmowej Polski…, op. cit. 
41  Sieć neutralna technologicznie zagwarantuje otwarty dostęp różnym operatorom, którzy 

chcąc świadczyć usługi, będą musieli zbudować sieć dostępową – Szerokopasmowe Lubuskie – 
region bez białych plam, http://biuroprasowe.tp.pl/pr/181071; R. Burda: Projekt „Szerokopasmo-
we Lubuskie”, http://it.inzynieria.com/cat/5/art/26562/ (18.03.2011). 

42  Koszty takich sieci ocenia się na 90% łącznych kosztów inwestycji internetowych. Zgoda 
na realizację Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, http://szerokopasmowapolska.pl/ 

43  O realizacji pilotażu w gminach: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz, 
zadecydował fakt, że przed kilku laty utworzyły one fundację Prym, której zadaniem jest  
m.in. mobilizowanie ludności do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego. Województwo jako 
pierwsze w Polsce ogłosiło postępowanie dotyczące operatora infrastruktury zarządzającego 
siecią i 3.03.2011 r. dokonało wyboru Tele B Sp. z o.o. Pilotażowy projekt Łódzkiej Regionalnej 
Sieci Teleinformatycznej: http://www.larr.lodz.pl/press_room/article/302.php, Pierwsi w Polsce: 
http://www.si.lodzkie.pl/ aktualnosci-mainmenu-362/514.html 
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 Zarząd województwa pomorskiego, ze względu na brak środków wystar-
czających na pokrycie wkładu własnego oraz zbyt krótki okres pozostający 
do wykorzystania funduszy UE, zadecydował o zmianie wcześniejszej 
koncepcji budowy Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej i przeznaczeniu 
środków alokowanych na ten cel do otwartych konkursów, których benefi-
cjentami mogą być przedsiębiorcy telekomunikacyjni44. 

 Liczne kontrowersje budziła koncepcja budowy sieci regionalnej w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Z inspiracji zarządu miało ją realizować 
stowarzyszenie gmin i powiatów Zachodniopomorska Sieć Teleinforma-
tyczna45, Stowarzyszenie jednak nie powstało, a środki z RPO przeznaczo-
ne na ten cel będą rozdysponowane również w konkursie. 

 Województwo opolskie stanowi wyjątek, ponieważ nie buduje sieci regio-
nalnej, lecz skupia się na wprowadzaniu i rozbudowywaniu wachlarza  
e-usług oraz działań edukacyjnych skłaniających do korzystania z Interne-
tu, uzasadniając, że fundusze z RPO nie starczyłyby na budowę sieci  
z „prawdziwego zdarzenia”, a gdyby nawet powstała, lecz mieszkańcy nie 
czuliby potrzeby korzystania z niej, wydatki okazałyby się zbędne46. 

 W budowę i udostępnianie sieci angażuje się coraz więcej polskich gmin. Nie 
sposób wymienić choćby najaktywniejsze z nich. Niewątpliwie na wyróżnienie 
zasługują Gliwice, których samorząd jeszcze na długo przed wejściem w życie tzw. 
megaustawy przystąpił do budowy sieci teleinformatycznej, a obecnie wraz z kil-
koma śląskimi gminami podejmuje kolejne inicjatywy na rzecz zwiększenie dostę-
pu do internetu szerokopasmowego47.  
 Bardzo pozytywnie, również poza granicami kraju, jest oceniana aktywność 
cyfrowa Elbląga48. Do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, którą będzie tworzyło  
120 km światłowodów umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej, zostaną przyłą-
czone podległe samorządowi szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki i inne instytu-
cje49. Mieszkańcy i goście uzyskają bezpłatny dostęp do ośmiu punktów bezprzewo-

                                                 
44  Właśnie został ogłoszony konkurs dla dostawców usług internetowych, w którym o dofi-

nansowanie z funduszy UE mogą ubiegać się komercyjni operatorzy. Wnioski można składać do 
maja 2011 r., a konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu. Pomorskie ruszyło z konkursami na 
dostawców Internetu, http://www.forumszerokopasmowe.pl/aktualnosci.php?news_id=1911; TP 
zainteresowana inwestycją w Pomorską Sieć Szerokopasmową, http://www.telix.pl/ 

45  http://www.zrsi.wzp.pl/node/150  
46  A. Widera: Opolskie na przekór wszystkim… op. cit. 
47  A. Widera: Gliwicki pająk wciąga w sieć, http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczen 

stwo-informacyjne/14415.html 
48  Elblag Connects Municipal Sites Via Cisco Borderless Network Infrastructure, Polish 

City Builds a Network Platform to Deliver New and Enhanced Services to Residents and Visitors, 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_031011.html 

49  Elbląg buduje Miejską Sieć Szerokopasmową za 27,2 mln zł, „Gazeta Wyborcza”, 
8.02.2011. 
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dowego Wi-Fi oraz do 20 publicznych punktów dostępu. Projekt o wartości 27,2 mln 
zł zostanie dofinansowany z RPO Warmia i Mazury 200–2013. Takie ogromne 
przedsięwzięcie, zwłaszcza w relacji do budżetu miasta, sprzyjać będzie z pewnością 
wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej Elbląga oraz konkurencyjności podmiotów 
funkcjonujących na jego terenie. Stanowi też modelowy przykład infrastruktury sie-
ciowej możliwy do skutecznego powielenia w innych polskich miastach50.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Choć bezsporne jest, że polski samorząd powinien angażować się w umożli-
wienie powszechnego dostępu do Internetu, nie oznacza to jednak, że sam ma bu-
dować infrastrukturę. Chodzi o wybór takiego optymalnego rozwiązania, które 
zapewniając mieszkańcom dostęp do sieci, nie łamałoby zasady konkurencji i nie 
kierowało środków publicznych tam, gdzie doskonale radzą sobie komercyjni ope-
ratorzy. Przy pokaźnym deficycie budżetowym zarówno państwa, jak i części JST, 
a równocześnie wielu możliwych formach współpracy z operatorami niedopusz-
czalne byłoby generowanie zbędnych wydatków lub dostarczenie skromniejszej 
oferty51. Głównym celem sektora publicznego powinno być doprowadzenie do 
sytuacji, w której usługi są oferowane przez konkurujących ze sobą operatorów. 
Wówczas bowiem ich ceny mogą być możliwie najniższe, a zakres i jakość nowo-
czesnych usług szerokopasmowych znacznie większe52.  
 Pięć polskich województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, 
mazowieckie i wielkopolskie, traktuje budowę regionalnej sieci szerokopasmowej 
jako indywidualny projekt kluczowy. Trzy województwa: lubuskie, łódzkie i ślą-
skie, realizują projekty w trybie konkursowym. Województwa pomorskie i zachod-
niopomorskie zrezygnowały z wcześniejszych planów budowy sieci i środki prze-
znaczyły na zasilenie operatorów53. Tylko opolskie przyjęło inną koncepcję i nie 
planowało regionalnych inwestycji. Czas pokaże, które z rozwiązań zasłużą na 
miano dobrych praktyk.  
 Realizacja regionalnych projektów skłania do postawienia kilku pytań, kiero-
wanych też do Polski przez KE:54 czy zasadne było przyjmowanie przez wojewódz-

                                                 
50  Por. Elblag Connects Municipal Sites Via Cisco Borderless…, op. cit. 
51  Nie bez znaczenie jest zyskanie przez operatorów dodatkowego zastrzyku gotówki, który 

mogliby przeznaczyć np. na inwestycje w infrastrukturę ostatniej mili, bez której sieci regionalne 
mogą okazać się bezużyteczne. Por. A. Widera: W samorządach przyrodnicy i lekarze też zajmują 
się Internetem… op. cit. 

52  Wariant zalecany przez firmę Cisco Systems, na podstawie bogatych obserwacji lokal-
nych projektów wprowadzenia łączy szerokopasmowych. 2010 MiastOnline…,  op. cit., s. 20–28. 

53  M. Jaślan: Co się dzieje z projektami sieci…, op. cit. 
54  M. Gawrychowski: Unia do Polski: Przyspieszcie Internet…, op. cit. 
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twa tak różnych wariantów i dlaczego brakuje koordynacji między nimi?, dlaczego 
większość inwestycji znajduje się dopiero w fazie przygotowawczej?, czy zdołamy 
wykorzystać fundusze UE przeznaczone na ten cel? czy spełnimy wymogi Europej-
skiej agendy cyfrowej? 
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TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN THE PROCESS OF BUILDING 
AND USE OF MODERN IT INFRASTRUCTURE AND DATA SYSTEMS – 

POLISH AND SCANDINAVIAN GOOD PRACTICES 
 
 

Summary 
 
 The starting point of this paper is assumption that as network development, access 
to the Internet services, their scope, as well as broadband speed and connection costs 
comprise key factors for success that make for innovativeness and competitive perfor-
mance of regions, the local and regional government may not ignore engagement in this 
field. Due to different conditions and possibilities for building and use of voice and data 
systems it is essential to find out:  

1. Most competent and efficient methods?  
2. Methods for overcoming and countering of improper practices?  

 This paper presents the selected examples of practices adapted by the Polish local 
governments, as well as experience of the local governments in Scandinavia that in fact 
are unquestionable leaders in this field against a background of arguments that justify 
local support for access to the Internet services, possible models, as well as nature of 
this support and financing sources. The summary presents conclusions and demands 
concerning further activities of local governments in Poland. 
 

Translated by Dariusz Kaczyński,  
Biuro Tłumaczeń Czaronek Poznań 
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KLASYFIKACJA POLSKICH WOJEWÓDZTW 
ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych (ICT) w polskich przedsiębiorstwach. Badania zostały przepro-
wadzone w podziale na województwa i obejmowały lata 2009–2010. Takie ujęcie 
pozwoliło dokonać klasyfikacji jednostek terytorialnych ze względu na poziom 
wykorzystania technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa tam zlokalizo-
wane. Z uwagi na wielokryterialny charakter badań do analizy wyników wykorzy-
stane zostały metody wielowymiarowej analizy porównawczej w postaci metod 
porządkowania liniowego. Takie podejście pozwoliło na ustalenie hierarchii woje-
wództw ze względu na stopień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach.  
 
 
1. Analiza wykorzystania ITC w przedsiębiorstwach w przekroju województw 
 
 W celu oceny stopnia wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach wykorzystano 
wybrane dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny podczas badań 
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego1 (tabela 1). Dla poszczególnych woje-
wództw Polski dokonano przeglądu dostępnych informacji dotyczących stopnia 
wykorzystania technologii ICT w latach 2009–2010 przez przedsiębiorstwa zatrud-

                                                 
1  Wyniki badań zaprezentowane są w opracowaniu Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 

Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS, http://www/stat.gov.pl/gus/nauka_technika_ 
PKL_HTML.htm, s. 15–72. 
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niające co najmniej 10 osób. W rezultacie wybrano dziewięć zmiennych diagno-
stycznych, których poziomy liczbowe były dostępne dla województw w obu bada-
nych latach: 

1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery (%). 
2. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu (%). 
3. Szerokopasmowy dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach (%). 
4. Pracownicy wykorzystujący komputery z dostępem do Internetu w przed-

siębiorstwach (%). 
5. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową (%). 
6. Przedsiębiorstwa wyposażone w sieć LAN (%). 
7. Przedsiębiorstwa wyposażone w Intranet (%). 
8. Przedsiębiorstwa prowadzące regularnie elektroniczną wymianę informacji do-

tyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub odbiorcami (%). 
9. Wykorzystania automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach (%). 

 Aby dokonać obserwacji województw ze względu na dynamikę zmiennych 
opisujących wykorzystanie ITC w przedsiębiorstwach, posłużono się wskaźnikami 
dynamiki wyznaczonymi dla każdej ze zmiennych w 2010 roku w porównaniu z 
rokiem 2009 (tabela 1). Takie podejście pozwala zauważyć zmiany, jakie zachodzi-
ły w województwach w badanych latach, oraz zróżnicować województwa ze 
względu na te zmiany. Na rysunkach 1–6 przedstawiono wskaźniki dynamiki po-
szczególnych zmiennych diagnostycznych dla wszystkich województw. 
 Na obszarze Polski w 2009 roku ok. 93% ogółu przedsiębiorstw wykorzysty-
wało komputery, zaś w 2010 wskaźniki ten wynosił 97%. Najwyższy odsetek 
przedsiębiorstw wykorzystujących komputery w 2009 roku przypadał na woje-
wództwo pomorskie (96%), a w 2010 na województwo opolskie (99%)2.  
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że dynamiczniejsze w wykorzystaniu komputerów 
w przedsiębiorstwach było województwo podlaskie, w którym liczba ta wzrosło  
o ok. 18% w analizowanym okresie (rysunek 1). 
 W Polsce w latach 2009 i 2010 można było zauważyć spore zróżnicowanie  
w zakresie dostępu do Internetu wśród przedsiębiorstw w poszczególnych woje-
wództwach. Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w roku 2010 w po-
równaniu z roku poprzednim wzrastał dość znacząco we wszystkich wojewódz-
twach, w szczególności w podlaskim i kujawsko-pomorskim (rysunek 1). Jest to 
zjawisko zrozumiałe, ponieważ wykorzystanie Internetu jako ogromnego skupiska 
połączonych ze sobą sieci komputerowych na całym świecie prowadzi do utworze-
nia przedsiębiorstwa, które można śmiało nazwać przedsiębiorstwem przyszłości3. 
 

                                                 
2  Ibidem, s. 18. 
3  Z. Stempanowski: E-biznes w zastosowaniach, w: A. Szewczyk (red.): Społeczeństwo in-

formacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 70. 
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Tabela 1 
Wskaźniki dynamiki zmiennych diagnostycznych 

 
Województwo Wskaźniki dynamiki (2009–2010) 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

dolnośląskie 1,05 1,07 1,18 1,03 1,17 1,29 1,45 1,31 1,60 
kujawsko- 
-pomorskie 

1,09 1,12 1,26 1,12 1,31 1,25 1,58 1,17 2,20 

lubelskie 1,00 1,02 1,27 1,00 1,14 1,25 1,56 1,88 1,40 
lubuskie 1,11 1,10 1,28 1,09 1,09 1,22 1,75 1,91 1,67 
łódzkie 1,07 1,09 1,26 1,08 1,11 1,31 1,54 1,23 1,47 
małopolskie 1,07 1,10 1,17 1,03 1,13 1,25 1,41 1,89 1,38 
mazowieckie 1,03 1,03 1,18 0,89 1,11 1,28 1,48 1,11 1,34 
opolskie 1,03 1,09 1,22 0,96 1,23 1,25 1,48 1,23 1,57 
podkarpackie 1,03 1,06 1,16 1,16 1,23 1,29 1,64 1,07 0,89 
podlaskie 1,18 1,13 1,32 1,28 1,22 1,57 1,92 1,50 1,37 
pomorskie 1,01 1,04 1,20 1,13 1,17 1,21 1,43 1,13 1,16 
śląskie 1,03 1,05 1,14 1,10 1,13 1,23 1,50 1,23 1,60 
świętokrzyskie 1,07 1,10 1,16 1,04 1,12 1,15 1,03 1,63 1,46 
warmińsko- 
-mazurskie 

1,09 1,09 1,22 1,15 1,18 1,51 1,67 1,55 1,43 

wielkopolskie 1,03 1,03 1,19 1,12 1,10 1,23 1,54 1,31 1,24 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
 

 
Rys. 1.  Dynamika wykorzystania komputerów w przedsiębiorstwach oraz dostępu do In-

ternetu w 2010 roku w porównaniu rokiem 2009 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 Analizując rok 2009 i 2010, można zaobserwować znaczne różnice we wzro-
ście odsetka przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu. 
Najwyższy wzrost odnotowano w woj. podlaskim, a najniższy postęp w dostępie 
do szerokopasmowego Internetu zaobserwowano w woj. zachodniopomorskim 
(tabela 1). Dostęp do szerokopasmowego Internetu miało w 2010 roku najwięcej, 
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bo trzy czwarte przedsiębiorstw z woj. podlaskiego i mazowieckiego. Najsłabiej 
wypadły województwa: świętokrzyskie (57%) i warmińsko-mazurskie (60%)4. 
 W Polsce odsetek pracowników stosujących w pracy komputer w 2009 roku 
w zależności od regionu wykazywał dość duże zróżnicowanie. Spowodowane jest 
to różnym stopniem rozwoju regionalnego. Przoduje województwo mazowieckie, 
gdzie ponad połowa pracujących wykorzystywała komputery, a 47% – komputery  
z dostępem do Internetu. Stanowi to ogromny kontrast w stosunku do województwa 
warmińsko-mazurskiego, w którym wymienione wskaźniki są najniższe i wynoszą 
odpowiednio 25% i 20%5. W roku 2010 nastąpił niewielki wzrost omawianych 
wskaźników (tabela1). Wyjątkiem są, w przypadku korzystania z komputera  
z dostępem do Internetu, województwa: mazowieckie, opolskie, lubelskie, w któ-
rych odnotowano spadek.  
 W podziale na województwa w 2009 roku najwięcej firm prezentujących in-
formacje o swojej działalności na własnej stronie internetowej skupionych było  
w województwie mazowieckim (66%), małopolskim (60%) i śląskim (60%), nato-
miast najmniej ze wskaźnikiem na tym samym poziomie (45%) w warmińsko-
mazurskim i lubuskim6. W skali całego kraju wskaźnik ten wzrastał (rysunek 2).  
W 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego najbardziej zwiększył się w woje-
wództwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. 
 Rozpatrując wyposażenie w sieć LAN w podziale na regiony, widać, że udział 
procentowy przedsiębiorstw posiadających tę sieć w 2009 roku jest podobny. We 
wszystkich regionach ponad połowa firm, nie przekraczając 59%, jest wyposażona 
w lokalną sieć komputerową. W przypadku Intranetu różnica między poszczegól-
nymi regionami jest jeszcze mniejsza i wynosi 6 punktów procentowych.  
 Odsetek przedsiębiorstw posiadających sieć LAN najbardziej wzrósł w analizo-
wanym okresie w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Również w 
województwie podlaskim najbardziej wzrosło wyposażenie w sieć Intranet (rysunek 3). 
 

                                                 
4  Ibidem, s. 25. 
5  Ibidem, s. 31. 
6  Ibidem, s. 34. 
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Rys. 2.  Dynamika przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2010 roku  

w porównaniu z rokiem 2009  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 

 
Rys. 3.  Dynamika przedsiębiorstw wyposażonych w sieć LAN oraz Intranet w 2010 roku  

w porównaniu z rokiem 2009  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 W działalności przedsiębiorstwa niewątpliwie bardzo ważną rolę pełni elek-
troniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw, która 
oznacza wymianę wszystkich typów informacji z dostawcami lub odbiorcami  
w celu koordynacji dostaw towarów lub usług dla odbiorców końcowych. Najbar-
dziej zaawansowane w tej dziedzinie w 2009 roku były firmy z województwa ma-
zowieckiego (16%) i pomorskiego (15%). W czołówce w 2010 znalazły się przed-
siębiorstwa z Mazowieckiego, gdzie co piąta firma prowadziła regularną elektro-
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niczną wymianę informacji dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw7. Najsilniej-
sza dynamika w zakresie elektronicznej wymiany informacji dotyczących zarzą-
dzania łańcuchem dostaw charakteryzuje województwa: lubuskie, małopolskie, 
lubelskie (tabela 1). 
 Przedsiębiorstwa coraz częściej wymieniają informację między sobą oraz 
innymi systemami ICT za pomocą automatycznej wymiany danych. W analizowa-
nym okresie województwo kujawsko-pomorskie zwiększyło odsetek przedsię-
biorstw wykorzystujących automatyczną wymianę danych aż ponaddwukrotnie 
(tabela 1). 
 
 
2.  Porządkowanie województw ze względu na stopień wykorzystania ITC 

w przedsiębiorstwach 
 
 Analiza poszczególnych zmiennych charakteryzujących wykorzystanie ICT  
w przedsiębiorstwach w podziale na województwa wskazuje na dość wysokie zróż-
nicowanie województw w badanym obszarze. Za pomocą metod statystyki wielo-
wymiarowej dokonano porządkowania liniowego województw, wykorzystując 
w tym celu metodę wzorca z miarą Helwiga8. Zmienne diagnostyczne posłużyły do 
stworzenia miary syntetycznej obrazującej poziom wykorzystania ITC w przedsię-
biorstwach w roku 2009 oraz 2010 (tabela 2). Pozwoliło to na uszeregowanie wo-
jewództw ze względu na stopień wykorzystania ITC w przedsiębiorstwach, czyli 
utworzenie rankingu województw pod względem analizowanego zjawiska.  
 W 2009 roku pierwsze trzy miejsca w rankingu zajęły województwa: mazo-
wieckie, pomorskie i śląskie. Miejsca ostatnie przypadły województwom: warmiń-
sko-mazurskiemu, świętokrzyskiemu i podlaskiemu. W roku 2010 ranking woje-
wództw wyglądał nieco inaczej, chociaż miejsce pierwsze i trzecie zajęły te same 
województwa, czyli odpowiednio mazowieckie i śląskie. Miejsce drugie przypadło 
Dolnośląskiemu, które w roku 2009 zajmowało pozycję drugą. Ostatnie miejsca  
w rankingu zajęły w 2010 roku: Świętokrzyskie, Lubelskie i Warmińsko-
Mazurskie. Na szczególną uwagę zasługują województwa, które znacznie podniosły 
swoją pozycję w rankingach w analizowanych latach. Taką sytuację obserwujemy 
w Podlaskiem (zmiana pozycji z 14 na 5) oraz Kujawsko-Pomorskiem (zmiana  
z miejsca 11 na 6). Świadczy to o dużym postępie w zastosowaniach ITC w przed-
siębiorstwach tych województw. 
 
 
                                                 

7  Ibidem, s. 49. 
8  Szczegółowe informacje dotyczące  metody wzorca z miarą Helwiga można znaleźć 

m.in. w: T. Panek: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 69. 



Klasyfikacja polskich województw ze względu na stopień wykorzystania… 529

Tabela 2 
Ranking województw ze względu na stopnień wykorzystania ITC  

w przedsiębiorstwach w latach 2009–2010 
 

Województwo Miara synte-
tyczna 2009 r. 

Miejsce w ran-
kingu 2009 r. 

Miara synte-
tyczna 2010 r. 

Miejsce w ran-
kingu 2010 r. 

dolnośląskie 0,569276 4 0,605044 2 
kujawsko- 
-pomorskie 0,316542 11 0,45359 6 
lubelskie 0,246996 12 0,118174 15 
lubuskie 0,223702 13 0,33385 12 
łódzkie 0,404522 8 0,428641 7 
małopolskie 0,436639 7 0,410714 9 
mazowieckie 0,901154 1 0,770867 1 
opolskie 0,372717 9 0,340581 11 
podkarpackie 0,486793 6 0,365439 10 
podlaskie 0,207038 14 0,487809 5 
pomorskie 0,662486 2 0,538172 4 
śląskie 0,590735 3 0,586182 3 
świętokrzyskie 0,179786 15 -0,05906 16 
warmińsko- 
-mazurskie 0,128412 16 0,211371 14 
wielkopolskie 0,510563 5 0,410913 8 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 Do oceny podobieństwa wyników porządkowania liniowego województw  
w okresie 2009–2010 wykorzystano współczynnik korelacji tau Kendalla. Współ-
czynnik ten pozwala mierzyć stopień podobieństwa dwóch uporządkowań obiek-
tów. Wskazuje więc na stopień przemieszczania się w hierarchii obiektów w miarę 
upływu czasu9. Poziom liczbowy współczynników tau Kendalla dla porządkowania 
województw ze względu na stopnień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 
wynosi 0,562. Oznacza ta, że rezultaty grupowania w 2010 roku odbiegają od rezul-
tatów z roku 2009. Taka sytuacja świadczy o tym, że stopień wykorzystania ICT  
w przedsiębiorstwach jest zjawiskiem zmieniającym się, a przez to wymagającym 
monitorowania w dłuższym okresie.  
 

 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiona analiza województw ze względu na stopień wykorzystania ICT 
w przedsiębiorstwach pozwoliła w sposób szczegółowy przedstawić sytuację  
w poszczególnych województwach ze względu na badany obszar. Jak się okazuje, 

                                                 
9  E. Gatnar, M. Walesiak (red.): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w bada-

niach marketingowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004. 



Katarzyna Dębkowska 530 

rozwój technologii informatycznych w przedsiębiorstwach jest dość zróżnicowany  
i można wyłonić województwa bardziej i mniej rozwinięte w tym zakresie. Zasto-
sowanie metod porządkowania liniowego pozwoliło na dokonanie rankingu woje-
wództw ze względu na miarę syntetyczną, która była pochodną dziewięciu zmien-
nych diagnostycznych opisujących wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach. Dzię-
ki wyznaczeniu miary syntetycznej dla dwóch lat można ocenić dynamikę analizo-
wanego zjawiska i wskazać województwa, w których zachodzą gwałtowne zmiany 
w zakresie wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach.  
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THE CLASSIFICATION OF POLISH PROVINCE  
DUE TO DEGREE OF USE OF THE ICT IN ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 This article aims to assess the use of the ICT in Polish enterprises. This assess-
ment was carried out by the province and covered the years 2009-2010. Such an ap-
proach helped to make the classification of territorial units taking under consideration 
the level of the use of the informative technologies by businesses located there. To ana-
lyze the results there were used multivariate comparative methods such as linear order 
methods. This comprehensive approach allowed to establish a hierarchy of regions due 
to the degree of the ICT usage in enterprises. 
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WYBRANE ASPEKTY REGIONALNEJ STRATEGII BUDOWY 
I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wizja Polski jako nowoczesnego państwa członkowskiego rozszerzonej Unii 
Europejskiej stawia wysokie wymagania projektom strategicznego rozwoju pol-
skich regionów, muszą one bowiem nie tylko nadrabiać zapóźnienia, ale i starać się 
sprostać wyzwaniom przyszłości, aby stać się aktywnymi uczestnikami wieloletnich 
procesów budowy nowoczesnej Europy, zdolnej do konkurencji w skali globalnej. 
Jednym z najważniejszych strategicznych kierunków rozwoju Europy jest budowa 
społeczeństwa informacyjnego1. 
 Ogólny mechanizm powstawania społeczeństwa informacyjnego jest następu-
jący: postęp naukowo-techniczny w informatyce, telekomunikacji i elektronice 
prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki 
w postaci nowych form, środków, metod i organizacji pracy. Zmiana stylu pracy 
wraz z ofertą nowych produktów i usług, w szczególności cyfrowych świadczonych 
przez sieć, wpływa na zmianę stylu życia. Równolegle nowe możliwości technicz-
ne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organiza-
cji społeczeństwa i jego instytucji. 

                                                 
1  Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które stosuje różnego rodzaju nowocze-

sne technologie, służące gromadzeniu, analizowaniu, przesyłaniu i wykorzystywaniu informacji. 
Definicja ta nie obejmuje oczywiście wszystkich przejawów społeczeństwa informacyjnego,  
a bardziej wyrafinowane próby definiowania zawarte są w: F. Webster: Theories of the Informa-
tion Society, Routledge, New York 1995. Autor ten wyróżnia pięć możliwych podejść do defi-
niowania społeczeństwa informacyjnego: technologiczne, gospodarcze, zawodowe, przestrzenne  
i kulturowe. 
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 Kluczem do opracowania regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego2 jest odpowiedź na pytanie o miejsce mieszkańca danego 
regionu w realiach społeczeństwa informacyjnego, elektronicznej gospodarki3  
i gospodarki opartej na wiedzy4, uwzględniająca jego występowanie w rolach: pra-
cownika, konsumenta i obywatela. 
 Celem regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
powinno być przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed społecznością danego re-
gionu ze względu na dokonujące się w świecie trzy współzależne transformacje: 
kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, przejście do elektronicznej go-
spodarki i powstawanie gospodarki opartej na wiedzy. Te transformacje są po-
wszechnie uważane za decydujące o rozwoju świata, w szczególności jego najbar-
dziej rozwiniętej części, dlatego konieczne jest ich uwzględnienie w planach rozwo-
jowych poszczególnych regionów. Tworząc omawiany tu rodzaj strategii, należy 
zatem wskazać główne, strategiczne cele związane z tymi transformacjami oraz 
obszary koncentracji działań rozwojowych, aby te cele osiągnąć. Te cele strategicz-
ne to: niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia oraz 
zapewnienie zatrudnienia w warunkach transformacji gospodarki regionu w gospo-
darkę elektroniczną opartą na wiedzy. Wskazano, że środkiem do osiągnięcia tych 
celów jest koncentracja wysiłków w dwóch obszarach: edukacji i sektorze publicz-
nym. Edukacja jest tutaj rozumiana bardzo szeroko – jako edukacja dzieci i mło-
dzieży oraz dorosłych, stacjonarna w szkołach różnego szczebla i realizowana zdal-
nie przez media elektroniczne, we wszystkich możliwych dziedzinach – ekonomii, 
prawa, finansów, medycyny, kultury, spraw międzynarodowych, politycznych, 
naukowych itp. Również sektor publiczny jest rozumiany szeroko, chociaż ze 
względu na regionalny charakter strategii największy nacisk powinien być położony 
na działania władz i instytucji samorządowych. 
 Zawartość konkretnej regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego powinna być pochodną stopnia rozwoju społeczeństwa informacyj-

                                                 
2  Niniejszy artykuł jest syntezą prac dotyczących strategii dla regionu Wielkopolski. 
3  Gospodarka elektroniczna to taka, w której procesy biznesowe są realizowane z po-

wszechnym wykorzystaniem produktów i usług cyfrowych. Mówiąc o produktach i usługach 
cyfrowych, mamy na myśli przede wszystkim tworzenie treści cyfrowych (content). 

Gospodarka elektroniczna w naturalny sposób zmierza do globalizacji, ponieważ Internet  
w odniesieniu do produktów i usług cyfrowych znosi ograniczenia wynikające z odległości. Glo-
balizacja oznacza dla gospodarki regionalnej szansę wyjścia na rynki globalne, ale i zagrożenie 
pojawienia się na lokalnym rynku nowej konkurencji spoza tego rynku. 

Z gospodarką elektroniczną bezpośrednio jest związana administracja elektroniczna, która 
posługuje się metodami realizacji procesów w kontaktach z osobami fizycznymi, przedsiębior-
stwami i urzędami bardzo podobnymi do tych stosowanych w e-biznesie. 

4  Gospodarka jest oparta na wiedzy, jeśli dominują w niej produkty i usługi, których war-
tość rynkowa zależy w przeważającym stopniu od wiedzy, a nie od materiałów, energii lub pracy 
fizycznej ludzi. 
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nego w danym regionie. Proponuję wykorzystanie tutaj wyników badań związanych 
z tzw. koncepcją „cyklu życia” społeczeństwa informacyjnego zaproponowaną 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)5 oraz wyników 
badań dotyczących regionalnych aspektów gospodarki opartej na wiedzy w Polsce6. 
 Analizowany tu rodzaj strategii powinien wpisywać się w priorytety strategii 
rozwoju danego regionu określone na podstawie hierarchicznego układu celów7. 
Zgodnie z tym układem celów, nadrzędna jest poprawa jakości życia. Celowi temu 
służy praca. Równocześnie do stworzenia odpowiedniej liczby miejsc pracy po-
trzebna jest przedsiębiorczość, a ta w istotnym stopniu zależy od infrastruktury  
i edukacji społeczeństwa. Sama zaś regionalna strategia budowy i rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego jest w strategii rozwoju danego regionu jedną ze składo-
wych definiujących (w powiązaniu z regionalną strategią innowacji, strategią za-
trudnienia, strategią rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, strategią rozwoju 
oświaty, programem ochrony środowiska i innymi dokumentami strategicznymi) 
politykę regionalną. 
 Warto zaznaczyć, że taka strategia powinna mieć charakter otwarty i – podob-
nie jak wszystkie dokumenty strategiczne – powinna podlegać systematycznej aktu-
alizacji oraz bieżącemu monitorowaniu. 
 
 
1. Cele polityki regionalnej 
 
 Regionalna strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinna 
obejmować dwa główne cele, niezbędne dla długofalowego rozwoju regionalnego: 

– niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia, 

                                                 
5  Por. Defining and Measuring e-Commerce: A Status Report, OECD, Paris 1999, 

http://www.brookings.edu/ES/research/projects/productivity/workshops/19990924_02.pdf. W rapor-
cie tym wyróżniono trzy stadia rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI): stadium gotowości 
(IS readiness), rozwoju/wzrostu (IS growth) i wpływu (IS impact). W pierwszym etapie najistot-
niejszą rolę odgrywają czynniki umożliwiające rozwój SI, takie jak zasoby i umiejętności związa-
ne z rozwojem SI. W kolejnych fazach znaczenia nabierają czynniki związane z dostępnością  
i wykorzystaniem technologii informacyjnych przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa do-
mowe oraz z ekonomiczno-społecznym oddziaływaniem SI, w tym technologii. W innych moich 
pracach zawarta jest próba opracowania miar zróżnicowania regionalnego związanych z tymi 
trzema fazami cyklu życia SI. Otrzymane wyniki pokazują, że istnieją znaczące rozpiętości we-
wnątrzkrajowe w rozwoju SI. 

6  Z. Chojnicki, T. Czyż: Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bo-
gucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006. 

7  Realizacja celów strategicznych i operacyjnych nie wyczerpuje listy celów, jakie należy 
osiągnąć w perspektywie czasowej określonej przez strategię rozwoju regionu. Część celów 
wyłamuje się ze skonstruowanej struktury hierarchicznej, przyjmując horyzontalną względem niej 
pozycję. Są nimi: ład przestrzenny, zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, innowa-
cje oraz integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą. 
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– zapewnienie zatrudnienia w warunkach transformacji gospodarki regionu  
w gospodarkę elektroniczną opartą na wiedzy. 

 Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą kształtowanie się społeczeń-
stwa informacyjnego, jest problem wykluczenia8. Uważa się, że przyczyną takiego 
wykluczenia jest zjawisko tzw. digital divide, czyli podział społeczeństwa na tych, 
którzy mają dostęp do technik cyfrowych, i tych, którzy go nie mają, a więc ekspo-
nuje się tylko stronę techniczną zagadnienia. Prawdziwą przyczyną wykluczenia 
jest jednak nienadążanie za rozwojem. Problem ten dotyczy zarówno pojedynczych 
osób, mniejszych społeczności, na przykład pewnych grup zawodowych, jak  
i całych krajów.  
 Mechanizm wykluczenia społecznego jest następujący: pewna społeczność, 
która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata, 
wymagania, jakie się stawia jej członkom (w szczególności na rynku pracy), zjawi-
ska gospodarcze, sposób funkcjonowania państwa, politykę wewnętrzną i między-
narodową, a także własne prawa i możliwości. Ze względu na ten brak rozumienia 
grupa ta zaczyna się sama izolować – uznawać za ludzi gorszej kategorii, rezygno-
wać z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem. Ta izolacja jest 
równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, 
która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans. Co gorsze, takie wykluczenie 
może być dziedziczne, odbierając dzieciom już na starcie szanse na rozwój, a tym 
samym życie na odpowiednio wysokim poziomie. 
 W społeczeństwie informacyjnym czymś nowym jest dynamizm zagrożenia 
wykluczeniem, który jest pochodną sytuacji, w której postęp w zakresie wykorzy-
stania technologii teleinformatycznych jest bardzo dynamiczny i przebiega równo-
legle w wielu dziedzinach, zmieniając standardy pracy, komunikacji interpersonal-
nej, rozrywki czy życia publicznego. Całe grupy społeczne, na przykład zawodowe, 
dobrze prosperujące w dłuższym okresie, mogą nagle być zagrożone wykluczeniem 
ze względu na pojawiające się nowe technologie, nowe rozwiązania biznesowe lub 
nową konkurencję. W efekcie w grupie ludzi wykluczonych, ogarniętych w dużym 
stopniu bezrobociem, bez środków do godnego życia, mających poczucie nieprzy-
datności, dyskryminacji i braku perspektyw pojawia się podatność na populizm 
i manipulacje, a w konsekwencji na agresję i ekstremizm. Z kolei w grupie ludzi 
aktywnych, w warunkach wykluczenia społecznego pojawia się frustracja  
z powodu obciążeń na rzecz ludzi wykluczonych. Reasumując – bez aktywniej 
polityki dotyczącej zjawiska wykluczenia społecznego ma ono naturalną tendencję 
do pogłębiania się, co w konsekwencji grozi zahamowaniem rozwoju regionu. 

                                                 
8  Problematyka społecznego wykluczenia pojawia się w licznych opracowaniach związa-

nych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, zob. np. W. Borucki, Springer A.: Digital Divi-
de w społeczeństwie informacyjnym, w: D. Bem (red.): Internet 2007, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, 2007; J. Papińska-Kacperek (red): Społeczeństwo informacyjne, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2008.  
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Działanie władz samorządowych (i organów państwa) ma tu kluczowe znaczenie 
dla pobudzania aktywności społecznej i dawania szans rozwojowych ludziom wy-
kluczonym i zagrożonym wykluczeniem. 
 Jednocześnie proces transformacji gospodarki regionu w gospodarkę elektro-
niczną opartą na wiedzy oraz powstawania społeczeństwa informacyjnego wywiera 
wieloaspektowy wpływ na funkcjonowanie rynku pracy: 

– technologie informacyjne generują popyt na wykonywanie pracy w sekto-
rze tworzenia, przekształcania i eksploatacji tychże technologii; 

– zmieniają się możliwości funkcjonowania tradycyjnych działów gospodar-
ki wytwarzających standardowe produkty i usługi, które wynikają ze sko-
kowego wzrostu możliwości uzyskiwania i przetwarzania informacji; 

– pojawiają się zmiany w strukturze popytu finalnego gospodarstw domo-
wych, które znacząco zmieniają preferencje w odniesieniu do dóbr i usług, 
zaspokajających tradycyjne i nowe potrzeby; 

– zmienia się struktura popytu finalnego ze strony szeroko rozumianego sek-
tora publicznego; 

– wyraźne wyższe zaawansowanie procesu powstawania społeczeństwa in-
formacyjnego w krajach bardziej rozwiniętych wpływa istotnie na relacje 
handlowe polskich przedsiębiorstw, a przez nie – na wewnętrzną strukturę 
produkcji i zatrudnienia; 

– wszystkie powyższe zmiany, w szczególności technologiczne, powodują 
zmiany produktywności pracy i kapitału, wywierają zatem wpływ na dy-
namikę wzrostu gospodarczego i proporcje użytych czynników produkcji,  
a zatem i ich relatywne ceny, jak również na stopień wykorzystania poten-
cjalnych zasobów pracy oraz proporcje czasu pracy i czasu wolnego. 

 
 
2. Priorytetowe obszary koncentracji działań 
 
 W regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
można wskazać edukację i sektor publiczny jako dwa główne obszary priorytetowe, 
w których powinna nastąpić koncentracja środków i wysiłków.  
 Edukacja jest głównym obszarem koncentracji wysiłków transformacyjnych  
z trzech powodów:  

– ponieważ od wykształcenia mieszkańców regionu zależy transformacja go-
spodarki regionu w gospodarkę opartą na wiedzy. Tylko osoby odpowied-
nio wykształcone, mające wiedzę i umiejętności aktualnie potrzebne na 
rynku znajdą pracę i będą w stanie wytwarzać produkty oparte na wiedzy. 
Innymi słowy, bardziej niż kiedykolwiek od poziomu edukacji będzie zale-
żeć efektywność gospodarki w regionie; 
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– ponieważ od wykształcenia społeczeństwa będzie zależał popyt na produk-
ty i usługi oparte na wiedzy, a od popytu wewnętrznego na te produkty  
i usługi będzie w dużej mierze zależał rozwój gospodarczy; 

– ponieważ wykształcenie jest kluczowym czynnikiem rozwiązania wspo-
mnianego już problemu wykluczenia społecznego. 

 Ze względu na gwałtowny i stały postęp naukowo-techniczny, objawiający się 
nowymi produktami i usługami, a także nowymi metodami i organizacją pracy,  
a w konsekwencji coraz to nowymi wymaganiami stawianymi pracownikom,  
w społeczeństwie informacyjnym konieczne będzie zapewnienie ludziom możliwo-
ści kształcenia się w ciągu całego życia9. Realizacja tego celu napotka kilka barier 
różnej natury:  

– barierę dostępu do komputerów, telefonów, telewizji cyfrowej i innych 
urządzeń elektronicznych dołączonych do sieci jako podstawowych narzę-
dzi dostępu do informacji; 

– barierę dostępności zasobów informacyjnych opracowanych w taki sposób 
(język, komunikatywność, aktualność itp.), aby dawały użytkownikom tych 
zasobów możliwość rozwoju; 

– barierę wysokich kosztów dostępu zarówno do infrastruktury komunika-
cyjnej, jak i samej informacji; 

– bariery mentalnościowe u ludzi, w szczególności niewiarę we własne moż-
liwości rozwoju i niechęć do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. 

 Wykształcenie społeczeństwa nie może być traktowane wyłącznie jako indy-
widualna sprawa uczących się, musi stać się celem strategicznym. Konieczne jest 
zatem pilne wypracowanie nowego modelu rynku usług edukacyjnych obejmujące-
go: twórców edukacyjnych treści informacyjnych, producentów indywidualizowa-
nych materiałów dydaktycznych, brokerów lub integratorów tworzących produkty 
dydaktyczne oczekiwane przez uczących się, partnerów do współpracy w trakcie 
aktywnego korzystania z produktów dydaktycznych, osób oceniających kwalifika-
cje uzyskane przez uczących się, osób certyfikujących uzyskiwane kwalifikacje.  
 Utworzenie takiego rynku usług edukacyjnych powinno rozpocząć się od 
zbudowania publicznych zasobów treści edukacyjnych w różnych dziedzinach, 
potrzebnych w gospodarce, dostępnych przez sieć dla wszystkich zainteresowa-
nych. Treści te mogłyby być nie tylko bezpłatnie, bezpośrednio wykorzystywane w 
samokształceniu, lecz również – na określonych zasadach – indywidualizowane, 
integrowane i przetwarzane przez dostawców usług edukacyjnych. Dzięki takiemu 
podejściu można by uzyskać znacznie większy efekt z tych samych publicznych 
pieniędzy, ponieważ z jednej strony takie działanie otworzy wspomniany rynek 
usług edukacyjnych, a z drugiej da znaczący efekt mnożnikowy. Sfinansowanie 

                                                 
9  Uważa się, że co 5–10 lat konieczna będzie zmiana zawodu lub zmiana wymaganych 

kompetencji zawodowych. 
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publicznych zasobów treści edukacyjnych stworzyłoby szanse dotarcia z edukacją 
do osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. 
 Sektor publiczny powinien stać się drugim, obok edukacji, głównym obszarem 
koncentracji wysiłków transformacyjnych z czterech powodów: 

– ponieważ w nowej, elektronicznej gospodarce sektor publiczny działający 
w stary („papierowy”) sposób jest hamulcem rozwoju gospodarczego,  
a działający w nowy („elektroniczny”) sposób jest stymulatorem rozwoju 
gospodarczego; 

– ponieważ przekształcony sektor publiczny stosujący technologie elektro-
nicznego biznesu stanowi wzorzec dla przedsiębiorstw, standaryzuje elek-
troniczną wymianę informacji i propaguje wiedzę o nowych, elektronicz-
nych sposobach realizacji procesów biznesowych, przez co ułatwia przed-
siębiorstwom, szczególnie małym i średnim, uczestnictwo w gospodarce 
elektronicznej; 

– ponieważ sektor publiczny łatwiej niż inne sektory może stosować techniki 
elektronicznego biznesu. Wynika to z faktu, że sektor ten operuje głównie 
na dokumentach, a dokumenty mogą doskonale funkcjonować w formie 
elektronicznej; 

– ponieważ dostosowanie sektora publicznego do wymagań elektronicznej 
gospodarki otwiera rynek produktów i usług wysoko zaawansowanych 
technologicznie, zapewniając zatrudnienie ludzi i zwiększenie potencjału 
gospodarczego regionu.  

 Dostosowywanie sektora publicznego do wymagań elektronicznej gospodarki 
obejmuje następujące cztery główne zagadnienia10:  

– procesową organizację sektora publicznego, 
– świadczenie usług przez sieć, 
– algorytmizację procedur, 
– tworzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych. 

 Dzięki działaniom w obszarach edukacji i sektora publicznego znaczące zmia-
ny obejmą ochronę zdrowia, ochronę środowiska przyrodniczego człowieka, kultu-
rę i rozrywkę oraz naukę. Stosowanie do zarządzania w tych dziedzinach (w dużym 
stopniu związanych z sektorem publicznym) nowoczesnych środków i metod telein-
formatycznych oraz dostarczanie mieszkańcom regionu wiedzy z tych dziedzin 
metodami teleinformatycznymi (obszar edukacji) będzie miało duże znaczenie  
w działaniach zmierzających do uzyskania społecznej akceptacji dla powstania 
społeczeństwa informacyjnego, gdyż są to dziedziny, w których postęp jest bezpo-
średnio odczuwany przez obywateli. Jednocześnie wdrażanie w tych dziedzinach 

                                                 
10  Por. W. Cellary: Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elektronicznej, 

„Elektroniczna Administracja” 2007, nr 4. 
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nowoczesnych systemów informatycznych i świadczenie nowych usług otwiera 
rynek dla gospodarki opartej na wiedzy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeznaczenie kilkuset milionów złotych z regionalnego programu operacyj-
nego na budowę sieci teleinformatycznej, zapewniającej dostęp do Internetu  
w regionie, spełniać będzie warunki racjonalności wydatkowania środków publicz-
nych tylko w przypadku zrównoważenia tych działań poprzez realizację regionalnej 
strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nie negując w żadnych 
stopniu znaczenia sieci telekomunikacyjnych, to nie bezpośrednio od nich, tylko od 
usług świadczonych za ich pomocą będzie zależeć efekt społeczny i gospodarczy. 
Dlatego tak ważne jest budowanie zrozumienia dla działań służących do zbudowa-
nia społeczeństwa informacyjnego i to zarówno wśród rządzących (na wszystkich 
szczeblach), jak i rządzonych. Podejście zaproponowane w niniejszej publikacji 
sugeruje skoncentrowanie wysiłków w obszarze edukacji i sektora publicznego. 
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SELECTED ASPECTS OF THE REGIONAL STRATEGY FOR 
INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 Among the most important challenges that regional strategies has to face is trans-
formation to the information society and the electronic, knowledge-based economy. The 
characteristic feature of the previous pro-development policy at regional level was  
a preference for “hard” infrastructure investments, which was of course a basic but 
insufficient requirement for economic elicitation and the rise of desired competitive-
ness. Such approach, most common among the authorities, brought about negligence of 
wide range of other tools adjusted to local conditions. That is because most of the in-
formation society development plans pay attention to expansion of IT-infrastructure, 
instead of building the adequate social awareness, which will allow the effective use of 
modern technology. 
 

Translated by Wojciech Fliegner 
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NETWORKINGU W REGIONACH TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Networking (sieciowanie), czyli tworzenie wartości poprzez rozwijanie wie-
lowymiarowej architektury relacji1, staje się współcześnie coraz aktualniejszym 
zagadnieniem w różnych obszarach działalności gospodarczej, politycznej i spo-
łecznej. Świadczyć może o tym m.in. pojawianie się w strategii Europa 2020 postu-
latu promowania klastrów (będących formą współpracy sieciowej) jako narzędzia 
kształtowania środowiska biznesowego, zwłaszcza dla MŚP2. 
 Networking można rozpatrywać i analizować na różnych poziomach, począw-
szy od wewnątrzorganizacyjnego aż po globalny. Z punktu widzenia dalszych roz-
ważań szczególnie interesujący będzie regionalny poziom współpracy sieciowej.  
 Znaczenie networkingu w kontekście regionalnym ujawnia się m.in. poprzez 
ułatwiony dostęp do rzadkich zasobów i rozpoznawanie możliwości kooperacyj-
nych3, wspieranie przedsiębiorczości4, wymianę informacji i tworzenie wiedzy5 lub 

                                                 
1  J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 99. 
2  Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Komisja Europejs-

ka, COM(2010) 2020, Bruksela 3.03.2010, s. 15. 
3  R. Gulati: Alliances and network,  „Strategic Management Journal” 1998, no. 19 (4): 

293–317, s. 311. 
4  J.M. Hite, W.S. Hesterly: The evolution of firm networks: From emergence to early 

growth of the firm, „Strategic Management Journal” 2001, no. 22, 275–286, s. 282. 
5  K. Pavlovich: The evolution and transformation of a tourism destination network: the 

Waitomo Caves, New Zealand, „Tourism Management” 2003, no. 24, 203–216, s. 215. 
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wspieranie procesów innowacyjnych6. Rezultatem sieciowania jest wzrost konku-
rencyjności regionów7, w tym także regionów turystycznych. Potwierdzają to bada-
nia K. Pavlovich, która uważa, że powiązania między organizacjami funkcjonują-
cymi w ramach jednego regionu turystycznego są kluczowym czynnikiem tworze-
nia strategicznej dźwigni konkurencyjnej8.  
 Niezależnie od poziomu, na jakim rozpatruje się networking, do kluczowych 
czynników sukcesu tego typu przedsięwzięć należy stosowanie przez różne pod-
mioty nowoczesnych rozwiązań informatycznych9. Platformy cyfrowe oparte na 
Internecie mają ogromne znaczenie dla rozwoju networkingu, m.in. poprzez 
usprawnianie i intensyfikację relacji między firmami10.  
 Regionalne, cyfrowe platformy networkingu należy rozpatrywać jako zbiór 
narzędzi informatycznych (infostrukturę11) wykorzystywanych przez różne podmio-
ty regionalnej gospodarki turystycznej w celu rozwijania i doskonalenia wielowy-
miarowych relacji kooperacyjnych i transakcyjnych. Z proponowanej definicji nie 
wynika sposób wdrażania i rozwoju takich platform, poziom ich integracji itp. Prak-
tyka wskazuje, że zwykle w początkowych etapach regionalna infostruktura ma 
charakter rozproszony i heterogeniczny. Z czasem jednak podejmowane są działa-
nia mające na celu integrowanie istniejących rozwiązań w celu stworzenia jednej 
wspólnej platformy sieciowania. Model takiej zintegrowanej platformy opisuje 
m.in. D. Buhalis, określając ją mianem zintegrowanego systemu informatycznego 
zarządzania rezerwacjami w destynacji12. Praktycznym badaniem zagadnień syste-
mów informacyjnych w gospodarce turystycznej w Polsce zajmuje się m.in. zespół 
prof. A. Panasiuka13.  
 Zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej, działalność gospodarcza na współ-
czesnych rynkach turystycznych wymaga coraz bardziej rozbudowanych relacji ze 
wszystkimi elementami regionalnego otoczenia biznesowego. Oznacza to jednocze-
śnie rosnące wymagania dla rozwiązań informatycznych, które taką architekturę 
relacji będą mogłyby wspierać. Jednostkami, które mają największy potencjał  

                                                 
6  A.M. Kowalski: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjno-

ści i konkurencyjności regionów, „Gospodarka Narodowa” 2010, 5–6 (225–226), s. 3. 
7  M.E. Porter: The competitive advantage of nations, Macmillan London 1990. 
8  K. Pavlovich: The evolution and transformation…, op. cit., s. 203. 
9  J. Staszewska: Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, 

Difin, Warszawa 2009, s. 41. 
10  S.A. Rosenfeld: Bringing business clusters into the mainstream of economic develop-

ment, „European Planning Studies” 1997, vol. 5 iss. 1, s. 9. 
11  D. Buhalis: eTourism. Information technology for strategic tourism management, Pren-

tice Hall 2003, s. 347. 
12  D. Buhalis: eTourism… , op.cit., s. 288 i dalsze. 
13  A. Panasiuk: Tourism information system as the determinant tourism industry develop-

ment on the local level, w: B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.): Information management, Gdańsk 
University Press, Gdańsk 2009, s. 431. 
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w zakresie inspirowania, integrowania i finansowania przedsięwzięć rozwijających 
zintegrowaną, regionalną infostrukturę networkingu, są instytucje zarządzające 
regionami turystycznymi – jednostki administracji państwowej w regionach i samo-
rząd gminny na poziomie lokalnym.  
 W prezentowanym opracowaniu postawiono pytanie o faktyczną rolę samo-
rządów gminnych w kształtowaniu lokalnych platform networkingu i ich wpływ  
na współpracę między różnymi podmiotami w regionach turystycznych. Próba  
odpowiedzi na to pytanie będzie oparta na wynikach badań empirycznych przepro-
wadzonych przez zespół Katedry zarządzania w turystyce UJ, w ramach projektu  
nr N N 115 3730 33.  
 
 
1. Metodyka badań 
 
 Badania zostały przeprowadzone na próbie 74 przedsiębiorstw turystycznych 
z całej Polski. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, który zawie-
rał pytania odnośnie do 27 dźwigni konkurencyjności przedsiębiorstw turystycz-
nych: 17 wewnętrznych i 10 dotyczących regionalnego otoczenia biznesu. Każda  
z nich była analizowana w ujęciu statycznym (luka kompetencyjna dla dźwigni 
wewnętrznych i inercja dla otoczenia) oraz dynamicznym. Respondentami byli wła-
ściciele i osoby zarządzające nimi. Uzyskane wyniki zostały poddane obróbce staty-
stycznej, która pozwoliła – poza prostym opisem statystycznym – wskazać również 
pewne zależności oraz korelacje między badanymi czynnikami i ich grupami. 
 W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wyniki tych badań dotyczące 
jednego ze zewnętrznych czynników: wpływu systemów informatycznych stoso-
wych przez samorządy gminne na możliwość rozwoju przedsiębiorstw, wraz z naj-
ważniejszymi powiązaniami tego czynnika z pozostałymi.  
 Z powodu niepełnego zwrotu ankiet badania nie spełniają warunku reprezenta-
tywności, dlatego formułowane w dalszej części wnioski należy traktować jako 
hipotezy, których weryfikacja wymaga dalszych badań. 
 
 
2. Omówienie wyników 
 
 W pierwszej kolejności respondenci oceniali wpływ systemów informatycznych 
stosowych przez samorządy gminne na możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Warto 
zaznaczyć, że wspomniane możliwości rozwoju dotyczą również możliwości rozwija-
nia współpracy w ramach regionalnych i ponadregionalnych powiązań sieciowych. 
 Zidentyfikowany poziom inercji tej zewnętrznej dźwigni konkurencyjności 
przedsiębiorstw turystycznych, który wyniósł 2,15, należy ocenić jako średni.  
W związku z tym, że jest on dużo wyższy od przeciętnych wyników osiągniętych 
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przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do innych obszarów budowania sieciowych 
platform współpracy14, wynik taki pozostawia wiele do życzenia. 
 Poza obecnym poziomem inercji badano także jego zmiany na przestrzeni  
3 lat poprzedzających badanie. Osiągnięty w tym przypadku wynik (0,28) wskazuje 
na umiarkowanie pozytywne zmiany w tym zakresie. Oznacza to, że podejmowane 
na poziomie gmin działania zaczynają przynosić pozytywne rezultaty, które są do-
strzegane przez przedsiębiorców. 
 Zaobserwowane zmiany nie były równomiernie rozłożone w układzie bada-
nych województw. Jak wynika z danych z rysunku 1, dynamika zmian badanego 
czynnika w województwie małopolskim (0,82) była istotnie wyższa niż w innych 
województwach (0,19). Podobne zależności udało się także zaobserwować w odnie-
sieniu do poziomu inercji, jednak różnice te nie były istotne statystycznie. 
 Warto przeanalizować oba aspekty badanego czynnika – jego poziom i dynami-
kę zmian – w kontekście wyników dotyczących innych zewnętrznych dźwigni konku-
rencyjności ocenianych przez menedżerów przedsiębiorstw turystycznych.  
 Przedstawiona na rysunku 1 dynamika zmian była silnie i dodatnio skorelo-
wana z aktywnością samorządu gminnego w zakresie tworzenia warunków rozwoju 
przedsiębiorstw turystycznych na terenie gminy. Obserwacja ta może potwierdzać 
przypuszczenie, że implementacja nowoczesnych technologii przez samorządy jest 
elementem oraz narzędziem kompleksowych i wieloaspektowych działań mających 
na celu pobudzanie przedsiębiorczości w danym regionie (w tym przedsiębiorczości 
turystycznej).  
 

 
Rys. 1.  Porównanie dynamiki zmian inercji badanego czynnika w Małopolsce i innych 

województwach  

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                 
14  Por. S. Kopera: Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na konkurencyjność 

małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, konferencja naukowa: Wybory strategiczne 
w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, Poznań 2011 (w druku). 



Sebastian Kopera 544 

 Na uwagę zasługuje również powiązanie poziomu inercji samorządów gospo-
darczych w badanym zakresie z poziomem (i dynamiką zmian) współpracy pod-
miotów gospodarczych, samorządów i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju tury-
styki, która jest jednym z głównych celów rozwoju lokalnych platform networkin-
gowych. Na podstawie uzyskanych wyników można powiedzieć, że wpływ stoso-
wanych przez samorządy rozwiązań informatycznych jest silnie skorelowany  
z poziomem współpracy różnych podmiotów w regionie. Oznacza to, że im wyżej 
oceniano badany wpływ wdrażanych przez gminy rozwiązań informatycznych na 
tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw, tym wyższy był obserwowany po-
ziom rzeczywistej współpracy w regionie. Silną korelację zaobserwowano również 
w odniesieniu do zmian badanego czynnika i obecnego poziomu współpracy  
w regionie. 
 Omówione korelacje nie dają odpowiedzi na pytanie o kauzalność. Możliwe 
są tu dwie przeciwne, choć nie wykluczające się interpretacje. Pierwsza mówi  
o tym, że stosowane przez samorządy technologie przyczyniają się do intensyfikacji 
współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionach. Na rzecz tej hipotezy przema-
wia spora liczba publikacji naukowych, jak również obserwacje praktyki. Niemniej 
należy wspomnieć jeszcze o drugiej hipotezie, która mówi o tym, że podmioty sil-
niej zaangażowane we współpracę regionalną częściej zauważają, lepiej postrzegają 
i oceniają badany wpływ „gminnych” systemów informatycznych. Ostateczny kie-
runek zależności przyczynowo skutkowej powinien zostać potwierdzony w toku 
dalszych badań empirycznych. 
 W omawianym kontekście na uwagę zasługuje fakt umiarkowanej korelacji bada-
nego czynnika ze współpracą przedsiębiorstw turystycznych z konkurentami  
w zakresie realizacji wspólnych celów branżowych. Stopień tej korelacji jest niższy niż 
w poprzednim przypadku, jednak – biorąc pod uwagę to, że pytanie dotyczyło współ-
pracy z konkurentami – należy tę korelację rozpatrywać w kategoriach pozytywnych.  
 Kolejnym czynnikiem dodatnio skorelowanym z wpływem stosowanych przez 
samorządy gminne systemów na tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw 
turystycznych jest analogiczny wpływ rozwiązań stosowanych przez samorządy 
gospodarcze. Co ciekawe, związek ten jest widoczny zarówno w ujęciu statycznym, 
jak i dynamicznym. Może to sugerować pewien stopień współdziałania lub przy-
najmniej „synchronizacji” działań obu kategorii podmiotów w zakresie rozwoju 
platform informatycznych. Potencjalnie pozytywny wydźwięk tego stwierdzenia 
warto jednak oceniać w kontekście rzeczywistego poziomu badanego czynnika, 
który – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – jest tylko średni, a jego zmiany – 
tylko umiarkowane.  
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Podsumowanie 
 
 Na podstawie zaprezentowanych badań można stwierdzić, że systemy infor-
matyczne stosowane przez samorządy gminne przyczyniają się do rozwoju cyfro-
wych platform networkingu w regionach turystycznych. Wraz z intensyfikacją tych 
działań poprawiają się warunki rozwoju przedsiębiorstw turystycznych oraz podno-
si się realny poziom współpracy między różnymi podmiotami regionalnej gospo-
darki turystycznej, w tym także współpracy między konkurującymi przedsiębior-
stwami. To właśnie poprzez rozwój regionalnej architektury relacji współtworzone 
przez samorządy lokalne platformy networkingu powinny przyczyniać się do wzro-
stu konkurencyjności regionów turystycznych oraz poszczególnych podmiotów 
działających na ich terenie.  
 Jednocześnie należy pamiętać, że pomimo korzystnych zmian w zakresie 
wsparcia przez samorządy gminne warunków rozwoju przedsiębiorstw ich inten-
sywność wydaje się wciąż niewystarczająca. Oznacza to, że jeśli regionalne plat-
formy networkingu mają w istotny sposób stymulować poziom lokalnej kooperacji, 
ich rozwój powinien być dynamiczniejszy. Warto w tym procesie poszukiwać so-
juszników, którymi w naturalny sposób są samorządy gospodarcze oraz lokalne 
środowisko biznesowe. Udział wszystkich zainteresowanych wydaje się warunkiem 
koniecznym integracji cyfrowych platform networkingu w skali całego regionu. 
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THE ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN BUILDING  
AN E-ENVIRONMENT FOR NETWORKING IN TOURIST REGIONS 

 
 

Summary 
 
 In contemporary environment of tourism industry the growing attention rises net-
working, as a source of competitive advantage of firms and regions. One of the most 
important instruments for developing a networking environment is regional digital plat-
form. It usually consists of many, heterogeneous applications of different regional ac-
tors. However, to bring competitive advantage to region and regional companies it re-
quires to be stimulated and integrated across the region. The most suitable institution to 
execute and coordinate this process is local self-government. The report presents how 
Polish self-governments cope with this challenge. 
 

Translated by Sebastian Kopera 
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współcześnie planowanie gospodarcze jest procedurą, która polega na świa-
domym i systematycznym przetwarzaniu informacji o charakterze ekonomicznym  
i technicznym oraz na konstruowaniu wewnętrznie spójnych koncepcji strategii 
działania (z uwzględnieniem występujących ograniczeń i uwarunkowań) pod kątem 
najlepszych sposobów wyznaczonych celów1. Strategia rozwoju jest we współcze-
snej gospodarce koniecznością każdego podmiotu gospodarczego. Dotyczy to także 
jednostek terytorialnych i struktur państwowych. W Polsce przygotowanie strategii 
rozwoju regionalnego jest ustawowym obowiązkiem samorządu wojewódzkiego. 
 Strategia rozwoju każdego województwa ujmuje główne cele i uwarunkowa-
nia jego rozwoju w horyzoncie 10–15 lat. 
 Uchwalenie zapisów strategii regionalnej nie kończy jednak procesu kreowa-
nia polityki strategicznej na poziomie województwa. Władze regionalne zobligo-
wane są bowiem do przygotowania i zatwierdzenia strategii sektorowych, będą-
cych uzupełnieniem i uszczegółowieniem zapisów strategii rozwoju województwa. 
Strategie te, w tym strategia budowy społeczeństwa informacyjnego, muszą wy-
znaczyć cele i działania w każdej, konkretnej dziedzinie życia gospodarczego  
i społecznego. 
 Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachod-
niopomorskim na lata 2006–2015 została przygotowana przez Regionalne Biuro 
Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w 2005 roku i jest 

                                                 
1  B. Winiarski (red.): Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006, s. 209. 
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skierowana do szeroko rozumianych decydentów, zwłaszcza z samorządu teryto-
rialnego, środowisk gospodarczych i naukowych oraz sektora organizacji pozarzą-
dowych. Celem tej strategii jest przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed społecz-
nością województwa zachodniopomorskiego ze względu na dokonujące się w świe-
cie trzy współzależne transformacje polegające na dążeniu do: 

 globalnego społeczeństwa informacyjnego, 
 gospodarki elektronicznej, 
 gospodarki opartej na wiedzy. 

 
 
1.  Cele strategiczne budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie 

zachodniopomorskim 
 
 Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się  
w krajach poprzemysłowych, w których rozwój technologii informacyjnych osią-
gnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, 
jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności. 
 Proces budowy społeczeństwa informacyjnego w dużym uproszczeniu składa 
się z trzech elementów: 

 rozwoju infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji; 
 rozwoju treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura staje się 

niezbędna; 
 wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z informacji, ich two-

rzenie i udostępnianie. 
 W wymienionych elementach składowych społeczeństwa informacyjnego ma 
swoje źródło koncepcja jego budowy w województwie zachodniopomorskim. Do-
piero na tej podstawie można tworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy, czyli taką 
formę życia społeczno-gospodarczego, w której informacja, jej posiadanie, umiejęt-
ność przetwarzania i wykorzystania świadczą o rozwoju i funkcjonowaniu społecz-
ności. 
 Z przeprowadzonych na potrzeby Strategii budowy społeczeństwa informacyj-
nego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006–2015 analiz oraz diagno-
zy stanu wyjściowego i prognozowanych kierunków rozwoju infrastruktury społe-
czeństwa informacyjnego (łącznie z analizą SWOT), zawartych w rozdziale 2 anali-
zowanego dokumentu, można sformułować główny kierunek rozwoju technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej w województwie zachodniopomorskim w obszarze 
gospodarki i usług publicznych, integracji społecznej i edukacji dla społeczeństwa 
informacyjnego jako: 
 Harmonijny rozwój i pełne uczestnictwo w funkcjonowaniu globalnego społe-
czeństwa informacyjnego różnych grup społeczno-zawodowych województwa za-
chodniopomorskiego oraz zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu. 
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 Wizja ta jest zgodna z założeniami Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz założeniami eEurope i dotyczy nie tylko lat 2006–2015, ale jest mot-
tem działań na przyszłość. 
 W omawianej strategii określono również misję informatyzacji województwa 
zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania gospodarki, administracji, eduka-
cji i funkcjonowania społeczności lokalnej w warunkach budowy społeczeństwa 
informacyjnego, która jest następująca: 
 Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej jako medium szybkiego dostępu 
do Internetu, promowanie wykorzystywania technologii informatycznych do wspo-
magania biznesu i usług publicznych, rozwój kształcenia na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez zbudowanie 
platformy komunikacyjnej dla społeczności województwa zachodniopomorskiego. 
 Cele strategiczne ujęto w czterech następujących blokach: 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyj-
nego (A). 

2. Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego (B). 
3. Elektroniczne usługi publiczne (C). 
4. Rozwój e-gospodarki (D). 

 Uwzględniają one aspekt wyrównywania szans dla wszystkich grup społecz-
nych i zwracają szczególną uwagę na osoby niepełnosprawne oraz mieszkańców 
małych miejscowości i terenów wiejskich. Celom strategicznym A, B, C i D przy-
porządkowano cele kierunkowe (tabela 1). 
 Dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW), dla której niezbędne jest 
istnienie społeczeństwa informacyjnego, największe znaczenie ma powszechność 
oraz dostępność usług informacyjnych. Są one bezpośrednio uzależnione od kosz-
tów usług i technicznej jakości ich świadczenia, a te z kolei w dużej mierze zależą 
od jakości i dostępności infrastruktury informatycznej. 
 Kraje o wysokorozwiniętej infrastrukturze informatycznej dzięki niższemu 
kosztowi dostępu przyciągają nowe inwestycje w zakresie ICT (technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych), dodatkowo zwiększając w ten sposób swój potencjał 
gospodarczy. 
 Podstawowe cechy, jakie musi osiągać polska infrastruktura teleinformatycz-
na, to najwyższa jakość, możliwie niski koszt świadczenia usług internetowych, 
a także, co szczególnie istotne, powszechny dostęp do Internetu. Rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, która musi spełniać powyższe 
cechy, ma również stworzyć warunki wzrostu konkurencyjności województwa 
zachodniopomorskiego. 
 Wiedza ciągle się dezaktualizuje i deprecjonuje. Z tego powodu zmiana zapo-
trzebowania rynku pracy i inny model kariery zawodowej wymagają przewarto-
ściowania i uzupełnienia wiedzy. Nowe potrzeby edukacyjne w społeczeństwie 
informacyjnym to przede wszystkim rezultat zmian, które zachodzą w wyniku 
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wdrożenia technologii informacyjnych w gospodarce, społeczeństwie, polityce  
i w środowisku naturalnym.  
 

Tabela 1 
Cele kierunkowe budowy społeczeństwa informacyjnego  
w województwie zachodniopomorskim na lata 2006–2015 

 
Cele kierunkowe 
A1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
A2 Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) 

A3 
Rozbudowa sieci dostępowej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne  
(w tym dostęp szerokopasmowy) w regionie 

A4 Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej dla szkolnictwa 
A5 Sieci szerokopasmowe dla centrów akademickich w województwie 
A6 Bezpieczeństwo w sieci Internet 
B1 Kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego 
B2 Rozwój kadr na potrzeby edukacji informatycznej 

B3 
Rozwój usług informacyjnych dla szkół i budowa internetowego 
rynku zasobów edukacyjnych 

B4 Rozwój telenauki na poziomie akademickim 
C1 Administracja publiczna w dobie społeczeństwa informacyjnego 

C2 
Utworzenie i rozwój portalu Wrota Pomorza Zachodniego (Wrota 
Bałtyku) 

C3 Rozwój elektronicznych usług publicznych dla obywateli i MŚP 
C4 Rozwój zasobów informacyjnych w województwie 
D1 Rozwój telepracy 

D2 
Stworzenie środowiska dla e-gospodarki – Zachodniopomorska 
Platforma Cyfrowa – „e–Gospodarka” 

D3 
Stworzenie środowiska dla e-turystyki – Zachodniopomorska 
Platforma Cyfrowa – „e–Turystyka” 

D4 
Stworzenie środowiskowego systemu portowego jako środowiska wymiany danych 
elektroniczny i świadczenia e-usług na potrzeby portów morskich całego województwa 

D5 
Promocja „Wrót Pomorza Zachodniego” w Internecie, na targach (na przykład gospo-
darczych, turystycznych, kulturalnych) w kraju i za granicą 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego 
w województwie zachodniopomorskim na lata 2006–2015, Regionalne Biuro Gospo-
darki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005, s. 79–99. 

 
 Szybkie tempo uczenia się (zdobywania wiedzy) jest koniecznością. Nowe 
modele kształcenia wykorzystują w szerokim zakresie nowoczesne technologie 
komputerowe, w tym zwłaszcza rozwiązania systemowe o charakterze e-learning. 
Narzędzia e-learningowe umożliwiają wspomaganie tradycyjnego nauczania.  
W ten sposób może powstać nowa forma edukacji szkolnej, przypominająca swym 
charakterem szkolenia mieszane (blended learning). W kształceniu dużą rolę od-
grywają również uczelnie wyższe, nie tylko w procesie edukacyjnym studentów 
przygotowującym ich do późniejszej pracy, ale także w kształceniu przyszłych kadr 
dydaktycznych. 
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 Tylko nowe technologie mogą pomóc administracji publicznej w podołaniu 
nowym wyzwaniom związanym ze społeczeństwem informacyjnym.  
Możliwość korzystania z elektronicznych usług publicznych nakłada na administra-
cję konieczność udostępnienia obywatelom i przedsiębiorstwom odpowiednio przy-
gotowanych witryn internetowych.  
 Interaktywny portal Wrota Pomorza Zachodniego (analogicznie do portali 
Wrota Polski czy Wrota Małopolski) to nazwa zintegrowanego systemu informa-
tycznego, umożliwiającego (w perspektywie wieloletniej) osiągnięcie trwałej po-
prawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej oraz jakości świad-
czonych przez nią usług. W swojej docelowej postaci Wrota Pomorza Zachodniego 
powinny być jednym, wspólnym dla wszystkich urzędów na terenie województwa 
narzędziem do komunikacji i świadczenia usług elektronicznych pomiędzy admini-
stracją, obywatelem i podmiotem gospodarczym. 
 Rozwój kontaktów obywateli z władzami oraz usług publicznych świadczo-
nych drogą elektroniczną ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, szczegól-
nie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 Rozwojem zasobów informacyjnych nazwano strumień działań nakierowany 
na stworzenie baz danych dotyczących sfery publicznej, gospodarczej, kulturalnej  
i turystycznej dostępnych on-line przez różnorodne kanały dostępowe i na wielu 
platformach multimedialnych. Aktualne, zdefiniowane wobec zapotrzebowania 
konkretnych grup użytkowników, osadzone w środowisku multimedialnym zasoby 
informacji są oprócz usług biznesowych – podstawowym czynnikiem zwiększają-
cym zainteresowanie korzystaniem z komunikacji elektronicznej i z Internetu2. 
 Rozwój e-gospodarki przyczynia się do zmian organizacyjnych i struktural-
nych wewnątrz przedsiębiorstwa, zwiększenia jego konkurencyjności, a także do 
podniesienia jakości oferowanych produktów i usług. Wykorzystanie nowocze-
snych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych sprzyja formowaniu się 
nowych, elastycznych rozwiązań organizacyjnych, na przykład telepraca. 
 
 
2.  Wyposażenie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w pod-

stawowe technologie informatyczne 
 
 Realizacja strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie 
zachodniopomorskim wyraża się między innymi w dostępie do Internetu przez 
przedsiębiorstwa i ich wyposażeniu w komputery, co jest między innymi zgodne  
z misją przyjętą w strategii. 
 Powszechnie sądzi się, że komputeryzacja stanowi podwaliny rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy. Jednakże analiza opublikowanych danych wykazała, że 

                                                 
2  Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego…, op. cit., s. 72–102. 
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absorpcja nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych  
w przedsiębiorstwach jest nierównomierna. Występują znaczne dysproporcje po-
między firmami w zależności od ich wielkości oraz pod względem prowadzonej 
przez nie działalności. Im większe przedsiębiorstwo, tym szersze zastosowanie 
znajdują technologie informatyczne. Liderami w wykorzystaniu ICT są firmy  
z branży informatycznej, sektora finansowego oraz prowadzące działalność filmo-
wą, radiową i telewizyjną3. Odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących 
komputery w 2004 roku wyniósł 92%. W ciągu pięciu kolejnych lat wskaźnik ten 
wzrósł o 0,6 punktu procentowego. 
 W województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten kształtował się od 92% 
w roku 2005 do 92,5% w roku 2009, co prezentuje rysunek 1. 
 

 
 

Rys. 1.  Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2005–2009 

Źródło:  Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2009; Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl 

 
 Otoczenie, w którym dziś funkcjonują przedsiębiorstwa, to dynamicznie roz-
wijające się rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe o wzrastającym stopniu ry-
zyka i konkurencyjności. Dlatego tak duże znaczenie dla firm ma Internet. Sieć 
Internet pozwala na zwiększenie możliwości komunikacji między podmiotami go-
spodarczymi z pominięciem granic. Daje możliwość prezentacji oferty i zaistnienia 
na globalnym rynku. Ponadto ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest miejscem 
szybkiej wymiany korespondencji, źródłem pozyskiwania różnorodnych danych. 

                                                 
3  A. Drab-Kurowska: Technologie informatyczne w przedsiębiorstwach i ich wpływ na 

rozwój społeczno-gospodarczy województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskie Ob-
serwatorium Rynku Pracy, WUP, Szczecin 2009, s. 47–148. 
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 W Polsce przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2009 roku było 90%. 
Wskaźnik ten jest nieco niższy od średniej dla 27 krajów UE wynoszącej 93%. 
Dość wysoki poziom tego wskaźnika pozwala sądzić, że obecnie firmy raczej nie 
skupiają się na tym, jak dzięki sieci Internet zaistnieć w otoczeniu zewnętrznym, ale 
na tym, jak najefektywniej włączyć technologie internetowe do swojej strategii 
biznesowej i zintegrować możliwie wiele funkcji, w tym na przykład zarządzanie 
zamówieniami, produkcją, zaopatrzeniem, relacjami z klientami oraz własnym 
personelem. Kluczem do tych działań jest dostęp przedsiębiorstwa do sieci i to jak 
najlepszej jakości we wszystkich możliwych jej przejawach4. 
 

 
 

Rys. 2.  Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2005–2009 

Źródło:  Województwo zachodniopomorskie w liczbach…, op. cit.; Bank Danych…, op. cit. 

 
 W poszczególnych województwach notuje się duże zróżnicowanie w zakresie 
dostępu do Internetu wśród przedsiębiorstw. Największy odsetek firm mających 
dostęp do sieci globalnej w 2009 roku odnotowano w województwach: pomorskim 
(93,2%) i mazowieckim (92,7%), natomiast najmniejszy – w świętokrzyskim 
(84,7%). Wartość tego wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego wyno-
siła 89,7%, co plasuje je na ósmej pozycji w kraju. W Zachodniopomorskiem 
wskaźnik ten kształtował się od 84,80% w roku 2005 do 89,7% w roku 2009, co 
pokazano na rysunku 2. 
 Udział przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu od 2004 roku wzrastał 
sukcesywnie co rok o 2 lub 3 punkty procentowe, osiągając poziom prawie 92%  
w 2007 roku, od tego czasu jednak wskaźnik równie dynamicznie spadał. 
 

                                                 
4  Ibidem, s. 49–50. 
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Podsumowanie 
 
 Społeczeństwo informacyjne to takie, w którym rozwój technologii informa-
cyjnych osiągnął najszybsze tempo, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności. Celami strategicznymi 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim są: 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, edukacja 
na rzecz społeczeństwa informacyjnego oraz elektroniczne usługi publiczne i roz-
wój e-gospodarki. Istotny dla budowania tego społeczeństwa i gospodarki opartej 
na wiedzy jest rozwój sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), a 
także rozwój aplikacji informatycznych w administracji publicznej, zapewniających 
przedsiębiorcom i mieszkańcom świadczenie usług administracji publicznej drogą 
elektroniczną (e-usług), oraz wdrażanie usług elektronicznych5. 
 Ważne jest również powszechne i efektywne wykorzystanie technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych w relacjach między administracją a przedsiębior-
cami, a także rozwój powiązań elektronicznych między firmami. 
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Summary 
 
 The paper describes the Information society. Also discusses the strategic objec-
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DYNAMIKA INFORMATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ JEDNOSTKI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W XXI wieku obywatel nowoczesnego państwa ma prawo oczekiwać, aby 
kontakt z urzędami i instytucjami państwowymi odbywał się drogą elektroniczną. 
Ten sposób komunikacji nie tylko skraca czas realizacji procedur urzędowych, ale 
również przyczynia się do większej ich przejrzystości. Na podstawie analizy do-
świadczeń takich krajów, jak USA, Wielka Brytania czy Francja, można sformuło-
wać dwa podstawowe wnioski dotyczące skutków informatyzacji administracji 
publicznej. Zgodnie z pierwszym, poprawnie przeprowadzona informatyzacja ad-
ministracji publicznej powoduje, że sektor publiczny staje się bardziej zrozumiały  
i otwarty na obywateli (wiąże się to z faktem ukierunkowania usług tego sektora na 
użytkowników, a nie na potrzeby biurokracji). Wspomniana otwartość i zrozumia-
łość sektora publicznego budują jego przyjazny z punktu widzenia obywateli cha-
rakter. Drugi z wniosków to fakt wpływu informatyzacji tego sektora na jego więk-
szą produktywność i efektywność dzięki zasadzie realizacji najwyższej jakości 
usług przy efektywnym wykorzystaniu pieniędzy podatników1.  
 Jednym z nowych wyzwań, jakie stawia przed Polską integracja ze struktura-
mi Unii Europejskiej, jest elektroniczna administracja, rozumiana jako możliwość 
załatwiania urzędowych spraw przy wykorzystaniu Internetu. Coraz bardziej mo-
bilni obywatele, coraz częściej pracujący poza miejscami stałego zamieszkania 

                                                 
1  T. Kulisiewicz: Po co nam e-administracja?, „Dwumiesięcznik o nowoczesnej admini-

stracji publicznej – eAdministracja, eObywatel, eUrząd, ePaństwo” 2005, nr 1. 
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wskazują na rosnącą potrzebę załatwiania spraw urzędowych niezależnie od miej-
sca, w którym w danym czasie przebywają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Stra-
tegia Rozwoju Kraju 2007-2015, zakładająca między innymi rozwijanie w Polsce 
gospodarki opartej na wiedzy oraz szerokim wykorzystaniu technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w tym usługach publicznych 
dostępnych dla każdego obywatela. Odbywać ma się to między innymi poprzez 
poprawę jakości usług administracji publicznej dzięki wdrożeniu e-administracji. 
Według strategii, elektroniczna administracja ma być systemem o wiele sprawniej-
szym, tańszym i efektywniejszy od stosowanego obecnie, dzięki czemu umożliwi 
obywatelom pełny dostęp do informacji i wpłynie na wzrost konkurencyjności Pol-
ski w zjednoczonej Europie2. 
 Dużym wyzwaniem dla Polski była również realizacja ogłoszonego 1 czerwca 
2005 roku, a zakończonego w grudniu 2010, programu UE i2010 – Europejskie 
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu zatrudnienia. Program ten zakładał 
budowę planu działania na rzecz elektronicznej administracji oraz strategicznych 
wytycznych realizacji usług publicznych w oparciu o nowe technologie informacyj-
no-komunikacyjne. Polską odpowiedzią na tę inicjatywę był Plan informatyzacji 
państwa 2007–2010 stanowiący instrument planowania i koordynowania procesu 
informatyzacji działań podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez nie 
zadań. Zakładał on między innymi opracowanie i udostępnianie poprzez wskazane 
podmioty wszystkim zainteresowanym wspólnych standardów i wymiany danych, 
wprowadzenie metastandardów danych i dokumentów w obrocie administracyjnym 
oraz efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej, sieci, zasobów in-
formacji, systemów operacyjnych, oprogramowania, zasobów ludzkich w celu 
usprawnienia zarządzania i obsługi klienta3. 
 Niniejsze badania mają na celu przedstawienie dynamiki informatyzacji usług 
świadczonych przez instytucje administracji samorządowej w Polsce w latach 
2007–2010, która była następstwem realizacji m. im. Plan informatyzacji państwa 
2007–2010. 
 
 
1. Założenia badawcze 
 
 Badania dotyczyły określenia dynamiki wzrostu stopnia informatyzacji usług 
publicznych oferowanych przez jednostki administracji samorządowej wojewódz-
twa małopolskiego. Badania te zostały zrealizowane w dwóch terminach – styczniu 
2007 oraz styczniu 2011 roku (początek i koniec realizacji Planu informatyzacji 
państwa 2007–2010). W trakcie jego realizacji poddano analizie strony WWW oraz 

                                                 
2  www.funduszestrukturalne.gov.pl 
3  www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2362 
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strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) wszystkich 182 jednostek małopol-
skiej administracji samorządowej. Badania przeprowadzono pod kątem występo-
wania na stronach WWW i BIP wskazanych urzędów określonych informacji i 
rozwiązań informatycznych związanych z realizacją przez nie usług publicznych. 
Dokonano oceny stopnia informatyzacji usług na podstawie następujących kryte-
riów: 

 występowanie na stronach WWW i BIP urzędu informacji dotyczącej spo-
sobów i warunków realizacji podstawowych usług świadczonych przez ten 
urząd; 

 możliwość pobrania ze stron WWW i BIP urzędu formularzy potrzebnych 
do realizacji usług świadczonych przez ten urząd; 

 możliwości rozpoczęcia procesu realizacji usługi poprzez wypełnienie in-
ternetowego formularza dostępnego za pomocą strony WWW lub BIP (Cy-
frowy Urząd, ePUAP, indywidualne rozwiązania elektroniczne); 

 możliwość sprawdzenia przez Internet stanu realizacji usługi.  
 Przeprowadzone badania wykazały, że nie wszystkie urzędy wykorzystują 
Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji swoich usług. Niektóre  
z nich nie umieszczają na stronach WWW i BIP nawet najdrobniejszej informacji 
na temat sposobów i warunków realizacji oferowanych usług. W przypadku pozo-
stałych urzędów stopień informatyzacji rozwiązań w zakresie realizacji procedur 
urzędowych bywa bardzo zróżnicowany. Niektóre z nich oferują jedynie informacje 
na temat sposobów i warunków realizacji usług (w formie tzw. kart usług), inne 
udostępniają na swoich stronach dokumenty i formularze potrzebne do realizacji 
usług w takiej formie, aby użytkownik mógł je wydrukować, uzupełnić i wysłać do 
urzędu. Do najbardziej zaawansowanych w elektronizacji zaliczyć można te, które  
z poziomu strony WWW lub BIP oferują swoim klientom uruchomienie usługi za 
pomocą specjalnego formularza elektronicznego (CE, ePUAP) oraz dają możliwość 
monitorowania realizacji tej usługi za pomocą sieci Internet. 
 
 
2. Wyniki badań  
 
 Przedstawione kryteria posłużyły do zero-jedynkowej oceny wystąpienia kon-
kretnego rozwiązania na stronie WWW i BIP badanego urzędu4. I tak: w przypadku 
niewystąpienia na wspomnianych stronach jakiejkolwiek informacji (karta usługi, 
wzory formularzy) czy narzędzia związanego z realizacją usługi (e-formularze, 
narzędzie do monitorowania realizacji usługi) odnotowywano brak elektronicznego 

                                                 
4  Ze względu na ograniczenia objętościowe w niniejszym opracowaniu przedstawiono je-

dynie ogólne wyniki przeprowadzonych badań (bez prezentacji szczegółowych danych dotyczą-
cych wyników uzyskanych w poszczególnych 182 urzędach). 
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wspomagania realizacji usług. W 2007 roku sytuacja taka miała miejsce w przy-
padku 57 badanych urzędów, co stanowi około 31% wszystkich badanych jedno-
stek. W przypadku niektórych z nich na stronach BIP pojawiała się ogólna informa-
cja dotycząca zakresu działań realizowanych przez poszczególne działy urzędu, 
natomiast brak było informacji o bardziej szczegółowym charakterze, dotyczących 
usług a nie zakresów obowiązków i uprawnień. W 2011 roku brak elektronicznego 
wspomagania realizacji usług wykazało już tylko 15 spośród 182 badanych urzę-
dów, czyli 8% (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1.  Wykorzystanie mechanizmów informatycznego wspomagania realizacji usług 

przez małopolskie jednostki samorządu terytorialnego 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Informację na temat szczegółowych warunków realizacji oferowanych usług 
w 2007 roku zawierały strony 109 urzędów, co stanowiło prawie 60% liczby 
wszystkich ujętych w badaniu. Obecnie zawierają ją strony 136 urzędów (75%). Ta 
grupa urzędów była i wciąż jest wewnętrznie zróżnicowana pod względem kom-
pletności i stopnia szczegółowości prezentowanych informacji. Część urzędów 
zakwalifikowanych do tej grupy nie zakończyła jeszcze procesu tworzenia i udo-
stępniania informacji dotyczącej realizowanych usług. Można to zauważyć, porów-
nując listy oferowanych usług oraz listy z kartami usług. 
 Zbiory formularzy potrzebnych w ramach świadczonych usług w 2007 roku 
udostępniało w Internecie 111 spośród wszystkich badanych urzędów, co stanowi 
ich 61%. W 2011 roku jest to już 145 urzędów, tj. 80% badanej grupy. W tej części 
badań brano pod uwagę formularze przeznaczone do elektronicznego wypełnienia, 
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które następnie trzeba wydrukować i dostarczyć do urzędu osobiście lub pocztą, 
oraz formularze, które po wydrukowaniu wypełnia się ręcznie i w podobny sposób 
dostarcza do urzędu. Najczęściej wykorzystywanymi formatami załączników za-
wierających formularze były i są: doc, pdf i rtf.  
 Stosunkowo niewiele jednostek administracji samorządowej województwa 
małopolskiego stosowało w 2007 roku bardziej zaawansowane formy informatycz-
nego wspomagania realizacji usług, do których zalicza się formularze elektroniczne  
(e-formularze). 
 W badanej grupie możliwość załatwienia sprawy urzędowej przy wykorzysta-
niu procedur elektronicznych dawało tylko 17 (9%) urzędów biorących udział  
w pilotażu Cyfrowego Urzędu – projektu realizowanego w ramach Wrót Małopol-
ski, polegającego na udostępnieniu procedur urzędowych w Internecie. Cztery lata 
później taką możliwość przewiduje już 105 badanych urzędów, co stanowi 58% 
wszystkich ujętych w próbie. Dużo więcej urzędów, bo 171 (94%), już w 2007 roku 
miało możliwość wykorzystania jednej tylko procedury on-line – „sprawdzanie 
stanu sprawy publicznej”. Procedura była (i nadal jest) oferowana przez portal Wro-
ta Małopolski i dostępna dla każdego urzędu z poziomu strony BIP (posiadanie 
takiej strony może być zatem warunkiem skorzystania z procedury). Co ciekawe, w 
badaniu z 2011 roku wynik ten był identyczny – 171 urzędów (94%). 
 Badania z 2007 i 2011 roku wykazały różny stopień informatyzacji usług 
publicznych realizowanych przez jednostki administracji terenowej w poszczegól-
nych powiatach województwa (tabela 1). W 2007 roku najsłabiej pod tym wzglę-
dem rozwinięta była działalność urzędów powiatu proszowickiego, gdzie 83% jed-
nostek nie stosowało informatycznego wspomagania realizacji usług publicznych (z 
wyjątkiem usługi „sprawdzanie stanu sprawy publicznej”, która dzięki Wrotom 
Małopolski była dostępna dla wszystkich urzędów posiadających stronę BIP). Po-
dobna sytuacja (76%) panowała w powiecie miechowskim. W 2011 roku najsłabiej 
pod tym względem wypadły: powiat proszowicki (50%) i powiat tatrzański (40%). 
 Wszystkie jednostki administracji samorządowej powiatu chrzanowskiego 
zapewniały w 2007 roku swoim klientom zarówno informację na temat sposobów  
i warunków realizacji usług publicznych, jak i wszelkie związane z nimi potrzebne 
dokumenty i formularze. Ze względu na te kryteria wysoko ocenione zostały rów-
nież urzędy powiatu krakowskiego (odpowiednio 82% i 88%) oraz myślenickiego 
(89% i 66%). W 2011 roku najlepiej pod względem tego kryterium oceniono po-
wiaty: wielicki, chrzanowski i krakowski (tabela 1). 
 Najwyższy poziom informatyzacji usług publicznych osiągnęły urzędy powia-
tu myślenickiego. W 2007 roku 44% z nich dawało klientom możliwość załatwiania 
spraw urzędowych za pomocą e-formularzy. Badania z roku 2011 wykazały znacz-
ny wzrost zastosowania przez jednostki administracji samorządowej e-formularzy. 
W powiecie chrzanowskim możliwość załatwiania spraw za pomocą tego narzędzia 
dają klientom wszystkie badane urzędy.   
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Tabela 1 
 

Rozkład wyników badań (lata 2007 i 2011)  
w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego (%) 

 

Powiaty  
województwa 
małopolskiego 

 

Wyniki badań z 2007 r. Wyniki badań z 2011 r. 
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bocheński 33 66 56 0 100 0 89 100 78 89

brzeski 43 43 43 0 86 14 71 57 86 100

chrzanowski 0 100 100 0 100 0 100 100 100 100

dąbrowski 57 43 29 29 86 14 71 57 71 100

gorlicki 30 60 60 0 90 10 70 70 40 90

krakowski 6 82 88 6 100 0 94 100 78 100

limanowski 50 50 50 8 83 8 75 83 33 100

miechowski 71 29 29 0 86 14 57 86 29 86

myślenicki 11 89 66 44 100 0 100 78 44 100

nowosądecki 25 56 50 13 94 18 59 53 29 76

nowotarski 36 57 64 7 100 0 57 71 71 100

olkuski 33 67 67 17 100 0 83 83 83 100

oświęcimski 33 56 66 0 100 0 89 89 56 100

proszowicki 83 17 17 0 83 50 50 50 33 83

suski 56 44 44 11 78 11 67 89 56 100

tarnowski 19 69 69 0 100 0 82 88 59 94

tatrzański 0 40 40 20 100 40 60 40 20 60

wadowicki 30 50 70 10 90 10 80 90 70 100

wielicki 0 80 100 20 100 0 100 100 60 100
Źródło:  opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Na przestrzeni czterech lat prawie czterokrotnie zmniejszyła się w wojewódz-
twie małopolskim grupa urzędów niewykorzystujących w żaden sposób Internetu  
w realizacji świadczonych usług publicznych. W większości badanych stron WWW 
oraz BIP urzędów klient bez trudu może znaleźć odpowiedzi na pytania  
o procedury załatwiania spraw o charakterze administracyjnym (75% badanych 
przypadków) oraz wydrukować z nich potrzebne formularze (80% badanych przy-
padków). Przyszłość realizacji usług publicznych przez urzędy administracji to 
jednak przejście od procedur realizowanych tradycyjnie (przynajmniej jedna wizyta 
klienta w urzędzie) do procedur elektronicznych niewymagających od klienta wy-
chodzenia z domu. Dowodem na to jest odnotowany w badaniach ponadsześcio-
krotny wzrost liczby urzędów stosujących e-procedury i e-formularze w procesie 
realizacji świadczonych usług. Niektóre z badanych urzędów wykorzystują przy 
tym więcej niż jedno narzędzie elektronicznego wspomagania procesu realizacji 
usług. Przykładem może być Urząd Miejski w Żabnie (powiat tarnowski), który nie 
tylko daje możliwość załatwiania spraw przez platformy ePUAP oraz CU, ale rów-
nież wymiany korespondencji przez elektroniczny formularz trafiający bezpośred-
nio do skrzynki mailowej urzędu oraz komunikator internetowy G-G. Wykorzystu-
jąc dowolną ze wskazanych aplikacji można złożyć wniosek w sprawie, sprawdzić 
jej status, a następnie odebrać decyzję.  
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THE DYNAMICS OF COMPUTERIZATION  
OF PUBLIC SERVICES PROVIDED BY LOCAL GOVERNMENT UNITS  

ON THE EXAMPLE OF VOIVODSHIP MALOPOLSKIE 
 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is to present the results of studies on the dynamics of the 
digitization of public services carried out by units of local government administration in 
the voivodship malopolskie. The first part of this paper shows the factors causing the 
need for computerization of administration in Poland. Next, the author presents the 
main assumptions and results for the described studies. The conclusions of the con-
ducted research were presented in the final part of paper. 
 

Translated by Hubert Obora 
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Politechnika Wrocławska 
 
 
 

BADANIA WITRYN INTERNETOWYCH POLSKICH GMIN 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W 2009 roku opublikowano raport1 prezentujący wyniki badań ilościowych 
dotyczących poziomu informatyzacji urzędów gminnych w Polsce w roku 2008.  
Z dokumentu tego wynika, że w tymże roku stronę Biuletynu Informacji Publicznej 
posiadały niemal wszystkie urzędy – 99,9%, a własną stroną internetową mogło się 
pochwalić 92,8% jednostek. Najlepiej wyglądała sytuacja w województwach lubu-
skim i opolskim, w których wszystkie urzędy gmin miały swoje witryny. Najgorzej 
wypadło w tym badaniu województwo łódzkie, w którym własną stroną posiadało 
mniej niż 80% urzędów.  
 Dobrym symptomem jest oczywiście tak powszechne wykorzystanie witryn 
internetowych do prezentacji gminy, trzeba jednak zaznaczyć, że możliwości ofe-
rowane przez taką stronę nie zawsze są właściwie wykorzystywane. Nie istnieją 
bowiem jakiekolwiek wytyczne dotyczących wyglądu i zawartości serwisów inter-
netowych jednostek samorządu terytorialnego, więc gminy mają pełną swobodę 
przy ich tworzeniu. W związku z powyższym witryny poszczególnych gmin pre-
zentują bardzo różny poziom zarówno pod względem treści, jak i wyglądu. Co wię-
cej, nie dokonuje się ich oceny w oparciu o jednolite kryteria (ewentualne badania 
mają wyłącznie wyrywkowy charakter), co utrudnia identyfikację pewnych obsza-
rów, w których dana gmina powinna wprowadzić zmiany.  
 
 

                                                 
1  Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008. 
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1. Odbiorcy serwisów gmin  
 
 Biorąc pod uwagę cel odwiedzin, osoby korzystające z serwisów gmin można 
podzielić na następujące podstawowe grupy: 

 interesanci, 
 mieszkańcy, 
 przedsiębiorcy, 
 potencjalni inwestorzy, 
 turyści. 

 Interesanci mają do załatwienia jakąś sprawę urzędową i pragną dowiedzieć 
się, jak to należy zrobić lub (jeśli to możliwe) zrealizować ją poprzez Internet. O ile 
możliwość załatwiania większości spraw administracyjnych on-line jest jeszcze  
w Polsce bardzo ograniczona, to nic nie stoi na przeszkodzie, by strony gmin zawie-
rały wyczerpujące i jasno zaprezentowane wskazówki dotyczące sposobu realizacji 
poszczególnych spraw. Ważne są informacje o tym, dokąd trzeba się udać, jakie 
formularze należy wypełnić, jakie dokumenty powinno się posiadać itp. 
 Dla mieszkańców najważniejsze są informacje związane z codziennym ży-
ciem oraz decyzjami władz lokalnych i ich konsekwencjami. Poszukują oni aktual-
ności, informacji na temat imprez kulturalnych i sportowych, programów kin, te-
atrów, godzin pracy urzędów oraz sklepów. Interesują się zamierzeniami inwesty-
cyjnymi gminy, a także sposobem wydatkowania publicznych środków finanso-
wych. Są zainteresowani historią miejscowości i regionu. Istotną kwestią jest za-
chęcanie mieszkańców do prezentowania własnych inicjatyw oraz wyrażania opinii 
na różne tematy, także dotyczących podejmowanych przez władze działań.  
 Przedsiębiorcy oraz pracownicy firm korzystają przede wszystkim z informa-
cji zamieszczanych w BIP. Szukają też danych finansowych oraz planów inwesty-
cyjnych gminy i informacji teleadresowych innych firm. 
 Potencjalni inwestorzy zainteresowani są informacjami na temat planów inwe-
stycyjnych gminy. Ważną zachętą może być zaprezentowanie terenów, które są 
przeznaczone do udostępnienia pod inwestycje w sposób atrakcyjny i wyczerpują-
cy, a także łatwe zlokalizowanie ich na mapie. 
 Turyści korzystają z map, planów i galerii zdjęć; szukają informacji na temat 
tras i atrakcji turystycznych, miejsc noclegowych, imprez kulturalnych oraz spor-
towych. Bardzo przydatna jest dla nich możliwość zorientowania się w położeniu 
poszczególnych miejsc, których adresy są prezentowane na stronie. Dlatego ważny 
jest tu dostęp do prostej w obsłudze i szybko ładującej się mapy, najlepiej z zazna-
czonymi już zabudowaniami lub przynajmniej z wyszukiwarką ulic. 
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2. Zadania i zawartość witryn internetowych gmin 
 
 Strona internetowa gminy powinna funkcjonować w trzech płaszczyznach: 
prezentacyjnej, informacyjnej i zadaniowej. Pierwsza z nich jest odpowiedzialna za 
wskazanie różnych walorów i atrakcji turystycznych danego regionu, druga za 
przedstawienie praktycznych informacji ułatwiających w nim życie, a ostatnia do-
tyczy przede wszystkim funkcji udostępnianych w ramach e-administracji.  
 Pomimo zróżnicowanej zawartości i wyglądu stron internetowych większość 
gmin wykorzystuje je do budowania swego wizerunku. Jest to odpowiednie miejsce 
na prowadzenie tego typu działań, gdyż oferuje szerokie możliwości zarówno  
w zakresie doboru treści, które mają zostać zaprezentowane, jak i atrakcyjnego 
sposobu przedstawienia tych informacji. Ponadto niewielkim kosztem można do-
trzeć do szerokiego grona odbiorców. 
 Budowa wizerunku gminy wiąże się z wysyłaniem komunikatów w dwóch 
różnych kierunkach2. Informacje kierowane na zewnątrz przeznaczone są dla poten-
cjalnych turystów i ewentualnie dla inwestorów, czyli osób mieszkających w in-
nych częściach kraju (niekiedy przekaz kierowany jest nawet do mieszkańców in-
nych państw, co wiąże się z koniecznością posiadania obcojęzycznych wersji wi-
tryny). Drugi kierunek – wewnętrzny – dotyczy osób mieszkających lub pracują-
cych na terenie gminy. Chodzi tu zarówno o przedsiębiorców i pracowników firm, 
jak i o osoby prywatne. 
 Strona internetowa umożliwia przekazanie w krótkim czasie ważnych infor-
macji (na przykład o nowych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych lub przetar-
gach). Komunikaty powinny jednak płynąć i w drugim kierunku – warto zaznaczyć, 
że witryna powinna umożliwiać także prezentowanie informacji pochodzących 
przede wszystkim od mieszkańców danego regionu (czaty, fora). Pozwala to na 
pozyskiwanie informacji oraz wymianę opinii zarówno pomiędzy mieszkańcami, 
jak i na linii mieszkańcy – urząd. Jest to korzystne rozwiązanie, przede wszystkim 
ze względu na krótki czas, w jakim można uzyskać wiedzę o aktualnych proble-
mach i potrzebach mieszkańców. Wymiana zdań na forum ułatwia także mieszkań-
com zrzeszanie się wokół oddolnych inicjatyw. 
 Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być strona 
internetowa gminy. Dwie podstawowe cechy są oczywiste: musi zawierać wszyst-
kie niezbędne informacje i być często aktualizowana. Jednakże sam fakt prezento-
wania przydatnych informacji nie jest równoważny z tym, że użytkownicy potrafią 
do nich w prosty sposób dotrzeć. Bardzo ważną kwestią jest więc zapewnienie pra-
widłowej architektury informacji3, tak by korzystający z serwisu mogli  

                                                 
2  J. Bański: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – 

analiza i ocena, http://www.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/3_Witryny _internetowe.pdf  
3  P. Stempniak: Witryna wielkiego miast, „Marketing w Praktyce” 2007, nr 12. 
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się nim posługiwać w sposób intuicyjny i szybko znajdować potrzebne im wiado-
mości. Ułatwieniem jest także formatowanie tekstów w taki sposób, by możliwe 
było ogarnięcie treści na stronie jednym rzutem oka (skanowanie wzrokiem)4.  
Z technicznego punktu widzenia konieczne jest zapewnienie, by witryna prawidło-
wo wyświetlała się we wszystkich dostępnych przeglądarkach, a nie wyłącznie  
w tych najpopularniejszych. Rzeczą niezbędną są także obcojęzyczne wersje strony 
(a przynajmniej anglojęzyczna) prezentujące nie tylko podstawowe, ale także bar-
dziej rozbudowane informacje przydatne zagranicznym turystom i potencjalnym 
inwestorom. 
 Należy wspomnieć o konieczności zapewnienia atrakcyjności przekazu (co nie 
jest równoznaczne z prezentacją dużej liczby zdjęć oraz różnego rodzaju animacji). 
Warto więc rozważyć pomysł zamieszczania możliwych do ściągnięcia gadżetów 
związanych tematycznie z gminą (pocztówki, tapety itp.). Z myślą o turystach udo-
stępnić można także podgląd atrakcyjnych miejsc pochodzący z zainstalowanych 
tam kamer5. Dobrą koncepcją jest nakłanianie mieszkańców do współpracy w reda-
gowaniu strony – mogą być to relacje z ciekawych wydarzeń, zdjęcia dotyczące 
życia gminy oraz blogi. 
 
 
3. Badania dotyczące stron internetowych gmin 
 
 W ciągu ostatnich lat witryny gmin były przedmiotem kilku badań, analizy te 
jednak były dość wyrywkowe – najrozleglejsze dotyczyły bowiem gmin z jednego 
województwa. Zawartość i wygląd stron internetowych jednostek administracji 
można analizować, biorąc pod uwag różne aspekty. Poniżej, w porządku chronolo-
gicznym zaprezentowane zostaną informacje o najciekawszych witrynach spośród 
analizowanych (biorąc pod uwagą wykorzystane kryteria oceny). 
 W roku 2005 J. Bański6 badał witryny internetowe 25 jednostek samorządo-
wych mających siedziby w małych miastach. Do oceny wykorzystano część kryte-
riów stosowanych w Wielokryterialnym Systemie Oceny Serwisów Internetowych 
(WAES) opracowanym przez międzynarodowy zespół Cyberspace Policy Research 
Group. Analizowano przede wszystkim: treść, interaktywność i przejrzystość wi-
tryn, tj. dostępność podstawowych informacji na temat struktury urzędów, możliwo-
ści kontaktu oraz pomocy i służenia mieszkańcom gminy. Nie brano natomiast pod 
uwagę wyglądu stron WWW, prezentowanych informacji krajoznawczych i komer-
cyjnych oraz materiałów promocyjnych gmin. Warto zaznaczyć, że było to jedyne 

                                                 
4  Ibidem. 
5  A. Adamska: e-PR jako zestaw narzędzi wspomagających wizerunek miasta, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/e-PR-jako-zestaw-narzedzi-wspomagajacych-wizerunek-miasta-
2011054.html  

6  J. Bański: Witryny internetowe jednostek samorządowych…, op.cit.  
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badanie, w którym zastosowano (zgodnie z zasadami systemu oceny) skalę binarną. 
Podstawowa grupa kryteriów wykorzystanych w analizie związana była z ułatwie-
niami w kontakcie z pracownikami urzędu. Uwzględniano też informacje ułatwiają-
ce załatwianie spraw urzędowych oraz zamieszczanie adresów innych urzędów,  
a także adresów organizacji pozarządowych. Zwracano także uwagę na aktualność 
informacji prezentowanych na stronie. 
 W 2005 roku również R. Guzik7 przeprowadził ocenę stron internetowych, 
wybrał 182 strony gmin województwa małopolskiego. Ocena ta była dokonywana  
z perspektywy inwestorów. Autor brał pod uwagę 20 kryteriów zgrupowanych w 
dwa bloki: techniczny (związany z budową strony) i merytoryczny (dotyczący tre-
ści strony). W pierwszej grupie były między innymi następujące kryteria: prawi-
dłowe pozycjonowanie, łatwy do zapamiętania adres serwisu, łatwość nawigacji, 
posiadanie wewnętrznej wyszukiwarki, szybkość ładowania się strony. W drugim 
bloku, prócz danych teleadresowych, oceniano między innymi: prezentację gminy, 
informacje o ofercie inwestycyjnej, linki do innych urzędów i organizacji, informa-
cje praktyczne, przewodnik po urzędzie. W badaniu pominięto kwestię interaktyw-
ności serwisów (możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet). W ba-
daniu zastosowano skalę mającą trzy stopnie, a kwestię różnej istotności kryteriów 
rozwiązano, wykorzystując wagi. Największe znaczenie miał sposób zaprezento-
wania gminy, przedstawienie oferty inwestycyjnej, a także posiadanie angielskiej 
wersji serwisu. Najlepiej wypadła ocena szybkości ładowania się strony oraz pozy-
cjonowania w wyszukiwarce Google. Najsłabiej natomiast ocenione zostały: pre-
zentacja oferty inwestycyjnej oraz aktualność serwisu rozumiana jako zamieszcza-
nie daty aktualizacji każdej z podstron. 
 Inne podejście do oceny stron internetowych gmin zaproponowali autorzy 
badania Interaktywna gmina8, przeprowadzonego w roku 2007 i powtórzonego rok 
później. Brano tam pod uwagę 169 gminnych serwisów z obszaru Dolnego Śląska. 
W oparciu o koncepcję web usability Nielsena stworzono „model idealnego serwisu 
gminnego”, który stanowił wzorzec do porównań. Ustalono kilka grup kryteriów 
uwzględniających9: 

 aspekty funkcjonalne serwisu (m.in. pozycjonowanie, wersje językowe, ak-
tualność, oryginalność w stosunku do BIP, 

 zawartość merytoryczna (informacje podstawowe oraz złożone), 
 informacje o pracy administracji gminy, 
 funkcjonowanie techniczne serwisu, 
 informacje o autorze serwisu, 

                                                 
7  R. Guzik: Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie, w: B. Domański, W. Jarczewski 

(red.): Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków 2006.  

8  Interaktywna gmina – raport, http://www.interaktywna-gmina.pl/ 
9  Ibidem. 
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 nawigacja na stronach serwisu (intuicyjność nawigacji, logika rozmiesz-
czenia informacji, stałe elementy na wszystkich stronach serwisu, wyszu-
kiwarka), 

 interaktywność serwisu. 
 Przy ocenie kryteriów zastosowano skalę trójstopniową, nie posługiwano się 
natomiast wagami. W miarę zadawalające (dobre i bardzo dobre) oceny badane 
serwisy uzyskały w obszarach: funkcjonowanie techniczne serwisu, aspekty funk-
cjonalne oraz nawigacja po serwisie. Najgorzej wypadła natomiast autorytatywność 
strony i interaktywność serwisu. Wyniki badań z roku 2008 potwierdzały rezultaty 
otrzymane rok wcześniej. 
 Kolejną analizę zawartości i wyglądu stron gmin zawierał opublikowany  
w 2009 roku Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich10. Prezento-
wał on wyniki audytu mającego na celu sprawdzenie przyjazności dla użytkowni-
ków stron 306 gmin. W badaniach brano pod uwagę pięć grup kryteriów11:  

 ogólny kontakt ze stroną (występowanie ewentualnych problemów z jej ła-
dowaniem lub jej wyświetlaniem w różnych rozdzielczościach), 

 zastosowane środki artystyczne (atrakcyjność wyglądu strony, dopasowa-
nie szaty graficznej do specyfiki gminy), 

 strukturę prezentowanych informacji,  
 zawartość witryny (czy zawiera istotne i aktualne informacje),  
 interaktywność (obecność rozwiązań ułatwiających użytkownikowi korzy-

stanie ze strony oraz wzbogacających jej zwartość, takich jak: sonda, fo-
rum, kanał RSS, newsletter, panoramy 360°, wirtualne mapy). 

 W sierpniu 2010 roku badania serwisów internetowych wszystkich 182 urzę-
dów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych z terenu Małopolski przeprowadził 
P. Kupczak. Strony analizowano pod kątem siedmiu głównych grup kryteriów12: 

 dostępności (szybkość ładowania się, pozycja w wyszukiwarce Google), 
 przejrzystości serwisu (m.in. łatwość stwierdzenia, że jest to strona oficjal-

na, posiadanie wewnętrznej wyszukiwarki,) 
 treści (aktualność oraz wersji obcojęzycznych), 
 przedsiębiorczości (dobry opis oferty inwestycyjnej gminy, udostępnianie 

informacji o lokalnej przedsiębiorczości), 
 funkcjonowania urzędu (prezentacja szczegółowych danych teleadreso-

wych, właściwy opis sposobu załatwiania spraw), 
 sposobu promocji miasta lub gminy (ciekawa prezentacja, zamieszczanie 

map, prezentowanie informacji praktycznych), 

                                                 
10  M. Cielecka, T. Hałun i in.: Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich, 

Kraków 2009.  
11  Ibidem. 
12  P. Kupczak: Samorządy Małopolski w Internecie – próba oceny, „E-mentor” 2010, nr 4, 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/778 
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 wykorzystania nowych form aktywności i promocji serwisu w Internecie 
(udział użytkowników we współtworzeniu strony, udostępnianie najśwież-
szych informacji z gminy: widoki z kamer, kanał RSS, newsletter). 

 Znaczenie poszczególnych kryteriów różnicowano poprzez stosowanie wag. 
Podobnie jak we wspomnianych powyżej badaniach przeprowadzonych w 2005 
roku przez Guzika, najwięcej punktów można było otrzymać za interesujące przed-
stawienie oferty inwestycyjnej, posiadanie wersji strony w języku angielskim oraz 
ciekawe zaprezentowanie gminy. W badaniach tych najwyżej oceniono pozycjono-
wanie w wyszukiwarce Google oraz możliwość stwierdzenia, czy jest to strona 
oficjalna gminy. Bardzo słabo wypadła natomiast ocena obecności gminy na porta-
lach społecznościowych, prezentacji oferty inwestycyjnej oraz zamieszczania aktu-
alności z życia gminy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Władze gmin zdają się znać popularne stwierdzenie: „czego nie ma w Interne-
cie, nie istnieje w ogóle”. Przeważająca większość jednostek samorządu terytorial-
nego posiada bowiem strony internetowe służące przede wszystkim do celów in-
formacyjnych oraz promocyjnych. Kolejna rola tych witryn polegająca na ułatwia-
niu kontaktów pomiędzy urzędem a obywatelami poprzez umożliwienie wirtualne-
go załatwiania niektórych spraw urzędowych jest na razie wykorzystywana w ogra-
niczonym zakresie. 
 W tekście zaprezentowano podstawowe wymogi, jakie powinna spełniać do-
bra strona internetowa gminy. Sam fakt prezentowania przydatnych i aktualnych 
informacji można przyrównać do wierzchołka góry lodowej. Ważny jest też sposób 
przedstawiania wiadomości, architektura informacji, zapewnienie możliwości oglą-
dania strony w różnych przeglądarkach oraz posiadanie wersji obcojęzycznych. 
Należy także wspomnieć o potrzebie zamieszczania przydatnych narzędzi (na przy-
kład map) oraz o udostępnianiu użytkownikom możliwości wypowiadania wła-
snych opinii i wymiany myśli. 
 W pracy przedstawiono kryteria, jakie wykorzystywano w przeprowadzanych 
w ostatnich latach badaniach stron internetowych gmin. Niektórzy autorzy kładli 
nacisk przede wszystkim na zawartość informacyjną witryn, inni zwracali uwagę na 
umiejętne budowanie wizerunku gminy. W większości przypadków sprawdzano 
przydatność prezentowanych informacji z punktu widzenia nie tylko mieszkańców, 
ale także potencjalnych inwestorów. 
 Ciekawą kwestią może być zbadanie wpływu wyników wcześniejszych badań 
na rezultaty kolejnych przeprowadzanych na tym samym obszarze. Dotyczy to 
badań przeprowadzanych wśród gmin z Małopolski oraz z Dolnego Śląska. Okazuje 
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się, że gminy nie wyciągnęły wniosków z wyników pierwszych badań, gdyż rezul-
taty kolejnych obnażyły te same słabe punkty.  
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RESULTS OF POLISH COMMUNES WEBSITES RESEARCH 
 
 

Summary 
 
 Majority of Polish communes has own websites. Those pages are used mostly for 
information and promotional activities, rarely for conducting formalities. The website 
can be a perfect tool for creating positive image of the commune. The message is ad-
dressed both outside (to the tourists and potential investors) and inside (to inhabitants 
and people who work within this community). The information requirements of those 
recipients’ groups are different. During several last years different authors have ana-
lyzed the content and the look of communes websites using various criteria. The criteria 
that were used and the results of their research are presented. 
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REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podnoszenie konkurencyjności gospodarki i wyrównywanie szans rozwojo-
wych polskich regionów nie jest możliwe bez nowoczesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz szeroko dostępnych usług sektora publicz-
nego i biznesowego. 
 Chociaż technologie te same nie powodują szczególnych przestrzennych skut-
ków ani nie przyczyniają się do tego, przyswojenie ich wpływa na zwiększenie 
zdolności regionów do wykorzystywania swoich zasobów ludzkich i infrastruktury, 
zmieniając tym samym potencjał rozwojowy regionów. Zwiększenie dostępności 
ICT w regionach ma wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnego, przy-
ciąganie kapitału zagranicznego, możliwości wykorzystania rodzimego potencjału 
badawczo-innowacyjnego poprzez podnoszenie zdolności regionu do generowania 
nowej wiedzy oraz dostarczanie jej w odpowiedniej formie zainteresowanym pod-
miotom1. 
 Wpływ technologii ICT na budowę i kształtowanie przewag konkurencyjnych 
regionów przejawia się z jednej strony w redukcji kosztów (w tym transakcyjnych) 
oraz poprawie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a z drugiej w zwiększeniu stop-
nia dywersyfikacji produkcji, poprawie jakości, indywidualizacji oraz innowacyjno-

                                                 
1   Zob. R. Chmielewski: Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie kształtowania się 

społeczeństwa informacyjnego, w: M. Klamot, L. Cybulski (red.): Polityka regionalna i jej rola  
w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 
2000, s. 130. 
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ści produktowej i procesowej przedsiębiorstw. Można zatem mówić o oddziaływa-
niu ICT zarówno na stronę podażową, jak i popytową rozwoju przewagi konkuren-
cyjnej danego regionu. Pierwsza wiąże się z efektywnością wykorzystania ICT  
w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Druga – z wprowadzaniem na rynki 
nowych jakościowo produktów i usług, cieszących się wysoką dochodową ela-
stycznością popytu2.  
 Różnice w dostępności i wykorzystaniu nowoczesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych prowadzą do powstawania nowego rodzaju podziałów 
(np. społecznych, regionalnych) oraz do pogłębiania się już istniejących. Wraz  
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego pojawiło się zjawisko wykluczenia 
informacyjnego (digital divide). Grupa Doradcza eEurope określiła podział cyfrowy 
jako: przepaść między tymi, którzy posiadają możliwości efektywnego uczestnicze-
nia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, a tymi, którzy 
takich możliwości nie mają3.  
 W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących 
międzyregionalnego i wewnątrzregionalnego zróżnicowania wybranych cząstko-
wych wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego4, które opisują dostęp  
i zakres korzystania z ICT przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w Polsce.  
 
 
1. Metodologia i dane statystyczne 
 
 W opracowaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego sto-
sunkowo rzadko są wykorzystywane miary nierówności, które w sposób syntetycz-
ny ujmują głębokość istniejących dysproporcji. Wielkość dysproporcji można osza-
cować za pomocą: statystycznych miar dyspersji (np. odchylenie standardowe S, 
współczynnik zmienności V), współczynników koncentracji, miar stosowanych  
w badaniach nierówności społecznych [np. współczynnik Giniego G, uogólnione 
miary entropii GE()], wskaźników wykorzystywanych do analizy dysproporcji 
regionalnych (np. indeks Williamsona, współczynnik sigma-konwergencji SLN, 
czyli odchylenie standardowe wyznaczone dla logarytmów wartości obserwacji). 
Każde z tych narzędzi w nieco inny sposób mierzy istniejące zróżnicowanie i ma 
swoje zalety czy też wady, zatem wskazane jest ocenianie wielkości dysproporcji 
na podstawie wartości kilku z nich.  

                                                 
2  W. Bieńkowski, J. Bossak: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsię-

biorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004, s. 41. 
3  eEurope Advisory Group: e-Inclusion: New challenges and policy recommendations, 

Report coordinated by D. Kaplan, 2005, http://www.epractice.eu/files/media/media_764.pdf 
4  Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu MNiSW N N114 190837 Określe-

nie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
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 Jeśli miara nierówności jest addytywnie dekomponowana, to można określić, 
w jakim stopniu poszczególne podgrupy są „odpowiedzialne” za nierówności istnie-
jące w badanej populacji oraz jaki jest udział nierówności wynikających z różnic 
między podgrupami. Własność addytywnej dekomponowalności posiadają między 
innymi uogólnione miary entropii, np. GE(2), o wartości równej połowie kwadratu 
współczynnika zmienności.  
 W ujęciu dynamicznym badania dysproporcji obejmują analizę beta i sigma 
konwergencji. Sigma-konwergencja polega na zmniejszaniu dyspersji wartości 
wskaźnika w miarę upływu czasu. Stosowane są różne sposoby sprawdzania istnie-
nia sigma-konwergencji, np. analiza zmian w czasie wartości odchylenia standar-
dowego lub współczynnika zmienności wyliczonych dla wartości wskaźnika lub ich 
logarytmów. Warunkiem koniecznym występowania sigma-konwergencji jest beta-
konwergencja, czyli proces „doganiania”. W przypadku wskaźników będących 
symulantami, polega on na osiąganiu w badanym okresie, np. (t-n, t), wyższych 
stóp wzrostu wskaźnika przez jednostki o niższych początkowych poziomach 
wskaźnika (tj. w momencie t-n) w porównaniu z jednostkami charakteryzującymi 
się jego wyższymi poziomami początkowymi. Współczynnik beta-konwergencji to 
estymowany współczynnik kierunkowy prostej o równaniu Wt/Wt-n = stała + βWt-n 
lub log(Wt/Wt-n) = stała + βlog(Wt-n). O występowaniu beta-konwergencji świadczy 
ujemna wartość współczynnika  i wysoka wartość współczynnika determinacji R2. 
 Wymienione mierniki zastosowano do oceny międzyregionalnego i wewnątrz-
regionalnego zróżnicowania wybranych wskaźników mierzących rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego. Dane źródłowe stanowiły dane zebrane przez Główny Urząd 
Statystyczny w latach 2007–2010 w cyklicznych badaniach Wykorzystanie techno-
logii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach 
domowych i opublikowanych na stronach WWW Eurostatu i GUS-u. W przypadku 
gospodarstw domowych i osób indywidualnych dane te umożliwiają dokonywanie 
niektórych regionalnych porównań tylko na poziomie jednostek NUTS 1 (Nomenc-
lature of Units for Territorial Statistics), którymi są w Polsce makroregiony: Cen-
tralny (PL1), Południowy (PL2), Wschodni (PL3), Północno-Zachodni (PL4), Po-
łudniowo-Zachodni (PL5), Północny (PL6). Jako cechy opisujące zakres dostępno-
ści i korzystania z ICT przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne przyjęto: 

 Udział liczby gospodarstw z wymienionych grup w ogólnej liczbie gospo-
darstw domowych z osobami w wieku 16–74 lata: gospodarstwa wyposa-
żone w komputer (G1); gospodarstwa z dostępem do Internetu (G2); go-
spodarstwa z dostępem do Internetu i korzystające z niego (G3); gospodar-
stwa z dostępem do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe (G4). 

 Udział liczby osób z wymienionych grup w ogólnej liczbie osób w wieku 
16–74 lata: osoby regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystające  
z komputera (O1); osoby regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta-
jące z Internetu (O2); osoby kontaktujące się z administracją publiczną 
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przez Internet (O3); osoby zamawiające przez Internet towary lub usługi do 
użytku prywatnego w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (O4). 

 Udział liczby osób z wymienionych grup w ogólnej liczbie osób w wieku 
16–74 lata: osoby wykonujące czynności wymagające podstawowych 
umiejętności (kopiowanie, przenoszenie) (K1); osoby wykonujące czynno-
ści wymagające średnio zaawansowanych umiejętności (obliczenia w arku-
szach kalkulacyjnych, kompresowanie plików, instalowanie urządzeń) 
(K2); osoby wykonujące czynności wymagające zaawansowanych umie-
jętności komputerowych (podłączanie komputera do sieci lokalnej, rozwią-
zywanie problemów, programowanie) (K3). 

 Udział liczby osób z wymienionych grup w ogólnej liczbie osób w wieku 
16–74 lata: osoby wykonujące czynności wymagające podstawowych 
umiejętności (korzystanie z wyszukiwarki, wysyłanie e-maili z załączni-
kami, udział w czatach lub forach dyskusyjnych on-line) (I1); osoby wyko-
nujące czynności wymagające średniozaawansowanych umiejętności (tele-
fonowanie przez Internet, korzystanie z programów do wymiany plików, 
wyszukiwanie i instalowanie oprogramowania, ochrona przed wirusami  
i programami szpiegującymi) (I2); osoby wykonujące czynności wymaga-
jące zaawansowanych umiejętności (tworzenie strony internetowej) (I3). 

 
 
2.  Dysproporcje w dostępie gospodarstw domowych i osób prywatnych do 

ICT i w korzystaniu z nich  
 
 Na podstawie danych GUS-u i Eurostatu wyznaczono wartości miar dyspro-
porcji występujących w 2009 roku między gospodarstwami i osobami prywatnymi 
pochodzącymi z różnych makroregionów. Ich wartości zestawiono w tabelach 1 i 2. 
 Wyliczone wartości współczynników niezależności cech Cramera w większo-
ści przypadków są statystycznie istotne, ale wskazują, że dostępność ICT i korzy-
stanie z nich w bardzo słabym stopniu zależą od makroregionu. Wartości Vc są 
bardzo podobne, jedynie kontaktowanie się z administracją publiczną przez Internet 
nieco silniej zależy od regionu. Dysproporcje między osobami i gospodarstwami 
znajdującymi się w różnych makroregionach także są niewielkie. Są one najmniej-
sze w wyposażeniu w komputery, a największe w dokonywaniu zakupów przez 
Internet, kontaktowaniu się z administracją publiczną oraz wykonywaniu czynności 
wymagających zaawansowanych umiejętności komputerowych. 
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Tabela 1 
Wartości miar poziomu i dysproporcji między regionami  

w dostępności ICT i korzystaniu z nich w 2009 roku (wartości ważone) 
 

Wskaźnik 
 Miara 

Gospodarstwa Osoby 

G1 G2 G3 G4 O1 O2 O3 O4 

Minimum 0,635 0,553 0,523 0,463 0,523 0,463 0,213 0,193 

Maksimum 0,686 0,634 0,604 0,554 0,581 0,544 0,311 0,265 

Rozstęp 0,04 0,08 0,09 0,09 0,06 0,07 0,10 0,07 

Średnia 0,66 0,59 0,57 0,51 0,55 0,52 0,27 0,23 

S 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 

Wsp. zmienności V 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,12 0,10 

SLN 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,13 0,11 

Wsp. Giniego 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,06 0,06 

GE(2) 0,26 0,35 0,38 0,48 0,40 0,47 1,33 1,65 

Wsp. Cramera VC 0,03* 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,08 0,06 
1 – wskaźnik dla PL1, 3 – wskaźnik dla PL3, 4 – wskaźnik dla PL4, 5 – wskaźnik dla PL5,  
6 – wskaźnik dla PL6, * – współczynnik statystycznie nieistotny 
Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych GUS-u i Eurostatu. 

 
 

Tabela 2 
Wartości miar poziomu i dysproporcji między regionami  

w umiejętnościach ICT i korzystaniu z nich w 2009 roku (wartości ważone) 
 
 

Wskaźnik  
Miara 

K1 K2 K3 I1 I2 I3 

Minimum 0,443 0,343 0,245 0,483 0,323 0,053 

Maksimum 0,501 0,401 0,296 0,574 0,384 0,061 

Rozstęp 0,06 0,06 0,05 0,08 0,06 0,01 

Średnia 0,48 0,38 0,66 0,53 0,35 0,06 

S 0,02 0,02 0,40 0,03 0,02 0,00 

Wsp. zmienności V 0,05 0,05 0,61 0,05 0,05 0,07 

SLN 0,05 0,05 0,93 0,05 0,05 0,07 

Wsp. Giniego 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,04 

GE(2) 0,55 0,83 1,41 0,44 0,91 8,15 

Wsp. Cramera VC 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02* 
1 – wskaźnik dla PL1, 3 – wskaźnik dla PL3, 4 – wskaźnik dla PL4, 5 – wskaźnik dla PL5,  
6 – wskaźnik dla PL6, * – współczynnik statystycznie nieistotny. 
Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych GUS-u i Eurostatu. 
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 W wartości uogólnionej miary entropii wyodrębniono składniki odpowiadające 
dysproporcjom międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym. Udział dysproporcji mię-
dzyregionalnych jest we wszystkich przypadkach bardzo niski i nie przekracza 0,6%5. 
Najwyższe są udziały w GE(2) regionu PL1, a najniższe regionu PL5, ale na wielkość 
udziałów ma wpływ również odsetek gospodarstw (osób) z danego regionu – w regio-
nie PL1 znajduje się najwięcej gospodarstw (22,5%) i osób (21,8%), a w regionie PL5 
jest ich najmniej (odpowiednio 11% i 10%). Daje się zauważyć stosunkowo wysoki 
„wkład” dysproporcji wewnętrznych regionu PL1 dla charakterystyk stopnia i zakresu 
korzystania z ICT przez osoby (O3, O4, K2, K3, I3). Jednocześnie dla tych cech udział 
regionu PL3 jest stosunkowo niski. Ponadto wysokie są udziały PL3 dla G1, PL2 dla 
O3, PL4 dla I3, a niskie PL4 dla G2, PL2 dla O4, PL3 dla I2 oraz PL6 dla K3. Wysokie 
udziały dysproporcji wewnątrzregionalnych wskazują, że wewnątrz regionów silnie 
oddziaływają inne czynniki mające wpływ na dostęp do ICT i korzystanie z nich, może 
to być np. dochód, wykształcenie, typ gospodarstwa domowego. 
 
 
3. Konwergencja regionów 
 
 Analizowane wskaźniki w 2009 roku najczęściej przyjmowały swoje minimalne 
wartości w regionie PL3, który jest uważany za peryferyjny. W celu sprawdzenia, czy 
ma miejsce zjawisko konwergencji, wyznaczono wartości miar poziomu i dyspropor-
cji dla wartości rozważanych wskaźników w 2007 i 2010 roku (tabela 3).  
 Niestety, nie są dostępne wartości wszystkich wskaźników. W latach 2007–
2009 region PL3 miał najwyższe stopy wzrostu wskaźników, chociaż w 2009 nadal 
pozostał regionem „najsłabszym”. Natomiast dla okresu 2009–2010 tyko w przy-
padku wskaźnika O4 dynamika była tu największa. W tym okresie wskaźnik G2 
miał największe tempo wzrostu w regionie PL1, a wskaźnik G4 w regionie PL5. 
Zjawisko sigma-konwergencji wystąpiło dla wszystkich dostępnych wskaźników  
w latach 2007–2009 i tylko dla wskaźnika G4 w latach 2009–2010.  
 W okresie 2007–2009 miało miejsce także zjawisko beta-konwergencji. Na 
rysunku 1 przedstawiono w skali logarytmicznej zależność między wartością wskaź-
nika G1 w 2007 roku (oś X) a dynamiką mierzoną za pomocą ilorazu jego wartości  
z 2009 i 2007 roku (oś Y). Wyraźnie widać, że wartości te są ze sobą ujemnie skore-
lowane – współczynnik determinacji R2 wynosi 0,70. Beta-konwergencja była także 
stosunkowo silna dla wskaźnika G4 (b = -0,60, R2 = 0,72), O1(b = -0,54, R2 = 0,76), 
O2 (b = -0,54, R2 = 0,80), O4 (b = -0,36, R2 = 0,80). Natomiast w latach 2009–2010 
najsilniejsza beta-konwergencja wystąpiła w przypadku O4 (b = -0,72, R2 = 0,80). 

                                                 
5  Nie zawsze udział dysproporcji międzygrupowych jest aż tak niski. Dla przykładu, bada-

nia dotyczące wyposażenia gospodarstw w komputery stacjonarne w 2007 roku wykazały, że 
różnice międzygrupowe stanowiły aż 18% wartości GE(2) w przypadku podziału ze względu na 
typ gospodarstwa i 15%, gdy kryterium podziału był dochód. 
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Tabela 3 
Wartości miar poziomu i dysproporcji między regionami  

w dostępności ICT i korzystaniu z nich w 2007 i 2010 roku (wartości ważone) 
 

Wskaźnik  
Miara 

G1 G2 G3 G4 O1 O2 O4 G2 G4 O4 

Rok 2007 2010 

Minimum 0,493 0,373 0,323 0,243 0,403 0,323 0,113 0,583 0,523 0,223 

Maksimum 0,566 0,446 0,406 0,336 0,496 0,426 0,191 0,674 0,614 0,341 

Rozstęp 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 0,08 0,12 

Średnia 0,54 0,41 0,38 0,30 0,46 0,39 0,16 0,63 0,57 0,29 

S 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 

Wsp. zmienności V 0,04 0,05 0,07 0,09 0,06 0,09 0,15 0,05 0,04 0,15 

SLN 0,04 0,05 0,08 0,10 0,07 0,09 0,16 0,05 0,04 0,15 

Wsp. Giniego 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,08 0,02 0,02 0,08 

GE(2) 0,43 0,72 0,81 1,19 0,58 0,78 2,68 0,29 0,38 1,22 

Wsp. Cramera VC 0,05 0,04* 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,09 
1 – wskaźnik dla PL1, 3 – wskaźnik dla PL3, 4 – wskaźnik dla PL4, 6 – wskaźnik dla PL6,  
* – współczynnik statystycznie nieistotny. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS-u i Eurostatu. 
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0
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0,2

0,3

-0,75 -0,65 -0,55
 

Rys. 1.  Beta-konwergencja dla wartości wskaźnika G1 (udział gospodarstw wyposażonych 
w komputery w ogólnej liczbie gospodarstw) 

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

 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzone analizy wykazały, że międzyregionalne zróżnicowanie 
wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest znacznie mniejsze niż 
różnicowanie wewnątrz regionów. Oznacza to konieczność prowadzenia szczegó-
łowych badań wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeń-
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stwa informacyjnego i uwzględniania w strategiach rozwoju regionów tego zróżni-
cowania. Niestety, badania takie dla jednostek NUTS2 i NUTS3 są prowadzone  
w bardzo ograniczonym zakresie. Jednocześnie brak odpowiednich analiz i działań 
może spowodować dalsze pogłębianie się procesu polaryzacji i pogarszania się 
sytuacji na obszarach peryferyjnych regionów.  
 Badania wykazały także, że wprawdzie poziom rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego w regionach peryferyjnych Polski ciągle jest najniższy, ale występuje 
konwergencja regionów.  
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REGIONAL DISPARITIES  
IN INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The paper presents use of chosen measures to evaluate disparities between house-
holds and individuals (grouped by NUTS1) in Poland in 2007–2010 years. Additionally, 
a decomposition of generalized entropy measure GE(2) was made as well inter-region 
disproportion sizes and inequalities inside regions were compared. 
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WZROST ZNACZENIA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU 
W SIECIACH MOBILNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 

Według raportu ITU1 (International Telecommunication Union) blisko 90% 
całej ludzkości ma dostęp do sieci mobilnej. Na świecie na koniec 2010 roku odno-
towano aż 5,3 mld zarejestrowanych kart GSM, w tym 3,8 mld w krajach rozwija-
jących się. W Polsce w grudniu 2010 roku liczba abonentów i użytkowników tele-
fonii mobilnej wyniosła 47,2 mln i była o 4,8% większa niż rok wcześniej. Porów-
nując dane dotyczące telefonii stacjonarnej i mobilnej, zauważyć można, że w 
grudniu 2010 roku liczba abonentów i użytkowników telefonii mobilnej w Polsce 
już ponadsześciokrotnie przewyższyła liczbę abonentów telefonii stacjonarnej2. 
Jak wynika z sondażu GfK Polonia3, 36% obywateli naszego kraju twierdzi, że bez 
aparatu „nie wyobraża sobie życia” Tylko 24% badanych uważa, że świetnie dałoby 
sobie radę bez aparatu telefonicznego zarejestrowanego w sieci mobilnej. 
32% twierdzi, że jakoś by się bez telefonu komórkowego obyła, ale z kłopotami. 
Ponad połowa ankietowanych (55%) korzysta z telefonu komórkowego kilka razy 
dziennie, 21% – kilkanaście razy, 11% badanych twierdzi, że dzwoni raz na dzień,  
a 13% – że raz na kilka dni. Na co mogą wskazywać takie dane? Chociażby na to, 

                                                 
1  The Word in 2010, Facts and Figures, ITU 2010. 
2  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2010, GUS, styczeń 2011. 
3  Sondaż GfK Polonia dla „Rzeczypospolitej” przeprowadzony od 2 do 6 października 

2007 roku na próbie 972 osób. 
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że telefonia komórkowa staje się powoli technologią niewidzialną4 dla coraz więk-
szej grupy społeczeństwa.  

 
 

1. Rozwój telefonii mobilnej w Polsce 
 
Kształtowanie się liczby użytkowników końcowych telefonii mobilnej i po-

ziom wskaźnika nasycenia w Polsce w latach 1996–2010 ilustruje rysunek 1. 

 
Rys. 1.  Liczba aktywnych kart SIM w sieciach mobilnych (mln) i nasycenie telefonii mo-

bilnej w Polsce w latach 1996–2010 (%) 

Źródło:  Łączność – wyniki działalności w latach 1996–2009, GUS; Informacja o sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2010, GUS, styczeń 2011. 

 
Rynek telefonii mobilnej w Polsce wszedł już w fazę nasycenia. Jak wynika  

z danych umieszczonych na rysunku 1, rozwój tego rynku, mierzony wzrostem 
wskaźnika nasycenia, nie jest już tak dynamiczny, jak miało to miejsce w latach 
poprzednich. Wartość rynku telefonii mobilnej na koniec 2009 roku mierzona przy-
chodami operatorów z usług detalicznych wyniosła około 18,6 mld zł i była zaled-
wie o 1,6% wyższa niż rok wcześniej5. Praktycznie całość tych przychodów 
(99,84%) została wypracowana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych posia-
dających infrastrukturę telekomunikacyjną (operatorów). Przychody ze sprzedaży 
produktów (usług) telefonii mobilnej w 2009 roku stanowiły ponad 44% przycho-
dów całego rynku telekomunikacyjnego.  

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

sprawy, dopóki ktoś im tej technologii nie zabierze. 
5  Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 r., UKE. 
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2. Technologie w telefonii mobilnej 
 
Dzięki rozwojowi technologicznym telefonii mobilnej (UMTS6 znany także 

jako technologia 3G czy HSPA7) usługi wykonywane za pomocą właśnie tych tech-
nologii cieszą się ogromną popularnością. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia 
prędkość przesyłu danych w sieciach komórkowych co parę lat wzrastała kilkakrot-
nie, od około 60 kbit/s w GPRS8, przez prawie 400 kbit/s w EDGE9, aż do kilku 
Mbit/s w HSPA czy kilkudziesięciu Mbit/s w HSPA+. W podobnym tempie,  
a nawet jeszcze szybciej, zwiększały się także potrzeby użytkowników. Tendencja 
ta w kolejnych latach utrzyma się (rozwój technologii LTE)10, a według niektórych 
szacunków ruch w sieciach komórkowych w najbliższej dekadzie liczony będzie 
już w eksabajtach (czyli trylionach bajtów) rocznie.  

W 2009 roku w Europie dominujące były technologie 2G/3G, a także techno-
logia HSPA, w których systematycznie rośnie udział transmisji multimedialnych, 
odbieranych za pośrednictwem zaawansowanych terminali typu: smartfon, iPod, 
iPhone czy najnowszy iPad. Usługi 2G prawie we wszystkich krajach były świad-
czone w 100%. Usługi 3G oraz HSPA były dostępne dla 85% lub powyżej popula-
cji we wszystkich porównywanych krajach z wyjątkiem Polski. Dla Polski te 
wskaźniki kształtowały się na poziomie 56% (usługi 3G) oraz 44% – usługi HSPA. 
Na rysunku 2 przedstawiono dostępność technologii 2G, 3G oraz HSPA w wybra-
nych krajach europejskich oraz w USA i w Japonii w 2009 roku. 

 

                                                 
6  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) to system telefonii komórkowej, 

który zastępuje obecnie używane sieci GSM. 
7  HSPA (High Speed Packet Access) o standardowej przepływności dosyłowej 7,2 Mbit/s. 
8  GPRS (General Packet Radio Service) – technologia komunikacyjna stosowana 

w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych.  
9  Technologia EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) jest rozszerzeniem dla 

technologii GPRS, umożliwia przesył danych z szybkością aż do 384 kbit/s.  
10  LTE (Long Term Evolution) jest nowoczesną technologią bezprzewodową stosowaną  

w telekomunikacji. 
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Rys. 2.  Dostępność technologii 2G, 3G oraz HSPA największego operatora telefonii mo-
bilnej w wybranych krajach europejskich oraz w USA i w Japonii w 2009 r. 

Źródło:  International Communications Market Report 2010, Ofcom, grudzień 2010. 

 
Dominujące wciąż na rynku telefonii mobilnej technologie 2G/3G oraz HSPA 

nie były w stanie spełnić rosnących oczekiwań użytkowników. Stąd stosunkowo 
niedawno pojawiły się nowe standardy – technologia HSPA+ oraz technologia 
LTE, charakteryzujące się wyższymi w porównaniu do już istniejących technologii 
parametrami, głównie pod względem prędkości transmisji. Obecnie trwają prace już 
nad następcą rozwiązania LTE, LTE-Advanced. Według planów w LTE-Advanced 
maksymalna prędkość transmisji dla łącza downlink ma wynosić 1 Gbit/s oraz 500 
Mbit/s w łączu uplink. Na rysunku 3 zaprezentowano maksymalne teoretyczne 
prędkości komercyjnie dostępne w sieciach mobilnych wybranych krajów europej-
skich oraz w USA i w Japonii w październiku 2010 roku. 
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Rys. 3.  Maksymalne teoretyczne prędkości komercyjnie dostępne w sieciach mobilnych  

w wybranych krajach UE oraz w USA i w Japonii w październiku 2010 r. (Mbit/s) 

Źródło:  International Communications Market…, op. cit. 

 
W październiku 2010 roku Polska z prędkością 42 Mbit/s zaliczała się do czo-

łówki krajów europejskich oferujących szybki dostęp do Internetu poprzez transmi-
sję danych HSPA, HSPA+ oraz LTE. Podobne prędkości oferowano w Japonii,  
a nieco niższe w USA, w Niemczech i we Włoszech. Tempa nabierają też prace nad 
wdrożeniem standardu LTE. W niektórych państwach, jak np. w Polsce, operatorzy 
dopiero przymierzają się do wdrożenia tej technologii, w innych natomiast prace 
nad jej praktyczną realizacją są już dość zaawansowane. W Skandynawii pierwsze 
sieci LTE zostały już uruchomione. W grudniu 2009 roku w Szwecji wdrożona 
została komercyjna sieć 4G uruchomiona przez operatora TeliaSonera i firmę Erics-
son. Do końca 2010 roku TeliaSonera miał wdrożyć rozwiązania LTE w 28 naj-
większych miastach w Szwecji i w czterech – w Norwegii. Do końca 2011 roku sieć 
LTE ma być dostępna w Szwecji w 228 lokalizacjach. W grudniu 2010 roku naj-
większy w USA operator telefonii komórkowej Verizon uruchomił sieć LTE na 
razie w 38 największych miastach, obejmując zasięgiem ok. 100 mln osób. W ca-
łym kraju usługa ma być dostępna do końca 2011 roku. 

Na świecie rośnie popularność mobilnego Internetu, za pośrednictwem które-
go coraz więcej użytkowników korzysta z treści multimedialnych udostępnianych 
poprzez smartfony, laptopy, tablety z funkcją łączności przy równoczesnym poja-
wieniu się sieci o wysokiej przepustowości. Według firmy Ericsson w 2011 roku 
liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do mobilnego Internetu przekroczy  
1 mld, a do roku 2015 osiągnie liczbę 3,8 mld, z czego 95% użytkowników będzie 
obsługiwanych przez sieci HSPA, CDMA i LTE. 
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3. Mobilny Internet szerokopasmowy 
 
Wskaźnik nasycenia dostępem do mobilnego Internetu szerokopasmowego  

w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w lipcu 2010 roku zaprezentowano na ry-
sunku 4. Porównując wskaźnik nasycenia dostępem do mobilnego Internetu szero-
kopasmowego wśród krajów Unii Europejskie w lipcu 2010 roku można stwierdzić, 
że Polska z wynikiem 6,5% zajmowała dziesiątą pozycję przed: Wlk. Brytanią 
(6,9%), Hiszpanią (7,5%), Włochami (8,5%), Irlandią (10,6%), Portugalią (12,1%), 
Danią (13,4%), Szwecją (14,0%), Austrią (16,7%) i Finlandią (21,5%). Średnie 
nasycenie dostępem do mobilnego Internetu dla krajów Unii Europejskiej w lipcu 
2010 roku wynosiło 6,1%. Wysoka pozycja Polski potwierdza fakt, iż Polacy coraz 
chętniej decydują się na korzystanie z mobilnego dostępu do Internetu. 
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Rys. 4.  Wskaźnik nasycenia dostępem do mobilnego Internetu szerokopasmowego w Pol-

sce i UE (brak danych dla Luksemburga), lipiec 2010 r. 

Źródło:  Broadband Access in the EU: situation AT 1 July 2010, European Commission, 
COCOM, 10–29.11.2010. 

 
W sieci Plus – należącej do firmy Polkomtel, która jako pierwsza komercyjnie 

uruchomiła sieć telefonii komórkowej trzeciej generacji, bo już 2 września 2004 
roku (usługi iPlus), według danych operatora – na koniec czerwca 2010 r. było 
około 560 tys. klientów abonamentowych tego typu usług. Ponad milion użytkow-
ników UMTS na koniec czerwca 2010 roku korzystało z usług PTC – operatora 
sieci Era, który 11 kwietnia 2005 roku zaoferował klientom opcję Blueconnect – 
czyli bezprzewodowy dostęp do Internetu, w oparciu o protokół UMTS, WLAN 
(Wireless Local Area Network), EDGE i GPRS. Jako ostatni usługi UMTS urucho-
mił Centertel w swojej sieci Orange. 18 listopada 2005 roku zaoferował on usługi 
UMTS dla klientów biznesowych, a od 3 kwietnia 2006 roku dla klientów indywi-
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dualnych. Z danych operatora wynika, że w końcu czerwca 2010 roku  
z mobilnego Internetu z sieci PTK Centertel korzystało 433 tys. klientów. 

W 2010 roku w Polsce czterej najwięksi operatorzy sieci komórkowych kon-
centrowali się przede wszystkim na rozbudowywaniu bądź zwiększaniu pojemności 
sieci mobilnego Internetu w technologii HSDPA11 (High Speed Downlink Packet 
Access) oraz HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), tym samym pozwalając 
użytkownikom mobilnego Internetu na korzystanie z coraz bardziej zaawansowa-
nych usług. Niektórzy operatorzy zainwestowali w nową wersję tej technologii – 
HSPA Evolution, występującą pod nazwą handlową HSPA+, pozwalającą ściągać 
dane z prędkością do 21 Mb/s. Technologia HSPA+ pozwala na lepsze wykorzy-
stywanie możliwości łącza szerokopasmowego, zapewnia znacząco szybsze wyszu-
kiwanie internetowe i pobieranie plików. Dzięki zwiększeniu przepustowości sieci 
większa liczba użytkowników może korzystać z wyższej prędkości łącza szeroko-
pasmowego, zwłaszcza w obszarach o wysokim obciążeniu sieci. Jeśli chodzi  
o technologię HSPA+, pojawiła się już nowa technologia Dual Carrier z szybko-
ścią transmisji 42 Mb/s. Nowa technologia Dual Carrier podwaja szybkość połą-
czeń dla użytkowników znajdujących się w dowolnym miejscu sieci komórkowej, 
nawet na granicy zasięgu. Ta technologia zwiększa również pojemność sieci. Ope-
ratorzy mogą dostarczać więcej gigabajtów do stacji bazowej, co oznacza niższe 
koszty dostarczania mobilnych usług szerokopasmowych dla klientów. 

 
 

Podsumowanie 
 
Coraz lepsze parametry techniczne usług oraz poprawiający się zasięg spra-

wiają, że Polacy mają do dyspozycji coraz bardziej wyspecjalizowane usługi. Przy-
szłością ma być rozwój usług: wykorzystujących GPS, mobilnych płatności, mobil-
nej rozrywki w postaci dostępu do muzyki, literatury albo telewizji, a także rozwój 
telefonii internetowej (VoIP) w telefonie komórkowym. Popularne ma być łączenie 
się z samochodu z komputerem w domu i wyszukanie w ten sposób muzyki lub 
nawet filmu z domowej wideoteki, które chcemy odtworzyć w podróży. Bardziej 
powszechne staną się też usługi telemedycyny – monitorowanie stanu zdrowia, 
np. pracy serca przez Internet także podczas podróży czy szybkie diagnozowanie 
ofiar wypadków. 

Rosnący ruch w sieci generowany przez użytkowników mobilnego Internetu 
powoduje, że w ciągu najbliższych lat operatorzy muszą przede wszystkim koncen-

                                                 
11  HSDPA to technologia, która umożliwia pobieranie danych w kierunku do komputera  

z sieci z prędkością do 7,2 Mbit/s. HSUPA to technologia, która umożliwia wysyłanie danych  
w kierunku z komputera do sieci z prędkością do 1,9 Mbit/s. Technologia HSDPA wraz z techno-
logią HSUPA tworzą technologię HSPA, która w przyszłości będzie oferowała prędkości do 14,4 
Mbit/s podczas pobierania informacji z sieci. 
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trować się na inwestycjach w nowe technologie, takie jak HSPA+ czy LTE. LTE 
będzie w stanie w przyszłości sprostać wymogom nowych i ulepszonych aplikacji 
mobilnych opartych na Internecie. Dzięki optymalizacji użycia pasma możliwe 
będzie osiągnięcie prędkości w technologii radiowej podobnych do tych, uzyskiwa-
nych przy użyciu światłowodu.  
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THE BROADBAND INTERNET INCREASE IN MOBILE NETWORKS 
 
 

Summary 
 
 There is presented a present situation of the Polish telecom mobile market devel-
opment in relation to the broadband Internet development increase. Along with the 
technological mobile development (the UMTS, HSPA or HSPA+ development) services 
executed using this technology are just pleased huge popularity.  
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IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW 
WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ WITRYN INTERNETOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
  Strukturę witryny internetowej stanowi zbiór elementów, które pełnią funkcje 
informacyjne oraz wspomagają procesy biznesowe. Wśród metod projektowania 
systemów internetowych można zidentyfikować podejścia zorientowane na okre-
ślone efekty (effects oriented websites)1 i oddziaływanie na zachowania użytkowni-
ka za pośrednictwem elementów interaktywnych2. Pomimo integracji elementów 
oddziaływania już na etapie projektowania dopiero weryfikacja w środowisku rze-
czywistym umożliwia określenie skuteczności przyjętych rozwiązań3. W artykule 
opisano główne elementy składowe wpływające na uzyskiwane efekty oraz prze-
prowadzono przykładowe postępowanie optymalizacyjne z wykorzystaniem metod 
analizy czynnikowej.  
 
 
1. Wielowymiarowe pomiary efektywności witryn internetowych 
 
 Wraz z rozwojem zastosowań Internetu w obszarach komercyjnych wprowa-
dzane są różne metody pomiarów audiencji i zachowań w obrębie aplikacji interne-

                                                 
1  M. Tarafdar,  J. Zhang: Analysis of Critical Website Characteristics: A Cross-Category 

Study of Successful Websites, „The Journal of Computer Information Systems” 2005, 46:2,  
s. 14−24. 

2  Por. D. Lesjak, V. Vehovar: Factors Affecting Evaluation of E-Business Projects, Indus-
trial Management & Data Systems 2005, 103:3−4, s. 409−428. 

3  A. Sears, J. Jacko: Human-Computer Interaction Handbook, CRC Press 2007. 
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towych, które dają możliwość pozyskania ilościowych miar oceny systemu. Jednym 
z wyników pomiarów jest efektywność, która przyjmuje reprezentację zależności 
efektów do nakładów. Monitorowanie systemu daje podstawę do podejmowania 
działań, które mają na celu zwiększanie efektywności zarówno w sposób zautoma-
tyzowany w czasie rzeczywistym, jak i w planowaniu strategicznym w dłuższym 
czasie. Pomiary odzwierciedlają parametry analizowanych zjawisk oraz zachowań  
i dają podstawę do stosowania analiz porównawczych. Ważna jest możliwość uzy-
skania informacji zwrotnej powiązanej z różnymi formami aktywności realizowa-
nymi przez użytkownika. Proces pomiarów i zwiększania efektywności zazwyczaj 
odnosi się do różnych etapów komunikacji, poczynając od pierwszego kontaktu  
z przekazem reklamowym, poprzez skierowanie do podstron witryny zorientowa-
nych na generowanie określonych efektów skojarzonych z kampanią reklamową 
(landing pages), aż po inne działania powiązane na przykład z realizacją transakcji4. 
W procesie zwiększania efektywności ważne jest określenie miar, które są przyj-
mowane dla potrzeb pomiarów i odzwierciedlają poziom realizacji założonego celu. 
Według K. Kaplanidou tradycyjne miary, takie jak liczba odwiedzonych stron, 
liczba zewnętrznych odnośników wskazujących na witrynę czy czas pobytu na 
stronie, dają tylko bardzo ogólny pogląd na temat zachowań użytkowników5.  
K. Storm wskazuje na potrzebę prowadzenia analiz w ramach sesji i dynamicznego 
modelowania ścieżek nawigacji, co umożliwia precyzyjny pomiar związany 
z podejmowanymi przez użytkownika działaniami6. M. Sicilia i S. Ruiz wykazali 
powiązanie wzorców behawioralnych z interakcją i przekazem reklamowym  
w obrębie witryny7. T. Fisher wskazuje obszary, w których można stosować do-
tychczasowe metody pomiaru, oraz identyfikuje dodatkowe charakterystyki me-
diów społecznych, które wymagają innych metryk8. Efektywność może odnosić się 
do różnych wariantów przekazu reklamowego lub do zawartości witryny i kon-
strukcji elementów oddziaływania tak, aby możliwe było kierowanie komunikatów, 
które zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania określonej reakcji. Może się to 
odbywać z udziałem metod perswazji i socjotechniki oraz integracji elementów 
przedstawionych w dalszej części. 
 

                                                 
4  T. Ash: Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for 

Conversions, Sybex 2008. 
5  K. Kaplanidou, Ch. Vogt: Website Evaluation, Terminology and Measurement, 

www.michigan.org (04.2008). 
6  S. Kelly: Research report, Determining Effectiveness of Websites by Refining Transac-

tion-Oriented Views through Supervised Competitive Clustering, Web Effectiveness Research 
Group, The University of Georgia 2008. 

7  M. Sicilia, S. Ruiz: The Role of Flow in Web Site Effectiveness, „Journal of Interactive 
Advertising” 2007, no. 8(1). 

8  T. Fisher: ROI in social media: A look at the arguments, „Journal of Database Marketing 
& Customer Strategy Management” 2009, no. 16, s. 189−195. 
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2. Elementy struktury witryny wpływające na efektywność  
 
 W obrębie witryny integruje się elementy oddziaływania wpływające na efek-
tywność działań. A. Schlosser wskazuje na ewolucję witryn w kierunku systemów 
zorientowanych na konwersję i wyróżnia główne elementy struktury witryny istotne 
dla uzyskiwanych rezultatów9. Zalicza do nich kształtowanie struktury serwisu 
internetowego i architektury informacji w taki sposób, by poprzez wykorzystane 
elementy oddziaływania uzyskać określony poziom realizacji wyznaczonych celów. 
Dużą rolę odgrywa tutaj czynnik ludzki, zachowania w obrębie witryny, komponen-
ty perswazyjne oraz możliwości percepcji analizowane w ramach psychofizjolo-
gii10. W procesie projektowania w celu zwiększenia oddziaływania na użytkownika 
i możliwości uzyskania określonych rezultatów wykorzystuje się elementy interdy-
scyplinarne z pogranicza socjologii, socjotechniki i psychologii11. Jak podkreśla  
R. Bernard, coraz szersze zastosowanie przy konstrukcji witryn internetowych 
znajduje psychologia czynników ludzkich12. Sposób konstrukcji witryn interneto-
wych wpływa na percepcję, która według S. Kruga w odniesieniu do systemów 
internetowych obejmuje procesy organizacji i interpretacji wrażeń zmysłowych  
w celu zrozumienia przekazywanych treści elektronicznych i ich postrzegania13. 
Połączenie różnych obszarów powoduje, że w strukturze witryny internetowej 
można wyodrębnić wiele elementów składowych, które mają znaczenie w procesie 
komunikacji interaktywnej i odgrywają dużą rolę w oddziaływaniu na odbiorcę 
(tabela 1). 
 

                                                 
9  A. Schlosser: Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site Investment In-

creases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, „Journal of Marketing” 2006, 
no. 70(2), s. 133–148. 

10  A. Lang, R.F. Potter, P. Bolls: Where Psychophysiology Meets the Media, w: J. Bryant, 
M.B. Oliver (red.): Media Effects: Advances in Theory and Research, Taylor & Francis 2008,  
s. 185−206. 

11  M. Pearrow: Web Site Usability Handbook, Charles River Media, Inc. Rockland, MA, 
USA 2000. 

12  R. Bernard: Simple And Proven Ways Your Website Can Persuade Visitors, 
http://www.renaldobernard.com, 2010.  

13  S. Krug: Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, Que 
2000. 
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Tabela 1 
Elementy witryny wpływające na efektywność witryny internetowej 

 

Element Charakterystyka i cele Wpływ na efektywność 

W
ez

w
an

ie
 d

o 
ak

cj
i 

Wywołanie określonej reakcji jest zasadniczym 
celem każdej witryny zorientowanej na efekty. 
Działanie, którego wynikiem są efekty, powinno 
być proste, powiązane z przyciskami nawigacyj-
nymi, dla których można wprowadzać różną 
kolorystykę, rozmiary i lokalizację w obrębie 
witryny. Możliwa jest selekcja różnych wariantów 
i ich weryfikacja w środowisku rzeczywistym. 
Główny tekst przekonujący do podjęcia akcji, 
który jest hasłem przewodnim dla strony docelo-
wej, powinien zwiększać pewność użytkownika 
i umacniać przekonanie o słuszności wyboru 

 Wykorzystanie elementów socjotech-
nicznych 

 Wyróżnienie pośród innych elemen-
tów w obrębie witryny 

 Jednoznaczność 
 Sugestia szybkiego rozwiązania 

problemów 
 Frazy wzywające do akcji o różnym 

stopniu perswazji 
 Odpowiedź na potencjalne pytania 
 Zastosowanie elementów multime-

dialnych i interaktywnych  

P
rz

es
tr

ze
ń 

i t
ek

st
 Dobór miejsca ekspozycji w obrębie witryny 

i identyfikacja obszarów, które zwracają uwagę 
użytkownika. Klienci nie zapoznają się z całym 
tekstem w obrębie witryny. Typowe jest skanowa-
nie zawartości witryny w poszukiwaniu słów 
kluczowych, które decydują o dalszym działaniu 
lub opuszczeniu witryny 

 Utrzymanie proporcji między prze-
strzenią a zawartością  

 Unikanie nadmiernego zagęszczenia 
treści informacyjnych 

 Orientacja na hasła i słowa kluczowe  

N
ag
łó

w
ki

 

Nagłówki tekstu witryny są pierwszym zestawem 
informacji, jaki dociera do odbiorcy. Ich treść 
wpływa na podjęcie decyzji i dalsze pozyskiwanie 
informacji. W pierwszej fazie kontaktu decydują 
o kolejnych działaniach podjętych przez użytkow-
nika. Treść nagłówków powinna tworzyć spójną 
całość i budować obraz produktu czy usługi 
w świadomości klienta zgodnie z intencją nadaw-
cy przekazu. Mogą być stosowane różne kolory, 
czcionki, style 

 Dobre pierwsze wrażenie 
 Bezpośrednie i proste stwierdzenia  
 Sugestia rozwiązania określonego 

problemu  
 Wykorzystanie słów wzbudzających 

emocje  
 Redukcja monotonii poprzez wyko-

rzystanie różnych wielkości czcionek, 
pogrubienia, kolorów 

 Zastosowanie cytatów i wypowiedzi 
autorytetów 

W
ar

st
w

a 
pr

ez
en

ta
cy

jn
a 

Warstwa prezentacyjna jest rozszerzeniem części 
informacyjnej i dodaje do niej wizualizację. 
W ramach tej warstwy ważny jest dobór odpo-
wiedniej formy dla emitowanych treści informa-
cyjnych. Dobór czcionek, ich wielkości i kolory-
styki ma wpływ na uzyskiwane efekty. Dobór 
gamy kolorystycznej jest uzależniony od charakte-
ru produktu. Preferowane są przejrzyste witryny 
z naciskiem na treść, a nie dodatkowe elementy 
graficzne 

 Standaryzacja czcionek w obrębie 
witryny  

 Czytelność czcionek  
 Elementy pogrubienia 
 Weryfikacja różnych zestawów 

kolorystycznych 
 Duża różnorodność, ale w obrębie 

jednej gamy kolorów 
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K

os
zy

k 
za

ku
po

w
y 

Moduł systemu reprezentujący koszyk zakupowy 
jest jednym z kluczowych elementów platform 
handlu elektronicznego. Klient jest bliski finali-
zowania transakcji i elementy struktury modułu 
mają duże znaczenie dla kolejnego etapu i złoże-
nia zamówienia. Funkcjonalność i sposób jego 
konstrukcji mają istotne znaczenie w realizacji 
procesu zakupowego. W momencie gdy klient 
umieszcza produkty w koszyku, powinny być 
dołączone do warstwy prezentacyjnej elementy 
aktywne zwiększające pewność nabywcy co do 
celowości wyboru danego produktu oraz prezen-
towane oferty produktów powiązanych w ramach 
sprzedaży krzyżowej 

 Ograniczenie liczby etapów  
w procesie zakupowym  

 Wprowadzenie znacznika postępu, 
który poprawia orientację klienta 

 Możliwość nawigacji i powrotu do 
wcześniejszych etapów 

 Wizualizacja produktów w obrębie 
koszyka  

 Prezentacja kosztów transportu  
i wysyłki  

 Dostępność produktu i stany maga-
zynowe  

 Czytelne elementy nawigacji wskazu-
jące kolejny etap procesu z elemen-
tami wzywania do akcji  

 Możliwość edycji zawartości koszyka 

P
ol

it
yk

a 
ce

no
w

a 

Ważnym elementem jest prowadzenie odpowied-
niej polityki cenowej, która zapewnia pozycjono-
wanie na tle konkurencji. Wprowadzanie promocji 
i sprzedaży łączonej daje możliwość zwiększenia 
wartości jednostkowej sprzedaży. W systemach 
elektronicznych powinny być wdrażane mechani-
zmy dyskryminacji cenowej z uwzględnieniem 
zestawu informacji na temat zachowań i preferen-
cji 

 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
 Lepsze pozycjonowanie na tle konku-

rencji  
 Motywacja do zakupu 
 Budowanie przeświadczenia o wyjąt-

kowości oferty 
 Zwiększenie wartości sprzedaży  

w wyniku ofert łączonych 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 Duża liczba elementów oddziaływania wpływa na to, że optymalizacji podle-
ga wiele komponentów witryny i wariantów projektowych14. Zakres obszarów 
wspomagania decyzji w tym względzie dyskutowany jest w licznych publikacjach 
powiązanych z omawianą tematyką. Analiza efektów w obrębie witryny jest najczę-
ściej realizowania w odniesieniu do pożądanych przez operatora witryny działań 
podejmowanych przez użytkowników. T. Rayan wskazuje na kilka zasadniczych 
elementów, które powinny podlegać pomiarom, i zalicza do nich: liczbę użytkow-
ników zainteresowanych określonymi ofertami, konwersję i powiązanie z określo-
nymi interakcjami w obrębie witryny, liczbę subskrybentów serwisów informacyj-
nych, liczbę użytkowników powracających oraz średni czas trwania wizyty15. Przy-
datne w tym obszarze są też badania oraz analizy heurystyczne m.in. na bazie me-
todyki wprowadzonej przez J. Nielsena, która jest sposobem na ocenę użyteczności 
serwisu i definiuje tzw. heurystykę funkcjonalności6. W procesie dopasowania sys-
temu do parametrów użytkowników dąży się do automatyzacji generowania warian-

                                                 
14  T. Ash: Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for 

Conversions, Sybex 2008. 
15  T. Rayan: How to Measure Website Effectiveness Using New Success Metrics, 

http://ezinearticles.com, 2008. 
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tów projektowych i weryfikacji ich skuteczności z wykorzystaniem metod ewalu-
acyjnych16. 
 
 
3. Optymalizacja witryny z udziałem metod planowania doświadczeń 
 
 W dalszej części artykułu na podstawie elementów struktury pewnej witryny 
powiązanej z serwisem społecznościowym przeprowadzono przykładowe postępo-
wanie optymalizacyjne. Jego celem było określenie wpływu komponentów składo-
wych na konwersję, która w analizowanym przypadku odnosiła się do liczby reje-
stracji w stosunku do liczby użytkowników kierowanych na stronę docelową. 
Uwzględniono możliwość zastosowania analizy czynnikowej i selekcję komponen-
tów składowych witryny, które zapewniają maksymalizację współczynnika kon-
wersji. W ramach strony docelowej wyszczególniono elementy oddziaływania, 
takie jak nagłówki tekstowe H1 i H2, element graficzny I1 oraz przycisk nawigacyj-
ny B1, z różnymi wariantami kolorystycznymi B1,c, który jest głównym elementem 
interakcji kierującym użytkownika do formularza rejestracyjnego. Nagłówek H1 
eksponował w poszczególnych wariantach cechy systemu zorientowane na rozryw-
kę z oznaczeniem kodowym w systemie planowania (–2), interakcję ze społeczno-
ścią i wezwaniem do podjęcia akcji (–1), nowe znajomości (0), nowe znajomości  
z wezwaniem do akcji (1) oraz gry on-line (–2). Nagłówek H2 z informacją teksto-
wą odnosił się do zakładania konta użytkownika i obejmował pięć typów odwołań  
z różnym poziomem perswazji. Na podstawie powyższych założeń dla kolejnego 
etapu przyjęto wykorzystanie centralnego planu kompozycyjnego (przedstawionego 
w tabeli 2), który redukuje liczbę wariantów testowych i wyznacza kombinacje 
elementów składowych podlegające weryfikacji. 
 Parametry planu skonfigurowano w obrębie serwera aplikacyjnego i przygo-
towano strukturę witryny dla potrzeb eksperymentu. Do użytkowników kierowano 
różne warianty strony docelowej i uzyskano zakres zmienności współczynnika 
konwersji w przedziale od 1,39% do 13,81%. W otrzymanych wariantach najlepszy 
efekt uzyskano dla komponentów składających się z nagłówka H1 zorientowanego 
na społeczność oraz zawieranie znajomości w powiązaniu z elementem H2 z ozna-
czeniem kodowym −1 lub 0 przy występowaniu elementów graficznych I1 z ozna-
czeniem kodowym 1 i 2. W następnym kroku przeprowadzono analizę uzyskanych 
rezultatów i zbadano wpływ poszczególnych zmiennych na uzyskane rezultaty oraz 
zależności pomiędzy elementami składowymi. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki 
analizy ANOVA dla poszczególnych parametrów wejściowych.  
 

                                                 
16  S. Hassan: Evaluating the usability and content usefulness of Web sites: A benchmarking 

approach, „Journal of Electronic Commerce in Organizations” 2005, no. 3(2), s. 46–56. 
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Tabela 2 
Struktura planu eksperymentu z uwzględnieniem 47 wariantów 

 

Id H1 H2 I1 B1 B1,c 

1. −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 1,00 

2. 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 

3. 1,00 −1,00 1,00 −1,00 1,00 

4.  1,00 1,00 −1,00 −1,00 −1,00 

5. 1,00 1,00 −1,00 1,00 1,00 

6.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. −1,00 1,00 −1,00 1,00 1,00 

9. −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. −1,00 −1,00 1,00 −1,00 1,00 

… 

47 1,00 1,00 −1,00 −1,00 1,00 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 

Parametr SS df F p 

H1 (L) 41,76010 1 3000,526 0,011621

H1 (Q) 0,46600 1 33,483 0,108943

H2 (L) 15,25789 1 1096,302 0,019221

H2 (Q) 2,52693 1 181,564 0,047160

I1 (L) 0,53512 1 38,449 0,101792

I1 (Q) 26,18865 1 1881,694 0,014673

A1 (L) 11,33727 1 814,600 0,022296
  

 
Rys. 1.  Wyniki analizy ANOVA dla parame-

trów wejściowych 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Rys. 2. Powierzchnia odpowiedzi dla 
zmiennych H1 i I1  

Źródło: obliczenia własne. 
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Rys. 3.   Aproksymacja odpowiedzi układu  
              dla zmiennych wariantów H1 i I1 

Źródło:   obliczenia własne 

Rys. 4.   Predykcja odpowiedzi układu 
    

Źródło:   obliczenia własne. 

 
 Najwyższy poziom istotności uzyskano dla nagłówków H1 i H2. Na rysunku 2 
przedstawiono aproksymację powierzchni odpowiedzi dla pary H1 i I1, która wska-
zuje na zależności pomiędzy tymi elementami i wyjściem układu (poziomem kon-
wersji). Najwyższą wartość uzyskano dla piątego wariantu elementu graficznego I1 
eksponowanego razem z wariantem pierwszym H1. Na rysunku 3 przedstawiono 
wpływ wartości wejściowych H1 i H2 na efekt końcowy w ujęciu dwuwymiarowym 
w powiązaniu z predykcją (rysunek 4). Zaciemniony obszar reprezentuje najwyższe 
efekty. Na podstawie przeprowadzonej analizy można dokonać selekcji komponen-
tów, których kombinacje zapewniają rezultaty, i zintegrować je z witryną. Przed-
stawiona analiza wskazuje na możliwość wykorzystania metod planowania do-
świadczeń w projektowaniu witryn zorientowanych na efekty i daje możliwość 
redukcji wymiarowości zadań obliczeniowych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Projektowanie witryn internetowych wymaga rozpoznania charakterystyki 
audiencji i takiego doboru środków oddziaływania, aby zapewnić określony poziom 
realizacji przyjętego celu. W początkowej fazie rozwoju Internetu firmy, które loka-
lizowały swoją działalność w tym sektorze, zakładały generowanie dochodów  
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Aktualnie niewiele przedsiębiorstw może sobie 
na to pozwolić i przeważa orientacja na uzyskanie wyznaczonych rezultatów  
w możliwie krótkim czasie. Jednym z czynników decydujących o sukcesie przed-
sięwzięcia jest integracja elementów w obrębie witryny, które dają możliwość uzy-
skania maksymalnych możliwych w danych warunkach rezultatów. Przedstawione 
w artykule aspekty oddziaływania na odbiorcę wskazują na złożoność problemu. 
Uzyskane rezultaty determinuje wiele różnych czynników, które są powiązane wza-
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jemnymi relacjami. Jedną z możliwości optymalizacji struktury witryny jest wyko-
rzystanie metod analizy czynnikowej i generowanie rozwiązań zredukowanych  
w oparciu o przedstawioną w artykule procedurę. Jest to szczególnie istotne 
w sytuacjach, w których występuje złożona przestrzeń atrybutów, a wzmożona 
konkurencja wymaga poszukiwania metod oddziaływania na klientów, które przy-
czyniają się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań. 
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IDENTIFICATION OF ELEMENTS  
AFFECTING WEBSITES’ EFFECTIVENESS 

 
 

Summary 
 
 Within the structure of websites can be extracted the elements that play an impor-
tant role in interactive communication with the user and affect the obtained results. This 
article has been identifying the main elements of interaction and presents the use of 
analytical methods for increasing efficiency.  
 

Translated by Jarosław Jankowski 
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ROZWÓJ INTERNETU W POLSCE W LATACH 2006–2010 
 
 
 
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce został znacząco przyspieszo-
ny dzięki uruchomieniu w sierpniu 1993 roku pierwszego polskiego serwera WWW 
dla użytkowników indywidualnych. Od tamtej pory nastąpił bardzo szybki postęp 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, będący przede wszystkim wyni-
kiem pojawiania się nowych potrzeb informacyjnych użytkowników. Obecnie In-
ternet umożliwia m.in.: korzystanie ze stron internetowych, pobieranie plików, 
użytkowanie poczty elektronicznej, udział w czatach i forach dyskusyjnych, korzy-
stanie z usług bankowych, granie on-line, telefonowanie, sprzedaż towarów itd. 
 W 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rozpoczęto monitoro-
wanie wykorzystania Internetu w gospodarstwach domowych według metodologii 
zharmonizowanej z wymogami UE. Od tego czasu w Polsce corocznie realizowane 
jest badanie metodą wywiadu bezpośredniego, w którym udział jest dobrowolny. 
Wyniki prowadzonych badań publikowane są okresowo przez Główny Urząd Staty-
styczny w opracowaniu Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 
 Celem artykułu jest zbadanie rozwoju Internetu w Polsce poprzez analizę 
dynamiki wybranych zmiennych opisujących korzystanie z sieci internetowej przez 
użytkowników indywidualnych. W badaniu wykorzystano ogólnodostępne dane 
publikowane przez GUS oraz Eurostat z lat 2006–2010.  
 Jedną z cech charakterystycznych dla społeczeństwa informacyjnego jest wyso-
ki odsetek osób korzystających z komputera. W 2010 roku w Polsce regularnie korzy-
stało z niego ponad 57,7% gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w 
wieku 16–74 lat. W porównaniu z rokiem 2006 oznacza to wzrost o 34,19%. Na prze-
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strzeni badanych lat największy wzrost omawianej zmiennej w stosunku do roku 
poprzedniego zanotowano w 2009 roku (o 5,4 p.p.).1  
 Tendencję rozwojową odsetka regularnie korzystających z komputera gospo-
darstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat w Polsce w latach 
2006–2010 można opisać za pomocą funkcji liniowej (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1.  Odsetek gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat 

regularnie korzystających z komputera w Polsce w latach 2006–2010 (%) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…,  op.cit.  

 
 Oszacowana funkcja przyjęła następującą postać: 

nttyt ,...,2,1;87,3885,3ˆ   
 Współczynnik kierunkowy funkcji informuje, że w latach 2006–2010 odse-
tek gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat regu-
larnie korzystających z komputera w Polsce wzrastał z roku na rok średnio o 3,85 
p.p. Wyznaczony model charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do danych 
empirycznych, na co wskazują wartości współczynnika determinacji liniowej  
(R2 = 98,85%) oraz współczynnika zmienności losowej (Vs = 1,5%)2, co pozwala 
na przyjęcie go do prognozowania. Wyznaczone prognozy wraz z błędami przed-
stawiono w tabeli 1. Wartości błędów prognoz nieprzekraczające 10% wskazują 
na dopuszczalność prognoz3. 
 

                                                 
1  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, 

GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010. 
2  Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość współczynnika  nie przekracza 

10%, za: A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-
nia, PWN, Warszawa 2004, s. 36. 

3  Ibidem, s. 48. 
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Tabela 1  
Prognoza odsetka gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat 

regularnie korzystających z komputera w Polsce 
 

Rok 
Wartość prognozy 

(mln) 

Średni błąd prognozy  

ex ante (mln osób) 

Średni względny błąd 

prognozy ex ante (%) 

2011 61,97 1,1 1,77 

2012 65,85 1,27 1,93 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, op. cit.  
 
 Duża liczba osób korzystających z komputera oraz dynamiczny rozwój infra-
struktury umożliwiającej korzystanie z Internetu sprawiły, że w badanym okresie 
bardzo wzrósł odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do sieci.  
W roku 2006 dostęp do Internetu miało niecałe 36% gospodarstw domowych  
przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat w Polsce, podczas gdy w roku 2010 
odsetek ten wynosił już ponad 63% (rysunek 2). Intensywny wzrost zanotowano 
zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Największym odsetkiem gospo-
darstw domowych z dostępem do Internetu charakteryzowały się duże miasta 
(31,5% w 2006 i 63,7% w 2010). Na obszarach wiejskich dostęp gospodarstw do-
mowych do Internetu jest wciąż na dużo niższym poziomie. Jednak w 2010 roku na 
wsiach było ponad dwukrotnie więcej gospodarstw domowych z dostępem do In-
ternetu niż w roku 2006. Tak duże tempo wzrostu może w niedługim czasie dopro-
wadzić do zrównania odsetka gospodarstw domowych z dostępem do Internetu  
w miastach i na wsiach. 

 
Rys. 2.  Odsetek gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat 

posiadających dostęp do Internetu według miejsca zamieszkania (%)4 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, op. cit.  

                                                 
4  Duże miasta – powyżej 100 tys. mieszkańców; małe miasta – poniżej 100 tys. mieszkań-

ców, za: Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, op. cit.  
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 W roku 2010 w Polsce z Internetu regularnie korzystało 24,2 mln osób, czyli  
o 76,7% więcej niż w 2006. W całym badanym okresie zmienna ta charakteryzowa-
ła się wzrostową tendencją liniową (rysunek 3). W wyniku estymacji parametrów 
wyznaczono następującą postać modelu opisującego kształtowanie się liczby osób 
korzystających regularnie z Internetu w Polsce w latach 2006–2010: 

nttyt ,...,2,1;01,1102,2ˆ   

 
Rys. 3.  Liczba osób korzystających regularnie z Internetu w Polsce w latach 2006–2010 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit.  

 
 Wartość współczynnika kierunkowego funkcji wskazuje, że w Polsce w latach 
2006–2010 liczba osób mających dostęp do Internetu wzrastała rocznie średnio  
o 2,02 mln osób. Oszacowana funkcja jest dobrze dopasowana do danych rzeczywi-
stych (R2 = 98,81% oraz Vs = 2,38%). Na jej podstawie wyznaczono prognozy wraz 
z błędami, które przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
Prognoza liczby osób regularnie korzystających z Internetu w Polsce 

Rok 
Wartość prognozy 

(mln) 

Średni błąd prognozy  

ex ante (mln) 

Średni względny błąd 

prognozy ex ante (%) 

2011 23,15 0,59 2,55 

2012 25,17 0,69 2,74 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 
 
 W badanym okresie podstawowym miejscem korzystania z Internetu był dom. 
W tym miejscu także nastąpił największy przyrost użytkowników w roku 2010  
w porównaniu z 2006 (rysunek 4).  
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Rys. 4.  Podstawowe miejsca korzystania z Internetu w Polsce w latach 2006 i 2010 (%) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 
 Najpopularniejszą aktywnością użytkowników indywidualnych w Internecie 
jest korzystanie z poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji o towarach  
i usługach oraz udział w czatach i forach dyskusyjnych (tabela 3).  
 

Tabela 3 
Cele korzystania z Internetu w Polsce w latach 2006 i 2010 

 

Cele korzystania z Internetu 

Osoby korzystające  

z Internetu (%) 

2006 2010 

Korzystanie z poczty elektronicznej 27,2 47,8 

Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach 24,7 39,2 

Udział w czatach i forach dyskusyjnych 17,7 32,2 

Czytanie, pobieranie czasopism on-line 16,1 17,4 

Granie w gry, pobieranie plików z grami, muzyką, filmami 16,2 22 

Szukanie informacji dotyczących zdrowia 10,9 25,3 

Słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line  9,8 22 

Korzystanie z usług bankowych 9,1 25,3 

Telefonowanie przez Internet, odbywanie wideokonferencji 8 20 

Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce 10 17,4 

Pobieranie programów komputerowych 11,7 16,5 

Szukanie pracy, wysyłanie ofert 7,2 10,4 

Sprzedawanie towarów np. na aukcjach 5,2 7,9 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 
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 Na przestrzeni lat 2005–2010 najwięcej przybyło osób korzystających w In-
ternecie z usług bankowych oraz wyszukujących informacji dotyczących zdrowia. 
Wysoką dynamikę wzrostu wykazują także takie czynności, jak słuchanie radia  
i oglądanie telewizji on-line, telefonowanie przez Internet oraz odbywanie wide-
okonferencji. Wiele z tych aktywności nie byłoby możliwych, gdyby nie wprowa-
dzenie Internetu szerokopasmowego, który dzięki dużej szybkości przepływu in-
formacji pozwala na korzystanie z różnorodnych zaawansowanych usług. 
 Dostęp do Internetu szerokopasmowego w roku 2006 miało niespełna 21,6% 
gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat w Polsce.  
W roku 2010 odsetek ten wynosił już blisko 57%. Oznacza to, że corocznie przy-
bywało średnio 27,34% gospodarstw domowych z dostępem do Internetu szeroko-
pasmowego. Tempo tego wzrostu było większe niż przyrost gospodarstw domo-
wych z dostępem do Internetu ogółem (średnio o 15,28% rocznie; rysunek 5). 

 
Rys. 5.  Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu oraz z dostępem do 

Internetu szerokopasmowego w Polsce w latach 2006–20105 (%) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit.  

 
 Największy przyrost gospodarstw domowych z dostępem do łącza szerokopa-
smowego w roku 2010 w porównaniu z 2006 nastąpił na obszarach wiejskich –  
o 378,57%; a najmniejszy w dużych miastach – o 102,22%. Nie zmienia to jednak 
faktu, że łącze to jest wciąż najszerzej dostępne w dużych miastach (rysunek 6). 
 

                                                 
5  Gospodarstwa domowe przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat. 



Rozwój Internetu w Polsce w latach 2006–2010 607

 
Rys. 6.  Odsetek gospodarstw domowych przynajmniej z jedną osobą w wieku 16–74 lat 

posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego wg miejsca zamieszkania 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…op. cit. 

 
Podsumowanie 
 
1. Odsetek gospodarstw domowych regularnie korzystających z komputera oraz 

liczba osób regularnie korzystających z Internetu w Polsce w latach 2006–2010 
charakteryzowały się liniową tendencją rozwojową. W roku 2012 liczba osób 
regularnie korzystających z Internetu może przekroczyć 25 mln osób. 

2. Największym dostępem do Internetu charakteryzowały się gospodarstwa do-
mowe w dużych miastach, jednakże na obszarach wiejskich w badanych latach 
nastąpił intensywny wzrost, co sprawiło, że znacznie zmniejszyła się różnica  
w dostępie do Internetu między miastem a wsią. 

3. W latach 2006–2010 pod względem miejsca korzystania z Internetu odnotowa-
no największy przyrost użytkowników w domu, co świadczy o coraz większej 
dostępności i upowszechnianiu się łącza internetowego wśród użytkowników 
indywidualnych. 

4. Najpopularniejsze aktywności użytkowników indywidualnych w Internecie to: 
korzystanie z poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji o towarach  
i usługach oraz udział w czatach i forach dyskusyjnych. 

5. Wprowadzenie Internetu szerokopasmowego umożliwiło rozpowszechnienie 
się tak zawansowanych usług internetowych, jak słuchanie radia i oglądanie te-
lewizji on-line, telefonowanie przez Internet, odbywanie wideokonferencji, 
granie on-line. Dzięki tej technologii nastąpił także rozwój bankowości elek-
tronicznej, co wyraża się intensywnym wzrostem korzystających z interneto-
wych usług bankowych. 

6. Szybszy rozwój Internetu szerokopasmowego na wsiach niż w miastach może 
wskazywać na to, że mimo nieco późniejszego wprowadzania technologii 
umożliwiających dostęp Internetu na obszarach wiejskich, często wprowadzane 
jest tam od razu łącze szerokopasmowe. 
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Summary 
 
 This article aims to examine the development of the Internet in Poland by analysis 
of the dynamics of selected variables describing the use of the Internet by individual 
users. The study paid special attention to the development of broadband, which allows 
the use of advanced Internet services. There has also been predictions of selected va-
riables describing the evolution of the Internet in Poland. 
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OCHRONA ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH W SIECIACH KOOPERACYJNYCH  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ramach współpracy sieciowej uzyskiwanie określonej wartości przez koope-
rantów jest możliwe na drodze negocjowania udziału w wartości ekonomicznej gene-
rowanej bezpośrednio z realizacji wspólnych zadań oraz internalizacji wiedzy, zdol-
ności posiadanych przez partnerów. W związku z tym pozyskiwanie i ochrona wiedzy 
to kluczowe aspekty współpracy sieciowej z punktu widzenia jej uczestników.  
 Biorąc pod uwagę fakt, iż eksploracja naukowa zagadnienia ochrony strate-
gicznych zasobów intelektualnych firm uczestniczących w sieci jest stosunkowo 
skromna, w niniejszym artykule przedstawiono jego zarys teoretyczny. 
 
 
1. Perspektywy badawcze problematyki 
 
 W ramach literatury przedmiotu prezentowane jest szerokie spektrum zróżni-
cowanych motywów powstawania sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Jedną  
z głównych przesłanek jest synergia wiedzy poszczególnych uczestników, która 
umożliwia osiąganie celów niedostępnych dla indywidualnych podmiotów, a zara-
zem determinuje efektywność podejmowanych wspólnie działań1. Przy czym two-
rzenie sprzyjających warunków dla procesu wspólnego uczenia się w sieci z jednej 
strony zapewnia możliwość generowania nowej wiedzy, z drugiej natomiast zwięk-
sza ryzyko przechwycenia know-how o charakterze kluczowym dla pozycji konku-

                                                 
1  G. Hamel: Competition for competence and inter-partner learning within international 

strategic alliances, „Strategic Management Journal” 1991, vol. 12. 
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rencyjnej uczestników2. Pozyskiwanie i ochrona zasobów intelektualnych to wza-
jemnie współzależne procesy, które w sieciach kooperacyjnych przedsiębiorstw 
stają się jeszcze bardziej złożone i wielowymiarowe, implikując tym samym ko-
nieczność formułowania nowych, zintegrowanych reguł działania przez uczestni-
ków sieci. Tymczasem, o ile problematyka pozyskiwania wiedzy w związkach ko-
operacyjnych stała się ośrodkiem uwagi licznego grona badaczy, to eksploracja 
naukowa zagadnienia ochrony strategicznych zasobów intelektualnych firm uczest-
niczących w sieci jest wyraźnie uboższa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak  
i empirycznym3. Niemniej jednak istniejące w ramach literatury przedmiotu rozwa-
żania dotyczące ochrony własności intelektualnej w sieciach współpracy można 
usystematyzować w ramach trzech głównych perspektyw, a mianowicie: 

 perspektywa kosztów transakcyjnych, 
 perspektywa relacji społecznych, 
 perspektywa podejścia zasobowego. 

 Z punktu widzenia teorii kosztów transakcyjnych kooperacyjne związki 
przedsiębiorstw reprezentują hybrydowe formy organizacji, sytuowane pomiędzy 
skrajnymi formami struktur zarządzania, tj. rynkiem i hierarchią. Biorąc pod uwagę 
różnorodność form współdziałania, ich pozycja na wspomnianym kontinuum struk-
tur zarządzania będzie zdeterminowana poziomem występujących kosztów transak-
cyjnych. Przy wyższych kosztach transakcyjnych (negocjacje, realizacja kontrak-
tów, wysoka niepewność technologiczna itp.) bardziej dominują hierarchiczne 
struktury zarządzania danymi związkami kooperacyjnymi4. Wyniki przeprowadzo-
nych badań potwierdzają, że im wyższa jest niepewność odnośnie do zachowań 
oportunistycznych partnerów oraz specyficzność zasobów, tym bardziej pożądanym 
rozwiązaniem organizacyjnym dla firm uczestniczących w sieci staje się kontrola 
strategiczna5. Z tego powodu w ramach nurtu kosztów transakcyjnych przyjmuje 
się, że wyższy stopień integracji współpracy (np. powiązania kapitałowe) stanowi 
podstawowy sposób ochrony uczestników przed zachowaniami oportunistycznymi 
partnerów, gdyż zapewnia zarówno współbieżność celów, jak i skuteczniejsze me-
chanizmy koordynacji, monitoringu i kontroli6. Część badaczy wskazuje na dodat-
kowy aspekt ścisłych powiązań kooperacyjnych, który podważa wiarygodność tego 
wniosku w odniesieniu do intelektualnych zasobów uczestników. Okazuje się bo-
wiem, że w ramach ścisłych powiązań bliskie, bezpośrednie interakcje między part-

                                                 
2  Ibidem. 
3  Ibidem, s. 100; J. Jordan, J. Lowe: Protecting Strategic Knowledge: Insights from Colla-

borative Agreements in the Aerospace Sector, „Technology Analysis & Strategic Management” 
2004, vol. 16, no. 2, s. 241. 

4  J. Jordan, J. Lowe, Protecting… op. cit., s. 243–244. 
5  Ibidem, s. 243; 
6  P. Kale, H. Singh, H. Perlmutter: Learning and protection of proprietary assets in stra-

tegic alliances: building relational capital, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21, s. 224. 
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nerami umożliwiają nie tylko sprawniejszy proces uczenia się, lecz również sku-
teczniejszy transfer wiedzy, w tym know-how, wiedzy ukrytej poszczególnych part-
nerów7. Tym samym jakkolwiek wyższy stopień integracji między kooperantami 
wspomaga realizację celów danej sieci kooperacyjnej, to jego wpływ na poziom 
ochrony własności intelektualnej uczestników nie jest już jednoznaczny.  
 W ramach kolejnego podejścia problem ochrony kluczowych zasobów niema-
terialnych rozważany jest przez pryzmat relacji społecznych w ramach sieci, kształ-
towanego kapitału społecznego i zaufania. Zgodnie z tą perspektywą badawczą 
relacje społeczne odgrywają kluczową rolę w procesie kontroli i koordynacji dzia-
łań w związkach kooperacyjnych. Przy czym kluczem do kształtowania korzyst-
nych relacji społecznych jest dobór odpowiednich partnerów do współpracy. Po-
szczególni autorzy przedstawiają różne zestawy kryteriów doboru kooperantów, 
istnieje jednak wspólny mianownik formułowanych wymogów – to komplementar-
ność zasobów i domeny oraz kompatybilność celów, organizacji i technologii8. 
Partnerzy spełniający kryterium komplementarności i kompatybilności wnoszą do 
danego układu kooperacyjnego zróżnicowane i cenne zdolności w odrębnych ob-
szarach, co pozytywnie wpływa na harmonizację procesu uczenia się w ramach 
całej tworzonej sieci kooperacyjnej9. Odpowiedni dobór kooperantów stanowi pod-
stawę budowania bliskich, międzypartnerskich relacji opartych na zaufaniu.  
W ramach wielostronnych powiązań kooperacyjnych zaufanie i normy społeczne 
stanowią uzupełnienie, a czasem wręcz substytucję tradycyjnych instrumentów 
kontroli10. Bazując na zbieżności celów oraz myślenia strategicznego partnerzy 
wypracowują bowiem wspólne formalne i nieformalne kody postępowania zapo-
biegające nadużyciom. Ten społeczny mechanizm kontroli nie służy tylko prewen-
cji lecz również do rozwiązywania konfliktów, które występują we wszystkich 
związkach kooperacyjnych na skutek istniejących w nich wzajemnych zależności. 
Zarządzanie konfliktem, oparte przede wszystkim na intensywnej wzajemnej ko-
munikacji, umożliwia wczesne identyfikowanie sytuacji problemowych i jednocze-
śnie zapewnia uczestnikom poczucie „proceduralnej sprawiedliwości”11. Należy 
jednak podkreślić, że relacje oparte na zaufaniu kształtowane są na poziomie perso-
nalnym12, a bliskie, bezpośrednie relacje interpersonalne to nie tylko wsparcie du-
cha współpracy lecz również potencjalne słabe ogniwo ochrony własności intelek-
tualnej danego kooperanta13. Bliska współpraca sprawia bowiem, że know-how 

                                                 
7  D.C. Mowery, J.E. Oxley, B.S. Silverman: Strategic alliances and interfirm knowledge 

transfer, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17; J. Jordan, J. Lowe: Protecting…,  op. cit.  
8  J. Jordan, J. Lowe: Protecting…,  op. cit., s. 245. 
9  D. C. Mowery, J.E. Oxley, B.S. Silverman: Strategic…,  op. cit. 
10  M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna, Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010. 
11  P. Kale, H. Singh, H. Perlmutter: Learning…,  op. cit., s. 223–224. 
12  Ibidem, s. 220–222. 
13  J. Jordan, J. Lowe: Protecting…, op. cit.; G. Hamel: Competition…, op. cit. 
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przedsiębiorstwa staje się bardziej transparentne, łatwiejsze w identyfikacji i imita-
cji, co często prowadzi raczej do zwiększenia niż zmniejszenia ryzyka oportuni-
stycznych zachowań partnerów14. Co więcej, w przypadku know-how dotyczącego 
innowacji, czyli wiedzy o charakterze kluczowym dla potencjału konkurencyjnego 
danej firmy, bliskie relacje interpersonalne powodują jego wyciek w ciągu roku od 
podjęcia przez firmę działań rozwojowych15. Zatem z punktu widzenia ochrony 
własności intelektualnej danego kooperanta bliska współpraca, budowanie społecz-
nych relacji może w praktyce okazać się bronią obosieczną. Niestety, w ramach tego 
nurtu prace badawcze skoncentrowane są przede wszystkim na związku między za-
ufaniem  
a efektywnością współpracy partnerów na poziomie całej sieci, brak jest natomiast 
badań poświęconych relacji zaufanie – zatrzymywanie wartości przez kooperantów16.  
 Zgodnie z ostatnią z omawianych perspektyw, czyli podejściem zasobowym, 
firma stanowi porfolio kluczowych kompetencji, a tym samym konkurencja między 
firmami odbywa się raczej na płaszczyźnie zasobów intelektualnych niż produk-
tów17. Osiąganie przewagi konkurencyjnej związane jest z własnością lub kontrolą 
rzadkich, cennych, odpornych na imitację i substytucję zasobów18. Proces zatrzy-
mywania wartości jest wzmacniany poprzez kontrolę kluczowego zasobu, w sto-
sunku do którego zachodzi zjawisko konkurencji. Przy czym uczestnictwo w sieci 
oznacza zaangażowanie kapitału, wiedzy i kompetencji firmy w proces wspólnego 
tworzenia wartości. Partnerzy podejmujący współpracę w ramach sieci korzystają 
bowiem z rozszerzonego portfela zasobów składającego się z zasobów wewnętrz-
nych (posiadanych i/lub kontrolowanych przez uczestnika sieci) oraz zasobów ze-
wnętrznych/sieci (posiadanych i/lub kontrolowanych przez partnerów). Dany 
uczestnik sieci może wykorzystywać wspomniane kategorie zasobów poprzez trzy 
mechanizmy współtworzenia wartości, a mianowicie19: 

 suplementacja – bezpośredni dostęp do zasobów komplementarnych wspie-
rających tworzenie oferty usługowej, komercjalizację produktów uczestni-
ka sieci; 

 synergia – łączenie wewnętrznych i sieciowych zasobów w ramach różno-
rodnych konfiguracji; 

                                                 
14  J. Jordan, J. Lowe: Protecting…, op. cit., s. 254. 
15  E. Mansfield: How rapidly does new industrial technology leak out? „The Journal of In-

dustrial Economics” 1985, vol. XXXIV, no. 2. 
16  J. Jordan, J. Lowe: Protecting…, op. cit., s. 246. 
17  G. Hamel: Competition…, op. cit., s. 83. 
18  J. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Manage-

ment” 1991, vol. 17, no. 1, s. 105–109. 
19  D. Lavie: Alliance portfolios and firm performance: a study of value creation and appro-

priation in the U.S. software industry, „Strategic Management Journal” 2007, vol. 28, s. 1191–
1192. 
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 internalizacja – modyfikacja wewnętrznego portfolio zasobów poprzez imi-
tację, uczenie się, nabycie lub przejęcie zasobów sieciowych. 

 Wyniki obserwacji współpracy sieciowej pozwalają stwierdzić, że uczestnicy 
posiadający największy udział we wspólnie tworzonej wartości niekoniecznie za-
trzymują wytworzoną wartość w udziale proporcjonalnym do wniesionego wkła-
du20. Głównym czynnikiem determinującym wielkość zatrzymywanej wartości jest 
siła przetargowa podmiotu w danym związku kooperacyjnym, której poziom wy-
znaczają dwa podstawowe czynniki21: 

 stawka stron biorących udział we współpracy – im wyższa stawka dla da-
nego podmiotu, tym niższa jest jego siła przetargowa w układzie koopera-
cyjnym; 

 dostępność alternatywnych formuł tworzenia wartości – im większa do-
stępność dla danej firmy, tym wyższa jest jej siła przetargowa w układzie 
kooperacyjnym.  

 Jednakże siła przetargowa to funkcja zależności, która może ulec zmianie na 
skutek czynników zewnętrznych względem danej sieci współpracy (zmiany techno-
logii, rynku) lub wewnętrznych, kontrolowanych przez daną firmę. Takim we-
wnętrznym czynnikiem jest właśnie zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, in-
ternalizowania wiedzy partnerów22. Zatem z punktu widzenia kształtowania pozycji 
konkurencyjnej kooperanci muszą kształtować spójne strategie udostępniania  
i równoczesnej ochrony wiedzy w ramach sieci powiązań kooperacyjnych. Sku-
teczną implementację tych dwóch przeciwstawnych opcji strategicznych umożliwia 
modularyzacja na poziomie wiedzy. Modułowy system wiedzy organizacyjnej po-
zwala bowiem wyznaczyć wyraźne granice między obszarami wiedzy objętej ścisłą 
ochroną a strefami udostępnianymi partnerom. Oznacza tworzenie kompatybilnych 
modułów własności intelektualnej, tzn. modułów wiedzy posiadających jednorodny 
status w zakresie praw ochrony własności intelektualnej23. Podział zadań w ramach 
sieci, zgodny z modułami własności intelektualnej, umożliwia partnerom dzielenie 
się wiedzą, a zarazem zatrzymywanie wartości generowanej przez posiadane klu-
czowe zasoby wiedzy. Niemniej jednak skuteczność tej formy ochrony jest ograni-
czona w przypadku innowacji systemowych, które wymagają zmian w ramach całej 
architektury procesu tworzenia wartości, a tym samym mechanizm izolacji wiedzy 
w modułach nie znajduje w pełni skutecznego zastosowania. 
 

                                                 
20  A. Afuah: Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, Rout-

ledge, New York 2009, s. 104; J. Henkel, C.Y. Baldwin: Modularity for Value Appropriation - 
Drawing the Boundaries of Intellectual Property, „Harvard Business School Working Paper” 
2009. 

21  G. Hamel: Competiton…, op. cit., s. 100. 
22  Ibidem. 
23  J. Henkel, C.Y. Baldwin: Modularity…, op. cit. 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawione w opracowaniu nurty badawcze zawierają istotne treści dla 
naukowego i praktycznego poznania problemu ochrony niematerialnych zasobów 
uczestników sieci kooperacyjnych. Proponowane w ramach każdej z perspektyw 
działania należy traktować w kategoriach rozwiązań cząstkowych, ze względu na 
ich ograniczoną skuteczność. Zawężona optyka rozważań prowadzi bowiem do 
nadmiernego uproszczenia specyfiki złożonych relacji i zależności charakteryzują-
cych rozległe związki współdziałania, co skutkuje formułowaniem posunięć strate-
gicznych bez uwzględnienia wszystkich uwarunkowań ich efektywności. Niemniej 
analiza treści omawianych ujęć pozwala stwierdzić, że wykazują znaczną wzajemną 
komplementarność. To z kolei, w obliczu obserwowanej fragmentaryzacji wiedzy 
na temat ochrony zasobów intelektualnych kooperantów, stanowi istotną przesłankę 
do podjęcia działań na rzecz wypracowania zintegrowanego podejścia do niniejszej 
problematyki. 
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PROTECTION OF INTANGIBLE ASSETS IN COOPERATIVE NETWORKS 
 
 

Summary 
 
 In cooperative networks firms appropriate value through bargaining over the eco-
nomic benefits generated from successful execution of joint tasks and through interna-
lizing the knowledge of partners. Consequently, acquisition and protection of know-
ledge are the key issues for collaborating parties. Taking into account the shortage of 
theoretical basis concerning protection of intellectual resources in networks, the paper 
presents an outline of this subject. 
 

Translated by Marta Najda-Janoszka 
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WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ 
NA PRZYKŁADZIE ŻYCZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przez większą część XX wieku popularne formy komunikacji między ludźmi 
w zasadzie nie zmieniały się. Następowało natomiast upowszechnienie podstawo-
wych usług pocztowych i telekomunikacyjnych. W krajach rozwiniętych większość 
społeczeństwa uzyskała możliwość korzystania z telefonu i usług pocztowych: 
przesyłek listowych i telegramów. Do wyjątków wśród krajów europejskich należa-
ła, w czasach przynależności do bloku wschodniego, Polska, ponieważ ówczesny, 
jedyny operator państwowy, Polska Poczta, Telegraf i Telefon, nie potrafił zapew-
nić powszechnego dostępu do sieci telefonicznej, a dostępność i jakość usług pocz-
towych były bardzo niskie. Słaby poziom obsługi klienta jeszcze do dziś bywa ob-
serwowany w działaniach następców tej organizacji, obecnego i byłego monopoli-
sty: Poczty Polskiej S.A. i Telekomunikacji Polskiej S.A.  
 Natomiast inne formy komunikacji, mimo istniejących możliwości technicz-
nych i ekonomicznych, nie rozpowszechniły się, na przykład wbrew oczekiwaniom 
nie rozwinęły się usługi wideotelefoniczne.  
 Gwałtowne zmiany form komunikacji zaczęły zachodzić w ostatnim dziesię-
cioleciu ubiegłego wieku. Upowszechnienie dostępu do Internetu oraz rozwój sieci 
komunikacji mobilnej zmieniły zasadniczo model i formy komunikacji między-
ludzkiej.  
 W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań nad wykorzystaniem róż-
nych form przekazywania jednego z najbardziej popularnych komunikatów przesy-
łanych między ludźmi – życzeniami okolicznościowymi.  
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1. Wykorzystanie form zdalnej komunikacji międzyludzkiej w Polsce 
 
 Obok naturalnych form komunikacji charakteryzujących bezpośrednie kontak-
ty międzyludzkie w toku rozwoju cywilizacji powstały kanały przesyłania komuni-
katów na odległość. Najpowszechniej używanym spośród tradycyjnych kanałów 
stała się instytucja poczty. Od drugiej połowy XIX wieku rozwijały się zastosowa-
nia nowych form komunikacji wykorzystujących wynalazki techniczne: telegrafu, 
telefonu, dalekopisu. Lata 90. dwudziestego wieku przyniosły bardzo gwałtowne 
rozpowszechnienie się nowych usług telekomunikacyjnych wykorzystujących In-
ternet i sieci telefonii komórkowej. W efekcie tradycyjne usługi traciły na znacze-
niu, a publiczne usługi telegraficzne całkowicie przestały być świadczone w wielu 
krajach. Od roku 2000 obserwowany jest w Polsce stały spadek ilości przesyłek 
listowych zwykłych, z 2,041 mld w roku 2000 do 1,224 mld w 20091. Nastąpił 
natomiast w tym okresie wzrost liczby nadanych listów poleconych. Jednak nie 
świadczy to o atrakcyjności tej formy komunikacji, lecz raczej o zacofaniu admini-
stracji publicznej i polskiego systemu prawnego wymagającego częstego stosowa-
nia tej formy przesyłek. Podobnie maleje liczba abonentów telefonii stacjonarnej,  
z 10,74 mln pod koniec roku 2000 do 7,381 mln w końcu 2009. Stale natomiast rośnie 
liczba abonentów telefonii komórkowej i użytkowników Internetu. W roku 2000 było  
w Polsce zaledwie 6,748 mln abonentów telefonii ruchomej, a w 2009 liczba ta wynisiła 
44,989 mln2 Podobnie rośnie ilość osób regularnie korzystających z Internetu, w roku 
2006 stanowili oni 34,4% całej populacji w Polsce, a w 2010 – 54,6%3. 
 Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w 2010 roku, 
dotyczące form komunikacji między ludźmi, wskazują, że 47,8% populacji korzy-
stało w celach prywatnych z poczty elektronicznej, 32,2% brało udział w czatach  
i forach dyskusyjnych, a 20% telefonowało przez Internet lub odbywało wideokon-
ferencje w celach prywatnych4. Nie są jednak dostępne bardziej szczegółowe dane 
dotyczące celów wykorzystania tych form i relacji do poziomu wykorzystania al-
ternatywnych, tradycyjnych form komunikacji.  
 
 

                                                 
1  Łączność – wyniki działalności w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 40. 
2  Ibidem, s. 40.  
3  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wynik badań statystycznych z lat 2006–2010, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 88. 
4  Ibidem, s. 95. 
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2. Cel i metoda badań  
 
 Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu nowe formy komunikacji 
zastępują tradycyjne. Do badań został wybrany dobrze zdefiniowany i jednoznacz-
nie identyfikowalny rodzaj komunikatu przesyłany zarówno tradycyjnymi, jak 
i nowymi elektronicznymi kanałami. Te wymagania spełnia przekazywanie życzeń 
okolicznościowych i świątecznych, powszechnie przyjęta forma zachowań społecz-
nych w naszej kulturze, dotycząca wszystkich pokoleń i grup społecznych.  
 Badania zostały przeprowadzone na studentach, grupie wiekowej i zawodo-
wej, która klasyfikuje się jako najczęściej korzystająca z Internetu i innych nowinek 
technologicznych5. Taki dobór badanych pozwala zaobserwować zmiany metod 
komunikacji w grupie, w której można je zauważyć najwcześniej i najwyraźniej. 
Obiektem badań byli studenci pierwszego roku studiów licencjackich Szkoły 
Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Badanie objęło studentów studiów 
dziennych, popołudniowych i sobotnio-niedzielnych w proporcji odpowiadającej 
liczbie studentów przyjętych na różne rodzaje studiów. Do badań wybrano losowo 
grupy studentów na zajęciach obowiązkowych dla wszystkich studentów, bez 
względu na wybierany później kierunek studiów. Dzięki temu badana grupa dobrze 
reprezentuje studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na polskoję-
zycznych studiach licencjackich w SGH. 
 Badania przeprowadzono metodą ankiety audytoryjnej na zajęciach obowiąz-
kowych, co pozwoliło osiągnąć stuprocentowy zwrot ankiet. Spośród 382 ankiet  
7 odrzucono ze względu na nierzetelny sposób wypełnienia, a 375 poddano analizie. 
 W ankiecie zostały uwzględnione cztery kanały przesyłania komunikatów 
powszechnie wykorzystywane do przekazywania życzeń okolicznościowych: 

 tradycyjna karta pocztowa lub list z życzeniami, 
 życzenia przesłane za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS, 
 poczta elektroniczna, 
 usługa wysłania elektronicznej karty z życzeniami (e-kartki) oferowana 

przez portale lub serwisy społecznościowe. 
 Do badania zostały wybrane kanały umożliwiające komunikację w trybie 
asynchronicznym. Dlatego pominięto w ankiecie rozmowy telefoniczne i inne for-
my komunikacji synchronicznej. Dzięki temu badania dotyczyły bardzo dobrze 
znanego i precyzyjnie zdefiniowanego rodzaj komunikatu, tradycyjnej karty z ży-
czeniami i jej elektronicznych odpowiedników. W badaniu pominięto też telegram 
na blankiecie ozdobnym, ponieważ ten rodzaj usługi jest już obecnie prawie niewy-
korzystywany.  
 

                                                 
5  Ibidem, s. 89. 
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3. Wyniki badań ankietowych – wykorzystanie wiadomości SMS 
 
 Wyniki potwierdziły trafność wyboru rodzaju komunikatu do badań. Tylko  
6 respondentów (1,6% badanych) stwierdziło, że nigdy nie wysyła życzeń okoliczno-
ściowych w żadnej z form podanych w ankiecie, a dalsze 2,4% uczestników badania 
wybrało wyłącznie wskazania „nigdy” lub „rzadko”. Jest to więc rodzaj komunikatu 
wysyłany regularnie przez prawie wszystkich, bo aż 96%, ankietowanych. 
 Najpopularniejszą formą przekazywania życzeń okolicznościowych okazały 
się wiadomości SMS. Aż 58,7% respondentów korzysta z tej formy bardzo często,  
a 79,2% bardzo lub dość często. Jednocześnie najmniej, bo tylko 3,5%, ankietowa-
nych zupełnie nie korzysta z tej formy przesyłania życzeń okolicznościowych (ry-
sunek 1). Co więcej, najczęściej wskazywaną w ankiecie kombinacją odpowiedzi 
było wskazanie na bardzo częste wykorzystywanie wiadomości SMS i całkowite 
zrezygnowanie z pozostałych form komunikatów okolicznościowych. Aż 8% re-
spondentów wskazało taką kombinację odpowiedzi.  
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Rys. 1.  Wykorzystanie wiadomości SMS do przesyłania życzeń okolicznościowych  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Dominacja komunikatów SMS jest jeszcze lepiej widoczna, jeśli bezpośrednio 
zestawić wskazania respondentów na najczęściej wysyłane i zupełnie niewykorzy-
stywane formy. W obu przypadkach różnica między wiadomościami SMS a pozo-
stałymi kanałami komunikacyjnymi jest znaczna (rysunki 2 i 3).  
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Rys. 2.  Odsetek respondentów bardzo często wykorzystujących poszczególne formy prze-

syłania życzeń okolicznościowych  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W przypadku życzeń okolicznościowych ogromna przewaga wiadomości 
SMS nad innymi formami może być zaskakująca. Życzenia imieninowe, urodzino-
we czy świąteczne raczej kojarzą się z odświętną, elegancką formą. Nawet w ra-
mach usług telegraficznych stosowane były specjalne blankiety na życzenia imieni-
nowe, urodzinowe lub ślubne. Natomiast wiadomości SMS charakteryzują się bar-
dzo lakoniczną formą, a ponadto przyjęte jest stosowanie w nich rozmaitych skró-
tów.  
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Rys. 3.  Odsetek respondentów nigdy niewykorzystujących poszczególnych form przesyła-

nia życzeń okolicznościowych  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Zaletą wiadomości tekstowych jest natomiast wysoka dostępność i duża wy-
goda w stosowaniu. Posiadając telefon komórkowy, można wysłać SMS niemal  
z każdego miejsca w dowolnym momencie. Ponadto odbiorca zwykle ma możli-
wość odczytania go niemal natychmiast po wysłaniu. Jest to też dość tania forma, 
choć np. wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej nie wiąże się  
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z żadnymi kosztami bezpośrednimi. Niewątpliwie jednak decydującym czynnikiem 
jest ogólna popularność wiadomości SMS, szczególnie wśród osób młodych.  
 
 
4. Wyniki badań ankietowych – wykorzystanie tradycyjnych kart pocztowych 
 
 Badania wykazały, że wbrew niektórym stereotypom wiele młodych osób nie 
rezygnuje z tradycyjnych form komunikacji, a nawet niektórzy przekładają je nad 
nowoczesne, elektroniczne formy komunikacji. Aż 14,7% respondentów bardzo 
często korzysta z tradycyjnych kart z życzeniami przesyłanych pocztą. Dokładnie 
taki sam odsetek wysyła je dość często (rysunek 4). Dwóch respondentów stwier-
dziło nawet, że korzysta wyłącznie z tej formy, w tym jeden bardzo często. Z dru-
giej strony 42,9% ankietowanych w ogóle nie korzysta z tradycyjnej formy przesy-
łania życzeń, a dalsze 16,8% robi to rzadko. Oznacza to jednak, że ponad 40% re-
spondentów w miarę regularnie korzysta z tej formy. 
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Rys. 4.  Wykorzystanie kart pocztowych do przesyłania życzeń okolicznościowych  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Przedstawione wyniki nie potwierdzają rezultatów wcześniejszych badań  
M. Kuli i A. Małachowskiego nad komunikowaniem się ze znajomymi i rodziną. 
Stwierdzili oni, że: znajduje potwierdzenie upadek (zanik) usług tradycyjnej poczty 
jako medium komunikacji społecznej, korzysta z niej w tym zakresie nieco ponad 
1% respondentów6. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tamto badanie zostało 
                                                 

6  M. Kula, A. Małachowski: Internet jako platforma komunikacji społecznej. Analiza  
i ocena wyników badań własnych, w: J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska- 
-Rąpca (red.): Współczesne aspekty informacji, t. 3, Monografie i Opracowania 574, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 123. 
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przeprowadzone za pomocą ankiety umieszczonej na portalu internetowym. Tak więc 
jego respondentami w większości byli zapewne aktywni użytkownicy Internetu.  
 Indywidualne rozmowy przeprowadzone z kilkoma respondentami sugerują, że 
duża grupa adresatów tradycyjnych kart pocztowych z życzeniami nie należy do gru-
py wiekowej i towarzyskiej nadawców. Są to najczęściej osoby starsze od badanych, 
członkowie rodzin studentów, często niekorzystające z Internetu. Jeśli więc wysyłanie 
kart pocztowych nie jest popularne wewnątrz badanej grupy, można się spodziewać, 
że z czasem częstość korzystania z tej formy będzie jeszcze bardziej malała. 
 
 
5. Pozostałe wyniki badań ankietowych  
 
 Zaskakującym rezultatem badań jest wykazanie stosunkowo słabego wykorzy-
stania usługi wysłania elektronicznej karty z życzeniami oferowanej przez portale  
i serwisy społecznościowe. Najmniej respondentów (8,5%) wskazało ją jako bardzo 
często stosowaną formę (rysunek 2), a jednocześnie najwięcej ankietowanych  
(aż 60,5%) w ogóle nie wykorzystuje tej formy przesyłania życzeń (rysunek 3). 
Wynik ten jest o tyle zaskakujący, że wiele portali społecznościowych dość silnie 
promuje tego rodzaju usługę. 
 Przeanalizowane zostały również wyniki ankiet w podziale na 3 grupy stu-
dentów: dziennych, popołudniowych i sobotnio-niedzielnych. Jednak nie zaob-
serwowano istotnych różnic między tymi grupami, mimo że we wcześniejszych 
badaniach autora nad niektórymi aspektami korzystania z Internetu takie różnice 
występowały7. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Badania potwierdziły, że przesyłanie życzeń okolicznościowych pozostaje 
popularnym komunikatem przesyłanym między studentami. Jednak nastąpiła zmia-
na formy tych komunikatów. Zmiana ta jest wynikiem rozwoju nowych technik 
telekomunikacyjnych w ostatnim dwudziestoleciu. Zdecydowanie dominującą me-
todą przesyłania życzeń w trybie komunikacji asynchronicznej stały się wiadomości 
SMS, i to pomimo ich skromnej formy. Natomiast wbrew niektórym opiniom tra-
dycyjne kartki z życzeniami przesyłane pocztą pozostają w użyciu przez większość 
respondentów badań i z powodzeniem konkurują z innymi, nowoczesnymi forma-
mi: e-kartką i pocztą elektroniczną. 

                                                 
7  P. Polak, J. Wieczorkowski: Jakość informacji pozyskiwanej z Internetu – wykorzystanie 

tradycyjnych encyklopedii i Wikipedii, w: E. Ślachcińska, A. Zduniak (red.): Jakość wobec wy-
zwań i zagrożeń XXI wieku, Edukacja XXI Wieku, nr 24, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 
2011, s. 162–163. 
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 Zauważone różnice w wynikach badań nad wykorzystaniem tradycyjnej pocz-
ty w komunikacji interpersonalnej wymagają pogłębionych badań. Ponadto rozsze-
rzenie badań na inne grupy społeczne i kontynuacja ich w kolejnych latach pozwo-
liłyby lepiej obserwować zmiany zachowań w odniesieniu do tego popularnego  
i ważnego składnika relacji międzyludzkich.  
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THE USE OF TRADITIONAL AND ELECTRONIC COMMUNICATION  
– THE CASE OF OCCASIONAL GREETINGS 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the results of a survey, conducted among the students of the 
Warsaw School of Economics, on the use of different forms of transmission of one of 
the most popular messages sent between people - occasional greetings. The survey 
shows that the most popular form is an SMS, but traditional greeting cards still compete 
with other electronic forms. 
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SOCIAL MEDIA 
W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Termin social media oznacza wykorzystanie mediów społecznych w celach 
komunikacyjnych. Służą do tego wszelkie dostępne narzędzia internetowe i teleko-
munikacyjne. Najważniejszym elementem przekazu jest dzielenie się informacją, 
jak również jej komentowanie i interakcja z innymi użytkownikami. Social media 
to nowy trend w przekazie informacji wywierający wpływ na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Social media ewoluują z każdym dniem i zyskują coraz więcej 
zwolenników, a tym samym użytkowników. 
 
 
1. User generated content, czyli treść generowana przez użytkownika 
 
 W tej części artykułu zostały zaprezentowane serwisy oraz różne koncepcje 
kreacji i udostępniania materiałów (blogi, dziennikarstwo obywatelskie i filozofia 
wiki, RSS). 
Blog 
 Określenie blog odnosi się do rodzaju strony internetowej, na której autor 
umieszcza datowane wpisy, wyświetlane kolejno1. Blog jest wirtualnym miejscem 

                                                 
1  Raport Social Media 2010, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1594/Raport.so 

cial. media.2010.html (22.01.2010). 
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skupiającym ludzi, gdzie można przebywać i realizować się społecznie, nawiązując 
relacje z innymi ludźmi2. 
 Dlaczego internauci piszą blogi? Osoby prowadzące blogi to w większości 
osoby młode, ponad jedna trzecia zbadanych blogerów ma ponad 30 lat. Autorzy 
blogów bardzo aktywnie korzystają z Internetu: 92% znajduje w sieci informacje 
o produktach, usługach lub firmach, 85% korzysta z forów i grup dyskusyjnych, 
76% robi zakupy w sklepach internetowych, a 66% uczestniczy w aukcjach interne-
towych3. Pisanie bloga najczęściej służy wyrażaniu osobistych odczuć i emocji lub 
opinii. Jednak blog nie jest pamiętnikiem prowadzonym w sieci. Jest to szeroko 
rozumiany kanał komunikacji, skupiający nadawców i odbiorców w małe społecz-
ności. Jego głównym celem jest pozyskanie publiczności, blog nie mógłby istnieć 
bez czytelników. Liczba komentarzy jest nie tylko wyznacznikiem popularności 
bloga, jest również motywacją do pisania dalszych notatek. Jeżeli za kryterium 
przyjmiemy liczbę odbiorców blogów, w początkowej fazie powstania możemy 
wyszczególnić tzw. monoblogi, które są najprostszą formą blogowania. 
 Można wyróżnić wiele typów blogów, przyjmując odpowiednie kryteria po-
działu: 
Ze względu na charakter i poruszane tematy: 

 mający charakter osobisty, 
 specjalistyczny, tematyczny. 

Ze względu na liczbę autorów: 
 blog indywidualny, redagowany przez jedną osobę, 
 mający kilku autorów (np. iThnik.pl) – często pełni rolę mediów, na ła-

mach których swoje prace publikują dziennikarze obywatelscy. 
Ze względu na rodzaj treści: 

 blog tekstowy, 
 vlog – zawierający materiały wideo, 
 fotolog – zawierający zdjęcia, 
 audioblog – zawierający nagrania dźwiękowe, np. podcasty, 
 linklog – zawierający odnośniki, 
 sketchblog – zawierający rysunki. 

Ze względu na rodzaj urządzenia służącego do blogowania: 
 blog tradycyjny – redagowany przy użyciu komputera, 
 moblog – uzupełniany za pomocą urządzeń przenośnych: telefonów ko-

mórkowych i palmtopów. 

                                                 
2  M. Cywińska-Milonas: Blogi. Ujęcie psychologiczne, www.retsat1.com.pl/walczak/ blo-

gi.doc (24.08.2010). 
3  Por. J.M. Zając, A. Kustra, P.S.M. Janczewski, T. Wierzbowska: Motywacje, zachowania 

i poglądy autorów i czytelników blogów, s. 5, http://bi.gazeta.pl/im/1/4910/m4910261.pdf 
(04.02.2011). 
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Ze względu na długość wpisów: 
 blog tradycyjny, 
 mikroblog – wpis składający się z pojedynczych zdań, 
 nanoblog – wpis składający się z pojedynczych wyrazów. 

Każdy z wyżej wymienionych typów posiada jednak cechy wspólne: 
 jest osobisty – pisany przez osobę, a nie instytucję, buduje więź między au-

torem a użytkownikami, 
 jest wirtualny – wymaga zasobów informatycznych, jednak dzięki wyko-

rzystaniu darmowych zasobów (widgetów) można zredukować koszty do 
minimum, 

 jest publiczny – dostęp do bloga nie jest ograniczony, 
 tworzy społeczność – blog nie może istnieć samodzielnie, potrzebuje od-

biorców, którzy by go czytali. 
 Każdy blog przechodzi przez fazę jednostronnego przekazu. Wraz ze wzro-
stem odbiorców treści pojawia się dialog pomiędzy autorem a czytelnikami. Przy 
czym należy zauważyć, że role nadawcy i odbiorcy bardzo się przenikają. Nadawca 
na jednym blogu staje się odbiorcą, gdy czyta innego bloga. Nawet w ramach jed-
nego bloga można pełnić równocześnie rolę nadawcy (tworzącego wpisy) i odbior-
cy (czytającego czyjeś komentarze). 
Blog firmowy 
 Blogi są dzisiaj jednym z najszybszych środków opiniotwórczych w Interne-
cie. Ich stale rosnąca popularność jako alternatywa dla „statycznych stron” sprawia, 
że coraz częściej używane są przez firmy jako nowe narzędzie komunikacji marke-
tingowej. Blogi wydają się dzisiaj najlepszą metodą internetowego dialogu i sku-
tecznego PR, pozwalają wykorzystać sieć na potrzeby budowania wizerunku firmy 
lub jej produktów. W Internecie liczy się refleks i kompatybilność z tym, co się 
dzieje w otoczeniu oraz czego chcą internauci. 
Dziennikarstwo obywatelskie 
 Zamysłem Web 2.0 jest dążenie do interaktywności serwisów oraz tworzenia 
treści przez samych internautów. Dziennikarstwo obywatelskie doskonale wpaso-
wuje się w ten nurt, pozwalając dosłownie każdemu na wyrażenie swojego zdania 
i podzielenie się wiadomościami. Jak podaje Wikipedia, dziennikarstwo obywatel-
skie (citizen journalism) jest rodzajem dziennikarstwa uprawianego przez nieprofe-
sjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym4. Tematyka podejmowana przez 
użytkowników sieci, którzy chcą spróbować swoich sił w pisaniu, jest dowolna. 
Czy to będzie sport, polityka, gospodarka, czy wiadomości lokalne, zależy od tre-
ści, które chce w danej chwili przekazać internauta. Portale, które decydują się na 

                                                 
4  Raport Social Media 2010…, op. cit. (12.02.2011). 



Social Media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego 627

odwoływanie do idei dziennikarstwa obywatelskiego, cieszą się dużą, niesłabnącą 
popularnością5. 
Wiki 
 Pod nazwą wiki kryją się szczególnego rodzaju strony internetowe (Web 2.0), 
które można nie tylko oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio 
za pomocą przeglądarki internetowej6. Słowo wiki pochodzi od hawajskiego zwro-
tu „wiki wiki”, oznaczającego ‘bardzo szybko’7. 
 Wiele serwisów wykorzystujących mechanizm wiki nie wymaga od użytkow-
ników autoryzacji lub jest ona ograniczona do minimum. Zamknięte systemy wiki 
są rzadko stosowane (przede wszystkim przez firmy, jako alternatywa dla Intrane-
tu). Twórcy projektów zakładają zazwyczaj dobrą wolę i odpowiedzialność osób, 
które otrzymują możliwość interakcji z treściami i ich współtworzenia. Wychodzą  
z założenia, że dzięki rozproszonym działaniom wielu osób może wyłonić się war-
tościowa całość. Gwałtowny rozwój narzędzia wiąże się z łatwością użytkowania  
i tworzenia. Wiki nie należy do jednej osoby czy firmy, ale do tych, którzy ją 
współtworzą. Zazwyczaj jest to grupa osób, fascynatów posiadających wiedzę na 
dany temat. Jednak, kiedy pojawia się wiele osób o różnych poglądach, może do-
chodzić do sporów słownych przy tworzeniu haseł. Nie można również wykluczyć 
wandali, którzy dostając nieograniczoną swobodę, nieustannie dążą do niszczenia 
wspólnej pracy. 
Technologia RSS 
 Technologia RSS (Rich Site Summary lub Really Simple Syndication) istnieje 
od 1997 roku. Mimo że kanały powstały na długo przed pojawieniem się idei Web 
2.0, to uznawane są za jeden jej wyznaczników. Trudno przyznać miano zgodnego 
z 2.0 portalowi, który w chwili obecnej nie wykorzystuje kanałów RSS8, pomimo 

                                                 
5  Trudno wykazać zalety, jak i wady tej formy ekspresji internautów. Dla części czytelni-

ków walorem jest brak profesjonalizmu dziennikarzy. Twórca treści jest amatorem, który często 
używa języka prostego, pozbawionego przesadnych ozdobników. Dla innych brak wyuczonego 
sposobu pisania jest poważnym mankamentem. Problemem konwencji dziennikarstwa obywatel-
skiego jest solidność i rzetelność informacji. Skoro każdy może tworzyć, niewykluczone są wia-
domości oparte na domniemaniach i wymysłach (by nie powiedzieć kłamstwach) internautów, 
których nie można szybko zweryfikować. Mimo to 72% ankietowanych obywateli Stanów Zjed-
noczonych potwierdziło, że dziennikarstwo odgrywa w ich społeczności bardzo ważną rolę. Por. 
Szlednak K.: Dziennikarstwo obywatelskie to przyszłość, http://www.internetstandard.pl/news/ 
108687.html (13.02.2011). Motywacją autorów, poza rozpowszechnianiem wiadomości, są kon-
kretne korzyści, takie jak autopromocja oraz wynagrodzenie za popularne relacje. 

6  Kaznowski D.: Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 109. 
7  Raport Social Media 2010…, op. cit.  
8  Obecnie możemy przyjąć, że RSS to rodzina języków opartych na języku xml, przezna-

czonych do przesyłania nagłówków wiadomości. Nagłówki zawierają skrót informacji i odsyłacz 
do pełnej wiadomości znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału. Czytniki 
śledzą wiele kanałów jednocześnie, umożliwiając użytkownikowi sieci pozyskiwanie aktualnych 
informacji z interesujących dziedzin bez konieczności poświęcania czasu na wyszukiwanie ich  
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że z samej technologii korzysta tylko niewielka część internautów. Dlatego uznaje 
się, że kanały RSS są następcą newsletterów. Mają taką przewagę, że mogą dotrzeć 
do znacznie szerszej publiczności niż newslettery. Najnowsze informacje nie giną w 
szumie innych wiadomości, są dostępne w jednym miejscu, do czasu aż zaintereso-
wany internauta do nich zajrzy. 
 
 
2.  Social network – współuczestnictwo i komunikacja w rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego 
 
 Internet zbliża ludzi. Ponad 90% amerykańskich internautów bywa członkami 
różnego rodzaju wirtualnych społeczności9. Te dane niewiele odbiegają od polskich 
realiów10. Popularność serwisów społecznościowych nieustannie rośnie, powstają 
nowe portale skupiające kolejnych użytkowników sieci. Zainteresowanie światem 
wirtualnym paradoksalnie pozwala na te same czynności, jakie można wykonywać  
w świecie rzeczywistym, czyli nawiązywać znajomości, brać udział w wydarze-
niach oraz zdobywać wiedzę i doświadczenie poprzez rozmowy i zadawanie pytań. 
Pasjonaci mogą odnaleźć osoby podobne do siebie. Ludzie nękani problemami czy 
obawami, gdy czują się anonimowi, szukają wsparcia u innych i znajdują je. Inter-
nauci wahający się przed zakupami mogą skonfrontować swoją wiedzę z opiniami 
osób, które dokonały już zakupu. Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich spra-
wia, że wytwarza się więź emocjonalna między użytkownikami oraz z serwisem 
społecznościowym. Portale są miejscem, gdzie ludzie czują się bezpieczni, rozu-
miani, do którego chętnie (i często) wracają. 
 Rozwijający się bardzo dynamicznie sektor serwisów społecznościowych 
sprawia, że powstaje coraz więcej grup skupiających rzesze internautów. Mnogość 
istniejących już witryn powoduje jednak, że nowe portale mają do wyboru dublo-
wanie obecnych stron internetowych lub ogniskowanie się na wąskich kręgach osób 
zainteresowanych niszową tematyką. Różnorodność społeczności internetowych 
sprawia, że można je podzielić według wielorakich kryteriów. Wyróżnić można 
społeczności w zależności od sposobu ich finansowania, celowości istnienia lub 
formy kontaktów pomiędzy jej członkami11. 

                                                                                                                        

w serwisach internetowych. Por. Jabłoński M., RSS – nowe narzędzie e-marketingu, 
http://www.cr-media.pl/index.html?action=sai&ida=4521 (16.02.2011). 

9  W. Gustowski: E-społeczność, Złote Myśli, Warszawa 2007, s. 7. 
10  Raport Social Media 2010…, op. cit. 
11  W zależności od miejsca istnienia można wyróżnić: 
Społeczności wirtualne – skupiające internautów wokół konkretnego miejsca w sieci. Wy-

miana informacji odbywa się tylko za pomocą narzędzi internetowych, takich jak fora dyskusyj-
ne, czaty, komunikatory lub telefonia internetowa. Ta forma sprzyja komunikacji między osobami 
rozproszonymi na dużym terytorium, fizycznie odległych od siebie o dziesiątki kilometrów, 
obejmującym nieraz różne kraje i narodowości. Najczęściej są to portale niszowe, skupiające 
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3. Social media a rozwój społeczeństwa informacyjnego 
 
 Coraz częściej w Internecie pojawiają się próby określenia przyszłości. Jaki 
będzie Web 3.0? Zarówno fatalistyczne, jak i świetlane teorie są jednak zgodne 
przy wymienianiu cech Web 3.0. Najważniejsza jest sztuczna inteligencja zapro-
gramowana na rozwiązywanie złożonych problemów. Obecnie generowane przez 
użytkowników treści są w dużej mierze bezwartościowe i wtórne. Wyszukiwarki 
nie radzą sobie z olbrzymią ilością stron internetowych. Narzędzia optymalizacji 
SEO wprowadzają jeszcze większy chaos w już i tak przepełnionych treścią archi-
wach. Zapowiadanym panaceum na ten stan mają być nowe mechanizmy selekcji 
informacji. Tak zwane sieci semantyczne mają opierać się na nowych narzędziach, 
umożliwiających wyszukiwanie danych w sposób zgodny z oczekiwaniami użyt-
kownika. Formułowanie celowych zapytań (zamiast używania słów kluczowych) 
miałoby pozwolić na szybkie i efektywne dotarcie do rzetelnych źródeł. Wraz  
z sieciami semantycznymi wymienia się targetowanie, zarówno kontekstowe, jak 
i behawioralne. Znacznego wpływu w rozwój zjawiska Web 3.0 upatruje się rów-
nież w znacznie powszechniej stosowanych urządzeniach mobilnych. Komputery 
przenośne i telefony komórkowe regularnie wykorzystywane stwarzają nowe moż-
liwości poszukiwania informacji. Dotąd bagatelizowane ich znaczenie jest coraz 
częściej przywoływane przez raporty i analizy rynku mobilnego (np. State of the 
Mobile Web12). Wraz z upowszechnianiem się urządzeń pozwalających na przeglą-
danie zasobów Internetu bez względu na lokalizację, a także biorąc pod uwagę 
spadek cen urządzeń, należy oczekiwać dalszego wzrostu liczby internautów, któ-
rzy bezprzewodowo korzystają z danych. W erze Web 3.0 posługiwanie się mobil-
nym dostępem do Internetu winno być popularniejsze, wręcz pospolite. 
 Nie ma róży bez kolców. Web 3.0, nawet gdyby był idealnym obrazem pre-
zentowanych prognoz, nie uwolniłby się od wad. W wielu przypadkach nie jest 
możliwe zbieranie danych o internautach bez naruszania ich swobód obywatelskich. 
Głosy dezaprobaty słychać coraz donośniej, a ich echa docierają do organizacji 
walczących o prawa ludzi. W trosce o bezpieczeństwo danych nie można wyklu-
czyć zaostrzenia obowiązującego dziś prawa internetowego. 
 

                                                                                                                        

hobbystów (np. www.goldenline.pl) lub serwisy służące do wymiany wiadomości i opinii (m.in. 
www.wykop.pl). 

Społeczności wspomagające – służą rzeczywiście istniejącym grupom ludzi do szybkiego 
i efektywnego komunikowania się i bezpośredniej wymiany informacji. Społeczność opiera się 
na zbiorowości, która mogłaby funkcjonować bez dostępu do Internetu. Są to najczęściej osoby 
powiązane między sobą, mieszkające w określonym miejscu, posiadające podobne zainteresowa-
nia, a sieć jest tylko dopełnieniem i urozmaiceniem komunikacji (np. serwis regionalny 
www.mmlublin.pl, portal zrzeszający terrorystów: www.terrarium.com.pl). 

12  Raport publikowany przez Opera Software, http://www.opera.com/mobile_report/ 
(20.09.2010). 
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Podsumowanie 
 
 Zarówno wyniki badań, jak i analiza zachowań użytkowników Internetu 
wskazują na rosnącą rolę social mediów w życiu człowieka. Tradycyjne postrzega-
nie mediów nie odpowiada już rzeczywistości. Obecny model wykorzystywania 
social mediów, w szczególności społeczności, kierowany jest emocjami, np. chęcią 
spędzania czasu ze znajomymi. Ma zatem już nie tylko emocjonalny, ale i osobisty 
charakter. Prognozy dotyczące social mediów są wzrostowe, co najprawdopodob-
niej będzie determinować dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
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SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT  
OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 Social media is mean the use social media in order to communications. All availa-
ble internet and telecommunications tools are used for these purposes. Sharing informa-
tion, as well as making comments on it and interacting with other users, is considered to 
be the most important element of the flow of information. Social Media is a new trend 
in transferring information affecting the information society development. 
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WEB 2.0 W TWORZENIU GLOBALNEJ PLATFORMY 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W odróżnieniu od wczesnych ujęć, kojarzących cyberprzestrzeń z wirtualną 
rzeczywistością, w dzisiejszym rozumieniu cyberprzestrzeń jest utożsamiana  
z rzeczywistością cyfrową stworzoną w globalnej sieci WWW. Nadejście ery Web 
2.0 mocno ugruntowało tę zależność pojęciową i otworzyło nowe, nieznane wcze-
śniej możliwości w zakresie wykorzystania platform technologicznych. Jedno  
z podstawowych haseł programowych Web 2.0 brzmi: „Web jako platforma” (Web 
as a platform). W ślad za tym następuje wyraźne przesunięcie akcentów z aplikacji 
desktopowych, ograniczonych do indywidualnego komputera osobistego, na aplika-
cje sieciowe czy szerzej – webowe.  
 W niniejszym artykule przedstawiono te aspekty funkcjonowania drugiej gene-
racji WWW, tzw. Web 2.0, które decydują o tworzeniu globalnej platformy technolo-
gicznej na potrzeby komunikacyjne współczesnego społeczeństwa informacyjnego.  
 
 
1. Koncepcyjne wzorce drugiej generacji WWW 
 
 Idea Web 2.0 jest charakteryzowana przez osiem zasadniczych wzorców kon-
cepcyjnych, wzajemnie powiązanych i warunkujących aplikacyjny sukces tej dru-
giej generacji Globalnej Sieci1: 

1. Wykorzystanie zbiorowej inteligencji (Harnessing Collective Intelligence). 

                                                 
1  J. Musser: Web 2.0: Principles and Best Practices, O’Reilly Media, Inc. 2007. 
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2. Dane jako następny Intel w środku (Data is the Next „Intel Inside”).  
3. Innowacja poprzez remiks (Innovation in Assembly). 
4. Bogate doświadczenia użytkownika (Rich User Experiences). 
5. Oprogramowanie łączące urządzenia (Software Above the Level of a Single 

Device). 
6. Ustawiczny stan beta (Perpetual Beta).  
7. Wykorzystanie tzw. długiego ogona (Leveraging the Long Tail). 
8. Lekkie modele i opłacalna skalowalność (Lightweight Models and Cost-

Effective Scalability). 
 Spośród nich aż trzy można odnieść bezpośrednio do motywu „Web jako 
platforma”. Wzorzec nr 5, „oprogramowanie łączące urządzenia”, wskazuje na 
konieczność tworzenia takich kategorii oprogramowania, które łączą różne urzą-
dzenia w Sieci i tworzą nową wartość, opartą na rosnącym znaczeniu doświadczeń 
on-line i łączeniu ich ze strategiami desktopowymi. Jest to zatem naturalne rozwi-
nięcie idei Web 2.0 jako platformy. Jeśli zaś chodzi o praktyczną aplikację tej kon-
cepcji, to powoduje ona, że oprogramowanie przestaje być produktem sprzedawa-
nym w pakietach, a staje się usługą, dostępną w sieci i bezpłatną. Hasło „oprogra-
mowanie jako usługa” (Software as a Service – SaaS) stało się kolejnym motywem 
przewodnim ery Web 2.0. 
 Szósty wzorzec to „ustawiczny stan beta”. W informatyce stan beta oznacza 
etap rozwoju oprogramowania bądź systemu. Koncepcja Perpetual Beta zakłada 
odejście od tradycyjnych modeli rozwoju softwaru na rzecz modeli on-line, nie-
ustannie udoskonalanych, w których oprogramowanie traktowane jest jako usługa. 
Niezwykle istotny jest tu współudział użytkownika w procesie projektowania i 
doskonalenia.  
 Wreszcie, ósmy wzorzec rozwoju Web 2.0, „lekkie modele i opłacalna skalo-
walność”, to wykorzystanie tzw. lekkich modeli biznesu i rozwoju oprogramowa-
nia, w których istotna jest m.in. skalowalność. Wzorzec ten pozwala na szerokie 
wykorzystanie kolejnej wiodącej koncepcji Web 2.0 – „innowacja w montażu”.  
 
 
2. Nowe koncepcje rozwoju oprogramowania 
 
 Cyberprzestrzeń jest najodpowiedniejszym miejscem do praktycznej aplikacji 
koncepcji „oprogramowania ponad pojedynczym urządzeniem” oraz „oprogramo-
wania jako usługi”. Każda aplikacja webowa jest realizacją pierwszej z tych idei, 
gdyż nawet najprostsze rozwiązanie angażuje co najmniej dwa komputery, jeden 
pełniący rolę serwera, drugi – klienta (np. przeglądarki lub wyszukiwarki). Co wię-
cej, rozwój modelu komunikacji P2P (peer-to-peer – równy z równym) powoduje, 
że obie strony procesu komunikują się na równych prawach, a każdy komputer w 
sieci może jednocześnie pełnić funkcję klienta, jak i serwera. Obecnie najpopular-
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niejszą formą implementacji P2P są programy do wymiany plików. Taka wymiana 
jest prowadzona bez pośrednictwa centralnego serwera, a każdy komputer użyt-
kownika jest modelowym węzłem sieci. Jako serwer komputer przyjmuje połącze-
nia od innych użytkowników sieci i udostępnia zgromadzone dane, a jako klient – 
pobiera dane z innych komputerów. Sieć P2P posiada płynną i dynamiczną struktu-
rę, zmieniającą się w zależności od liczby zalogowanych użytkowników i zacho-
dzących aktualnie procesów wymiany danych. „Oprogramowaniem łączącym urzą-
dzenia” jest tu zatem oprogramowanie do wymiany plików.  
 Bezpośrednim skutkiem aplikacji zasady „wszechobecnego oprogramowania” 
jest możliwość potraktowania „programu jako usługi” (SaaS). SaaS jako sieciowy 
model dystrybucji aplikacji programowych, w zasadniczy sposób przyczynił się do 
rozwoju syndykacji w cyberprzestrzeni. W SaaS twórcą jest najczęściej programista 
piszący oprogramowanie biznesowe lub niezależny handlarz oprogramowaniem,  
a nie sam konsument, bloger, użytkownik YouTube’a czy innej tego typu witryny. 
Taki twórca rozwija webową aplikację, obsługuje ją i udostępnia. Czyni to albo 
samodzielnie, albo korzystając z pomocy innych. A sam syndykator (dystrybutor) 
jest najczęściej dostawcą platformy oferującej SaaS, na przykład Salesforce.com. 
Salesforce.com jest dziś czołowym dostawcą SaaS, wielu wręcz uważa tę witrynę 
za symbol aplikacji traktującej oprogramowanie jako usługę.  
 Co najistotniejsze, użytkownik płaci za używanie aplikacji tylko wtedy, gdy 
jej rzeczywiście potrzebuje (service-on-demand), zamiast kupować dane oprogra-
mowanie w formie produktu (pakietu programowego) bądź licencji. To zasadniczo 
redukuje koszty wstępne i dlatego jest szczególnie atrakcyjne dla użytkowników 
indywidualnych oraz dla małego biznesu. Ponieważ w aplikacjach SaaS płaci się za 
faktyczne korzystanie, identyfikuje się tu silny pozytywny efekt sieciowy.  
 
 
3. Rozwój usług webowych 
 
 W obszarze SaaS, oprócz aplikacji zapewniających określoną funkcjonalność, 
pojawiła się inna kategoria usług infrastrukturalnych. Są to na przykład usługi so-
ftware’owe, które oferują przestrzeń magazynową w cyberprzestrzeni. Jednym z 
najbardziej znanych dostawców jest tu Amazon S3 (Simple Storage Service). Jest to 
usługa on-line, która umożliwia składowanie danych na przestrzeni dyskowej ser-
werów Amazon. W zależności od potrzeb dane mogą być składowane w USA bądź 
w Europie. Usługa S3 jest wyposażona w interfejs programowania aplikacji API, 
dzięki któremu użytkownik może w prosty sposób operować na składowanych  
i udostępnianych zasobach informacyjnych. Amazon S3 wycenia swoją usługę na 
15 centów za gigabajt na miesiąc. Innym dostawcą podobnej usługi jest Omnidrive.  
 Kolejną kategorią usług związanych z możliwością użytkowania infrastruktury 
dzięki SaaS oraz API jest dzierżawa mocy obliczeniowej. W praktyce oznacza to 
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możliwość wynajmowania serwerów na godziny, również niemal za symboliczną 
opłatą. Najbardziej znanym dostawcą jest także Amazon, tym razem w postaci Ama-
zon EC2 (Elastic Compute Cloud). Na rysunku 1 przedstawiono fragment strony 
Amazon z pełną ofertą infrastrukturalnych usług webowych opartych na API. 
 

 
 
Rys. 1.  Webowe serwisy infrastrukturalne Amazon.com 

Źródło:  http://aws.amazon.com  

 
 Pozytywne doświadczenia z interfejsem oprogramowania aplikacji sprawiły, 
że obecnie zaleca się, aby każda usługa oferowana w cyberprzestrzeni była wypo-
sażona w API2. W erze komputerów stacjonarnych interfejsy użytkownika były 
dostarczane przez sprzedawców systemów operacyjnych, tj. przez Microsoft, Apple 
lub RedHat. Obecnie, w erze Web 2.0, API pochodzą od Amazon.com, Ebay albo 
Google. API są podstawą działania każdej skutecznej strategii platformy progra-
mowej, gdyż sprzyjają innowacjom dokonywanym przez osoby trzecie. Najlepsze 
strategie „platformerskie” łączą zalety zasadniczego biznesu oferowanego przez 
daną platformę z możliwościami remiksu dokonywanego przez innych. Na przykład 
Amazon.com skojarzył swój API z programem stowarzyszonym (afiliowanym). 
Oznacza to, że za każdym razem, kiedy dochodzi do sprzedaży za pośrednictwem 
afiliowanej strony, zysk jest dzielony między Amazon.com i właściciela tej stowa-
rzyszonej strony.  
                                                 

2  J. Unold: Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprze-
strzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. 
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 Strategia platformy wraz z możliwościami technicznymi oferowanymi przez 
API stały się też podstawą sukcesu Flickr.com. Firma bardzo szybko znalazła się  
w samym centrum ekosystemu cyfrowej fotografii w cyberprzestrzeni, ekosystemu 
złożonego z partnerów, aplikacji wykonywanych przez osoby trzecie, blogerów  
i twórców mashupów. W strategii tej oparto się na wykorzystaniu API typu „od od-
czytu do zapisu” (read-write), syndykacji danych, zewnętrznej integracji i szerokim 
zastosowaniu urządzeń przenośnych, głównie cyfrowych aparatów fotograficznych.  
 
 
4. Otwartość i nieustający stan beta 
 
 Kiedy urządzenia i oprogramowanie zostają podłączone do Internetu, aplika-
cje przestają być produktami programowymi, stają się nieustającą usługą. Ma to 
zasadniczy wpływ na proces rozwoju oprogramowania. Zamiast tworzyć gotowe  
i co jakiś czas uaktualniane pakiety, regularnie dodawane są nowe możliwości, 
będące wynikiem bogatego doświadczenia użytkowników. Użytkownicy są anga-
żowani w charakterze osób testujących oprogramowanie w czasie rzeczywistym,  
a informacje dotyczące rzeczywistego wykorzystania oferowanej aplikacji progra-
mowej są na bieżąco wykorzystywane w procesie stałego jej doskonalenia. Rze-
czywiste zachowania realnych użytkowników dostarczają znacznie dokładniejszych 
założeń modelowych do oceny oferowanego produktu czy usługi niż badania mar-
ketingowe, prototypy itd. W rezultacie oprogramowanie dostępne on-line znajduje 
się w „ustawicznej fazie beta”, a nienaganne funkcjonowanie aplikacji staje się 
podstawowym wymogiem kompetencyjnym. Rozwój koncepcji Web 2.0 nie-
uchronnie przybliża ostateczny koniec tradycyjnego cyklu adopcji oprogramowa-
nia. Nikt dziś nie pyta, która to wersja Google’a. Oczekuje się, że tego typu serwis 
zawsze jest na miejscu i automatycznie się doskonali z upływem czasu. Nie ma 
kolejnych wersji, instalacji ani uaktualnień. Utrzymywanie ustawicznej i otwartej 
dla innych fazy beta pozwala milionom użytkowników pracować nad oprogramo-
waniem, które zmienia się i doskonali w sposób ciągły. 
 Charakterystyczny jest tu przykład firmy Slim Devices, producenta sprzętu do 
nagrywania i odtwarzania muzyki w formacie MP3. Kiedy spostrzeżono, że hake-
rzy włamują się do oprogramowania i dokonują w nim różnych zmian, dostrzeżono 
w tym szansę. Slim Devices zainicjował powstanie otwartej społeczności programi-
stów, którzy codziennie dokonywali uaktualnień oprogramowania, oferowanego 
następnie w Sieci do ściągnięcia. W dalszym etapie utworzono listy dyskusyjne, 
umożliwiające współpracę personelu z klientami, a nawet formularz zgłoszeń do-
strzeżonych wirusów.  
 Podobnie, kiedy hakerzy zaatakowali witrynę Google Maps, jeszcze przed 
udostępnieniem oficjalnego API, firma, zamiast działań zabezpieczających czy 
odwetowych, po prostu otworzyła tę aplikację. Jednym z wielu skutków był bardzo 
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wyraźny efekt psychologiczny – użytkownicy i zainteresowani programiści, często 
niedawni hakerzy, od razu nabrali olbrzymiego zaufania do firmy i w zdecydowanej 
większości zaczęli pracować dla jej dalszego rozwoju.  
 
 
5. Skalowalność, innowacyjność i rozwój lekkich modeli biznesu 
 
 Kolejny wzorzec technologiczny Web 2.0 wskazuje na wykorzystanie „lek-
kich modeli biznesu i rozwoju oprogramowania”, co pozwala na optymalizację 
skalowalności oraz rozwój „innowacji w montażu”. Innowacja taka bazuje na ist-
nieniu wielu komponentów, które można zestawić w różnorodnych, nieznanych 
wcześniej konfiguracjach, tworząc w ten sposób zupełnie nową wartość. W epoce 
komputerów osobistych taką strategię zastosował Dell w obszarze sprzętu, zesta-
wiając komplety PC zgodnie z wymogami indywidualnych klientów. Pokonał w ten 
sposób konkurencję, skupioną raczej na innowacyjności w procesie rozwoju pro-
duktu. W erze Web 2.0 ta zasada odnosi się do oferowanych usług, a ściślej do 
wykorzystania i integracji usług oferowanych przez innych w celu wytworzenia 
zupełnie nowej usługi.  
 Jednym z przykładów udanej aplikacji zasady Innovation in Assembly jest 
coraz wyraźniejszy trend powstawania nowej generacji witryn internetowych – 
witryn, które w zasadzie nie posiadają… własnej witryny. Wykorzystuje się tu 
komponenty platform internetowych dostarczanych przez inne jednostki, a służą-
cych na przykład do składowania danych czy do dokonywania transakcji, strona 
logiczna zaś takiej usługi jest udostępniana poprzez kontekst danej przeglądarki. 
Najczęściej stosuje się tu technologię tworzenia aplikacji internetowych Ajax,  
w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania ca-
łego dokumentu, w sposób asynchroniczny. W rezultacie takie witryny istnieją bez 
tradycyjnej infrastruktury serwerowej. Do pionierskich rozwiązań w tym zakresie 
należy Eventsites. 
 Jednym z pierwszych przedsięwzięć w cyberprzestrzeni, kiedy przekształcono 
witrynę internetową w platformę webową, był Amazon.com. Powstała cała strategia 
platformy, obejmująca takie przedsięwzięcia, jak program afiliacyjny Amazon As-
sociate’s, zShops czy Amazon Marketplace. Jednym z ciekawszych przykładów jest 
oferta transkrypcji, na przykład z nagrania audio na tekst, oferowana przez Castin-
gWords.com. Klient dostarcza cyfrowy podkast audio lub wideo i otrzymuje tran-
skrypcję tekstową. Podcasting, podcast (iPod + broadcast), spolszczone: podka-
sting, podkast, jest formą internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, przygo-
towywanej przy zastosowaniu technologii RSS. Podkast jest udostępniany najczę-
ściej w postaci regularnych odcinków i przyjmuje formę bloga, audycji radiowej, 
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kursu językowego itd. Wiele amerykańskich uczelni udostępnia w takiej formie 
wybrane wykłady, muzykę lub audycje radia studenckiego3.  
 
 
6. Web jako platforma 
 
 Hasło programowe „Web jako platforma” może być aplikowane w różnym 
zakresie i z różnym powodzeniem. Jednym z lepszych przykładów ilustrujących 
odmienne rozumienie pojęcia „platforma” może być porównanie filozofii rozwoju 
swojego produktu dwóch firm: Netscape i Google. Netscape rozumiał ideę „Web 
jako platforma” w kategoriach starego paradygmatu oprogramowania, tzn. ich 
sztandarowym produktem była przeglądarka zaprojektowana jako aplikacja dla 
desktopu. Strategia zaś ograniczała się do utrzymania dominującej pozycji na rynku 
przeglądarek w celu wykreowania popytu na drogie produkty serwerowe. Netscape 
miał nadzieję na zapewnienie sobie kontroli nad standardami prezentacji zawartości 
i aplikacjami wyszukiwarek, co miało zapewnić pozycję porównywalną z Microso-
ftem na rynku komputerów osobistych. Netscape promował zatem ideę „webtopa”, 
w miejsce dotychczasowego „desktopa” (komputera stacjonarnego). Podejście to 
porównywano czasami do działań we wczesnej erze motoryzacji, kiedy auto było 
projektowane w zasadzie jako „bezkonny powóz”. Z biegiem czasu jednak, zarów-
no przeglądarki webowe, jak i serwery stały się bardzo popularnym produktem,  
a prawdziwą wartość zaczęto odnajdywać w usługach dostarczanych na platformie 
webowej. A zatem nie tyle sama platforma technologiczna, co usługi na niej ofero-
wane. Wraz z pojawieniem się nowych przeglądarek typu Firefoks czy Opera, po-
zycja Nawigatora Netscape zaczęła wyraźnie słabnąć, aż w grudniu 2007 roku ów-
czesny właściciel marki, AOL (America Online), ogłosił wstrzymanie prac nad 
rozwojem aplikacji internetowych4.  
 Z kolei wyszukiwarka Google powstała od razu jako aplikacja webowa i nigdy 
nie była typowym pakietowym software’em. Jest typowym przykładem SaaS, czyli 
oprogramowania funkcjonującego jako usługa, z rzeszą klientów płacących, bezpo-
średnio lub pośrednio, za korzystanie z tej usługi. Zamiast kolejnych wersji, nie-
ustającego procesu doskonalenia, zamiast licencjonowania czy sprzedaży, po prostu 
użytkowanie. Co istotne, Google jest wyposażony w funkcję, której Netscape nigdy 
nie potrzebował: zarządzanie bazą danych. Google, oprócz tego, że stanowi zestaw 
narzędzi programowych, jest bowiem wysoce specjalistyczną bazą danych. Bez 
tych danych wszelkie narzędzia stałyby się bezużyteczne; choć również bez narzę-

                                                 
3  A. Shuen: Web 2.0: A Strategy Guide, O’ReillyMedia, Inc. 2009. 
4  B. Palser: Give Patch a chance: controversy swirls around AOL’s ambitious hyperlocal 

venture, „American Journalism Review” vol. 32, iss. 4, s. 62(1), University of Maryland, Decem-
ber 22, 2010. 
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dzi dane stałyby się bezużyteczne. A zatem wartość oprogramowania staje się pro-
porcjonalna do ilości i dynamiki danych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zarysowana w artykule problematyka pozwala na sformułowanie podstawo-
wych zaleceń odnośnie do efektywnej aplikacji zasady „Web jako platforma tech-
nologiczna”: 

 oferowane produkty i usługi powinny integrować to, co najlepsze z aplika-
cji desktopowych i on-line, 

 oferowane oprogramowanie powinno być dostępne w postaci serwisów 
webowych bądź API, 

 należy oferować zewnętrzne API, 
 zapisywanie się użytkownika do API powinno przebiegać samoobsługowo, 
 należy nagradzać użytkowników za innowacyjność, 
 oferowany produkt lub serwis powinien znacząco wykraczać poza przeglą-

darkę, 
 należy rozwijać architekturę partycypacji, aby móc osiągnąć jak najwięk-

szy zasięg w cyberprzestrzeni, 
 należy oferować mechanizmy wspierające deweloperów (np. fora, wiki, 

blogi, społeczności), 
 należy stosować strategię rozszerzalnej platformy, 
 należy dążyć do uniezależniania danych od miejsca, urządzenia itp., 
 należy wykorzystywać użytkowników jako testujących aplikację w czasie 

rzeczywistym, 
 należy stosować modele afiliacyjne, 
 należy dokonywać outsourcingu infrastruktury, funkcji i wiedzy, 
 należy dążyć do tego, aby niektóre obszary działalności zaczęły być dostar-

czane w formie usługi przez strony trzecie. 
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WEB 2.0 IN THE CREATION OF A GLOBAL PLATFORM  
OF THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 Contrary to previous approaches, modern take on cyberspace assumes that this 
area is created by the World Wide Web. “Web as a platform” is the leading catchphrase 
of Web 2.0, and it assumes the shift from users’ desktop applications to the idea of 
“software above the level of a single device”. The derivative notions include “software 
as a service”, “innovation in assembly”, “perpetual beta”, and “lightweight models and 
cost-effective scalability”. 
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KULTURA SPOŁECZEŃSTWA SIECI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Konwergencja mediów współczesnych i środków komunikacji w Sieci global-
nej sprzyja procesom akulturacji – pośredniej dyfuzji kultury – w skali światowej. 
Ludzie uczestniczą w formach kultury mieszanej, uzupełniając ją elementami wła-
snej kultury. Poprzez dostęp do informacji, reprezentacji, wiedzy i komunikacji  
z całego świata wzbogacają własną kulturę. Globalne media wpływają na sposób 
samopostrzegania ludzi jako części jednej „wspólnoty”, a nawet wspólnego świata1. 
Rozwój nowych technologii wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom 
społeczeństwa. 
 Kultura, w szeroko pojętym sensie socjologicznym i antropologicznym, odno-
si się do systemów norm, stylów i sposobów życia dużych grup ludzi w nieustannie 
zmieniających się kontekstach społecznych. Reguły i wzorce zachowania się są 
konstruowane zwrotnie podczas społecznych interakcji – w sposób ciągły odtwa-
rzane i reinterpretowane.  
 Społeczeństwo Sieci – składające się z niezależnych, autonomicznych jedno-
stek – jest zjawiskiem jeszcze młodym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym. 
Nie jest strukturą stałą ani homogeniczną, jest bardziej glokalne niż globalne. Na-
rzędzia do jego analizy często nie nadążają za przemianami, którym ulega. 
 Wpływ Sieci na przemiany kultury jest analizowany w różnych aspektach.  
W niniejszym referacie ograniczam się do pięciu wymiarów modelu proponowane-

                                                 
1  J. Urry: Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009, s. 244. 
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go przez Hofstede2, czasami je lekko modyfikując bądź stosując odmienną interpre-
tację – w celu zbadania, w jaki sposób „usieciowienie” wpływa na zmiany  
w społeczeństwie sieci. 
 
 
1. Tożsamość 
 
 Tożsamość jest konstruktem wynikającym z wzajemnych relacji między jed-
nostką a grupą (z którą ta jednostka w większym lub mniejszym stopniu mogłaby 
się identyfikować). Jej wartości lokowane są na skali continuum3 od skrajnego in-
dywidualizmu do skrajnego kolektywizmu. 
 Społeczeństwo nie jest zwykłym zbiorem jednostek, lecz przede wszystkim 
splotem interakcji i więzi między nimi. Jest systemem ustrukturalizowanych relacji 
społecznych, które łączą ludzi w ramach jednej kultury4. Tylko podczas komunika-
cji i wzajemnych interakcji możliwe jest przeświadczenie o własnej realności  
i zachowanie osobowości lub konstytuowanie tożsamości5. Podczas surfowania  
w Sieci wzrasta liczba możliwych wzorców „wyboru” nowych tożsamości.  
Indywidualizm/kolektywizm 
 Postmodernizm ze swoim eklektyzmem i synkretyzmem wraz z nowymi tech-
nologiami, zwłaszcza tymi związanymi z Siecią, sprzyja dążeniu współczesnego 
człowieka do wyzwolenia się z wszelkich ograniczeń etycznych oraz przestrzenno-
czasowych. Interpolacja nowych połączeń sieciowych i indywidualnych ról pozwa-
la jednostce reorganizować swoje stosunki społeczne według własnych upodobań.  
 W sieci powstają społeczności świadome i dobrowolnie wybrane na zasadzie 
wzajemnych sentymentów i emocjonalnego zaangażowania – racjonalnego i nietra-
dycyjnego. Sieć zmienia nasz sposób postrzegania i myślenia, relacje społeczne, jak 
również i naszą tożsamość – możemy udawać kogoś innego, tworzyć siebie od 
nowa, zachowując anonimowość, co sprzyja zaspokajaniu emocjonalnych i psycho-
logicznych potrzeb. Konwergencja technologii i jej możliwości personalizacji oraz 
pluralizm poglądów wzmacniają tendencje indywidualistyczne. Wzrostowi pozio-
mu integracji społecznej towarzyszy wzrost poziomu samokontroli jednostki i re-
fleksyjności6.  

                                                 
2  J.G. Hofstede, P.B. Pedersen, G.H. Hofstede: Exploring Culture: Exercises, Stories, and 

Synthetic Cultures, Intercultural Press, Yarmouth, Maine 2002. 
3  W literaturze przedmiotu continuum to jest różnie określane: indywidu-

alizm/kolektywizm, słaby/silny kontekst, uniwersalizm/partykularyzm, specyficzne/dyfuzyjne, 
kontrola wewnętrzna/zewnętrzna, kultura monochroniczna/polichroniczna.  

4 A. Giddens: Socjologia, PWN, Warszawa 2004. 
5 B.J. Thompson: Media i nowoczesność, Rebis, Poznań 2001. 
6 M. Marody: Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa,  

w: N. Elias: Społeczeństwo jednostek, PWN, Warszawa 2008. 
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 Sieć zapewnia nam: zdolność gwarantującą indywidualną autonomię w potęż-
nym dążeniu do psychotechnologicznej kolektywizacji7. Nowe technologie komuni-
kacji elektronicznej wzmacniają więzi geograficznie rozproszonych grup np. et-
nicznych, niszowych. Warunkiem trwałości społeczności diasporycznych są częste 
fizyczne, imaginacyjne, a ostatnio coraz częściej i wirtualne kontakty. 
 Globalna Sieć umożliwia kontakty ludzi z najbardziej oddalonych miejsc na 
świecie, jak również z lokalną społecznością, np. przy omawianiu problemów  
i potrzeb lokalnej wspólnoty. 
 Niewyjaśnione pozostaje, czy wirtualne wspólnoty mogą tworzyć trwałe po-
ziomy tożsamości zbiorowej, potrzebnej w dążeniu do zmian społecznych, często 
upubliczniając i umiędzynaradawiając problemy. Powstające wspólnoty wirtualne, 
niezakotwiczone geograficznie, są nietrwałe i mniej zdolne do wspólnych działań 
poza cyberprzestrzenią. Brak kontaktów bezpośrednich osłabia budowanie niezbęd-
nego wzajemnego zaufania oraz poczucia przynależności do grupy. 
 Istnieje silna korelacja między zasobnością społeczeństwa a przesunięciem na 
skali w stronie indywidualizmu. Samowystarczalność jest warunkiem koniecznym 
do uniezależnienia się jednostki od nacisków grupy. Rozpad więzów i atomizacja 
społeczeństwa sprawiają, iż obywatele całe życie społeczne ujmują w kategoriach 
uczuć prywatnych8. 
Prywatne/publiczne 
 W sieci obserwujemy zacieranie się granic między prywatnym a publicznym. 
Ułatwiona jest wymiana opinii i idei, a dzięki temu – udział „zwykłych” ludzi  
w sferze publicznej. Każdy, mający dostęp do Sieci, ma możliwość wypowiedzi, 
komentowania, ustosunkowania się do kwestii poruszanych na forum publicznym.  
 Sieć jawi się jako narzędzie i środowisko dla zaistnienia poza społeczeństwem 
rozumianym tradycyjnie jako system instytucji, poza jego strukturą normatywną. 
Autonomiczna sfera publiczna pozbawiona kontroli ekonomicznej czy politycznej 
(brak centralizacji oraz duży konsensus ideologiczny) realizuje ideał demokratycz-
ny udostępniania i wymiany informacji i wiedzy. 
 Sieć poprzez komunikację znacznie poprawia strukturę sfery publicznej9 – od 
zwykłych listów e-mailowych, poprzez statyczne i interakcyjne strony WWW, po 
mobilności wpisane w system społeczny do zbierania politycznie znaczących in-
formacji, obserwacji i komentarzy. Dostarcza platformę dla otwartej i nieskrępowa-
nej dyskusji, rozwiązującą ograniczenia komercjalnych i scentralizowanych mass 
mediów. Pozwala każdemu, niezależnie od lokalizacji, prowadzić swoje zwykłe 
życie i obserwować otoczenie społeczne nowym spojrzeniem, oczami kogoś, kto 

                                                 
7  D. De Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa otwartego, Mikom, 

Warszawa 2001, s. 25. 
8  R. Sennet: Upadek człowieka publicznego, MUZA, Warszawa 2009. 
9   Sfera publiczna jest kategorią opisywaną socjologicznie, oznaczającą, jak ludzie w da-

nym społeczeństwie ustalają swój sposób zachowania jako jednostki polityczne. 
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może być zainspirowanym bądź może zainspirować myśli, krytycyzm, debatę pu-
bliczną, kształtując opinię publiczną.  
 Będąc wyposażonym w gadżety i urządzenia mobilne, człowiek, otoczony 
przez mikroelektroniczne źródła informacji i środki uprzyjemniające życie, ma 
zapewnioną „mobilną prywatyzację”10. „Słuchawki w uszach” pozwalają stworzyć 
w miejscu publicznym prywatną przestrzeń – słuchając muzyki bądź rozmawiając 
głośno, często na bardzo intymne tematy.  
Sacrum/profanum 
 W Sieci nie ma świętości – nie ma tematów tabu. Parafrazując: monitor 
wszystko wytrzyma. Każdy pogląd można wykpić, ośmieszyć, obrażać. Tę sytuację 
w niewielkim stopniu zmieniają próby cenzurowania wypowiedzi na różnego ro-
dzaju forach bądź usuwanie stron z serwerów. 
 
 
2. Hierarchia (dystans do władzy) 
 
 Hierarchia określa relacje między władzą a obywatelem, stopień autorytarno-
ści i równości (równouprawnienia) między ludźmi. Zhierarchizowanie społeczeń-
stwa jest również silnie skorelowane z jego zasobnością.  
 Indywidualizm i wolność w Sieci zmniejszają dystans do władzy. Władza 
sama „schodzi do ludu”. Różne inicjatywy typu e-government, e-administracja, 
dostępność on-line w Sieci i blogi prominentnych polityków przyczyniają się do 
„spłaszczenia” struktur społecznych. W miejscu piramid hierarchicznych pojawiają 
się luźne Sieci, w których większą aktywność mają „ruchy horyzontalne”11. 
 Organizacje i rządy państw coraz częściej muszą się liczyć z opinią publiczną. 
W polityce12 obserwuje się skuteczny wpływ wirtualności na wspólnotowość, więzi 
społeczne i zachowania prospołeczne oraz ograniczanie zjawisk korupcyjnych wła-
dzy, np. poprzez crowdsourcing (zbiorowy nadzór). Ilustrują to działania wirtual-
nych organizacji typu Anonimous czy ostatnie wydarzenia związane z Wikileaks.  
 Facebook i Twitter były w Sieci głównymi środkami podważania autorytetu 
władzy – wykorzystywano je do przekazywania sobie informacji o ostatnich wyda-
rzeniach w krajach arabskich.  

                                                 
10  K.J. Gergen, Nasycone Ja, PWN, Warszawa 2009; J. Urry: Socjologia mobilności, PWN, 

Warszawa 2009, s. 93. 
11  R. Sennnet: Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. 

MUZA, Warszawa 2006. 
12  D. Chambers stwierdza, że wzrostowi aktywności wspólnot sieciowych towarzyszy spa-

dek frekwencji wyborczej. Tłumaczy to zjawisko spadkiem zainteresowania sprawami „lokalno”-
politycznymi, gdy ośrodkiem aktywności społecznej stają się wspólnoty wirtualne (sieciowe). 
Por. D. Chambers: New Social Ties. Contemporary Connections in a Fragmented Society, Pal-
grave Macmilan, New York 2006. 
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 W Sieci trudno mówić o władzy i rządzeniu. Istnieją jednak próby kontroli  
i wywierania wpływu. Eksperci ustępują miejsca amatorom, autorytety upadają.  
 
 
3. Płeć psychologiczna 
 
 Role społeczne obu płci uzależnione są od stereotypów funkcjonujących  
w danym społeczeństwie. Ważnym zagadnieniem staje się kontrola agresji oraz 
alternatywa walki i współzawodnictwa (cechy „męskie”) versus troski, pomocy  
i kompromisu (cechy „kobiece”).  
 Wirtualność relacji społecznych w Sieci, w które uwikłany jest współczesny 
człowiek, determinuje dynamiczny charakter tożsamości. Użytkownik Sieci może 
eksperymentować i odgrywać wiele różnych ról jednocześnie. Postrzegamy siebie 
poprzez percepcję Sieci wirtualnych relacji, w których uczestniczymy. 
 „Męskie” cechy znajdują nieskrępowaną realizację w postaci agresji słownej  
i rywalizacji, asertywności i „przebojowości”, najczęściej na forum czy w anoni-
mowych komunikatorach. Przejaw niewerbalny ma miejsce w nickach i awatarach. 
 Cechy „kobiece” – dzielenie się, opiekuńczość, dbanie o sferę uczuć i zacho-
wanie harmonii – z kolei odnajdujemy w samych założeniach Internetu, czego 
przykładem są portale społeczne. 
 Ze względu na ogromne możliwości zróżnicowania zachowań i ról przypisy-
wanych płciom kulturę Sieci należy określić jako bardziej zbliżoną do bieguna 
męskiego niż kobiecego. 
 
 
4. Prawda (stosunek do niepewności) 
 
 W modelu Hofstede w tym wymiarze przejawia się stosunek ludzi do porząd-
ku i samodyscypliny, potrzeba jawnych reguł oraz dążenie do jedynej Prawdy. Cha-
rakteryzuje się on stopniem dogmatyzmu oraz tolerancji dla odmienności. Podsta-
wowym problemem jest to, jak ludzie radzą sobie z nieprzewidywalnością i nie-
określonością. Cechuje go lęk przed nieznanym oraz stopień zagrożenia w obliczu 
sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych. Dwie skrajności to unikanie13 oraz 
tolerancja niepewności. 
 Sieć globalną charakteryzuje relatywizm poznawczy i etyczny, pluralizm kultu-
rowy i obyczajowy, odrzucenie racjonalizmu i dążenia do prawdy14. Obserwowany 

                                                 
13  Unikanie niepewności nie jest tożsame z unikaniem ryzyka, bo jeżeli możliwe jest 

uświadomienie i kwantyfikowanie ryzyka, przestaje być „zagrożeniem” dla osób unikających 
niepewności. 

14  J. Morbitzer: Postmodernistyczne koncepcje Internetu, Akademia Pedagogiczna im. 
KEN, Kraków, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/morbitz1.pdf 
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jest upadek autorytetu „ekspertów”. Paradoksalnie – wraz z zalewem informacji oraz 
spadkiem jej wiarygodności wzrasta zaufanie do Sieci jako ambient intelligence. 
 Specyficznym dla Sieci przejawem mądrości tłumu stał się tzw. clickstream. 
Opinia i doświadczenia „tłumu” czy kierowanie się opinią mądrości/inteligencji 
zbiorowej, stały się jedną z najużyteczniejszych strategii wyszukiwania informacji, 
np. wykorzystaną przez Google’a.  
 Ważniejsza od wiedzy o danych staje się umiejętność dostępu do nich oraz 
rozumienie relacji zachodzących między nimi15. Wiedza w Sieci nabiera charakteru 
hipertekstualnego, przy czym niektóre elementy w relacjach mogą być reprezento-
wane przez linki do konkretnych ludzi, a nie tylko do stron zakodowanych w Sieci. 
Wzbogaca to kontekst interpretacyjny, łącząc rozmaite treści multimedialne. Hiper-
tekst jest odwzorowaniem hiperaktywnego umysłu, uwolnieniem się od linearnego 
porządku (np. w mowie i pisaniu) i zarazem poszerzeniem zawartości umysłu – 
przekształca pamięć jednego człowieka w pamięć wszystkich ludzi, tworząc z Sieci 
pamięć ogólnoświatową na wzór ogromnej encyklopedii. Wiedza, informacja, kon-
cepcje, symbole i pojęcia łączą się w Sieci semantyczne, a hipertekst multimedialny 
staje się podstawą dla inteligencji zbiorowej czy mądrości tłumu, pozwala na peł-
niejszą interakcję, wzbogacanie kontekstu komunikacyjnego oraz na tworzenie 
uniwersalnej Sieci wiedzy, a też i nauki. 
 Model sieciowy jest istotny dla idei inteligencji zbiorowej (collective intelli-
gence). Intersubiektywną interpretację procesów poznawczych zastąpiono nową 
koncepcją. Poznanie jest teraz rozpatrywane jako coś, co zdarza się między subiek-
tami, a nie wewnątrz nich – jako pętla medialna między nimi16.  
 Wikipedia jest współtworzona i współaktualizowana w sposób partnerski 
przez samą zbiorowość Sieci, zakłada dobrą wolę i odpowiedzialność wchodzących 
w interakcję użytkowników, jako przejaw mądrości tłumu (crowdwisdom). 
 Nadmiar informacji nie ułatwia optymalnych racjonalnych decyzji. Przy nie-
ograniczonym dostępie do wszelkich zgromadzonych danych na odległość kliknię-
cia i braku czasu na ich przeanalizowanie efektem jest przeładowanie poznawcze.  
 W nowym systemie ciągłych innowacji wszystko staje się mniej przewidy-
walne – wymaga to cięższej pracy w sensie czasowym i emocjonalnym. W cyber-
przestrzeni można eksperymentować bezkarnie, co w jeszcze większym stopniu 
sprzyja odważniejszym zachowaniom oraz tolerancji w stosunku do niepewności. 

                                                 
15  J. Burke: The Pinball Effect: How Renaissance Water Gardens Made the Carburetor 

Possible and Other Journeys Through Knowledge, Little Brown & Co (Pap) 1997. 
16  G. Riva, C. Galimberti: Computer-Mediated Communication: Identity and Social Inte-

raction in an Electronic Environment, „Genetic, Social and General Psychology Monographs” 
1998, 124, s. 434–464. 
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5. Cnota (orientacja długoterminowa/krótkoterminowa) 
 
 Wyraża nastawienie wspólnoty do czasu i tradycji. Problemem jest wybór 
między przyszłością a teraźniejszością. Wymaga rozróżnienia między długo- i krót-
koterminowym nastawieniem w życiu. Orientacja długoterminowa skupia się na 
przyszłości, a krótkoterminowa na teraźniejszości i przeszłości.  
 Dzięki współczesnym urządzeniom i technologiom czasoprzestrzeń ulega 
kompresji17. Czasoprzestrzeń jednostek ulega desynchronizacji i indywidualizacji. 
W Sieci funkcjonuje czas nielinearny18 – nie wymaga natychmiastowej reakcji  
(np. przy wiadomościach, e-mailach, SMS-ach), aczkolwiek wymiana informacji 
nie odbywa się całkowicie poza czasem (np. przy czytaniu literatury). 
 Przestrzeń jest pokonywana momentalnie – w nanosekundach. Wzrasta tempo 
zmian i w miejsce „kultury czekania” pojawia się „kultura trzyminutowa”19. Czas 
podejmowania decyzji dramatycznie się kurczy – wymusza szybkie i najczęściej 
bezrefleksyjne reakcje20. Informacja jest dostarczana momentalnie i jednocześnie 
prawie do każdego miejsca. Tworzy to świat „momentalnej wszechobecności”21.  
 Czasoprzestrzeń jednostek ulega desynchronizacji i indywidualizacji. Podczas 
surfowania można się całkowicie zatracić, zapomnieć o upływie czasu. We współ-
czesnym świecie doświadczanie chwili obecnej i nastawienie na tu-i-teraz oraz 
natychmiastową gratyfikację22 staje się najważniejsze. Takie zachowanie kontrastu-
je z pospiechem życia współczesnego. Nieszczelność (permeability) granicy czasu 
między teraźniejszością a przyszłością zwiększa się przez technologie ułatwiające 
temporalne rozluźnienie i decentralizację23. 
 Zaburzenie poczucia czasu może czasami przejawiać się jako uzależnienie (od 
Sieci, informacji), innym razem – jako przepływ (flow) bądź uczestnictwo – i jest 
wyraźnie związane z orientacją krótkoterminową.  
 Dosłownie i w przenośni – rzadko odrywamy wzrok od ekranu i nie spoglą-
damy dalej. Długoterminowe planowanie jest niemożliwe bez refleksji – bez nabra-

                                                 
17  D. Harvey: The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford 1989, s. 284–285. 
18  De Kerckhove określa go również jako: „wtórna rzeczywistość czasowa” Sieci, „nieline-

arny czas rzeczywisty”, „czas rozciągnięty” (czas sieci ulega rozciągnięciu, żeby osiągnąć ten 
sam poziom kontekstu, który ma miejsce w rzeczywistej rozmowie, rozbijając go jednak na liczne 
punkty wejściowe); Castells z kolei określa go jako „czas bezczasowy”; Barbrook – jako „czas 
cykliczny”. Por. De Kerckhove: Inteligenja otwarta…, op. cit.; M. Castells: Społeczeństwo sieci, 
PWN, Warszawa 2007; R. Barbrook: Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej 
wioski, MUZA, Warszawa 2009. 

19  J. Urry: Socjologia mobilności…, op. cit., s. 174, 177. 
20  M. Castells: Społeczeństwo sieci…, op. cit., s. 434. 
21  D. Morley, K. Robins: Spaces of Identity, Routledge, London 1995, s. 131. 
22  E.T. Hall: Taniec życia: inny wymiar czasu, MUZA, Warszawa 1999.  
23  H. Nowotny: Time: The Modem and Postmodern Experience, Polity, Cambridge 1994,  

s. 11. 
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nia krytycznego dystansu do siebie i swoich własnych idei, a do tego potrzebne jest 
zwolnienie tempa oraz zatrzymanie się w biegu – chociaż na chwilę. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Społeczeństwo Sieci nie jest tworem zinstytucjonalizowanym ani homoge-
nicznym. Tworzone jest dynamicznie przez relacje, uczestniczących w interakcji, 
indywiduów. Nieograniczone możliwości kreowania różnych tożsamości i ekspe-
rymentowanie z nimi wraz z anonimowością wzmacniają postawę indywiduali-
styczną. Nawet zachowania kolektywne są podporządkowane indywidualnemu 
wyborowi. Zacierają się granice między prywatnym a publicznym. Znika strefa 
sacrum. Władza jest łatwiej kontrolowana, hierarchia jest spłaszczona. Cechy płci 
są bardziej spolaryzowane, mimo możliwości przełączania ich i eksperymentowania 
z nimi. Jako całość społeczeństwo Sieci jest bliżej męskiego bieguna. Generalnie 
zachowania w Sieci potwierdzają wysoką tolerancję na niepewność oraz wyraźną 
orientację krótkoterminową. 
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THE CULTURE OF THE WEB SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 The Web society consists of autonomous individuals. Their behavior is extremely 
individualistic, even if they take part in collective actions. There is not clear boundary 
between private and public. The sacral space disappears. There is a flat hierarchy. The 
Web is more masculine with clear role even if it is easy to switch between them. Gener-
ally there is weak uncertainty avoidance and very short term orientation.  
  

Translated by Aleksander Wassilew 
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SERWISÓW INTERNETOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Liczba użytkowników sieci Internet na świecie jest mierzona w miliardach,  
a jej zasięg jest nieograniczony. W Polsce z Internetu w 2009 roku korzystało 60% 
populacji1, a wartość krajowego rynku usług dostępu do Sieci wyniosła 4 mld zł2. 
Na całym świecie dostępnych jest niemal 285 mln serwisów internetowych3. Przy 
takiej liczebności witryn zdobycie popularności poprzez nowy serwis jest bardzo 
trudne. Nowa witryna powinna podejmować działania marketingowe w celu zdoby-
cia popularności, powinna również pozytywnie wyróżniać się jakością postrzeganą 
przez użytkowników. Badania serwisów funkcjonujących od długiego czasu  
w Internecie są stosunkowo łatwe, gdyż można je wykonywać, bazując na danych 
ilościowych dostępnych w Sieci (np. liczba użytkowników i odsłon, zasięg itp.). 
Dużo trudniejsza jest ocena serwisów dopiero projektowanych bądź modyfikowa-
nych. Ocena taka musi bazować na zupełnie innych kryteriach, najczęściej  
o charakterze jakościowym. Istnieje szereg modeli oceny serwisów, które wykorzy-
stują tego typu kryteria, np. eQual4, metoda Ahn5, e-SERVQUAL6. Modele te  

                                                 
1  Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Raport z badania konsumenckiego 

przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., https://www.uke.gov.pl/_gAllery/25/89/25897/ 
Rynek_telekomunikacyjny_w_Polsce_2009_KI.pdf 

2  Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, UKE, s. 4, 
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/32/77/32772/Raport_rynek_telekomunikacyjny_2009_zm.pdf 

3  http://news.netcraft.com/archives/2011/02/15/february-2011-web-server-survey.html 
4  S.J. Barnes, R.T. Vidgen: Data triangulation and web quality metrics: A case study in  

e-government, „Information & Management” 2006, no. 43, s. 767–777. 
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w pewnym stopniu korzystają ze zbliżonych do siebie kryteriów oceny, ale często 
przeznaczone są do oceny serwisów innego typu. W pracy7 przedstawiono metodę 
integracji i rozwiązywania niespójności pomiędzy modelami oceny, w której do 
łączenia modeli wykorzystuje się ontologię. W efekcie zastosowania wskazanej 
metody otrzymano jednolitą strukturę wielu kryteriów, mogącą służyć do oceny 
różnego rodzaju witryn. 
 Zaletą, a jednocześnie wadą otrzymanej struktury jest fakt, że odzwierciedla 
ona wiele wymiarów jakości serwisów, a tym samym jest bardzo rozbudowana. 
Występuje tutaj pewien rodzaj tzw. przekleństwa wymiarowości, polegający na 
problemie wyboru spośród wielu wskaźników jakości tylko takich, które są przy-
datne w ocenie jakości serwisów określonego typu. Dla przykładu, pewne kryteria 
mogą być istotne przy ocenie portali informacyjnych, a inne są wykorzystywane 
przy ocenie serwisów e-commerce’owych.  
 W pracy8 sformułowano ogólny zarys metodyki wspomagającej wiarygodny 
dobór kryteriów istotnych przy ocenie serwisów jednego typu. W niniejszym arty-
kule poszerzono przygotowany wcześniej zarys metodyki o badania korelacji mię-
dzy opiniami użytkowników na temat całości serwisu internetowego i ocenami jego 
poszczególnych wymiarów jakości. Badania przeprowadzono na przykładzie 
wskaźników jakości modelu eQual i portali informacyjnych. Analiza ta miała dać 
odpowiedź na pytania: które z kryteriów jakości eQual są najbardziej związane 
z ogólnym wrażeniem wywoływanym na użytkowniku przez serwis internetowy? 
oraz w jaki sposób na przewidywaną końcową ocenę serwisu wpływa eliminacja 
najmniej istotnych kryteriów jakości?  
 Podkreślić należy, że opracowany zarys procedury ma wspomagać proces 
doboru kryteriów, a jej wyniki mają być dla eksperta tylko pewnego rodzaju suge-
stią pomagającą w wyborze wskaźników jakości. 
 
 
1. Model eQual 
 
 Model eQual ma za zadanie przedstawiać jakość serwisów internetowych  
z perspektywy użytkownika, w związku z czym wykorzystuje on metodę ankietową 

                                                                                                                        
5  T. Ahn, S. Ryu, I. Han: The impact of Web quality and playfulness on user acceptance of 

online retailing, „Information & Management” 2007, no. 44, s. 263–275. 
6  A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, A. Malhotra: E-S-QUAL A Multiple-Item Scale for As-

sessing Electronic Service Quality, „Journal of Service Research” 2005, vol. 7, no. 10, s. 1–21. 
7  P. Ziemba, R. Budziński: Ontologies in integration of websites evaluation methods,  

w: Jałowiecki P., Orłowski A.: Information Systems In Management VI, WULS Press, Warszawa 
2010, s. 121–130. 

8  P. Ziemba, R. Budziński: Dobór kryteriów dla oceny serwisów informacyjnych w porta-
lach internetowych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011,  
nr 37, s. 368–378. 
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w celu uzyskania opinii o serwisie. Został on stworzony w oparciu o funkcję dosto-
sowania jakości (Quality Function Deployment) dostarczającą metod identyfikacji 
i wprowadzania opinii użytkowników o jakości produktu na kolejnych etapach jego 
tworzenia9. Wykorzystuje on m.in. kryteria dotyczące interakcji użytkownika  
z serwisem, które zapożyczono ze skali SERVQUAL10. Oceniający podają tutaj 
stopień zgodności każdego z kryteriów ze stanem faktycznym, wykorzystując skalę 
punktową o wartościach z zakresu od 1 do 7 oraz, zgodnie z taką samą skalą, przy-
znają poszczególnym kryteriom wagi. Poza punktami przyznanymi dla każdego  
z kryteriów podawana jest również ogólna ocena witryny. Poszczególne kryteria 
wykorzystywane w modelu eQual zawarte są w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Kryteria występujące w modelu eQual 

 
Lp. Kryterium 
 1. Myślę, że łatwo można nauczyć się operować tą stroną 
 2. Interakcja ze stroną jest dla mnie pewna i zrozumiała 
 3. Myślę, że strona jest łatwa w nawigacji 
 4. Myślę, że strona jest łatwa w użyciu 
 5. Strona ma atrakcyjny wygląd 
 6. Projekt jest odpowiedni dla typu strony 
 7. Strona wydaje się profesjonalnie wykonana 
 8. Strona wywołuje we mnie pozytywne doznania 
 9. Dostarcza precyzyjnych informacji 
10. Dostarcza wiarygodnych informacji 
11. Dostarcza aktualnych informacji 
12. Dostarcza trafnych informacji 
13. Dostarcza łatwych do zrozumienia informacji 
14. Dostarcza informacji odpowiednio szczegółowych 
15. Dostarcza informacji w odpowiedniej formie 
16. Ma dobrą reputację 
17. Czuję, że transakcje przeprowadzane za jej pomocą są bezpieczne 
18. Moje osobiste dane przesyłane do tej strony są bezpieczne 
19. Wywołuje wrażenie personalizacji 
20. Wydaje się, że strona tworzy społeczność wirtualną 
21. Komunikacja z twórcami strony jest łatwa 
22. Towary/usługi oferowane na stronie zostaną mi dostarczone w przypadku ich zamówienia 
23. Ogólna ocena strony 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: S.J. Barnes, R.T. Vidgen: Data triangulation 

and web quality metrics: A case study in e-government, „Information & Manage-
ment” 2006, no. 43. 

                                                 
9  S.J. Barnes, R.T. Vidgen: WebQual: An Exploration of Web Site Quality, Proceedings of 

the Eighth European Conference on Information Systems, 2000. 
10  S.J. Barnes, R.T. Vidgen: The eQual Approach to the Assessment of E-Commerce Quali-

ty: A Longitudinal Study of Internet Bookstores, w: Suh W.: Web Engineering: Principles and 
Techniques, Idea Group Publishing, 2005, s. 161–181. 
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2. Korelacje: Pearsona, rang Spearmana, gamma i tau Kendalla 
 
 Wykorzystanymi w badaniach współczynnikami korelacji były: korelacja 
liniowa Pearsona, rang Spearmana, Gamma i tau Kendalla. Należy tutaj zaznaczyć, 
że dla wyników każdej z miar korelacji zachowano odpowiednie wielkości współ-
czynników istotności. 
 Korelacja jest miarą powiązania pomiędzy dwiema zmiennymi lub większą 
ich liczbą. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona określa stopień liniowych 
powiązań wartości dwóch zmiennych. Jest to korelacja parametryczna, która nie 
daje poprawnych wyników przy zależnościach nieliniowych. W takim przypadku 
wykorzystywane są korelacje nieparametryczne, tj. R Spearmana, tau Kendalla i 
współczynnik gamma. Współczynnik R Spearmana można traktować podobnie jak 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona, tj. w kategoriach procentu wyjaśnianej 
zmienności. Współczynnik tau Kendalla określa różnicę między prawdopodobień-
stwem tego, że dwie zmienne układają się w tym samym porządku w obrębie ob-
serwowanych danych, a prawdopodobieństwem, że ich uporządkowanie się różni. 
Statystyka gamma z kolei jest zalecana w przypadkach, gdy dane zawierają wiele 
powiązanych obserwacji. Wyjaśnia się ją jako różnicę między prawdopodobień-
stwem, że uporządkowanie dwóch zmiennych jest zgodne, a prawdopodobień-
stwem, że jest niezgodne, podzieloną przez 1 minus prawdopodobieństwo wystę-
powania obserwacji powiązanych11. 
 
 
3. Procedura badawcza i wyniki badań 
 
 Pierwszym krokiem analizy było zebranie ocen użytkowników dotyczących 
portali informacyjnych. Ocenianymi przez użytkowników serwisami były: inte-
ria.pl, wp.pl i onet.pl, a opiniowali oni wskazane portale za pomocą 22 kryteriów 
eQual z wykorzystaniem skali siedmiopunktowej. Dodatkowo w celu weryfikacji 
wyników eksperymentu zebrano od użytkowników szacowane przez nich wagi 
kryteriów. Łącznie uzyskano 255 opinii, na bazie których przeprowadzono badania. 
 Kolejnym krokiem było wyznaczenie współczynników korelacji między: oce-
nami cząstkowymi, przyznawanymi przez użytkowników dla portali względem 
kolejnych kryteriów jakości oraz ocenami końcowymi przyznawanymi dla portali. 
W tym punkcie wyznaczono także rankingi ważności kryteriów, które przedstawio-
ne są w tabeli 2. 
 Następnie, odrębnie dla każdego rankingu, eliminowano kryteria, które były 
najmniej skorelowane z ocenami końcowymi, starając się uzyskać najmniej liczne 
zbiory kryteriów, pozwalające rozróżnić warianty oceny końcowej, a tym samym 

                                                 
11  Internetowy podręcznik statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html 
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zredukować liczbę wymiarów oceny i pozostawić tylko kryteria istotne. Wpływ 
usunięcia kolejnych kryteriów na przewidywaną ocenę końcową serwisu analizo-
wano poprzez klasyfikację opinii użytkowników do jednej z 7 klas oceny końcowej 
serwisu. Jako klasyfikatora w tym wypadku użyto drzew decyzyjnych C&RT wy-
korzystujących do klasyfikacji: miary G-kwadrat oraz szacowane a-priori prawdo-
podobieństwa przynależności do określonej klasy decyzyjnej zależnie od liczności 
przedstawicieli danej klasy w zbiorze treningowym12. Dodatkowo, w celu stabiliza-
cji wyników klasyfikacji, wykonywano 10-krotną walidację krzyżową13. 
 

Tabela 2 
Rankingi ważności kryteriów zgodnie ze współczynnikami korelacji 
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Źródło:  opracowanie własne. 
 
 W tabeli 3 zawarto średnie współczynniki poprawnych klasyfikacji oraz naj-
niższe współczynniki uzyskane dla jednej spośród 7 klas decyzyjnych. Na podsta-
wie analizy danych z tabeli 3 należy stwierdzić, że najlepsze wyniki klasyfikacji 
daje redukcja liczby kryteriów zgodnie z rankingiem uzyskanym na podstawie ko-
relacji rang Spearmana. Pozwala ona zachować wysoką wartość uśrednionego po-
ziomu poprawnych klasyfikacji (74,9%) przy akceptowalnym poziomie popraw-
nych przyporządkowań dla najgorzej klasyfikowanej klasy decyzyjnej (57,14%, 
klasa 2) dla liczby 14 kryteriów. Nieco gorzej przedstawiają się wyniki uzyskane 

                                                 
12  T. Waheed i in.: Measuring performance in precision agriculture: CART-A decision tree 

approach, „Agricultural Water Management” 2006, no. 84, s. 173–185. 
13  S.M. Weiss, T. Zhang: Performance Analysis and Evaluation, w: Y. Nong, The Hand-

book od Data Mining, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2003, s. 425–440. 
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dla rankingu opartego na korelacji tau Kendalla, bo poziom powyżej 50% dla naj-
gorzej klasyfikowanej klasy decyzyjnej pozwala on zachować co najmniej dla 16 
kryteriów. Z kolei rankingi uzyskane z wykorzystaniem korelacji Pearsona i współ-
czynnika gamma pozwalają uzyskać poziom powyżej 50% dla najgorzej klasyfiko-
wanej klasy decyzyjnej dopiero dla liczby 17 kryteriów. Ranking bazujący na kore-
lacji rang Spearmana pozwala również wyeliminować największą liczbę kryteriów 
przy zachowaniu stosunkowo wysokiej wartości uśrednionego poziomu popraw-
nych klasyfikacji (74,12 % dla 9 kryteriów). 

Tabela 3 
Wyniki klasyfikacji z wykorzystaniem różnej liczby kryteriów (%) 

 

Liczba 
kryteriów 

Poprawne klasyfikacje 

liniowa Pearsona rang Spearmana gamma tau Kendalla 

średnio min średnio min średnio min średnio min 
22 73,73 60,49 73,73 60,49 73,73 60,49 73,73 60,49

21 73,73 60,49 73,73 60,49 73,73 60,49 73,73 60,49

20 73,33 64,20 73,33 64,20 73,33 64,20 73,33 64,20

19 76,86 57,14 73,33 66,67 73,33 66,67 73,33 66,67

18 76,86 57,14 76,86 57,14 76,86 57,14 76,86 57,14

17 75,29 57,14 75,29 57,14 75,29 57,14 75,29 57,14

16 75,29 31,03 75,29 57,14 75,29 31,03 75,29 57,14

15 75,29 31,03 75,29 57,14 75,29 31,03 75,29 31,03

14 75,29 31,03 74,90 57,14 75,29 31,03 75,29 31,03

13 74,90 31,03 74,90 31,03 75,29 37,93 74,90 31,03

12 75,29 37,93 74,90 31,03 75,29 37,93 74,90 31,03

11 75,29 37,93 75,29 37,93 75,29 37,93 75,29 37,93

10 69,41 31,03 74,12 37,93 75,29 44,83 75,29 44,83

 9 67,45 37,93 74,12 44,83 64,31 45,59 64,31 45,59

 8 67,84 31,37 64,31 45,59 64,31 45,59 64,31 45,59

 7 66,67 41,18 61,96 43,14 62,35 37,25 61,96 43,14

 6 66,27 37,25 60,39 39,22 58,43 24,14 58,43 24,14

 5 57,25 25,49 59,22 28,57 56,86 34,48 59,22 28,57

 4 56,08 29,41 58,43 27,45 54,90 31,03 58,43 27,45

 3 59,22 42,86 53,73 19,61 53,73 19,61 53,73 19,61

 2 50,59 27,59 50,59 27,59 50,59 27,59 50,59 27,59

 1 45,10 0,00 45,10 0,00 45,10 0,00 45,10 0,00 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
4.  Weryfikacja rankingu uzyskanego z wykorzystaniem korelacji rang Spe-

armana 
 
 W celu weryfikacji uzyskanych wyników przeprowadzono redukcję kryteriów 
według kolejności uzyskanej na podstawie ich wag przypisanych przez ankietowa-
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nych. Ranking ważności kryteriów wyznaczony przez respondentów zawarto  
w tabeli 4. 

Tabela 4 
Ranking ważności kryteriów wg ankietowanych 
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Źródło: opracowanie własne. 
 
 Porównanie klasyfikacji po redukcji kolejnych kryteriów zgodnie z rankin-
giem użytkowników i rang Spearmana zawarto w tabeli 5. 
 

Tabela 5 
Wyniki klasyfikacji z wykorzystaniem różnej liczby kryteriów (%) 
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Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na podstawie analizy danych z tabeli 2 i 4 łatwo zauważyć, że rankingi waż-
ności kryteriów utworzone w oparciu o korelacje znacząco różnią się od rankingu 
uzyskanego na podstawie opinii użytkowników. Opierając się na wynikach klasyfi-
kacji, należy stwierdzić, że ranking użytkowników dłużej pozwala uzyskać satys-
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fakcjonujący poziom dla najgorzej klasyfikowanych klas decyzyjnych. Z kolei ran-
king korelacyjny R Spearmana pozwala zachować przyzwoity średni poziom po-
prawnych klasyfikacji (ponad 70% dla 9 kryteriów). Trudno jest jednak ocenić, 
który z uzyskanych rankingów jest lepszy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule poruszono problematykę wielowymiarowości oceny jakości serwi-
sów internetowych. Przedstawiony zarys metody redukcji kryteriów oceny 
uwzględnia formalizację procedur: doboru kryteriów do redukcji oraz weryfikowa-
nia uzyskiwanych wyników. Badając różne wskaźniki korelacji, można określić 
związek poszczególnych wymiarów jakości serwisów internetowych z ich ogólnym 
postrzeganiem przez użytkowników. Interesujące jest to, że zadeklarowane przez 
użytkowników preferencje znacznie odbiegają od uzyskanych wyników korelacji. 
To oznaczałoby, że użytkownicy przy ocenie jakości serwisów podświadomie kie-
rują się nieco innymi kryteriami niż te, które deklarują jako istotne. Na podstawie 
przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że redukcja kryteriów jakości oceny 
witryn nie zmienia znacząco uzyskiwanych wyników, aż do osiągnięcia pewnego 
punktu ciężkości. Punktem tym w badanym przypadku, zależnie od oczekiwań 
decydenta, może być liczba 14 bądź 9 kryteriów dla rankingu wyznaczonego  
z wykorzystaniem korelacji R Spearmana lub 12 kryteriów zgodnie z rankingiem 
wyznaczonym przy pomocy użytkowników. 
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METHOD OF CRITERIA REDUCTION IN THE WEBSITES QUALITY 
EVALUATION 

 
 

Summary 
 
 The article is dealing with the selection of criteria which are essential at the web-
sites quality evaluation. Ranking of criteria was generated with using statistical tools. 
This ranking is taking into account the degree, in which every of criteria is explaining 
the complete evaluation to the quality of portals. In next step the criteria were being 
removed and an influence of this working on the correctness of the evaluation was be-
ing examined. The ranking gained with using statistics was compared with the ranking 
of criteria formulated by users. Conclusions concerning conducted examinations are 
finishing the article. 
 

Translated by Paweł Ziemba 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH 
DO OBSŁUGI MAŁYCH FIRM TRANSPORTOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W obecnej dobie wielkie korporacje logistyczne wykorzystujące ogromne 
floty transportowe dorobiły się nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych umoż-
liwiających kompleksową usługę i optymalizację procesów technologicznych trans-
portowych i zarządczych. Zazwyczaj są to duże systemy ERP (Enterprice Rosource 
Planning), np. SAP-owskie, adaptowane do zindywidualizowanych potrzeb kon-
kretnego użytkownika. Złożoność systemów ERP obsługujących wielkie korporacje 
powoduje, że często tworzą się grupy użytkowników danej klasy ERP, np. wielkich 
narodowych operatorów pocztowych, w ramach których następuje doskonalenie 
tych narzędzi teleinformatycznych. 
 Koszty pełnego zinformatyzowania wielkich korporacji logistycznych o zasię-
gu światowym są bardzo wysokie, np. w sektorze pocztowym są to kwoty wyrażane 
w setkach milionów dolarów. Jest sprawą oczywistą, że takie systemy nie mogą być 
bezpośrednio adaptowane przez małe, a nawet średnie przedsiębiorstwa logistycz-
ne. Możemy mówić w tym przypadku o występowaniu: 

 luki hardware’owej – sprzętowej (powielanie rozwiązań sprzętowych sto-
sowanych w wielkich korporacjach w mniejszych firmach transportowych 
nie miałoby sensu ekonomicznego); 

 luki software’owej (ze względu na skalę działań rozwiązania programi-
styczne zastosowane w dużych firmach przenoszone do małych firm stają 
się nieefektywne); 
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 luki poznawczej (zaawansowane systemy wymagają wysoko kwalifikowa-
nych administratorów, na których zatrudnienie nie może pozwolić sobie 
mała firma). 

 W referacie podejmuje się próbę udowodnienia tezy, że współczesny rozwój 
uniwersalnych narzędzi teleinformatycznych pozwala na kompleksowe zinformaty-
zowanie małych firm transportowych z zachowaniem wymagań co do pozytywnej 
efektywności ekonomicznej zastosowanych rozwiązań. 
 
 
1. Wymagania firm transportowych dotyczące funkcjonalności systemów in-

formatycznych 
 
 W celu zoptymalizowania procesów technologicznych i organizacyjnych  
w firmach transportowych potrzebna jest realizacja określonych zadań. Są to: 

 Zarządzanie zleceniami. Każde zlecenie musi zawierać informacje, z jakie-
go magazynu, kiedy, do kogo, w jakim terminie oraz co i w jakich warun-
kach ma zostać dostarczone. 

 Zapewnienie dostępu do danych nieewidencjonowanych w systemach ERP, 
np.: tras, adresów dostaw (często różnych od podstawowych adresów klien-
tów), informacji o kierowcach własnych, samochodach, naczepach, ich ga-
barytach, ich dostępności do planowania itp. 

 Zarządzanie statusami realizacji zleceń. Szybka odpowiedź na pytania: na 
jakim etapie znajduje się konkretne zamówienie lub dana linia zamówienia 
dla klienta; czy towar został załadowany, czy jest w trasie, czy czeka na 
rozładunek, czy został już dostarczony. Dotyczy to zarówno przesyłek re-
alizowanych transportem własnym, jak i zleconych do realizacji zewnętrz-
nym firmom transportowym. 

 Zarządzanie obiegiem opakowań. Ile palet, bębnów lub innych specjalizo-
wanych opakowań znajduje się u klienta, ile jest w magazynach firmy, ile 
posiada przewoźnik. Szczególne znaczenie ma obrót specjalizowanymi 
opakowaniami, takimi jak bębny kablowe, skrzynie, stelaże itp. 

 Planowanie, czyli wiązanie poszczególnych zleceń (zamówień klientów)  
w zlecenia transportowe. System musi zapewnić optymalizację tras, opty-
malizację wykorzystania przestrzeni załadunkowej, optymalny dobór środ-
ków transportowych, wspomóc decyzje o wyborze środków własnych, a 
także obcych, zapewniając jednocześnie terminowość poszczególnych do-
staw. Operator musi mieć wpływ na kolejność rozładunków i ostateczne 
skierowanie zleceń do realizacji. System musi zapewnić ewidencję po-
twierdzeń przyjęcia zleceń do realizacji przez firmy transportowe. 

 Zapewnienie awizacji dostaw do magazynów własnych, jak również infor-
mowanie o dostawach klientów. 
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 Zarządzanie kosztami. Czy będą to koszty eksploatacyjne w przypadku 
samochodów firmowych, czy koszty frachtów i opłat za usługi spedycyjne  
i transportowe w przypadku podwykonawców – przewoźników. System 
musi posiadać ergonomiczne i skuteczne mechanizmy pozwalające na za-
rządzanie tymi kosztami. 

 Zapewnienie systemu tworzącego sprawozdania ADR (L'Accord européen 
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Ro-
ute) oraz dla ochrony środowiska. 

 Zapewnienie systemu analitycznego pozwalającego na dostarczanie jedno-
znacznych informacji operacyjnych i zarządczych dotyczących realizowa-
nych zleceń transportowych, ich kosztów, kosztów jednostkowych w ujęciu 
ilości zleceń, ilości asortymentów, wagi transportowanych towarów, reali-
zowanych kierunków, efektywności własnego taboru itp.  

 Informatyczne systemy realizujące wymienione zadania wymagają rozbudo-
wanego hardwaru. 
 

 
 
Rys. 1.  Infrastruktura teleinformatyczna firmy średniej wielkości  

Źródło:  R. Boniecki: The use of Java 2 Enterprise Edition technology in the development of 
the Enterprise Resource Planning and the Custom-Relationship Management, w: 
Development of methods and technologies of informatics for process modeling and 
management, Polish Academy of Sciences 2006, s. 33–42. 
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 Przykładowe (modelowe) rozwiązanie infrastruktury teleinformatycznej dużej 
firmy transportowej przedstawiono na rysunku 1. 
 Łatwo zauważyć, że istniejące realizacje zaprezentowanych wymagań w od-
niesieniu do wielkich korporacji logistycznych, tworzące nowoczesne systemy 
teleinformatyczne, są rozwiązaniami wybitnie nadmiarowymi w odniesieniu do 
potrzeb i możliwości małych firm transportowych, z czego wynikają luki sprzęto-
we, softwarowe i poznawcze, omówione we wprowadzeniu do artykułu. 
 
 
2.  Opis technologii teleinformatycznych możliwych do zastosowania w małych 

firmach transportowych 
 
 Gwałtowny rozwój systemów teleinformatycznych oraz technologii Open-
Source Software (OSS) umożliwia tworzenie aplikacji dopasowanych do potrzeb 
odbiorcy z możliwością dalszej rozbudowy w czasie. 
 Zastosowanie technologii OSS daje możliwość obniżenia kosztów związanych 
z zakupem oraz administrowaniem systemów teleinformatycznych na komputerach 
stacjonarnych i mobilnych stosowanych w firmach. 
 Wśród dużej różnorodności technologii OSS na uwagę zasługuje zastosowanie 
technologii Java. 
 

 
 

Rys. 2.  Zastosowanie technologii Java  

Źródło:  http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html 
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 Technologia Java udostępnia narzędzia i pakiety dogodne do wykorzystania 
przy informatyzacji małych, średnich oraz dużych firm.  
 Rozwój Internetu wymusił całkowitą zmianę podejścia do tworzenia aplikacji. 
Komputer stacjonarny przestał być odizolowaną jednostką i stał się elementem 
Sieci. Istnieją aplikacje wykorzystujące nowe możliwości przesyłania i współdzie-
lenia informacji za pośrednictwem sieci komputerowych. Współczesna technologia 
pozwala na pozyskiwanie informacji praktycznie w dowolnym momencie, w do-
wolnym miejscu i dowolnego obiektu (np. projekt Establishing the Ubiquitous Ne-
twork Environment in Japan). Telefony komórkowe, a szczególnie smartphony, 
odgrywają dużą rolę w realizacji tych zadań. 
 Obecnie smartphony oprócz komunikacji zapewnianej przez technologię ko-
mórkową udostępniają po kilka metod bezprzewodowej komunikacji krótkiego 
zasięgu, takich jak Bluetooth, IrDa, Wi-fi.  
 Smartphony umożliwiają mobilny dostęp do zewnętrznych źródeł danych, ale 
posiadają też znaczną pamięć lokalną. Potrafią one przechowywać i przetwarzać 
dane na wiele różnych sposobów. Trzeba zaznaczyć, że mimo spadku rozmiarów  
i wagi urządzeń ich moc obliczeniowa i zakres oferowanych funkcji nieustannie 
rośnie – tendencja ta jest podobna do obserwowanej w stacjonarnych systemach 
komputerowych. Zestaw aplikacji i usług dostępnych w systemach mobilnych stale 
rośnie. Nowe aplikacje i usługi powstają również wraz z rosnącą przepustowością 
łączy, upowszechnieniem się publicznych sieci bezprzewodowych i powstaniem 
nowych modeli biznesowych wykorzystujących technologie mobilne. Obecnie apli-
kacje możemy podzielić na dwie generacje. Przedstawiono je w tabeli 1. 
 Aplikacje Java Micro Edition działające na urządzeniach przenośnych mają 
ograniczone zasoby sprzętowe w stosunku do urządzeń stacjonarnych. W większości 
przypadków ograniczona pamięć oraz wolne procesory powodują, że pewne zadania 
są mało wydajne lub niemożliwe do zrealizowania. Rozwiązaniem tego problemu 
może być przeniesienie części funkcjonalności aplikacji na stronę serwera. W ten 
sposób rozwiązuje się problem ubogiego klienta, który wymaga mniej zasobów przy 
zakładanej funkcjonalności. Natomiast serwer przejmuje wymagające większych 
zasobów zadania i zwraca do aplikacji klienckiej tylko rezultaty swojej pracy. 
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Tabela 1 
Możliwości aplikacji mobilnych 

 
Aplikacje pierwszej generacji Aplikacje drugiej generacji 

Bezprzewodowa komunikacja głosowa – tradycyjna 
usługa telefonii komórkowej pozwalająca na odbywanie 
rozmów głosowych oraz korzystanie z poczty głosowej. 
Usługa ta jest i najprawdopodobniej pozostanie najważ-
niejszym aspektem wykorzystania telefonów komórko-
wych 

Voice over IP (VoIP) – technologia umożliwiająca przesy-
łanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub 
dedykowanych sieci. Dane przesyłane są przy użyciu 
protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne połą-
czenie ciągłe i np. wymianę informacji, gdy rozmówcy 
milczą 

Krótkie wiadomości tekstowe (SMS) – usługa umożliwia 
wysyłanie oraz otrzymywanie informacji tekstowych 
pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych 

Mobilny handel elektroniczny – obejmuje zakupy on-line, 
operacje giełdowe, reklamę, informacje na temat pobli-
skich punków usługowych. Nie wszystkie aplikacje z tej 
grupy skupiają się na sprzedaży dóbr, często o wiele 
ważniejsze jest informowanie klienta o zmieniających się 
ofertach 

Multimedialne wiadomości tekstowe (MMS) – umożli-
wiają przesyłanie sformatowanego tekstu, animacji, zdjęć 
i wideo na podobnych zasadach jak SMS 

Rozwiązania biznesowe – firmy zatrudniające pracowni-
ków, którzy pozostają w ciągłym ruchu, mogą wykorzy-
stać smartphony do ułatwienia komunikacji i współpracy 
pomiędzy pracownikami. Technologie mobilne są obecnie 
wykorzystywane przez firmy spedycyjne, policję, przed-
stawicieli handlowych, taksówkarzy itp. Do tej pory mogli 
oni odbierać nowe przydziały czy zlecenia tylko w biurze 
firmy lub dzwonić do centrali. Dzięki wykorzystaniu 
urządzeń mobilnych mają ciągły i natychmiastowy dostęp 
do najświeższych informacji i na tej podstawie mogą 
efektywnie zarządzać realizacją przydzielonych im zadań 

System nawigacji satelitarnej (GPS) – usługa umożliwia-
jąca śledzenie położenia telefonu komórkowego  

Mobilne gry multiplayer – wraz z popularyzacją telefonii 
komórkowej 3G spodziewany jest wzrost popularności 
internetowych gier multiplayer dostępnych z telefonów 
komórkowych 

System informacji geograficznej (GIS) – pozycja telefonu 
komórkowego określana jest z wykorzystaniem systemu 
GPS, a następnie odpowiednie do położenia informacje 
przekazywane są do aplikacji na telefonie. Informacje te 
obejmują mapy, zalecaną trasę do celu, informacje 
o przeszkodach itp. 

Zdalny dostęp do komputerów stacjonarnych – za pośred-
nictwem telefonu komórkowego będzie możliwe połącze-
nie się z domowym komputerem stacjonarnym przy 
wykorzystaniu prywatnych wirtualnych sieci (VPN)  
i zarządzanie nim 

Poczta elektroniczna, kalendarz, notatnik, książka adreso-
wa itp. – typowe aplikacje do zarządzania osobistymi 
informacjami i kontaktami 

Mobilny portfel i bilet – smartphone z zainstalowanym 
odpowiednim oprogramowaniem będzie mógł być wyko-
rzystany jako elektroniczna portmonetka 

Bezprzewodowy dostęp do stron WWW – dostęp do sieci 
Web stanowi podstawową funkcjonalność 

Społeczności internetowe – specjalne aplikacje umożliwiają-
ce wygodne korzystanie z portali internetowych społeczności 

Dostęp do Internetu – połączenie internetowe zainicjowa-
ne przez telefon komórkowy może być następnie wyko-
rzystane przez inne urządzenie, np. laptop 

Mobilny identyfikator – specjalne aplikacje zainstalowane 
na smartphonie mogą być wykorzystywane jako elektro-
niczny identyfikator, legitymacja studencka, indeks, prawo 
jazdy, klucz do domu, karta biblioteczna itp. Niektóre 
urządzenia mobilne oprócz tradycyjnych zabezpieczeń  
w postaci identyfikatora i hasła oferują czytniki linii 
papilarnych 

Serwisy tematyczne – wiadomości, pogoda, informacje 
finansowe, blogi itp. Dane mogą być dostarczane 
w określonych odstępach czasu bezpośrednio do telefonu 
komórkowego, a następnie przeglądane przy użyciu 
wybranych programów 

 

Strumienie audio/wideo – bezpośredni dostęp do plików 
muzycznych i filmowych. Usługi dostępne tylko 
w sieciach komórkowych wykorzystujących technologie 
2.5G lub 3G (UMTS) 

 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P. Zheng, L.M. Ni: Smart Phone and Next-

Generation Mobile Computing, Morgan Kaufmann Publishers 2006. 
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 Biorąc pod uwagę ogólne standardy komunikacji sieciowej w Java ME, można 
wyróżnić między innymi następujące mechanizmy: 

 Komunikacja niskopoziomowa – UDP,TCP,TLS(SSL), 
 Http/Https, 
 RMI – JMEPolshRMI, implementacja RMI bazująca na gniazdach, 
 XML-RPC-kXMLRPC, J2MEPolishRPC, 
 Web Services – kSOAP, klient WebServices w NetBeans, JSR-172, 
 WMA –SMS/MMS, 
 SIP, 
 SyncML – kSYNC, implementacja SyncML, 
 Peer2Peer –JXTA, 
 Bluetooth. 

 Zastosowanie urządzeń mobilnych z ich rosnącymi możliwościami pokazuje 
coraz to większe pola efektywnych ekonomicznie zastosowań tych urządzeń  
w działalności małych i średnich firm transportowych. 
 

 
 

Rys. 3.  Warianty rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce 

Źródło:  http://www.telix.pl/images/sprawozdania/internet_szerokopasmowy_w_polsce.pdf  

 
 Zdaniem autorów referatu rozwój mobilnej telefonii następnej generacji (np. 
HSPA+, LTE) spełniającej definicję szerokopasmowego dostępu do Internetu spo-
tęguje zastosowanie urządzeń mobilnych w firmach transportowych. 
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Podsumowanie 
 
 Wykorzystanie możliwości przedstawionych powyżej rozwiązań teleinfor-
matcznych pozwala na efektywne ekonomicznie rozwiązanie zadań pełnego zin-
formatyzowania małych firm transportowych z jednoczesnym skutecznym pokona-
niem luk omówionych we wprowadzeniu do referatu.  
 Niniejszy referat jest wynikiem przemyśleń powstałych w procesie informaty-
zowania kilku małych przedsiębiorstw transportowych zarejestrowanych na obsza-
rze województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
 
Literatura 
 
1. Boniecki R.: The use of Java 2 Enterprise Edition technology in the development 

of the Enterprise Resource Planning and the Custom-Relationship Management, 
w: Development of methods and technologies of informatics for process modeling 
and management, Polish Academy of Sciences 2006. 

2. Boniecki R.: System teleinformatyczny wspierający firmę kurierską z wykorzysta-
niem interpolacji funkcjami sklejanymi, w: Współczesne problemy inżynierii pocz-
ty, Wydawnictwa uczelniane Uniwersytetu Technologicznego-Przyrodniczego  
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010. 

3. http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html. 
4. Zheng P., Ni L.M.: Smart Phone and Next-Generation Mobile Computing, Mor-

gan Kaufmann Publishers 2006. 
5. Blaik P.: Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. 
 
 
THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF TELEINFORMATIC TOOLS 

FOR SMALL TRANSPORT COMPANIES SERVICING 
 
 

Summary 
 
 The short analysis of current situation in the field of informatization of transport 
companies was presented. It was noticed that larges gaps exist in practical using of 
teleinformatic systems as the excellent solutions created for huge corporation are too 
sophisticated and over-dimensioned for small transport companies. Possibilities of the 
Java 2 Enterprise Edition Technology and the universal market hardware tools for in-
formatization of small transport companies were described.  
 

Translated by Józef Rawłuszko 
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ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W LOGISTYCE 
  
 
 
Wprowadzenie 
 
 We współczesnej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. 
Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie  
o informację oraz jej prawidłowy przepływ i synchronizację jest podstawową kwe-
stią dla przedsiębiorstw. Z dużym zasobem informacji, a także danych mają do 
czynienia firmy świadczące usługi logistyczne. 
 W działalności logistycznej wykorzystanie narzędzi informatycznych jest 
niezbędne. Tylko przy ich użyciu firmy logistyczne mogą w pełni wykorzystywać 
wszystkie możliwości, jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. W firmach 
logistycznych wykorzystuje się systemy informatyczne pozwalające na minimali-
zowanie nakładów ponoszonych na działalność, dzięki efektywnej gospodarce ma-
gazynowej, oraz stwarzające możliwość zarządzania poszczególnymi procesami, 
jakie zachodzą w wyniku podjęcia współpracy w celu realizacji zamówienia.  
 
 
1. Istota usługi logistycznej 
 
 Usługa logistyczna jest odpowiedzią na wymagania i oczekiwania klienta 
dotyczące dostarczenia właściwego produktu, we właściwym czasie, po odpowiada-
jącej mu cenie, z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości tej usługi. Obejmu-
je zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także 
usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcu-
cha dostaw. Obszarami podejmowanych działań logistycznych przez usługodaw-
ców logistycznych w przedsiębiorstwie są: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. 
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 Biorąc pod uwagę sfery działań logistycznych w łańcuchu dostaw, w literatu-
rze przedmiotu można spotkać cztery grupy usług logistycznych1:  

 usługi spedycyjne, do których zaliczamy: udzielanie porad, wybór pojazdu 
i planowanie tras przewozu, ustalanie ceny i formułowanie warunków 
przewozu (miejsce, termin nadania i załadunku przesyłki, dodatkowe ubez-
pieczenie ładunku), zawarcie umowy na przewóz wraz z ważeniem, zna-
kowaniem (np. nadanie kodu kreskowego), przygotowanie dokumentów 
handlowych, również do odprawy celnej, sporządzenie protokołu szkodo-
wego w razie potrzeby; 

 usługi transportowe, dotyczą przewozu ładunku w warunkach odpowiada-
jących jego podatności transportowej naturalnej, technicznej i ekonomicz-
nej, dotyczą również wyboru środka i gałęzi transportu (transport drogowy, 
kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy, kombinowany), usługi transpor-
towe z uwagi na wielkość ładunku, opakowania i technologii przewozu 
można podzielić na: całopojazdowe, częściowe lub drobnicowe; 

 usługi magazynowe, związane są z zarządzaniem zapasami w magazynach, 
gdzie oprócz krótko- i długoterminowego składowania wykonuje się rów-
nież: czynności związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów, for-
mowaniem i rozformowaniem jednostek ładunkowych, komplementację 
przesyłek według zamówień klientów, a także sortowanie, przeładunek, 
pakowanie i przepakowywanie przesyłek, prace związane z gospodarką po-
jemnikami i paletami; 

 usługi dodatkowe, nieuwzględnione w wymienionych kategoriach, np. do-
dawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów, etykietowanie, 
tworzenie zestawów promocyjnych, pobieranie należności od klienta. 

 Przeważająca część wymienionych rodzajów usług wspomagana jest syste-
mami informatycznymi, które ułatwiają koordynację procesów logistycznych, po-
zwalają nimi sterować i nadzorować ich poprawność, sprawozdawczość i raporto-
wanie. Współczesne technologie informacyjne umożliwiają monitorowanie statusu 
przesyłek track & trace, lokalizowanie pojazdów, automatyczne sortownie dzięki 
systemowi kodów kreskowych i skanerów, monitorowanie stanów magazynowych, 
a także tworzenie usług według indywidualnych potrzeb klienta. Usługi informa-
cyjne świadczone są, odkąd istnieją środki łączności, jak np. telefon, faks. Przepły-
wom ładunków przepływ informacji towarzyszył od zawsze, choć wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym informacje są coraz bardziej szczegółowe i precyzyjniejsze.  
 

                                                 
1  M. Ciesielski (red.): Rynek Usług Logistycznych, Difin, Warszawa 2005, s. 33. 
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2. Systemy informatyczne wspierające działalność logistyczną  
 
 System ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsię-
biorstwa) to pojęcie będące określeniem klasy systemów informatycznych, na które 
składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji. Systemy te służą do wspoma-
gania zarządzania znaczną liczbą działań wykonywanych w przedsiębiorstwie lub 
grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw poprzez gromadzenie danych oraz 
umożliwienie wykonywania na nich operacji. Wspomaganie to obejmuje wszystkie 
szczeble zarządzania lub ich część i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów 
oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Kluczowym elementem systemu 
ERP jest baza danych, która jest wspólna dla wszystkich pozostałych aplikacji. 
Aplikacje te obejmują następujące obszary2: 

 magazynowanie, 
 zarządzanie zapasami, 
 śledzenie realizowanych dostaw, 
 planowanie produkcji, 
 zaopatrzenie, 
 sprzedaż, 
 kontakty z klientami, 
 księgowość, 
 finanse, 
 zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 transport, 
 controlling. 

 Systemy ERP są elastyczne i pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki po-
szczególnych przedsiębiorstw, ponieważ poszczególne aplikacje mogą być nieza-
leżne od siebie. Inną istotną cechą tych systemów jest umożliwienie wykonywania 
procesu planowania z dołu do góry, czyli możliwość wprowadzania poprawek  
w rozwiązaniach proponowanych przez system. 
 System WMS (Warehouse Management System) to program do zarządzania 
ruchem produktów w magazynach, zwany także systemem do obsługi magazynu 
wysokiego składu. Rozwiązania typu WMS służą do pełnej koordynacji prac maga-
zynowych. Są to systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w maga-
zynach. Mają one szczególne znaczenie dla operatorów logistycznych, obsługujących 
w swoich magazynach i terminalach dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pocho-
dzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Istotnym zadaniem 
realizowanym w ramach tych systemów jest bezbłędna lokalizacja towarów w maga-
zynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System zapewnia informację 

                                                 
2  P. Adamczewski: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wydawnictwo 

AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 38. 
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dotyczącą stanów magazynowych według wielu kryteriów, a także umożliwia szybką 
lokalizację każdej partii towaru i każdej przesyłki. W tym systemie operator ma moż-
liwość wygenerowania odpowiedniej etykiety i oznaczenia nią jednostki towarowej 
lub w momencie przyjmowania towaru może wpisać do systemu informacje zawarte 
na etykiecie nadanej przez inny podmiot. Za pomocą systemu WMS możliwa jest 
również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, 
np.: pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Istotną 
rolę może odgrywać możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby 
zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów3. 
 System CRM (Customer Relationship Management – system relacji z klien-
tami) jest zestawem narzędzi i procedur niezbędnych do zarządzania kontaktami  
z klientami. CRM jest nie tylko narzędziem, ale także częścią strategii i filozofii 
biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta są wartością kluczową. Istotną 
kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach bizneso-
wych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowied-
nich statystyk. W systemie tym mamy możliwość tworzenia dokumentów sprzeda-
ży i przekazywania informacji o tych dokumentach do systemu, w którym może 
odbywać się dalsza część procesu biznesowego. Systemy CRM są bardzo często 
integralną częścią całego systemu informatycznego.  
 System MRP (Material Requirements Planning – planowanie zapotrzebowa-
nia materiałowego) – zbiór technik pomagających w zarządzaniu procesem produk-
cji, których głównym celem jest optymalizacja zapasów, procesu produkcyjnego, 
wyznaczenie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie infrastruktury. Do systemu 
wprowadza się informacje, na podstawie których system planuje produkcję elemen-
tów oraz dostawy podzespołów i materiałów4. 
 System SCM (Supply Chain Management – zarządzanie łańcuchem dostaw). 
 Na system ten składają się rozwiązania informatyczne służące przedsiębior-
stwu do zarządzanie sieciowymi łańcuchami dostaw. Synchronizuje przepływ mate-
riałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co ułatwia firmie dostosowanie się 
do określonego popytu rynkowego. Zajmuje się również przepływem informacji, 
produktów i usług. System ten dzieli się na dwie grupy: 

 wewnętrzną – obejmującą zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produk-
cją i dystrybucją, 

 zewnętrzną – integrującą przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. 
 Rozwiązania tego systemu wykorzystuje się w fazie projektowania produktu, 
wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby i sterowania ich 
dystrybucją. Systemy SCM przynoszą pewne korzyści, do których można zaliczyć: 
                                                 

3  http://www.ilim.poznan.pl/ilim/it-w-logistyce/133-system-wms-do-zarzdzania-magazy-
nem- mags1 (20.02.2011). 

4  10 kroków udanego wdrożenia systemu ERP – krok 2, http://www.erp-view.pl/artykuly/  
(09.03.2011). 
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 integrację wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych firm przy 
użyciu Internetu, 

 integrację z rynkami elektronicznymi, 
 ułatwienie globalnego planowania poziomy popytu na określone wyroby, 
 możliwość optymalizacji źródeł dostaw, 
 zapewnienie przejrzystości wzajemnych współzależności pomiędzy po-

szczególnymi ogniwami łańcucha dostaw, 
 możliwość dokonywania symulacji rynkowych, 

 W sferze dystrybucji i zaopatrzenia bardzo ważne są systemy wspomagające 
realizację transportu. Obecnie firmy korzystają z usług transportowych operatorów 
logistycznych i ważne jest, aby zapewnić poprawny i szybki przepływ informacji 
pomiędzy tymi dwiema stronami. Możliwe jest tu skorzystanie z platformy interne-
towej, do której poprzez różne interfejsy dostęp mają, zależnie od uprawnień i peł-
nionej roli w tymże procesie, jego uczestnicy. Po zalogowaniu się nadawca może 
wprowadzić zlecenie transportowe, które zostanie przekazane do wybranego opera-
tora logistycznego (do jego oprogramowania spedycyjnego). Operator z kolei 
wprowadza do platformy informację o statusie realizacji zlecenia po to, by nadawca 
mógł zorientować się, w jakiej fazie realizacji jest jego zlecenie. Możliwe jest także 
uczestniczenie w tym procesie trzeciej strony – zainteresowanego statusem realiza-
cji zlecenia odbiorcy towaru. Dzięki umieszczeniu wszystkich informacji o zlece-
niach na jednej platformie, do której mają dostęp wszystkie strony procesu trans-
portowego, możliwe jest zarządzanie tym procesem. Ważną funkcjonalnością takiej 
platformy jest moduł zarządzania odchyleniami (Event Management), który według 
zdefiniowanych wcześniej warunków brzegowych nadzoruje realizowane procesy  
i w sytuacji przekroczenia warunku, np. niedostarczenia towaru na czas, informuje 
o tym osoby zdefiniowane w systemie jako odbiorców tejże informacji. 
 E-Procurement to organizacja zaopatrzenia wspomagana przez systemy elek-
troniczne. Dzięki Systemowi Obsługi Zaopatrzenia można wyszukać produkty  
i usługi (cennik, informacje na temat produktu) w elektronicznych katalogach. 
Użytkownik wybierający określoną pozycję, tworzy zapotrzebowanie oraz może 
sprawdzić stany magazynowe. Dokument zapotrzebowania musi zostać zaakcepto-
wany przez przedsiębiorstwo, jeśli tak się stanie, dokument jest automatycznie 
przetwarzany w zamówienie i zostaje wysłany do dostawcy lub dostawców. Po 
otrzymaniu dokumentów dostawca akceptuje w systemie przyjęte zamówienie do 
realizacji. Kiedy odbiorca otrzyma przesyłkę, następuje odbiór i weryfikacja faktu-
ry. Zastosowanie takiego systemu w rozwiązaniu e-Procurement pozwala zoptyma-
lizować i zwiększyć efektywność procesu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa po-
przez: wykorzystanie efektu skali zakupów, zwiększenie kontroli procesu zakupo-
wego, wykorzystanie nowych narzędzi usprawniających relację z dostawcami, au-
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tomatyzację procesu zaopatrzenia oraz oszczędność czasu pracownika działu zaku-
pów5. 
 System e-Procurement umożliwia przeprowadzanie centralnej koordynacji 
planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów. Natomiast wła-
ściwa realizacja zakupów dokonywana jest bezpośrednio przez jednostki organiza-
cyjne, w których powstaje zapotrzebowanie. Dzięki zastosowaniu e-Procurement 
zmienia się rola działu zakupów, który uwolniony od bieżących działań operacyj-
nych koncentruje się na strategicznym wyborze dostawców oraz monitorowaniu 
jakościowych kryteriów współpracy.  
 Rozwiązania e-Procurement eliminują lub ograniczają wady tradycyjnego 
modelu zaopatrzenia. Dzięki komunikacji z kontrahentem realizowanej on-line 
(sprawdzenie oferty, wysłanie zamówienia, monitorowanie realizacji zamówienia) 
kupujący ma zagwarantowany szybki przepływ informacji oraz jej jednoznaczność. 
Rozwiązania e-Procurement pozwalają na pełną kontrolę nad procesem zakupowym 
oraz wymuszają przestrzeganie w przedsiębiorstwie procedur biznesowych doty-
czących zaopatrzenia. Współpraca ze stałymi dostawcami, którzy są obecni na plat-
formie handlu elektronicznego i z którymi wynegocjowano korzystne umowy, re-
dukuje zakupy u przypadkowych dostawców, dzięki czemu unika się ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Narzędzia e-Procurement pozwalają też na analizę współ-
pracy z dostawcą, co może być metodą na jej obiektywną ocenę. Ponieważ cała 
dokumentacja dotycząca zamówień funkcjonuje w postaci elektronicznej, znacząco 
redukuje się koszty i czasochłonność obiegu tradycyjnych dokumentów. Dzięki 
standardowej formie elektronicznych katalogów, w których prezentowane są towary 
i usługi różnych dostawców, kupujący może łatwo i szybko wyszukać i wybrać 
odpowiednią pozycję katalogową oraz stworzyć zamówienie. Ponieważ każdy 
uprawniony pracownik może dokonywać zakupów poprzez narzędzie e-Procurement, 
dział zakupów przedsiębiorstwa nie musi być angażowany do realizacji poszczegól-
nych zamówień, może poświęcić więcej czasu na wybór strategicznych dostawców 
oraz na monitorowanie współpracy z nimi. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jeśli informacja jest prawidłowo zorganizowana i przekazywana sprawnie  
i szybko, zyskuje wtedy zarządzanie logistyką, a także inne obszary firmy, co 
wpływa na jej konkurencyjność. Nie należy oszczędzać na wprowadzaniu nowo-
czesnych systemów i informacji oraz doskonaleniu ich integracji, ponieważ jest to 
pomocne przy osiąganiu celów nie tylko logistycznych, ale celów całego przedsię-

                                                 
5  R. Dolmetsch: E-procurement. Oszczędności w zaopatrzeniu, Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2001, s. 15. 



Rola systemów informatycznych w logistyce 675

biorstwa. Informacje muszą być dokładnie i precyzyjnie gromadzone, a także sfina-
lizowane, aby komunikacja była efektywna. Obszary logistyki stwarzają wiele moż-
liwości wprowadzania nowych technologicznych innowacji w zakresie systemów 
informacyjnych. W logistyce najważniejsza jest użyteczność miejsca i czasu,  
a odpowiednie programy komputerowe usprawniają działania dążące do koordyna-
cji czynności logistycznych. Nowe zaawansowane technologie stwarzają wiele 
szans i wyzwań dla firm chcących usprawnić zarządzanie logistyką. 
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THE ROLE OF THE INFORMATIONS SYSTEMS IN LOGISTIC 
 
 

Summary 
 
 This article shows the meaning the role of informations systems in logistic. The 
aim of logistics process is formulated by the basic rule of logistics – the 7R principle: 
the right product with the right quality in the right quantity has to be delivered at the 
right time and right place to the right customer at the right cost. Disregarding of even 
one of the above conditions may lead to a loss of customers and, thus, to a decrease of 
the company’s competitive advantages and reduction of its market share. The imple-
mentation of new and up-to-date concepts of production management like (WMS 
(Warehouse Management System), SCM (Supply Chain Management) and technolo-
gies, based on the same concepts as ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Cus-
tomer Relationship Management), etc. It will also require supply handling, synchro-
nized with production and effective distribution based on the interaction of logistics 
intermediaries. 
 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
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ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW A INFORMACJA 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 System informacyjny obejmuje zasoby informacji oraz elementy, które umoż-
liwiają zasilanie, utrzymywanie i dostarczanie użytkownikowi zasobów. Można go 
rozpatrywać z różnych perspektyw połączeń: w przedsiębiorstwie – między głów-
nymi działami funkcjonowania (np. księgowością, marketingiem, produkcją); mię-
dzy różnymi sferami działań logistycznych (np.: obsługą klienta, transportem, ma-
gazynowaniem, realizacją zamówień itd.) oraz w łańcuchu dostaw – między przed-
siębiorstwami będącymi wobec siebie dostawcami i odbiorcami.  
 Ze względu na objętość opracowania pominięto opis przepływu informacji  
w firmie, który jest dość skomplikowany, generalnie można go podzielić na trzy 
strumienie: pierwszy, związany z procesem realizacji zamówień od klientów, drugi 
strumień, który powstaje w przypadku konieczności dokonywania zmian w wyrobie,  
i trzeci, związany z procesem wdrażania nowych wyrobów do produkcji1. We współ-
czesnym zarządzaniu informacja, jej przepływ i zarządzanie nią nabierają dużego 
znaczenia szczególnie z perspektywy zarządzania łańcuchem (siecią) dostaw. 
 
 
1. Logistyczny system informacji 
 
 Dla logistyki przepływy informacyjne tworzą „układ nerwowy” umożliwiają-
cy efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi oraz sprawne sterowanie pro-
cesami transportu, magazynowania i wytwarzania, opierając się na decyzjach me-

                                                 
1 M. Ciesielski (red.): Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s. 185. 
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nedżerskich podejmowanych na podstawie przesłanej informacji. Niebezpodstawnie 
zatem informację uważa się za katalizator zarządzania – czynnik, który scala funk-
cję zarządzania i warunkuje jego skuteczność oraz traktuje ją jako element produk-
cji, na równi z siłą roboczą, ziemią, kapitałem2. 
 Działalność logistyczna wiąże się z czynnościami poddawanymi wzajemnej 
koordynacji, jej zasięg wykracza poza przedsiębiorstwo. Wymusza to tworzenie 
logistycznego systemu informacji – LIS3. Źródła pochodzenia informacji wykorzy-
stywanych w systemie logistycznym to między innymi system informacji marketin-
gowej MIS4 – w logistyce przydatne są wyniki badań marketingowych służące do 
opracowania prognoz popytu, dane dotyczące np. aktualnych taryf przewozowych  
i celnych, kursów walut, dane statystyczne, dane demograficzne oraz inne aktualno-
ści gospodarcze, które pochodzą z sieci teleinformatycznych stanowiących funda-
ment LIS-u i umożliwiają dostęp do szeregu banków danych i serwisów informa-
cyjnych. W ramach logistycznego systemu informacji wykorzystywana jest techni-
ka elektronicznej wymiany danych – EDI5 oraz automatycznej identyfikacji – AI. 
Mimo powszechnej komputeryzacji zawsze mamy do czynienia z pewną częścią 
danych pochodzących z dokumentów papierowych, np. sprawozdań, raportów, 
wyników bilansowych, biznesplanów itp. LIS korzysta zarówno ze źródeł we-
wnętrznych przedsiębiorstwa, jak i z zewnętrznych źródeł danych uwzględniają-
cych pozostałe ogniwa łańcucha dostaw (dostawców, pośredników, spedytorów, 
przewoźników, dystrybutorów oraz odbiorców). We współczesnym zarządzaniu 
szczególnego znaczenia nabiera przepływ informacji w szerszym zakresie – w łań-
cuchu dostaw. 
 
 
2. Przepływ informacji w łańcuchu dostaw 
 
 W jednej z najpopularniejszych definicji łańcucha dostaw, rozumianego jako: 
sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wza-
jemnej współpracy wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe  
i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników6, wskazuje się na dwie 
grupy przepływów: przepływ rzeczy i przepływ informacji. W wielu dodatkowo są 
uwzględnione przepływy pieniężne (finansowe). Niemniej kwestią bezsporną jest 

                                                 
2  E. Gołembska (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa–Poznań 2002,  

s. 178. 
3  LIS – Logistics Information System. 
4  MIS – Marketing Information System. 
5  EDI – Electronic Data Interchange. 
6  M. Christopher: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa 

Logistycznego, Warszawa 2000, s. 17. 
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przynależność przepływów informacji do łańcucha dostaw. Informacja w łańcuchu 
dostaw podobnie jak w firmie traktowana jest jako zasób.  
 W literaturze przedmiotu podkreśla się strategiczne znaczenie przepływu in-
formacji dla łańcucha dostaw, wskazując na podnoszenie jego zyskowności i moż-
liwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Najwięcej uwagi poświęca się kwestii 
dzielenia się informacją między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw, co 
umożliwia jego integrację i koordynację, może również przyspieszyć przepływ 
informacji, podnieść wydajność i efektywność łańcucha dostaw i umożliwić szyb-
szą odpowiedź na zmiany oczekiwań klientów. Wyniki badań dotyczące wpływu 
dzielenia się informacją na proces realizacji zamówień wskazują, że prowadzi ono 
do większej przejrzystości łańcucha dostaw, a to umożliwia utrzymywanie niższych 
poziomów zapasów. Dzielenie się informacją w łańcuchu dostaw może obniżyć 
jego koszty od 12% do 23%7. G.P. Cachon i M. Fisher porównali tradycyjne sposo-
by wymiany informacji z wymianą informacji w relacjach partnerskich w łańcuchu 
dostaw i doszli do wniosku, że może to doprowadzić do 2,2% spadku kosztów 
związanych z wymianą informacji8. Integracja między podmiotami wymieniający-
mi się informacjami w łańcuchu dostaw może doprowadzić do skrócenia czasów 
przepływu9. W bardzo wielu publikacjach wskazuje się również na możliwość zre-
dukowania efektu „byczego bicza”. To właśnie brak przepływu albo przepływ nie-
rzeczywistych informacji między ogniwami łańcucha dostaw prowadzi do efektu 
opisanego już w 1961 roku przez J. Forrestera jako „akceleracja popytu”, a szerzej 
rozpowszechnionego przez H.L. Lee pod koniec lat 90. XX wieku jako efekt „by-
czego bicza”. Zjawisko to polega na odnotowaniu nagłych zmian w popycie na 
produkty zamawiane u producenta, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistym 
wzroście popytu w punktach sprzedaży detalicznej, co w efekcie prowadzi do 
utrzymywania zbyt dużych poziomów zapasów lub sytuacji, kiedy brakuje towa-
rów. Najpopularniejsze są badania przeprowadzone nad zmianami popytu na pielu-
chy Pampers w łańcuchu dostaw firmy Procter & Gamble, jednak podobne zjawiska 
występują również w branży komputerowej oraz farmaceutycznej10. Podaje się 
wiele powodów akceleracji popytu: fluktuacje cen, prognozowanie popytu z nad-
wyżką, zamawianie na zapas w celu zabezpieczenia się przed brakiem produktu. 
Jednak wszystkie wymienione działania mają swoje źródło w braku dostępu do 
rzetelnej informacji. 

                                                 
7  H.L. Lee, K.C. So, C.S. Tang: The value of information sharing in a two-level supply 

chain, „Management Science” 2000, vol. 46, no. 5, s. 626–643. 
8  G.P. Cachon, M. Fisher: Supply chain inventory management and the value of shared 

information, „Management Science” 2000, vol. 46, no. 8, s. 1032–1048. 
9  R. Mason-Jones, D. R. Towill: Total cycle time compression and the agile supply chain, 

„International Journal of Production Economics” 1999, vol. 62, no. 1–2, s. 61–73. 
10  H.L. Lee, V. Padmanabhan, S. Whang: Information distortion in a supply chain: the 

Bullwhip effect, „Management Science” 1997, vol. 43 no. 4, s. 546–558. 
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3. Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw 
 
 Wiele znaczących firm wykorzystuje w praktyce koncepcje zarządzania łań-
cuchami dostaw, w których szczególną rolę odgrywa właśnie przepływ informacji. 
Można tutaj przytoczyć przykład firmy Wall Mart, która wprowadziła system 
VMI11 – zarządzania zapasami przez dostawcę wśród większości swoich kluczo-
wych dostawców. Żeby system mógł funkcjonować, Wall Mart udzielał informacji 
swoim dostawcom o popycie bezpośrednio z punktów sprzedaży detalicznej. 
Oczywiście istniała obawa, że dzielenie się takimi informacjami może zaowocować 
utratą siły przetargowej detalistów, jednak wykorzystanie VMI polepszyło termi-
nowość dostaw i jednocześnie obrót zapasów, a także wskazało, że dzielenie się 
informacją może przynieść korzyści zarówno dostawcom, jak i odbiorcom w łańcu-
chu dostaw.  
 Innym przykładem może być firma Lipton, która dostrzegła strategiczne zna-
czenie przepływu informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, po tym jak wdroży-
ła koncepcję ECR12 – efektywnego zarządzania klientem13. Podobnie wdrożenie 
koncepcji CPFR14, czyli wspólnego zarządzania w zakresie planowania i progno-
zowania popytu, przyniosło firmie West Marine znaczne polepszenie wskaźników 
dotyczących poziomu utrzymywanych zapasów, trafności prognoz popytu i termi-
nowości dostaw15. Tak więc przepływ informacji jest istotnym aspektem zarządza-
nia łańcuchami dostaw jako komponent koncepcji, takich, jak: VMI, CPFR i ECR.  
 
 
4. Narzędzia IT w łańcuchu dostaw 
 
 Wykorzystuje się w nich narzędzia IT16, które umożliwiają nie tylko uzyski-
wanie informacji, ale gwarantują, że uzyskiwane informacje są dobrej jakości 
i dostarczane w czasie rzeczywistym. Zostały one już wymienione wśród kompo-
nentów LIS-u, należą do nich AI, np. poprzez kody kreskowe czy fale radiowe – 

                                                 
11  VMI – Vendor Managed Inventory. 
12  ECR – Efficient Consumer Response. 
13  B. Dehning, V.J. Richardson, R.W. Zmud: The financial performance effects of IT-based 

supply chain management systems in manufacturing firms, „Journal of Operations Management”, 
In Press, 2007. 

14  CPFR – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment. 
15  L. Denend, H. Lee: West Marine: Driving Growth through shipshape supply chain man-

agement. Case: GS-34, Stanford Graduate School of Business, 2005, s. 35, za: T.S. Stiess: Infor-
mation Sharing in the Hardwood Supply Chain, Virginia Polytechnic Institute and State Universi-
ty 2010 Blacksburg, Virginia. 

16  IT – Information Technology. 
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RFID17. Komponentem wszystkich wymienionych koncepcji jest również elektro-
niczna wymiana danych (EDI), której pionierem wdrożenia była firma Chrysler. 
Zaimplementowała system elektronicznej komunikacji z kilkoma dostawcami już  
w 1969 roku. Badania przeprowadzone w firmie w połowie lat 90. XX wieku wska-
zały, że szacunkowo EDI przynosi oszczędności rzędu 100 dol. na samochód18. 
 Efektywne dzielenie się informacją w łańcuchu dostaw umożliwia oczywiście 
Internet i e-business, jednak zaadaptowanie przepływu informacji za pośrednic-
twem Internetu nie zawsze przynosi korzyści, pisze o tym B.A. Wagner we wnio-
skach dotyczących badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsię-
biorstw w Szkocji19. Podobnie wykorzystanie Internetu nie spowodowało spadku 
poziomu zapasów w małych i średnich przedsiębiorstwach na Słowacji. Tak więc 
dopiero koordynacja działań między firmami, a nie samo dzielenie się informacją, 
prowadzi do lepszych osiągnięć20. Również wykorzystanie IT nie jest panaceum na 
rozwiązanie wszystkich problemów w łańcuchu dostaw. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Pomimo możliwości ulepszania jakości i szybkości przepływu informacji 
najnowsze badania wskazują, że rozwojowi szczuplejszych i bardziej wydajnych 
procesów produkcji nie towarzyszy wzrost wydajności w przepływie informacji.  
W jednej na trzy firmy w Wielkiej Brytanii zarządzanie przepływem informacji jest 
tak ubogie, że przepływ rzeczy jest tak samo szybki albo szybszy. W rezultacie 
firmy tracą potencjalnych klientów, obniża się poziom obsługi klienta i produktyw-
ność, trudno im odpowiadać na nagły wzrost popytu. W raporcie oszacowano, że 
straty spowodowane utratą sprzedaży wynikającą z nieefektywności przepływu 
informacji mogą sięgać w Wielkiej Brytanii nawet 1,2 bln funtów rocznie21. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy można upatrywać: w niedopasowaniu zarządzania prze-
pływem informacji w łańcuchach dostaw do ich funkcjonowania w sferze operacyj-
nej; w niedopasowaniu systemów IT – zaprojektowanych dla zadań realizowanych 
w obszarze firmy, a nie w sieci dostaw; w koncertowaniu się na przepływie dóbr 

                                                 
17  RFID – Radio Frequency Identification. 
18  T. Mukhopadyay, S. Kerke: Strategic and operational benefits of electronic integration 

in B2B procurement processes, „Management Science” 2002, vol. 48, no. 10, s. 1301–1313. 
19  B. A. Wagner, I. Fillis, U. Johansson: E-business and e-supply strategy in small and me-

dium sized businesses (SMEs), Supply Chain Management: „An International Journal” 2003,  
8(4), s. 343–354. 

20  S.M. Disney, M.M. Naim, A. Potter: Assessing the impact of e-business on supply chain 
dynamics, „International Journal of Production Economics” 2004, 89, s. 109–118. 

21  G. Montague-Jones, Report exposes high cost of poor information flow in the supply 
chain, 19-Nov-2010. www.foodproductiondaily.com (20.02.2011). 
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bez jednoczesnego udoskonalania przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Tak 
więc zarządzanie łańcuchem dostaw powinno być nastawione równie silnie na 
zwiększanie efektywności przepływu informacji, jak i rzeczy. 
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SUPLLY CHAIN MANAGEMENT VERSUS INFORMATION 
 
 

Summary 
 
 The author describe information as a part of Logistics Information System, issues 
connected with the flow of information in supply chains, especially dependencies be-
tween conceptions of supply chain management – ECR. VMI, CPFR and using of IT 
tools in supply chains. The article is a contribution to further considerations and re-
search. 
 

Translated by Sylwia Konecka 
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OBSZARY WYKORZYSTANIA E-BIZNESU W LOGISTYCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Każda działalność gospodarcza jest ściśle związana z procesami fizycznego 
przemieszczania różnego rodzaju dóbr. W gospodarce ma miejsce stały przepływ 
dóbr, począwszy od źródeł ich pozyskania aż do finalnych odbiorców. Dobra prze-
chodzą przez różne fazy i etapy transformacji ilościowej i jakościowej, transportu, 
magazynowania, co wymaga określonego czasu, oraz przemieszczane są między 
dostawcami a odbiorcami z różną częstotliwością pod wpływem oddziaływania 
czynników ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. W latach 80. i 90. XX 
wieku wiele czynników zewnętrznych sprawiło, że firmy rozszerzyły swoje spoj-
rzenie na procesy logistyczne w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie organizacje 
uczestniczące w dostarczaniu końcowemu klientowi właściwego produktu, po wła-
ściwym koszcie, we właściwym czasie, we właściwym stanie i we właściwej ilości. 
W miarę rozwoju tej koncepcji zaczęto ją określać mianem łańcucha logistycznego 
lub łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw jest terminem stosunkowo nowym i jeszcze 
niezdefiniowanym jednoznacznie. Internalizacja i globalizacja działalności gospo-
darczej wprowadzają dodatkowe określenia dla łańcuchów logistycznych i łańcu-
chów dostaw, np. międzynarodowy lub globalny łańcuch, a podejście sieciowe 
wprowadza termin: łańcuch dostaw jako sieć. 
 
 
1. Istota i znaczenie łańcuchów dostaw 
 
 Istotę łańcucha dostaw można zilustrować, opisując go jako grupę wzajemnie 
powiązanych ze sobą podmiotów realizujących działania mające na celu osiągnięcie 
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efektywności dzięki integracji i koordynacji tych działań w czasie całego przepływu 
przez wszystkie elementy łańcucha, od surowca poprzez gotowy produkt do final-
nego odbiorcy, jak również procesy utylizacji i zagospodarowania odpadów. Dzia-
łaniami tymi najczęściej są: badania i rozwój, zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, 
dystrybucja, serwis, zarządzanie zasobami i inne działania wspomagające. W zależ-
ności od konfiguracji łańcucha (zasięg przestrzenny, złożoność produktu, przezna-
czenie produktu, strategia zaopatrzenia oraz dystrybucji itp.) jego ogniwami mogą 
być różnego rodzaju firmy wydobywcze, przetwórcze i handlowe, firmy logistyczne  
i transportowo-spedycyjne, zakłady utylizacji i składowania odpadów i inne. 
 Współczesna gospodarka poddawana jest nie tylko presji konkurencyjnej, ale 
także presji nowych możliwości, które wywierają wpływ na rolę i sposób funkcjo-
nowania łańcuchów dostaw. Aktualnymi siłami napędowymi logistyki są w naj-
większym stopniu:  

 pojawienie się nowych rynków – otwierające przedsiębiorstwom dostęp do 
nowych źródeł surowców i zasobów pracy oraz do nowych rynków zbytu; 

 rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – umożliwiają-
cy szybszy przepływ informacji, zwiększający jej dostępność oraz możli-
wość wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu procesami logi-
stycznymi w skali dotąd niespotykanej; 

 presja na redukcję kosztów – zmuszająca do poszukiwania oszczędności 
nie tylko w procesach produkcji, dystrybucji i sprzedaży, ale także w pro-
cesach obsługowych; 

 wzrost konkurencji – skłaniający przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł 
przewagi konkurencyjnej nie tylko w jakości i cenie wyrobu, ale także w 
działaniach zwiększających wartość związaną z nabywaniem i użytkowa-
niem produktów przez klientów1. 

 Przed logistyką staje szereg wyzwań związanych z potrzebą zaspokojenia 
rosnących oczekiwań klientów oraz wymagań stawianych przez rynek, a związa-
nych bezpośrednio z bezpieczeństwem użytkowania wyrobu: 

 różnicowanie produktu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta; 
 wytwarzanie oraz dostarczanie towarów i usług wyłącznie w ilościach od-

powiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu; 
 eliminacja kosztów w cenie produktu, niezwiązanych z tworzeniem warto-

ści dla klienta; 
 jednoznacznie określone, rozumiane i egzekwowane standardy dotyczące 

informacji o dostawcy i odbiorcy, produkcie, opakowaniu i usłudze logi-
stycznej2; 

 udokumentowane pochodzenie produktu i jego drogi do konsumenta; 

                                                 
1  D. Kempny: Obsługa logistyczna, Wyd. AE, Katowice 2008, s. 49. 
2  K. Kowalska: Logistyka zaopatrzenia, Wyd. AE, Katowice 2005, s. 106. 
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 możliwość szybkiej identyfikacji produktu stanowiącego zagrożenie dla 
konsumenta lub użytkownika, a także równie szybkie i skuteczne wycofa-
nie go z rynku;  

 zmiany w otoczeniu logistyki uwidaczniają się w postaci nowych trendów, 
które wywierają wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw i stanowią 
źródła sprzeczności i potencjalnych konfliktów wymagających rozwiązania 
lub łagodzenia. Do najważniejszych trendów należą: rozwój globalnych 
strategii logistycznych; koncentrowanie produkcji; centralizacja zapasów, 
wzrost znaczenia zasady odroczenia oraz wzrost znaczenia zasady lokali-
zacji.  

 Reakcją przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu logistyki i rosnące wyzwania 
rynku jest usprawnienie procesów oraz wzrost integracji współpracujących przed-
siębiorstw. Integracja przybiera jedną z dwóch postaci: pozioma (pomiędzy przed-
siębiorstwami funkcjonującymi w ramach tego samego ogniwa łańcucha dostaw) 
oraz pionowa (pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi logistyczny łańcuch do-
staw). Rodzaj integracji determinuje rodzaj i wielkość korzyści oraz zakres działań 
niezbędnych do ich osiągnięcia. Integracja pozioma może prowadzić do konfliktów 
w łańcuchu dostaw, ponieważ tworzenie grup zakupowych ma nierzadko formę 
konfrontacyjną wobec dostawcy, co niweczy możliwość podejmowania wspólnych 
działań o charakterze usprawniającym. Integracja pionowa umożliwia partnerom 
handlowym podejmowanie wspólnych działań zorientowanych na efektywną kosz-
towo obsługę końcowego klienta. Również ten rodzaj integracji nie uwalnia partne-
rów od możliwości wystąpienia konfliktów, ale lepsze zrozumienie celu funkcjo-
nowania łańcucha dostaw jako całości ułatwia jego eliminację. Istotny wpływ na 
stopień integracji ma również siła przetargowa jednego z ogniw, które potrafią wy-
móc na partnerach handlowych sposób działania zapewniający realizację wspólne-
go celu. Integracja może mieć miejsce w dwóch różnych obszarach: planowania  
i operacyjnym3. 
 Dzięki integracji działań rośnie sprawność łańcucha dostaw, przejawiająca się 
w szybszym przepływie produktów przez łańcuch dostaw, szybszej i skuteczniej-
szej reakcji na zmiany popytu oraz lepszym zrozumieniu potrzeb klienta. Tego 
rodzaju efekty integracji znajdują wyraz w konkretnych korzyściach, takich jak: 
zmniejszenie zapasów i ich częsta rotacja, lepsza produktywność majątku, szybsza 
cyrkulacja gotówki, zmniejszenie kosztów obsługi klienta oraz wzrost jakości pro-
duktów. W konsekwencji łańcuch dostaw staje się konkurencyjniejszy, a uzyskane 
efekty zwiększają stopień zaufania partnerów handlowych, co zachęca ich do po-

                                                 
3  J. Witkowski: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wyd. AE, Wrocław 2005,  

s. 49. 
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dejmowania kolejnych projektów wpływających na wzrost integracji łańcucha do-
staw (spirala wartości)4. 
 Przewagę konkurencyjną łańcucha dostaw buduje zbiór czynników występu-
jących łącznie. Do najważniejszych z nich należą: krótszy czas realizacji, niższe 
koszty, wyższa wartość, skuteczna ochrona jakości oraz większa elastyczność  
i podatność na zmiany (cele cząstkowe zarządzania łańcuchem dostaw). Niezależ-
nie od wymienionych uwarunkowań nadrzędne miejsce zajmują dwie ogólne strate-
gie zarządzania łańcuchem dostaw: strategia skracania cykli oraz strategia redukcji 
lub eliminacji zapasów. 
 Strategie skracania cykli i redukcji lub eliminacji zapasów określają działania 
w łańcuchu dostaw w odniesieniu do ogólnego celu, jakim jest konieczność zapew-
nienia wymaganego poziomu obsługi klienta przy takiej dostępności zapasów, by 
cel ten mógł być zrealizowany w sposób efektywny. Sposób funkcjonowania łańcu-
cha dostaw determinuje również produkt, sposób jego wytwarzania i dostarczania 
oraz sposób, w jaki przedsiębiorstwo – lider łańcucha dostaw, buduje i utrzymuje 
swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Zbiór tych elementów jest podstawą wybo-
ru konkretnej koncepcji zarządzania, która określa konfigurację łańcucha dostaw  
i wzajemne relacje pomiędzy jego ogniwami. Do najbardziej popularnych koncepcji 
zarządzania stanowiących trzon koncepcji zarządzania logistycznego należą: JiT, 
MRP, DRP, VMI, QR i ECR.5 
 
 
2. Informatyczne wspomaganie łańcucha dostaw 
 
 Systemy zarządzania łańcuchem dostaw wykorzystują technologie sieciowe 
do łączenia dostawców, dystrybutorów i innych kontrahentów w celu lepszego 
spełnienia wymagań klientów. Ponadto dzięki tym systemom do procesów produk-
cyjnych i dystrybucyjnych wszystkich partnerów docierają w czasie rzeczywistym 
informacje o bieżących potrzebach klientów. 
 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 
                                                 

4  C. Bozarth, R. Handfield: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami do-
staw, Wyd. Onepress, Warszawa 2007, s. 92. 

5  D. Kiperska-Moroń, S. Krzyżniak (red.): Logistyka, Wyd. Instytutu Logistyki i Maga-
zynowania, Poznań 2009, s. 87. 
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zadania zidentyfikowane w każdej firmie. Zintegrowane procesy łańcucha dostaw 
eliminują nadmiarowość i poprawiają wydajność. Dzięki temu możliwe jest szybkie 
rozpowszechnianie informacji o popycie na rynku, minimalizacja stanu zapasów, 
poprawa jakości i zwiększenie poziomu rentowności. Dodatkowo, dzięki współpra-
cy z dostawcami i klientami, łańcuch dostaw działający w sieci umożliwia skróce-
nie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. 
 Systemy integracji partnerów biznesowych pozwalają skoncentrować się na 
tym, co się robi najlepiej, oraz wykorzystać kompetencje swoich partnerów. Syste-
my tego rodzaju pomagają opracować strategie partnerskie poprzez identyfikację 
korzyści płynących z relacji między partnerami i dostawcami; pozwalają definio-
wać procesy związane z tymi relacjami, a także wykorzystywać technologie siecio-
we do wymiany informacji i do rozbudowy sieci partnerów i dostawców6. 
 Internet okazał się medium komunikacyjnym o tak dużych możliwościach  
w zakresie swobodnej i nieograniczonej wymiany danych i tak powszechnym za-
sięgu, że stało się możliwe uniezależnienie przepływu informacji od przepływu 
produktów i usług materialnych. W ten sposób powstała elektroniczna logistyka  
(e-logistyka), której fundamentem są elektroniczne łańcuchy dostaw. To, co odróż-
nia e-logistykę od logistyki tradycyjnej, to założenie o oddzieleniu przepływu in-
formacji od przepływu towarów i usług. W e-logistyce informacja ma postać wy-
łącznie cyfrową – może więc być szybko i tanio współdzielona i wymieniana dzięki 
zastosowaniu Internetu. Produkty i usługi występują natomiast zarówno w postaci 
cyfrowej, jak i materialnej, w tym drugim przypadku wymagają zatem materialnej 
dystrybucji. 
 Elektroniczne łańcuchy dostaw stanowią fundament e-logistyki, z kolei ich 
fundamentem jest Internet. Podstawowe cechy Internetu, które zadecydowały  
o takim stanie rzeczy, to: 

 globalny zasięg – Internet jest dostępny praktycznie w każdym miejscu na 
kuli ziemskiej; istnieje kilkanaście metod dostępu do Internetu różniących 
się ceną, sposobem realizacji (dostęp przewodowy i bezprzewodowy)  
i możliwościami w zakresie przepustowości transmisji; 

 bardzo niskie koszty – koszt dostępu do Internetu jest tak niski, że mogą 
sobie na niego pozwolić nawet bardzo małe przedsiębiorstwa7. 

 Transakcje e-biznesowe w sferze zarządzania łańcuchem dostaw dotyczą 
przepływów informacji, produktów i środków finansowych. Firmy wchodzące  
w sferę e-biznesu mogą realizować poprzez Internet wszystkie lub jedynie niektóre 
transakcje związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw: 

 zapewnienie informacji w łańcuchu dostaw, 

                                                 
6  Na czym polega automatyzacja zarządzania łańcuchem dostaw, www.cisco.com 
7  W. Cellary, S. Strykowski, L. Remesz, M. Toboła: Ewolucja łańcucha dostaw w gospo-

darce elektronicznej, PWE, Warszawa 2002, s. 49. 
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 negocjowanie cen i kontraktów z klientami i dostawcami, 
 stworzenie klientom możliwości składania zamówień, 
 stworzenie klientom możliwości monitorowania realizacji zamówień, 
 realizacja zamówień i dostawa, 
 odbiór płatności od klientów. 

 Internet odgrywa dziś znaczną rolę w zarządzaniu wieloma łańcuchami. Firmy 
używają go do realizacji wielu transakcji w łańcuchu. 
 W dzisiejszej dobie rozwój informatycznych systemów logistycznych powią-
zany z możliwościami Internetu doprowadził do powstania elektronicznych łańcu-
chów dostaw, które z kolei zredukowały uzależnienie od stałych partnerów bizne-
sowych. Producenci przestali być ograniczani czasem i przestrzenią w zakresie 
źródeł pozyskiwania surowców i półfabrykatów, zarówno od wewnętrznych, jak  
i zewnętrznych dostawców, nabywając tylko to, co jest konieczne, wtedy, kiedy jest 
to konieczne, i od dostawcy oferującego optymalną cenę oraz wysoką jakość. Po-
dobnie dostęp do klientów i rynków zbytu uległ poszerzeniu, przyspieszeniu i zin-
dywidualizowaniu przy jednoczesnej redukcji kosztów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Prawdziwą przewagę konkurencyjną można zbudować jedynie dzięki uspraw-
nieniu strategicznie ważnych czynności zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak  
i w jego zewnętrznych relacji z dostawcami i odbiorcami, a więc dzięki integracji 
łańcucha dostaw. Miarą spełnienia wymagań klienta jest przekazywana mu wartość, 
będąca sumą dodawania wartości przez wszystkich współpracujących partnerów.  
A miarą efektywności łańcucha dostaw współpracujących przedsiębiorstw jest róż-
nica między wytworzoną wartością a kosztami jej wytworzenia oraz łączny czas 
przepływu. Wartość jest zbiorem cech wyrobu, które decydują o wyborze dokony-
wanym przez klienta. Istnieją dwa rodzaje wartości tworzonej w łańcuchu dostaw: 
wartość konsumencka, będąca końcową wartością wytwarzaną przez wszystkie 
ogniwa łańcucha dostaw i decydująca o stopniu zaspokojenia potrzeb klienta, oraz 
wartość dostawcy i odbiorcy, będąca zbiorem cech przedsiębiorstwa decydujących 
o jego wyborze jako partnera (tzw. ogniwa łańcucha dostaw) w tworzeniu wartości 
konsumenckiej8. 
 Wartość konsumencka może mieć różne cechy, z których najczęściej spotyka-
ne to cena, użyteczność produktu, jego jakość oraz obsługa posprzedażna związana 
z użytkowaniem lub naprawianiem. Wartością może być sam sposób sprzedaży, 
informacja o produkcie, dostępność elementów serwisu (np. części zamiennych do 

                                                 
8  D. Kiperska-Moroń: Funkcjonowanie i pomiar łańcucha dostaw, Wyd. AE, Katowice 

2007, s. 106. 
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samochodu). Wartość konsumencka nie jest jedynie zbiorem cech wyrobu, ale 
obejmuje także elementy związane z jego sprzedażą i użytkowaniem. 
 Odpowiednia organizacja łańcucha dostaw umożliwia osiąganie wysokiego 
poziomu efektywności (szerzej sprawności) poprzez działanie zespołowe, co jest 
szczególnie widoczne w grupie przedsiębiorstw tworzących dany łańcuch dostaw. 
Jednym z kluczowych warunków wzrostu stopnia zorganizowania, a tym samym 
zwiększania poziomu efektywności funkcjonowania współczesnych łańcuchów 
dostaw, jest współdzielenie informacji między partnerami oraz intensywne wyko-
rzystanie najnowszych technologii informatycznych wspierających tę komunikację. 
Rozwój nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w połączeniu z innowacyj-
nymi metodami zarządzania umożliwia ewolucję organizacyjnej formy łańcuchów 
dostaw celem jej dostosowania do warunków panujących w otoczeniu organizacji. 
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest czynnością skomplikowaną, wymagającą od 
firmy logistycznej szybkości działania oraz indywidualnego traktowania klientów. 
Aby zarządzanie łańcuchem dostaw było w pełni efektywne, firma powinna korzy-
stać z dostępnych dzisiaj nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomuni-
kacyjnych.  
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E-BUSINESS APPLICATION AREAS IN LOGISTICS 
 
 

Summary 
 
 The efficiency of logistic activities in delivery chains is heavily influenced by the 
coordination and integration of numerous parties' activities. Fast and efficient exchange 
of information between the components of the chain via modern electronic communica-
tion units, followed by the implementation of the modern information management 
systems, increases the competitive advantage of the company on the market and makes 
the increase in customer service quality possible. 
 

Translated by Barbara Kos 
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GOSPODARKA CYFROWA A LOKALIZACJA: 
WPŁYW ICT NA FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
  
 Współcześnie na opisanie mechanizmów rządzących gospodarką coraz czę-
ściej używa się pojęcia „nowa ekonomia”, będącego synonimem gospodarki elek-
tronicznej czy też gospodarki cyfrowej. W literaturze często pojawiają się głosy 
protestów – liczni naukowcy zgłaszają nadużycie w stosowaniu tego terminu, 
twierdząc, iż brak jest jednoznacznych symptomów wskazujących na zmiany 
ukształtowanych praw ekonomii, i dowodzą, że pomimo zmian technologii prawa 
ekonomiczne są niezmienne1.  
 Niemniej jednak trudno nie zauważyć, jak dalece rozwój technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (information and communications technology – ICT) zre-
wolucjonizował rynek i zmienił sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w tym 
realizację procesów innowacyjnych. Począwszy od lat 50. XX wieku, modele in-
nowacji stale ewaluowały, od sekwencyjnych i liniowych (model podażowy – tech-
nology push, i popytowy – market pull), poprzez model sprzężeniowy, zakładający 
liczne interakcje i sprzężenia zwrotne w procesie rozwoju innowacji oraz model 
zintegrowany, rozwinięty na bazie sukcesów Toyoty i systemu Lean Management 
(produkcji odchudzonej), w którym ważną rolę odgrywała integracja działań we-
wnątrz firmy i ścisła współpraca z dostawcami oraz odbiorcami. W latach 90. po-

                                                 
1  C. Shapiro, H.R. Varian: Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, 

Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 1–2. 
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przez wdrożenie technologii IC rozwinęły się dwa kolejne modele innowacji: elek-
tronifikacja, nazywana również systemem IT, oraz współczesny model organizacji 
samouczącej się, skoncentrowany na zarządzaniu wiedzą i procesach uczenia się2. 
Obydwa modele, wspomagane elektronicznym zestawem narzędzi ułatwiających 
transfer wiedzy i podejmowanie decyzji, umożliwiły zastosowanie płaskich struktur 
organizacyjnych, a także zachowanie równoległości realizowanych działań oraz 
intensyfikację horyzontalnych i wertykalnych powiązań z partnerami zewnętrznymi 
poprzez uczestnictwo w „globalnej pajęczynie”. 
 Rozwój i szybka dyfuzja nowoczesnych technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych przyniosły nowe możliwości w zakresie tworzenia i modyfikacji istnie-
jących przedsiębiorstw. W odpowiedzi na elektronifikację gospodarki wykształciły 
się nowe modele biznesowe – na rynku coraz popularniejsze stają się firmy siecio-
we, m.in. szczupłe (lean), wirtualne i zwinne (agile), które swój sukces zawdzięcza-
ją nowoczesnym narzędziom ICT, pozwalającym na zmniejszenie barier czasowo-
przestrzennych i koordynację działań powiązanych uczestników Sieci. 
 Wydaje się zatem, że w dobie globalizacji i gospodarki cyfrowej zmniejsza się 
rola czynnika lokalizacji i znaczenie „zlokalizowanych sieci współpracy”, np. kla-
strów przemysłowych. Na tle wymienionych organizacji klastry, oparte na bliskości 
lokalizacyjnej, wydają się tworem archaicznym i przemijającym. Wobec powyż-
szego nasuwają się dwa zasadnicze pytania:  

 czy w dobie globalizacji i gospodarki cyfrowej klastry mają rację bytu?; 
 co mogą zaoferować klastrom nowoczesne technologie informacyjno- 

-komunikacyjne?  
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych możliwości zwią-
zanych z zastosowaniem nowoczesnych ICT w klastrach. Dodatkowo autorzy roz-
ważają potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania gron we współczesnej gospo-
darce cyfrowej. 
 
 
1. Możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 
 Wraz z rozpowszechnianiem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
wzrosła liczba prac teoretycznych i badań empirycznych dotyczących wpływu ICT 
na rynek, organizacje i systemy społeczno-gospodarcze, a głównymi obszarami 
zainteresowania naukowców są przede wszystkim mechanizmy koordynacji, koszty 
transakcji oraz procesy tworzenia wartości3. 

                                                 
2  P.K. Ahmed: Sixth generation innovation: innovation management systems into the fu-

ture, „European Journal of Innovation Management” 2000, no. 3, s. 113. 
3  T.W. Malone, S.A. Smith: Modeling the performance of organizational structures, „Op-

erations Research” 1988, no. 36, s. 421–436; T.W. Malone, J. Yates, R.I. Benjamin: Electronic 
markets and electronic hierarchies, „Communications of the ACM” 1987, no. 30, s. 484–497; 
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Tabela 1 
Możliwości ICT i korzyści z ich zastosowania 

 
Możliwości Korzyści Przykłady ICT 

Transakcje/ 
sieci 

Przekształcenie procesów w ruty-
nowe transakcje 

Sztuczna inteligencja, dedykowane 
oprogramowanie, technologia do 
pracy grupowej, multimedia 

Geograficzne  Łatwy i szybki transfer informacji 
na dużych dystansach, niezależnie 
od geograficznych odległości 

EDI, Internet (Intranet/Extranet), 
wideokonferencje, telepraca 

Automatyza-
cja  

Zastąpienie lub redukcja pracowni-
ków w procesie 

Sztuczna inteligencja, CAD/CAM, 
CNC, EDI, PLC, wyszukiwarki 

Analityczne Dostarczenie kompleksowych me-
tod analitycznych 

Dedykowane oprogramowanie, stacje 
robocze 

Informacyjne/ 
multimedia 

Dostarczenie dużej ilości informacji 
w postaci tekstu, grafiki, dźwięku, 
lub wideo 

CAD/CAM, bazy danych, wideokon-
ferencje, audiokonferencje, wyszu-
kiwarki 

Sekwencyjne Wprowadzenie zmian w przebiegu 
zadań w procesie i pozwolenie na 
realizację wielu zadań jednocześnie 

Technologie do pracy grupowej, 
wspólne bazy danych, Internet (In-
tranet/Extranet) 

Zarządzanie 
wiedzą 

Zdobywanie i rozpowszechnianie 
wiedzy i doświadczenia 

Sztuczna inteligencja, wspólne bazy 
danych, narzędzia do pracy grupowej, 
wideokonferencje, komunikatory 

Śledzenie Szczegółowe śledzenie realizacji 
zadania, nakładów i wyników 

Sztuczna inteligencja, CAI, CAM, 
PLC, czujniki i sensory, aplikacje 
internetowe 

Eliminowanie 
pośredni-
ków/iInterakty
wność 

Łączenie dwóch stron bez udziału 
pośrednika 

CAD/CAM, EDI, Internet (Intra-
net/Extranet) 

 
Źródło:  T.H. Davenport, J.E. Short: The new industrial engineering: information technolo-

gy and business process redesign, „Sloan Management Review” 1990, vol. 31, no. 
4, s. 12; N. Carbonara: Information and communication technology and geographi-
cal clusters: opportunities and spread, „Technovation” 2005, no. 25, s. 213–222. 

 
 Rozpatrując efekty związane z rozpowszechnieniem technologii IC właściwe 
jest zastosowanie podziału tychże narzędzi, zgodnie z ich wykorzystaniem w przed-
siębiorstwach. Wśród dostępnych ICT można wyróżnić trzy główne ich rodzaje4: 

                                                                                                                        

M.E. Porter, V.E. Millar: How information gives you competitive advantage, „Harvard Business 
Review” 1985, vol. 63, iss. 4, s. 149–160; J.F. Rayport, J.J. Sviokla: Exploiting the Virtual Value 
Chain, „Harvard Business Review” 1995, nr 73, s. 75–85. 

4  N. Carbonara: Information and communication technology and geographical clusters: 
opportunities and spread, „Technovation” 2005, no 25, s. 213–222. 
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 technologie koordynacji, które pomagają w integracji i koordynacji proce-
sów, wspierając transfer informacji (np. LAN, WAN, bazy danych, syste-
my wsparcia w zakresie modelowania danych, przepływów informacji  
i grup roboczych, EDI, Internet, ERP, DSS, MRP, CAD/CAM);  

 technologie procesu, wykorzystywane w transformacji wejścia w wyjście 
(np. CNC, FMS, CAM, AGV, GT); 

 technologie zarządzania wiedzą, wspierające procesy rozwiązywania pro-
blemów i organizacyjnego uczenia się, a także relacje i integrację między 
ludźmi i organizacjami (np. Lotus Notes, Internet). 

 
 
2. Wykorzystanie ICT w klastrach 
  
 Koncepcja klastrów przemysłowych rozwinięta w latach 90. XX wieku przez 
M.E. Portera5 na bazie marshallowskiego dystryktu przemysłowego6 jest jedną  
z wielu koncepcji zlokalizowanych sieci współpracy, obok m.in. biegunów wzrostu, 
bloków kompetencji, obszarów zasobowych, lokalnych systemów produkcyjnych 
oraz regionalnych systemów innowacji. Zgodnie z definicją rozwiniętą przez auto-
rów artykułu klastry stanowią sektorową i geograficzną koncentrację przedsię-
biorstw, powiązanych ze sobą zależnościami handlowymi i niehandlowymi, które 
jednocześnie współdziałają i konkurują, wykorzystując efekt synergii.  
 Klastry uzyskują przewagę konkurencyjną przede wszystkim w oparciu  
o korzyści wynikające z bliskości lokalizacyjnej, spośród których warto wymienić: 
tzw. korzyści MAR (od inicjałów nazwisk naukowców, którzy dowiedli ich wystę-
powania: Marshall7, Arrow8 i Romer9), na które składają się korzyści transakcji, 
związane z obecnością w regionie specjalistycznego rynku pracy korzyści skali  
i zakresu, uzyskiwane poprzez łatwy dostęp do niehandlowych nakładów specy-
ficznych dla danej gałęzi przemysłu, oraz efekty związane z szybkim rozprzestrze-
nianiem się wiedzy w obrębie ograniczonego terytorium. 
 Z drugiej strony funkcjonowanie w strukturach klastrowych rodzi poważne 
problemy związane z zarządzaniem siecią formalnych i nieformalnych powiązań 
między członkami, które na dodatek mają zmienną strukturę. Ze względu na wyso-
ką specjalizację w klastrze, pionowy podział pracy i wzajemną komplementarność, 
jak również szybkie przepływy wiedzy i informacji oraz zaawansowane procesy 

                                                 
5  M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London 1990. 
6  A. Marshall: Principles of Economics, Macmillan, London 1920. 
7  Ibidem. 
8  K.J. Arrow: The economic implications of learning by doing, „Review of Economic Stu-

dies” 1962, vol. 29, s. 155–173. 
9  P. Romer: Endogenous technological change, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 

98, s. 71–102. 
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uczenia się na każdym poziomie (indywidualnym, organizacyjnym i systemowym) 
zasadne jest zastosowanie w klastrze, podobnie jak w innych sieciach, zaawanso-
wanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierających realizację 
i koordynację procesów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz klastra. Zastosowanie 
ICT w gronach powinno być ukierunkowane na wzmocnienie powiązań sieciowych 
(również z partnerami spoza klastra), integrację poszczególnych elementów łańcu-
cha wartości, poprawę komunikacji między partnerami oraz wsparcie promocji 
i procesów innowacyjnych realizowanych przez firmy klastrowe.  
 Wprowadzenie technologii IC może znacząco poprawić skuteczność i efek-
tywność kluczowych biznesowych procesów, związanych z tworzeniem wartości – 
dotyczy to zwłaszcza logistyki, marketingu i rozwoju innowacji10. W zakresie pro-
cesów logistycznych można mówić o coraz większym znaczeniu elektronicznej 
komunikacji, pośrednictwa i integracji11. Wdrożenie ICT pozwala przedsiębior-
stwom klastrowym uczestniczyć w globalnej sieci powiązań rynkowych, z udziałem 
dostawców i odbiorców, rezygnować z pośredników transakcji poprzez rozwijanie 
bezpośrednich kontaktów z partnerami biznesowymi oraz tworzyć wspólne, zinte-
growane procesy w ramach łańcucha wartości (np. integracja procesu sprzedaży, 
realizacji zamówień, procesów produkcyjnych i zarządzania zapasami), umożliwia-
jąc wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do danych w tym samym czasie. 
 Z punktu widzenia uczestników grona dużą zaletą związaną z wykorzystaniem 
ICT jest możliwość szerokiej promocji i sprzedaży produktów na rynku globalnym, 
z wykorzystaniem stron internetowych, bez ponoszenia większych kosztów. Tech-
nologie IC pozwalają również na bezpośrednią interakcję i ciągłe połączenie  
z klientem (np. poprzez e-mail, FAQ, fora dyskusyjne i ankiety internetowe), a tym 
samym lepsze zrozumienie i spełnianie jego potrzeb12. 
 Z kolei narzędzia ICT wspierające procesy innowacyjne są ukierunkowane na 
ułatwienie wymiany informacji oraz wiedzy wewnątrz i na zewnątrz struktury kla-
strowej. Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym przed-
siębiorstwa w klastrze mogą obniżyć koszty przekazywania, gromadzenia, przetwa-
rzania i opracowywania dużej ilości informacji i danych oraz zarządzania nimi, 
umożliwiając łatwy i szybki do nich dostęp oraz wymianę z innymi podmiotami na 
rynku, łamiąc przy tym barierę czasu i przestrzeni13. Dotyczy to przede wszystkim 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wraz z innymi podmiotami w gro-
nie tworzą gęste sieci relacji, uzupełniając tym samym brakujące zasoby, a w 
związku z tym zarządzają dużą ilością informacji. W procesach innowacyjnych 

                                                 
10  M.E. Porter: The Competitive…, op. cit. 
11  T.W. Malone, J. Yates, R.I. Benjamin: Electronic markets…, op. cit. 
12  P. Timmers: Electronic Commerce. Strategies and Models for Business-to-Business 

Trading, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1999. 
13  N. Carbonara: Information and communication…, op. cit. 
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ważną rolę ogrywają również wszelkie technologie wykorzystywane w zakresie 
projektowania i rozwoju nowego produktu oraz narzędzia stosowane przy pracy 
zespołowej i procesach zbiorowego uczenia się. 
 W tabeli 2 zostały przedstawione propozycje ICT i modeli e-biznesowych 
najlepiej odpowiadające potrzebom klastrów, w odniesieniu do trzech wyróżnio-
nych procesów tworzenia wartości. 
 

Tabela 2 
Propozycje ICT i modeli e-biznesowych dla klastrów 

 
Procesy Możliwości dla klastra Przykłady ICT Modele e-biznesu 

Logistyka  
i sieci 

Realizacja sprzedaży  
i zakupów na globalnym 
rynku 

Extranet, Intranet, 
ERP, EDI 

E-zamówienia 

Marketing  
i relacje  
z klientami 

Włączenie rynku klastra do 
sieci globalnej, profilowa-
nie klientów, ukierunkowa-
nie na produkty i usługi 
klastra 

CRM, Internet, stro-
ny internetowe, 
wspólne bazy danych 

E-centrum – groma-
dzące firmy klastrowe  
i klientów 

Rozwój  
i innowacje 

Stworzenie wirtualnej 
przestrzeni interakcji  
i uczenia się oraz środowi-
ska informacyjnego w celu 
wspierania współpracy 
między firmami klastra 

CAD/CAM, 3CAD, 
Internet, wspólne 
bazy danych, plat-
formy komunikacji, 
desktop 
 

Profesjonalne wspól-
noty wirtualne, plat-
formy współpracy 

 
Źródło:  N. Carbonara: Information and communication…, s. 213–222. 
 
 
Podsumowanie 
  
 Tendencje rozwojowe związane z nową ekonomią i rozwojem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych mogą mieć różny wpływ na funkcjonowanie kla-
strów. W literaturze opisane są dwa przeciwstawne scenariusze dalszego rozwoju 
gron14. Zgodnie z pierwszym scenariuszem ICT nie zniszczą lokalnego zakorzenie-
nia firm, a jedynie rozszerzą możliwości współpracy na rynku globalnym. Klastry 
mogą włączyć się w globalne sieci, zaaranżowane przez ponadnarodowe korpora-
cje, tworząc neo-marshallowskie węzły15 i pełniąc rolę centrów doskonałości  
w danej gałęziach przemysłu. Zgodnie z tym podejściem gospodarka światowa może 

                                                 
14  Ibidem. 
15  A. Amin, N. Thrift: Neo-Marshallian Nodes in Global Networks, „International Journal 

of Urban and Regional Research” 1992, nr 16, s. 571–587. 
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być postrzegana jako mozaika regionalnych klastrów, powiązanych przez przepływ 
towarów, informacji i wiedzy16. Drugi scenariusz zwiastuje rychłą śmierć odległości17 
i zakłada zanik wartości społecznych i kulturalnych, osadzonych w środowisku lokal-
nym oraz zastąpienie regionalnych klastrów wirtualnymi sieciami, bazującymi na 
nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. 
 Jednak zdecydowana większość naukowców przeciwstawia się drugiemu 
scenariuszowi. Zdaniem M.E. Portera procesy globalizacji wspierane rozwojem 
technologii IC nie wyeliminowały znaczenia lokalizacji w konkurencji. Porter mó-
wi wręcz o paradoksie lokalizacji, bo chociaż firmy rozproszyły swoje czynności na 
wiele krajów i konkurują ze sobą w skali globalnej, a nakłady swobodnie przepły-
wają przez cały świat, lokalizacja nadal odgrywa kluczową rolę w przewadze kon-
kurencyjnej, a przedsiębiorstwa globalne nadal koncentrują w jednej lokalizacji ich 
krytyczną masę18. Dotyczy to również tych regionów, w których rozwijane są ICT 
(np. Dolina Krzemowa) – przedsiębiorstwa funkcjonujące w branżach wysokich 
technologii mają skłonność do grupowania19, a powstałe w ten sposób klastry in-
nowacyjne rozwijają się zgodnie z ogólnym modelem rozwoju klastra20. 
 Technologie IC usuwają ograniczenia geograficzne, a tym samym przymus 
sąsiedztwa i pozwalają na interaktywną i długodystansową wymianę informacji  
z partnerami zlokalizowanymi w różnych częściach świata, ale nie zastępują osobi-
stych kontaktów i uścisku dłoni21. W wyniku bliskości lokalizacyjnej w klastrze 
występuje efekt rozlewania się wiedzy – dotyczy to zwłaszcza wiedzy specjali-
stycznej w zakresie know-how, określanej mianem wiedzy lepkiej (sticky) i cichej 
(tacit), która jest nieskodyfikowana i osadzona w bardzo indywidualnych doświad-
czeniach, kontaktach międzyludzkich i organizacyjnych procedurach. Taka wiedza 
jest ściśle związana z określonym miejscem, a zdolność do jej przekazywania zani-
ka wraz ze zwiększaniem się odległości22, dlatego trudno jest ją transferować za 
pomocą technologii IC. 

                                                 
16  A. Saxenian: Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 

128, Harvard University Press, Cambridge/London 1994. 
17  A. Gillespie, R. Richardson, J. Cornford: Regional Development and the New Economy: 

Theory and Evidence, w: European Economic Growth: The Impact of New Technologies, „EIB 
Papers” 2001, vol. 6, no. 1, European Investment Bank, Luxembourg 2001, s. 109–131 

18  M.E. Porter: Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2001, s. 385. 

19  A. Gillespie, R. Richardson, J. Cornford: Regional Development…, op. cit. 
20  E.E Leamer, M. Storper: The Economic Geography of the Internet Age, „Journal of In-

ternational Business Studies” 2001, vol. 32, no. 4, s. 641–665. 
21  Ibidem. 
22  R.K. Ormrod: Local context and innovation diffusion in a well-connected Word, „Eco-

nomic Geography” 1990, vol. 66, no. 2, s. 109–122; E. von Hippel: The Sources of Innovation, 
Oxford Univesity Press, New York 1988. 
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 Dlatego w kontekście rozwoju klastrów i budowania ich przewagi konkuren-
cyjnej ważne jest wykorzystanie zarówno efektów aglomeracji, jak również korzy-
ści płynących z zastosowania ICT – w ten sposób klastry uzyskują dostęp do różnej 
wiedzy i informacji. Poprzez zastosowanie technologii IC firmy klastrowe,  
a w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), uzyskują do-
datkowe korzyści związane z dostępem do globalnego rynku, jak również mają 
możliwość wzmocnienia swego potencjału innowacyjnego, zwłaszcza w zakresie 
rozwoju innowacji złożonych, radykalnych i niestandardowych, przy jednoczesnej 
obniżce związanych z tym kosztów. Poza tym rozwój nowoczesnych technologii IC 
pozwala uniknąć pułapek sztywnej specjalizacji23 i zamknięcia24, które towarzyszą 
dojrzałym strukturom klastrowym, a które obniżają ich konkurencyjność, nie po-
zwalając na zwiększenie udziału w rynku, kontrolę zewnętrznych kanałów dystry-
bucji ani na lepsze zaspokojenie potrzeb nowych klientów25. 
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E-ECONOMY AND LOCATION: IMPACT OF ICT ON CLUSTERS 
 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to present major opportunities, associated with the use of 
ICT in regional clusters. The authors describe how the adoption and diffusion of IC 
technology can strengthen competitive advantage of clusters, focusing on key business 
processes, including logistics, marketing and innovation. In addition, the authors discuss 
the potential threats for clusters in the modern e-economy, presenting the possible sce-
narios of cluster development. 
 

Translated by Anna Lis, Adrian Lis 
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ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE OPTYMALIZACJĘ 
PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Obserwując zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, trudno nie 
dostrzec zwiększającej się roli informacji. Stanowi ona podstawę współczesnego 
świata. Co więcej, obecna rzeczywistość to rzeczywistość zdominowana przez in-
formację1. To rzeczywistość, w której informacja obok pracy, ziemi  
i kapitału jest jednym z podstawowych zasobów ekonomicznych2. Może z powo-
dzeniem zastąpić fizycznie istniejące dobra, przez co znacząco podnosi elastycz-
ność działania. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że efektywne funk-
cjonowanie współcześnie występujących w biznesie jednostek organizacyjnych 
(takich jak np. przedsiębiorstwo lub łańcuch dostaw) wymaga posiadania nie tylko 
informacji (jako takiej – charakteryzującej się pewnym zbiorem cech), ale również 
zapewnienie jej skoordynowanego, intensywnego, w pewnym zakresie swobodnego 
przepływu. Tylko takie działanie umożliwi uzyskiwanie oczekiwanych efektów – 
ciągłego, zsynchronizowanego przepływu dóbr (pod pojęciem ciągłości należy  
w tym przypadku rozumieć całkowity brak przestojów, zakłóceń i niepotrzebnych 
spiętrzeń zapasów)3. Innymi słowy, rozwiązanie tego rodzaju pozwoli dzięki logi-

                                                 
1  A. Szewczyk: Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego,  

w: A. Szewczyk (red.): Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, 
s. 15. 

2  R. Angryk: Systemy informatyczne i e-gospodarka, w: E. Kolbusz, W. Olejniczak, 
Z. Szyjewski (red.): Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 
2005, s. 15.  

3  A. Harrison, R. van Hoek: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 41. 



Marek Matulewski 702 

styce lepiej konkurować i uzyskiwać dodatkową przewagę w zakresie jakości, cza-
su, kosztów, niezawodności oraz elastyczności.  
 
 
1. Strategia Just-in-Time 
 
 Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja jest kluczo-
wym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian4. W społeczeństwie, 
w którym głównym aktywem przedsiębiorstwa jest informacja. Jednakże bardzo 
często obserwuje się sytuację zupełnie odwrotną. To fizycznie istniejące zapasy są 
znaczącym (o ile nie pierwszym) składnikiem aktywów firmy, co oznacza koniecz-
ność ponoszenia bardzo wysokich kosztów związanych z ich utrzymaniem5. Pro-
wadząc działalność gospodarczą w takich realiach, przy konieczności ciągłego  
w czasie podnoszenia własnej konkurencyjności (wynikającej m.in. z wszechobec-
nej presji czasu oraz rosnących oczekiwań odbiorców), przedsiębiorcy są zmusze-
nia do działań zmierzających do wielopoziomowej optymalizacji. Jedną z metod jej 
uzyskiwania jest stosowanie Just-in-Time (JIT). Jest to jedna z podstawowych stra-
tegii logistycznych, której celem jest minimalizacja wszelkich przejawów marno-
trawstwa. Podstawą działania według tej koncepcji zarządzania jest proste założe-
nie: zero zapasów, krótkie cykle realizacji zamówień, niewielkie (często uzupełnia-
nie) ilości poszczególnych dóbr oraz wysoka jakość (zero defektów). Oczywiście 
należy zdawać sobie sprawę, że są to cele, do których dążymy.   
 Zero zapasów 
 Zgodnie z klasycznymi teoriami zarządzania zapasy (z założenia) są buforem 
pozwalającym chronić przedsiębiorstwo przed różnego rodzaju zagrożeniami. In-
nymi słowy, pozwalają minimalizować ryzyko powstawania zdarzeń negatywnych 
(takich jak np. przestoje spowodowane niepewnością występującą w transporcie, 
produkcji, problemami z jakością, niesolidnością kooperantów czy też awariami 
maszyn i urządzeń). Koncepcja Just-in-Time widzi zapasy jako zbędne i szkodliwe, 
ponieważ mogą one utrudniać (a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwianie) 
procesów zmierzających do optymalizacji. Wynika to z prostego założenia, że za-
pasy są „złotym środkiem” służącym do ukrywania (utajniania w czasie i przestrze-
ni), a nie rozwiązywania problemów związanych z organizacją wszelkiego rodzaju 
przejawów działalności danego podmiotu gospodarczego. Reasumując, należy 
stwierdzić, że zapasy wynikają z błędów w zarządzaniu, z niewłaściwej koordynacji 
popytu i podaży, z problemów w efektywnym obiegu informacji.  

                                                 
4  M. Casey: Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji 

publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informację Uniwersytetu M. Kopernika, 
Toruń 2001, s. 34. 

5  J. Długosz: Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach, w: M. Ciesielski 
(red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 135–136. 
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 Krótkie cykle realizacji zamówień 
 W teorii cykle realizacji zamówień powinny być na tyle krótkie, by umożliwić 
(w sytuacjach gdy pojawia się na nie bezpośrednie zapotrzebowanie) natychmia-
stowe dostarczenie materiałów na wskazane miejsce. In praxi, ze względu na wy-
stępujące ograniczenia oraz niedoskonałości, trudno wyobrazić sobie dostawy  
w czasie rzeczywistym. Taka sytuacja, pomimo że żyjemy w społeczeństwie infor-
macyjnym, nie jest możliwa m.in. z powodu konieczności pokonania odległości 
oraz zawodności dostępnych obecnie środków transportu służących do ich realiza-
cji. Można oczywiście dążyć do minimalizacji czasu, ale kosztem pewnego wy-
przedzenia chwili złożenia zamówienia, zastosowania jak najbardziej sprawnych 
systemów przekazywania informacji oraz najszybszych (spośród dostępnych) środ-
ków transportowych.  
 Niewielkie (często uzupełniane) ilości poszczególnych dóbr 
 Zmniejszenie poziomu utrzymywanych zapasów pociąga za sobą konieczność 
przedsięwzięcia pewnych, ściśle ustalonych i (w późniejszym czasie) rygorystycz-
nie przestrzeganych schematów dotyczących organizacji wielkości i częstotliwości 
dostaw. Należy zdawać sobie sprawę, że dotyczą one dwóch poziomów zarządza-
nia: strategicznego (rezygnacja z systemu tzw. produkcji pchanej – product push, na 
rzecz systemu opartego na realnie występującym popycie – demand pull system), 
oraz operacyjnego (częste zasilanie jednostek pierwszego stopnia złożoności 
w niewielki partie materiałów). Bezpośrednim następstwem takiego stanu rzeczy 
jest diametralna zmiana zasad systemu realizacji zamówień. W miejsce dotychcza-
sowej produkcji „na wszelki wypadek” (tzn. budowania zapasu) na ogół w długich 
seriach produkcyjnych, wprowadza się częste zmiany i (w stosunku do dotychcza-
sowych) krótkie serie produkowane w oparciu o algorytm bazujący na realizacji 
bezpośrednich zamówień (tzn. działający na zasadzie funkcji zgłoszonych na rynku 
potrzeb).  
 Wysoka jakość (zero defektów) 
 To założenie jest bezpośrednio związane z maksymalnym ograniczeniem za-
pasów. Generowanie jakichkolwiek braków może spowodować poważne konse-
kwencje dla całości realizowanych procesów (do zatrzymania produkcji włącznie – 
co przekłada się na ponoszenie bardzo wysokich kosztów). W konsekwencji należy 
dążyć do stanu, w którym wszystkie dostępne materiały będą cechować się bardzo 
wysokimi parametrami jakościowymi (zgodnymi z przyjętymi w tym zakresie nor-
mami). Ponadto, ze względu na fakt, że żadne braki nie są w systemie JIT tolero-
wane, wysokie wskaźniki jakościowe muszą być utrzymywane na każdym etapie 
produkcji, magazynowania oraz dystrybucji.  
 Konkludując, można postawić pytanie: czy wszystkie z powyższych założeń 
systemu JIT uda się uzyskać w praktyce, czy są to założenia tylko teoretyczne? 



Marek Matulewski 704 

2. Elektroniczne systemy wspomagające implementację strategii JIT 
 
 Pełna implementacja strategii JIT wymaga spełnienia pewnego zbioru zasad. 
Ze względu na ograniczoną objętość tego opracowania skupię się tylko na uspraw-
nieniu przepływu informacji (moim zdaniem najważniejszym w obecnych czasach 
– w erze informacyjnej). Posiadanie nawet najbardziej sprawnego, popełniającego 
minimalną liczbę błędów systemu zarządzania nie zda się na nic, jeżeli już na po-
czątku nie będziemy posiadali prawdziwych danych, będących odzwierciedleniem 
występującej w danym miejscu i czasie sytuacji na rynku. Jednym z rozwiązań jest 
automatyczna identyfikacja. Jej idea polega na zastąpieniu ręcznego wprowadzania 
danych do istniejących systemów informacyjnych (zasilanych obecnie przez syste-
my informatyczne – coraz częściej zintegrowane) wprowadzaniem zautomatyzowa-
nym za pomocą specjalnych metod. Przykładem takiej właśnie metody są systemy 
RFID (Radio Frequency Identification). Działanie takiego systemu opiera się na 
wykorzystaniu fal radiowych. Sama idea wykorzystania tych fal do automatycznej 
identyfikacji nie jest nowym pomysłem. Już w okresie II wojny światowej (po roku 
1940) po raz pierwszy na masową skalę w Niemczech i Wielkiej Brytanii wykorzy-
stano system IFF (Identification, Friend or Foe – przyjaciel czy wróg) do identyfi-
kacji własnych jednostek oraz wykrywania samolotów wroga.  
 System RFID to technologia umożliwiająca stworzenie systemu kontroli prze-
pływu towarów, oparta na zdalnym odczycie i zapisie danych przy użyciu fal ra-
diowych. Typowy system RFID składa się z trzech podstawowych elementów, 
którymi są: tag (transponder), czytnik i oprogramowanie.  
 Tag (zwanych inaczej identyfikatorem lub transponderem) zbudowany jest 
z elektronicznego czipu z pamięcią oraz miniaturowej anteny służącej do łączności 
bezprzewodowej. Pojemność pamięci identyfikatora wynosi od kilkudziesięciu do 
kilku tysięcy bitów. Z reguły to wielkość wystarczająca dla większości aplikacji.  
 Czytnik (dekoder) – jest to urządzenie nadawczo-odbiorcze, które wysyła lub 
odbiera wiązkę promieniowania elektromagnetycznego odpowiednio zdekodowaną, 
zapisując lub odczytując w ten sposób dane. Czytniki zawierają dekoder oraz ante-
nę, będącą ich integralną bądź mobilną częścią. Służą one do przetwarzania sygnału 
cyfrowego na sygnał radiowy.  
 Oprogramowanie systemowe (komunikacyjne i użytkowe) odpowiada za 
fizyczną stronę transmisji (oprogramowanie komunikacyjne) oraz za wymianę, 
gromadzenie i przetwarzanie danych, które po części mogą pracować na czytniku 
(w zależności od jego możliwości technologicznych), a po części na serwerze  
(PC-cie) – terminalu współpracującym z czytnikiem (oprogramowanie systemowe).  
 Identyfikacja za pomocą fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt 
danych z identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), jak również zapis danych 
bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym  
a identyfikatorem. Istotą działania tagów RFID jest realizowanie na żądanie czytni-
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ka wysłania danych identyfikacyjnych drogą radiową. Stosowane są też tzw. bez-
czipowe RFID, w których rolę czipu odgrywa dedykowany obwód modulująco-
demodulujący, co pozwala na znaczną redukcję kosztów całego układu. Podstawą 
działania czytników jest pobieranie informacji z identyfikatorów. Komunikacja 
przebiega dwustopniowo. Najpierw wysyłane jest przez czytnik żądanie id-
entyfikacji. W przypadku tagów pasywnych służy ono równocześnie do naładowa-
nia kondensatorów identyfikatora. Następnie wysyłana jest informacja zwrotna 
przez wszystkie identyfikatory wzbudzone przez czytnik. 
 Usprawnienie obiegu informacji (w przypadku zastosowania technologii 
RFID) polega m.in. na całkowicie automatycznej realizacji takich procesów, jak 
np.: tworzenie informacji, przekazywanie informacji (czyli dostarczanie ich użyt-
kownikom), przechowywanie informacji oraz przetwarzanie informacji.  
 Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że tego typu rozwiązanie posiada 
zarówno zalety, jak i wady. Do najważniejszych (moim zdaniem) zalet można zali-
czyć między innymi to, że: 

 wymiana informacji następuje drogą radiową, dzięki czemu identyfikator 
nie wymaga „bezpośredniej widzialności” z anteną urządzenia czytającego; 

 RFID ma najniższy współczynnik występowania błędów odczytu spośród 
wszystkich technologii automatycznej identyfikacji; 

 tagi radiowe pracują w szerokim zakresie temperatur i praktycznie są nie-
wrażliwe na warunki otoczenia; 

 tagi radiowe mogą być wykonane w kształcie i z materiałów odpowiadają-
cym indywidualnym wymaganiom; 

 tagi radiowe mogą umożliwiać wielokrotny zapis danych, modyfikację ich 
części; 

 tagi radiowe są praktycznie niepodrabialne – ich numer seryjny jest nada-
wany przez producenta w chwili wytwarzania i nie może być zmieniony,  
a zapisana informacja może być chroniona hasłem użytkownika. 

 Rozwiązanie to posiada również pewne ograniczenia. Są to m.in.: 
 brak jednolitego, obowiązującego w skali globalnej standardu oraz trudno-

ści techniczne występujące w implementacji; 
 konieczność uwzględniania zachowania się fal radiowych w określonym 

środowisku i ich wzajemne oddziaływanie na siebie; 
 bezpieczeństwo danych – ze względu na wysokie prawdopodobieństwo na-

rażenia na ataki hakerów konieczność odpowiedniego zabezpieczenia da-
nych. 
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Podsumowanie 
 
 Konkludując, należy zauważyć, że technologia RFID jest szczególnie przy-
datna wszędzie tam, gdzie dużą wagę przywiązuje się do takich elementów, jak 
m.in.: przejrzystość przepływu informacji i towarów w przedsiębiorstwie, łatwa ich 
lokalizacja, śledzenie drogi materiałów (części lub gotowych produktów), zmniej-
szenie groźby kradzieży produktów, podniesienie efektywności produkcji oraz za-
pewnienia odpowiedniego poziomu jakości. 
 Poprzez zapewnienie sprawnego w każdych warunkach obiegu informacji 
możliwe jest spełnienie wszystkich czterech założeń strategii JIT (oczywiście  
w pewnym zakresie). W odniesieniu do klasycznych (tradycyjnych) systemów 
można zaobserwować np.: efektywne skrócenie czasu przepływu zapasów (np.  
w Apple Computers we Fremont z 10 do 2 tygodni)6, poprawę poziomu jakości  
o 28,6% (badania przeprowadzone przez H.L. Lee w Korei)7, ograniczenie o 25% 
zapasów, skrócenie o 50% czasu realizacji zamówień8, oraz polepszenie podstawo-
wych wskaźników finansowych9. 
 W konsekwencji można przyjąć, że odpowiedź na postawione pytanie jest 
twierdząca, ponieważ wszystkie cztery założenia strategii JIT udaje się w praktyce 
uzyskać. Co prawda nie istnieją systemy idealne (tzn. zero zapasów, zero braków), 
ale w porównaniu z innymi strategiami udaje się uzyskać znacząco lepsze efekty. 
Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że przytoczony w tym opracowaniu przy-
kład dotyczy tylko bardzo wąskiego zakresu (usprawnienia obiegu informacji  
w przypadku zastosowania RFID) implementacji strategii JIT. Jednakże ewentualne 
badania muszą być kontynuowane i to zarówno w zakresie podstawowych założeń 
tejże strategii (zero zapasów, krótkie cykle realizacji zamówień, niewielkie, często 
uzupełnianie ilości poszczególnych dóbr oraz wysoka jakość – zero defektów), jak 
i jej „uzbrojenia w elementy wspomagające”, takie jak np. technologia RFID. 
Współczesne, coraz szersze zastosowania tejże technologii, chociażby w służbie 
zdrowia usprawnia jej działanie. Co więcej, pełna jej implementacja skraca czas 
(który w pewnych przypadkach decyduje o życiu lub zdrowiu pacjenta) potrzebny 
do uzyskania podstawowych informacji. Dodatkowo zastosowanie technologii 
RFID pozwala (w przeciwieństwie np. do kodów kreskowych) na zwiększenie efek-
tywności pracy, jakości obsługi pacjenta oraz wyeliminowanie błędów wynikają-

                                                 
6  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002,  

s. 126. 
7  I. Dalci, V.N. Tanis: The Effect and Implementation of Just- In-Time System from  

a Cost Accounting, w: „Review of Social, Economic &Business Studies”, vol. 3/4, s. 31–50.  
8  G. Tony, D. Ramajani, Ch. Sriskandarajah: The Impact of RFID on Supply Chain Per-

formance, http://somweb.utdallas.edu/centers/c4isn/documents/c4isn-Impact-RFID-SC-Perform.pdf 
9  D.T. Boyd, L. Kronk, R.Skinner: The effects of just-in-time systems on financial account-

ing metrics, w: Industrial Management & Data Systems, vol. 102, iss: 3, s. 153–164. 
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cych z ludzkiej omylności nie tylko w miejscach identyfikacji pacjenta, takich jak 
recepcja, izba przyjęć, gabinet lekarski, sala operacyjna, laboratorium, apteka 
(gdzie można stosować czytniki kodów), ale na terenie całej placówki służby zdro-
wia. Zintegrowanie w jednym miejscu i czasie pełnych danych umożliwia lekarzo-
wi natychmiastowy dostęp do poprzednich wyników, analiz i zaleceń. Taki stan 
rzeczy znacząco poprawia standard leczenia pacjenta i pozwala bardzo szybko 
wprowadzać zmiany w sposób zorganizowany. Jednocześnie możliwość natych-
miastowego dostępu do wybranych przez lekarza danych historycznych umożliwia 
porównanie podobnych przypadków i analizowanie ich pod wieloma względami  
w celu znalezienia najoptymalniejszego dla danego pacjenta rozwiązania.  
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ELECTRONIC TOOLS FACILITATING OPTIMIZATION OF LOGISTIC 
OPERATIONS IN THE AGE OF INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The article presents typical features of RFID as an example of electronic tools 
facilitating logistic operations in the age of information society. The RFID technology is 
used among others in the implementation of Just-in-Time strategy. This paper focuses 
on the analysis of case studies described in pertinent literature (both Polish and foreign). 
The author formulates a question which is answered in the findings. What is more, the 
final conclusions suggest that the research shall be continued in the field of the imple-
mentation of such tools in business. 
 

Translated by Marek Matulewski 
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ROLA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI 
W OBSŁUDZE CELNEJ MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU TOWAROWEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W czasach postępujących procesów globalizacyjnych zaszły znaczące zmiany 
w funkcjonowaniu ważnej dla międzynarodowego obrotu towarowego dziedziny, 
jaką jest obsługa celna. Zmiany te dotyczą zadań i priorytetów, które powinny być 
uwzględniane, jak również stosowanych instrumentów celnych.  
 Zagadnienia związane z działalnością nowoczesnej administracji celnej mają 
bezpośredni związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania międzynaro-
dowych łańcuchów dostaw. Składa się na nie sieć przedsiębiorstw, zaangażowa-
nych w różne procesy i działania, których wynikiem jest wartość w postaci produk-
tów i usług dostarczanych klientom. Wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, zaczyna-
jąc od początkowych dostawców surowców, poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe, obsługę magazynowo-transportową, a kończąc na ostatecznych użyt-
kownikach, podlegają uwarunkowaniom celnym.  
 Celem opracowania jest ukazanie oddziaływania elektronicznej wymiany in-
formacji w obsłudze celnej na usprawnienie międzynarodowego obrotu towarowego. 
 
 
1. Znaczenie elektronicznej wymiany informacji dla sprawnego zarządzania 

międzynarodowym przepływem towarów 
 
 Publikowane wyniki badań statystycznych świadczą o wzrastającym znacze-
niu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) dla ogółu polskich przed-
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siębiorstw1. Elektroniczna wymiana danych nabiera jednak szczególnego znaczenia 
w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego. Komunikacja on-line umożli-
wia kontakt pomiędzy dostawcami i odbiorcami, pełniąc funkcje koordynujące  
i regulujące dostawy towarów w całym łańcuchu tworzenia wartości (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1.  Korzyści wynikające z elektronicznego zarządzania łańcuchem dostaw 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce rośnie liczba 
podmiotów gospodarczych, które prowadzą elektroniczną wymianę danych w celu 
realizacji zintegrowanych przepływów towarów, informacji i środków finansowych 
w łańcuchach dostaw (rysunek 2). Do stałej praktyki należą takie czynności, jak 
przesyłanie zleceń spedycyjnych, dokumentacji transportowej oraz zawieranie 
transakcji dotyczących oferowania wolnych środków transportu lub ładunków. 

                                                 
1  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006–2010, Infor-

macje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010. 
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Rys. 2.  Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji w zakresie zarzą-
dzania łańcuchem dostaw 

Źródło:  Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, GUS, Warszawa 2010. 

 
 Do portali transportowych, stanowiących dla spedytorów, przewoźników oraz 
operatorów logistycznych największy wirtualny rynek branży transport – spedycja – 
logistyka (TSL), należą TC Truck & Cargo® (TimoCom) oraz Europejska Giełda 
Transportowa TRANS. Dzienna liczba zgłoszeń w zakresie wolnych ładunków, jak 
również przestrzeni transportowych sięga blisko 300 tys. i jest oferowana przez 
około 85 tys. użytkowników z całej Europy2.  
 Przedstawiona sytuacja spowodowała konieczność wprowadzenia istotnych 
zmian w międzynarodowych uregulowaniach dotyczących między innymi warun-
ków dostaw. Międzynarodowa Izba Handlowa, ustanawiając warunki Incoterms® 
2010, obowiązujące od stycznia 2011 roku, nadała komunikatom elektronicznym 
taką samą skuteczność jak dokumentacji papierowej – o ile strony tak uzgodniły lub 
praktyka taka jest przyjętym zwyczajem. Przytoczone sformułowanie ma umożliwić 
rozwój nowych procedur elektronicznych przez cały okres obowiązywania reguł3.  
 Stopień wykorzystania narzędzi informatycznych wśród usług oferowanych na 
rynku TSL jest różny. Są jednak takie dziedziny, które bez udziału technologii in-

                                                 
2  http://www.timocom.pl (06.02.2011). 
3  Incoterms® 2010 – Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych wa-

runkach handlowych, ICC Polska – International Chamber of Commerce, Związek Banków Pol-
skich, Warszawa 2010. 
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formacyjnych i komunikacyjnych nie mogą być realizowane, czego przykładem jest 
obsługa celna międzynarodowego obrotu towarowego.  
 
 
2. Rola e-obsługi celnej w kreowaniu nowej gospodarki  
 
 Termin obsługa celna jest pojęciem szerokim. Dotyczy nie tylko przedsiębior-
ców świadczących profesjonalne usługi z zakresu pośrednictwa celnego oraz pod-
miotów indywidualnych, realizujących we własnym zakresie obowiązki związane  
z uiszczaniem cła, ale również administracji celnej. Zachodzące zmiany wpływają 
więc na wielorakie relacje pomiędzy służbą celną, agencjami celnymi oraz ekspor-
terami i importerami. 
 Główny bodziec, dzięki któremu podmioty realizujące obsługę celną zmuszo-
ne były do wdrażania informatyzacji, stanowiły wymogi stawiane przez administra-
cję państwową, ale także obowiązek implementacji Programu e-cło. Przyjęto zało-
żenie, że e-urzędy będą dostępne dla przedsiębiorców 7 dni w tygodniu, przez 24 
godziny na dobę. Takie innowacje powinny spowodować dużą elastyczność zarów-
no w wyborze miejsca, jak i czasu załatwiania koniecznych formalności celnych4. 
Dla usprawnienia międzynarodowego obrotu towarowego wprowadzone zmiany 
mają niebagatelne znaczenie. Świadczą o tym wyniki badań dotyczących stopnia 
zaawansowania e-usług publicznych w Polsce – według 5-stopniowej skali pomia-
ru, deklaracje celne osiągnęły poziom 4, obok podatku od osób fizycznych, pośred-
nictwa pracy oraz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego5. 
 Należy podkreślić, iż informatyzacja Służby Celnej spowodowała konieczność 
dostosowania istniejących na rynku oprogramowań służących do obsługi zgłoszeń 
celnych i deklaracji Intrastat w taki sposób, aby tworzone przez podmioty gospo-
darcze pliki mogły być przetwarzane przez aplikacje urzędowe. Warto też zauwa-
żyć, że po 7 latach od wdrożenia pierwszego programu do obsługi zgłoszeń celnych 
Celina, współpraca przedsiębiorców z organami celnymi odbywa się przy udziale 
10 aplikacji uwzględniających prawie wszystkie aspekty dotyczące międzynarodo-
wego obrotu towarowego (rysunek 3). 
 

                                                 
4  Grodzka D.: E-administracja w Polsce, w: D. Grodzka (red.): Społeczeństwo informacyj-

ne, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2009, s. 57. 
5 http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/23A7171DCFEC11E4C125767F00491759?Open 

Document (6.02.2011). 
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Rys. 3.  Przykłady oprogramowań celnych współpracujących z aktualnie wdrożonymi 
systemami administracji celnej 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Na uwagę zasługuje fakt, że rozwój narzędzi informatycznych, którymi posłu-
gują się służby celne, nie spowodował konieczności wprowadzania drastycznych 
przeobrażeń oraz innowacji w działalności przedsiębiorstw (tabela 1). 
 Z wymienionych w treści tabeli korzyści, wynikających z implementacji na-
rzędzi e-cła, najistotniejsza wydaje się możliwość związana z efektywnym skróce-
niem czasu dokonywania zgłoszeń celnych, bezpośrednio w siedzibie podmiotu 
(eksportera/importera), bez konieczności podstawiania ładunku do właściwego 
miejscowo urzędu celnego oraz bez ograniczeń związanych z godzinami pracy 
danej jednostki6. 
 System elektronicznych zgłoszeń celnych jest dla przedsiębiorców nowocze-
sną formą postępowania, zarówno przy obrocie z krajami spoza Unii Europejskiej 
(zgłoszenia celne), jak i w przypadku obrotu wewnątrzwspólnotowego (zgłoszenia 
Intrastat). Przy umiejętnym wykorzystaniu takich narzędzi, jakimi są: Internet, bez-
pieczny podpis elektroniczny oraz nowoczesne aplikacje, przedsiębiorcy osiągają 
wyższe wskaźniki efektywności oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb klientów.  
 

                                                 
6  Wspomniana możliwość dotyczy podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia 

na stosowanie procedury uproszczonej oraz miejsca uznanego. W tym przypadku zgłoszenie 
celne może być realizowane w siedzibie podmiotu posiadającego pozwolenie – całodobowo.  
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Tabela 1 
Konsekwencje implementacji narzędzi e-cła dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 

 

Udostępnione przez admi-
nistrację celną narzędzie 

Dostępne dane 

Konieczne do wprowadze-
nia innowacje umożliwia-
jące korzystanie z danej 

aplikacji 

Strona Ministerstwa Finan-
sów – zakładka Służba 
Celna 
http://www.mf.gov.pl 

– Pobieranie wniosków i formularzy 
– Pobieranie bieżących kursów walut 
– Baza aktualnych aktów prawnych 

z zakresu cła, akcyzy i VAT 
– Publikacje oraz wyjaśnienia  

 Internet 

System Informacji Tary-
fowej ISZTAR 
http://isztar.mf.gov.pl 

– Możliwość korzystania z kalkulatora 
taryfowego 

– Dostęp do obowiązującej taryfy celnej 
ze wszystkimi środkami oraz ograni-
czeniami dotyczącymi danego towaru 

– Dostęp do wydanych WIT oraz not 
prawnych i wyjaśnień 

 Internet 

Obsługa zgłoszeń celnych 
on-line 
http://www.e-clo.pl 
 

– Obsługa systemów: 
– Celina WebCEL, 
– Celina Opus, ECS, 
– ICS, EMCS, EORI 
– Możliwość wysyłania zgłoszeń celnych 

oraz pobierania potwierdzeń odbio-
ru/odrzucenia w postaci komunikatów 

 Internet 

 Podpis elektroniczny 

 Aplikacja umożliwia-
jąca zapisywanie pli-
ków w formacie 
XML 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Rzeczywistość gospodarczą XXI wieku można nazwać rzeczywistością wirtu-
alną. Zmiany, jakie zachodzą w oparciu o rozwój technologii ICT, dotyczą zarówno 
zjawisk społecznych, jak i gospodarczych. Powodują one przede wszystkim usunię-
cie biurokratycznych barier, które ograniczają efektywność i sprawność wszelkiej 
działalności. Polskie przedsiębiorstwa będące ogniwami międzynarodowych łańcu-
chów dostaw poprzez wdrażanie elektronicznej wymiany informacji w zakresie 
obsługi celnej osiągają konkurencyjną pozycję na globalnym rynku. 



Rola elektronicznej wymiany informacji w obsłudze celnej… 715

Literatura 
 
1. Grodzka D.: E-administracja w Polsce, w: D. Grodzka (red.): Społeczeństwo in-

formacyjne, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2009. 
2. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006–2010, 

Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010. 
3. Incoterms® 2010 – Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych 

warunkach handlowych, ICC Polska, International Chamber of Commerce Zwią-
zek Banków Polskich, Warszawa 2010. 

4. www.timocom.pl 
5. www.ec.eu-ropa.eu 
6. www.huzar.pl 
7. www.mf.gov.pl 
8. www.isztar.mf.gov.pl 
9. www.e-clo.pl 
 
 

THE IMPORTANCE OF THE ELECTRONIC INFORMATION EXCHANGE  
IN CUSTOMS SERVICE OF INTERNATIONAL TRADE TURNOVER 

 
 

Summary 
 
 Article discusses issue of the significance of electronic information exchange, in 
relation to Customs Service, realized in the area of international trade of goods. Imple-
mentation of information and communication technologies (ITC) among polish subjects 
that are taking part in the international supply chains, improves their effectiveness and 
enables to achieve a competitive position in the global market. 
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ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH OPERATORÓW POCZTOWYCH 
W SEGMENCIE B2X NA KRAJOWYM RYNKU E-COMMERCE’U  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W czasie, kiedy obserwowany jest gwałtowny rozwój elektronicznego handlu1 
(e-handel, e-commerce), a wolumen tradycyjnych usług pocztowych (przesyłek 
listowych, paczek pocztowych) wykazuje niewielkie tendencje wzrostowe, istotne-
go znaczenia – zarówno dla operatorów pocztowych, jak i ich klientów – nabierają 
usługi o wartości dodanej. Taką sytuację odzwierciedlają zapisy w preambule dy-
rektywy 2008/6/WE2. Mianowicie w 14 przesłance zapisano, że: operatorzy świad-
czący usługi pocztowe mogą różnicować swoje działania, świadcząc usługi elektro-
niczne dla firm lub inne usługi społeczeństwa informacyjnego. Z kolei według zapi-
su 15 punktu preambuły: Operatorzy świadczący usługi pocztowe […] są zachęcani 
do zwiększania wydajności poprzez podejmowanie nowych konkurencyjnych wy-
zwań (jak technologie cyfrowe i komunikacja elektroniczna) […], co samo w sobie 
przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności. W punkcie 22 stwierdzono: 
[…] Handel elektroniczny stwarza w szczególności dla obszarów oddalonych 

                                                 
1  Według http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.htm, han-

del elektroniczny obejmuje transakcje przeprowadzone przez sieci oparte na protokole IP oraz 
przez inne sieci komputerowe, a także przy zastosowaniu standardu elektronicznej wymiany da-
nych EDI. Towary i usługi są zamawiane elektronicznie, ale płatność i dostawa zamówionego 
towaru lub usługi mogą być dokonywane w dowolnej formie (także poza siecią). Zamówienia 
otrzymywane przez telefon, faks lub nieautomatycznie generowane, lecz napisane ręcznie e-maile 
nie są traktowane jako handel elektroniczny. 

2  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. 
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i słabo zaludnionych nowe możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym, czego 
istotnym warunkiem jest świadczenie dobrych usług pocztowych. Ten obszar dzia-
łalności znalazł miejsce w regulacjach prawnych rynku wewnętrznego Wspólnoty, 
w postanowieniach Dyrektywy 2000/31/WE3 (dyrektywa o handlu elektronicznym). 
Zapisano w niej, m.in. w przesłance 2, że: rozwój handlu elektronicznego w społe-
czeństwie informacyjnym otwiera znaczne możliwości zatrudnienia we Wspólno-
cie,[…] ułatwi wzrost gospodarczy i inwestowanie w innowacje przez przedsiębior-
stwa europejskie[…], pod warunkiem że wszyscy uzyskają dostęp do Internetu. 
A także należy przytoczyć punkt 18, który mówi że: Usługi społeczeństwa informa-
cyjnego obejmują szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych 
w trybie on-line; takie rodzaje działalności mogą w szczególności polegać na 
sprzedaży towarów on-line. Oraz punkt 60: Aby umożliwić nieskrępowany rozwój 
handlu elektronicznego, ramy prawne powinny być jasne i proste. 
 Właśnie działalność wybranych operatorów pocztowych na tym obszarze,  
a dokładniej inicjatywa platformy aukcyjnej Allegro, była przesłanką do napisania 
niniejszego artykułu. Dotyczy ona nowej opcji dostawy towarów zakupionych  
w Internecie – „odbiór w punkcie”, czyli wysłanie paczki do placówki wskazanej 
przez kupującego4. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania własne w zakre-
sie liczby i rozmieszczenia na terenie kraju punktów odbioru przesyłek, na podsta-
wie danych opublikowanych na internetowych stronach wybranych operatorów 
pocztowych oraz odpowiedzi otrzymanych na zapytania skierowane bezpośrednio 
do operatora. 
 
 
1. Podmiotowy i przedmiotowy aspekt świadczenia usługi „odbiór w punkcie” 
 
 Zasygnalizowana na wstępie artykułu inicjatywa, przeznaczona dla interneto-
wych sprzedawców (sklepów) oraz ich klientów, z założenia eliminuje m.in. takie 
zdarzenia związane z dostawą przesyłek, jak np. zwrot do nadawcy w wyniku dłuż-
szej nieobecności adresata w miejscu zamieszkania bądź zagubienia przez niego 
awiza, co wiąże się z dodatkowym zaangażowaniem czasowym i finansowym po-
nownego nadania przesyłki. Nowy sposób obsługi przesyłek (głównie paczek pocz-
towych) pozwoliłby zarówno sprzedawcom internetowym, jak i operatorom pocz-
towym na obniżenie kosztów (m.in. osobowych, transportu) świadczenia usług. 
Klientom zaś zapewniłby wygodny, osobisty odbiór przesyłki w wybranej przez 
siebie placówce (np. w pobliżu miejsca pracy, niekoniecznie zamieszkania) po 
otrzymaniu informacji za pomocą SMS-a lub e-maila o nadejściu przesyłki. Według 
                                                 

3  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.  

4  http://allegro.pl/country_pages/1/0/transport.php 
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informacji pozyskanych w pierwszej połowie lutego 2011 roku, usługi w ramach 
„odbioru w punkcie” świadczyło 4 operatorów pocztowych: Poczta Polska S.A., 
Ruch S.A., InPost oraz DHL Express. W tym miejscu warto pokrótce scharaktery-
zować te usługi, ale ze względu na ograniczoną objętość artykułu zostały w nim 
zamieszczone wybrane informacje na ich temat. Szczegóły są dostępne na interne-
towych stronach operatorów. 
 W 2010 roku Poczta Polska wprowadziła do swojej oferty nową usługę  
e-przesyłka. Jest to usługa pocztowa o charakterze umownym, polegająca: na przy-
jęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w 
wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym 
powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS o możliwości i miejscu jej od-
bioru5. Usługa ta obejmuje dwa rodzaje przesyłek: przesyłka standard i przesyłka 
pobranie. Przesyłka powinna być odebrana w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekaza-
nia SMS-em lub e-mailem informacji o jej nadejściu do wskazanej przez nadawcę 
placówki pocztowej (jednej z 1356 wyznaczonych).  
 Z kolei Spółka Ruch pod koniec 2008 roku rozszerzyła swoją działalność 
o usługę kurierską „paczka w Ruch-u”, rozpoczynając w ten sposób współpracę ze 
sklepami internetowymi, których konsumenci nabywający towary on-line będą 
mogli odebrać przesyłki w kiosku lub salonie prasowym (1078 punktów) 
w wybranym przez siebie, dogodnym miejscu (po uprzednim otrzymaniu zawiado-
mienia SMS-em o możliwości odbioru przesyłki). W ramach tej usługi oferowane 
są dwa produkty: „e-handel” dedykowany sklepom internetowym i domom wysył-
kowym i ich klientom, oraz „blisko Ciebie” dla klientów, którzy planują nadać 
i odebrać przesyłkę poprzez punkty Ruch. Warto podkreślić, że poza wygodą do-
stępu, atrakcyjną opłatą za usługę, krótkim terminem dostawy istnieje możliwość 
śledzenia przesyłki6. 
 W 2009 roku InPost rozpoczął pilotażowe działania związane z uruchomie-
niem nowej na polskim rynku usługi kurierskiej „wyślij/odbierz paczkę przez pacz-
komat”. W efekcie dalszych prac powstał innowacyjny system skrytek pocztowych 
Paczkomaty 24/7, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni  
w tygodniu, dedykowany sklepom internetowym, jak i ich klientom, realizującym 
zakupy on-line. Klient takiego sklepu – po dokonaniu zakupu i zamówieniu prze-
syłki do Paczkomatu 24/7 (299 paczkomatów) – otrzymuje SMS i e-mail z kodem 
odbioru. Następnie na panelu paczkomatu powinien wpisać numer telefonu komór-
kowego oraz otrzymany kod odbioru, a właściwa skrytka z przesyłką zostanie 
otworzona, oczywiście jeśli przesyłka została opłacona w zadeklarowany sposób. 
Operator zapewnia również możliwość śledzenia paczki. 

                                                 
5  Informacja ze strony www.poczta-polska.pl 
6  Informacja ze strony www.paczkawruchu.pl 
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 W tym czasie także operator DHL Express (Poland) Sp. z o.o. wprowadził do 
swojej oferty – DHL Easy Shop, jako specjalną usługę dla realizujących transakcje 
na platformie aukcyjnej Allegro zarówno klientów indywidualnych, jak i małych 
firm. Usługa dostępna w wybranych punktach DHL Service Point na terenie kraju 
(136 punktów odbioru), dotyczyła przesyłek o masie do 25 kg. W opłacie za prze-
syłkę uwzględniono opakowanie i ubezpieczenie do wartości 500 zł7. Ponadto sta-
tus przesyłek można śledzić w Internecie (Track & Trace) lub SMS.  
 Należy jeszcze zwrócić uwagę, że wszyscy wymienieni operatorzy udostęp-
niają na swoich stronach internetowych wyszukiwarkę punktów odbioru przesy-
łek z dokładnym opisem i lokalizacją, a nawet z podaniem szczegółowej trasy 
z określonego miejsca w danym mieście do wybranej placówki (InPost). 
 

Tabela 1 
Porównanie cech usług świadczonych przez wybranych operatorów pocztowych  

na krajowym rynku e-commerce 
 

Operator Poczta Polska S.A. Ruch S.A. InPost DHL Express 

Usługa E-przesyłka Paczka w Ruch-u Paczkomaty 24/7 DHL Easy Shop 

Miejsce odbioru  
wyznaczone 
placówki pocztowe 

oznaczone kioski 
i salony prasowe 

bezobsługowe 
paczkomaty 

DHL Service Point: 
punkty usługowe, 
sklepy, biura podróży 

Liczba punktów 
odbioru 

1356 1078 299 136 

Masa przesyłki do 30 kg 52 g – 5 kg do 12 kg do 25 kg 

Opłata za przesył-
kę zależy od 

masy 
rozmiaru opakowa-
nia i masy 

rozmiaru 
rodzaju opakowa-
nia 

Wysokość opłaty  
w zł 

7,00–30,00 8,00 i 10,00 6,99–11,99 
20,00–35,00  
(cena netto) 

Deklarowany 
termin doręczenia 

3 dni robocze8 3 dni robocze 2 dni robocze 1-2 dni robocze 

 
Źródło:  opracowano na podstawie: www.poczta-polska.pl; www.dhlservicepoint.pl; 

www.paczkomaty.pl; www.paczkawruchu.pl; informacji otrzymanych od Krajo-
wego Koordynatora Zespołu ds. Sprzedaży Usług Kurierskich w spółce Ruch. 

                                                 
7  Zob. „Regulamin promocji” – specjalna cena usługi: 10,99 netto w promocji DHL Easy 

Shop – odbiór własny w punkcie DHL SERVICE POINT” na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w terminie 1.10.2010 r. – 31.03.2011 r., www.dhlservicepoint.pl 

8  Termin deklarowany D+3; D oznacza dzień nadania przesyłki, 3 – liczba dni, które upły-
nęły od dnia nadania przesyłki do dnia pierwszego powiadomienia adresata o możliwości odbioru 
przesyłki, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, www.poczta-polska.pl 
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 W tabeli 1 zawarto syntetyczne porównanie usług świadczonych przez wybra-
nych operatorów współpracujących z firmami w segmencie e-commerce’owym 
w I kwartale 2011 roku. 
 Należy podkreślić, że każdy z analizowanych operatorów reklamował swoje 
usługi, jako bardzo korzystne cenowo. Warto przyjrzeć się tym deklaracjom. Biorąc 
pod uwagę różne kryteria, od których zależy wysokość opłaty za usługę (masa, 
rozmiar, masa i rozmiar), trudno było wybrać do porównania – wśród ofert wymie-
nionych operatorów – przesyłkę o ściśle określonej masie, np. 5 kg. Było to możli-
we tylko w przypadku operatorów Poczta Polska i Ruch, za przesyłkę o takiej wła-
śnie masie pobierają opłatę odpowiednio 9,5 i 10 zł. 
 Porównywalne wartości dotyczą deklarowanego terminu doręczenia. Otóż 
korzystniejsze wskaźniki terminowości oferują operatorzy DHL i InPost: 1–2 dni 
robocze, podczas gdy Poczta Polska i Ruch – 3 dni. 
 Najłatwiej ocenić świadczone usługi według kryterium ilościowego, tzn. licz-
by punktów odbioru, w tym wypadku zdecydowanie wyprzedzają pozostałych – 
Poczta Polska i Ruch. Jest to właściwe miejsce, aby podkreślić, że w skali kraju 
operatorzy współpracujący z firmami w obszarze e-commerce’u stworzyli sieć 
punktów odbioru, liczącą 2869 placówek9. Na rysunku 1 przedstawiono udział pla-
cówek poszczególnych operatorów w ogólnej liczbie placówek, w których była 
świadczona usługa „odbiór w punkcie”.  
 

 
Rys. 1.  Udział placówek poszczególnych operatorów pocztowych w ogólnej liczbie placó-

wek na terenie Polski, w których świadczona była usługa „odbiór w punkcie” 
w lutym 2011 r. 

Źródło:  opracowano na podstawie: www.poczta-polska.pl; www.dhlservicepoint.pl; 
www.paczkomaty.pl; www.paczkawruchu.pl; informacji otrzymanych od Krajo-
wego Koordynatora Zespołu ds. Sprzedaży Usług Kurierskich w spółce Ruch. 

                                                 
9  Dane z internetowych stron operatorów pocztowych (14.02.2011).  
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 Jak widać, w analizowanym czasie prawie 85% punktów odbioru należało do 
operatora Poczta Polska S.A. oraz Ruch S.A., pozostałe 15% do InPost i DHL. Nale-
ży podkreślić, że w 2009 roku publiczny operator dysponował 8342 placówkami 
pocztowymi, a spółka Ruch – 31 323 punktami sprzedaży, przy czym sieć we-
wnętrzną stanowiły 8083 punkty, reszta były to punkty sprzedaży w sieci partnerskiej. 
Trzeba przyznać, że jest to rozległa sieć placówek. Nawet gdyby na przestrzeni lat 
liczba ich miała się zmienić (mogłoby ich ubyć), to i tak wciąż taka sieć stanowi 
ogromny potencjał rozwojowy nie tylko w zakresie współpracy ze sklepami interne-
towymi, ale i w tworzeniu nowych usług z obszaru szeroko pojętego e-biznesu.  
 
 
2. Zasięg geograficzny usługi „odbiór w punkcie” 
 
 Interesującym ujęciem jest przedstawienie przedmiotowego zagadnienia 
w aspekcie dostępności terytorialnej (geograficznej) usługi „odbiór w punkcie” dla 
potencjalnych klientów sklepów internetowych, którzy wybiorą taką formę dostawy 
zakupionych towarów.  
 

 
 

Rys. 2.  Rozmieszczenie placówek typu „odbiór w punkcie” na terenie Polski z podziałem 
na województwa w lutym 2011 r. 

Źródło:  opracowano na podstawie: www.poczta-polska.pl; www.dhlservicepoint.pl; 
www.paczkomaty.pl; www.paczkawruchu.pl; informacji otrzymanych od Krajo-
wego Koordynatora Zespołu ds. Sprzedaży Usług Kurierskich w spółce Ruch. 

 



Anna Stolarczyk 722 

 Analizując wartości pokazane na rysunku 2, należy mieć na uwadze, że liczby 
w nawiasach kwadratowych, przy nazwie województwa, dotyczą ogólnej liczby 
placówek w tym województwie. Jak widać, najwięcej punktów odbioru przesyłek 
mieli do dyspozycji nabywcy towarów on-line mieszkający na terenie woj. śląskie-
go – 423, przy czym – najwięcej 225, co stanowiło 53% placówek, zapewniał ope-
rator Ruch. Natomiast w woj. zachodniopomorskim operator zlokalizował najmniej 
swoich punktów – 18, czyli niespełna 14% ogólnej liczby placówek na tym terenie. 
Z kolei w woj. mazowieckim [325] i wielkopolskim [291] – odpowiednio około 
50% i 54% wszystkich miejsc odbioru przesyłek to placówki pocztowe operatora 
publicznego. W woj. kujawsko-pomorskim Poczta Polska wyznaczyła do obsługi 
94 placówki, czyli 75% całej sieci – 126 punktów odbioru na tym terenie. Jeśli 
chodzi o pozostałych operatorów pocztowych, to warto zwrócić uwagę, że InPost 
najliczniejszą sieć punktów odbioru przesyłek zapewnił swoim klientom w woje-
wództwach: podkarpackim – 46, dolnośląskim – 38, mazowieckim – 32 i małopol-
skim – 30. Natomiast operator DHL, dysponujący najmniejszą liczbą – (299) punk-
tów odbioru przesyłek w skali kraju – w największym stopniu zadbał o swoich 
klientów na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, gdzie zlokalizował 
odpowiednio – 40 i 27 DHL Service Point. Z danych przedstawionych na rysunku 2 
wynika też, że najbardziej „poszkodowani” pod względem dostępu do usługi „od-
biór w punkcie” byli mieszkańcy woj. opolskiego, tam ogółem trzech operatorów 
zlokalizowało 60 punktów odbioru przesyłek, w tym – 20 swoich placówek wyzna-
czyła Poczta Polska, 37 – Ruch i 3 paczkomaty – InPost. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując, należy zwrócić uwagę, że intencją przedstawionej w artykule 
analizy działalności wybranych operatorów pocztowych, w tym wypadku polegają-
cej na współpracy z firmami z obszaru e-commerce’u było przede wszystkim wska-
zanie na jej społeczne znaczenie. W efekcie zidentyfikowano takie elementy dzia-
łalności operatorów, które stwarzają potencjalnym użytkownikom możliwości szer-
szego i wygodniejszego dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego z wyko-
rzystaniem usług pocztowych o wartości dodanej. 
 Ponadto z całą mocą należy również podkreślić, że posiadana już rozległa 
infrastruktura (placówki, punkty sprzedaży, magazyny, środki transportu itp.)  
stanowi dla operatorów przewagę konkurencyjną tak pod względem cenowym, 
zasięgu terytorialnego, jak i terminowości. Dynamicznie rozwijające się segmenty 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik komunikacji elektronicznej  
(e-biznes, w tym e-commerce, handel elektroniczny i in.) nie są jeszcze w pełni 
zagospodarowane, co daje operatorom pocztowym wiele możliwości wypełnienia 
luk podażowych ofertami nowoczesnych usług. 
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Summary 
 
 The article presents the analysis of the selected postal operators activities in 
cooperation with companies operating in the e-commerce segment. This means an 
initiative Allegro auction platform, which refers to the new option of delivery of goods 
purchased on-line – "Pick up a point". In the analysis one took into account the number 
of delivery points and their location within the country, as the territorial accessibility 
aspect of service provision.  
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SIEĆ PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ 
A NOWE MOŻLIWOŚCI ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Dotychczas zagadnienie dostępności terytorialnej do pocztowych usług roz-
ważano głównie w aspekcie społecznym, tzn. dostępu do powszechnej usługi pocz-
towej. Jednym z atrybutów tej usługi jest zapewnienie użytkownikom łatwego do-
stępu do sieci pocztowej. Wobec tego państwo powinno zagwarantować utworzenie 
wystarczającej liczby punktów dostępu uwzględniających ich potrzeby, zwłaszcza 
na obszarach słabo zurbanizowanych, a także zapewnić odpowiednią gęstość roz-
mieszczenia punktów dostępu na tych obszarach w celu spełnienia obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej1. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na eko-
nomiczne (gospodarcze) znaczenie tego zagadnienia i wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury do współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w zakresie  
e-commerce’u. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy operator doko-
nuje zmian w strukturze lub liczbie placówek, likwidując nierentowne bądź zamie-
niając je na placówki o niższej randze. Takie działania miały miejsce przede 
wszystkim na terenach wiejskich. Mając to na uwadze, w niniejszym artykule2 
przedstawiono wybrane przepisy prawne dotyczące dostępności terytorialnej po-
wszechnej usługi pocztowej, zmiany w sieci placówek Poczty Polskiej, zwracając 

                                                 
1  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 28 lutego 2008 r. zmie-

niającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty (przesłanka 54). 

2  Artykuł powstał w oparciu o raport Dostępność terytorialna i cenowa do powszechnej 
usługi pocztowej w latach 2001–2010, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, War-
szawa, grudzień 2010. http://www.itl.waw.pl/raporty-platne  
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szczególną uwagę na ich rozmieszczenie i strukturę, aby w konkluzji podkreślić 
możliwości ich efektywnego wykorzystania. 
 
 
1. Aspekty prawne dostępności terytorialnej  
 
 Aktualne regulacje prawne3 określają wartości parametrów dostępności, które 
dotyczą operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a więc Poczty Pol-
skiej, a wszystkie punkty dostępu bez względu na formę organizacyjną (placówka 
własna, agencja pocztowa), jeśli świadczą powszechne usługi pocztowe, traktowane 
są w przepisach jednakowo.  
 Artykuł 46 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe stanowi, że minister właściwy do 
spraw łączności określi w drodze rozporządzenia warunki wykonywania powszech-
nych usług pocztowych przez operatora publicznego dotyczące minimalnych wy-
magań w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych, w tym m.in. liczby  
i sposobu rozmieszczenia placówek operatora oraz procentowego udziału nadaw-
czych skrzynek pocztowych spełniających wymagania określone w art. 56.  
 W 2009 roku kryteria dostępności terytorialnej określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykony-
wania powszechnych usług pocztowych zostały zmienione rozporządzeniem mini-
stra infrastruktury z dnia 20 października 2009 roku zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (DzU nr 177, poz. 
1370).  Zmiany te polegały m.in. na wprowadzeniu par. 27b, zgodnie z którym 
przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich 
lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren. Ponadto 
w par. 44, który zobowiązuje operatora publicznego do uruchomienia na terenie 
kraju co najmniej 8240 placówek rozmieszczonych w sposób uwzględniający zapo-
trzebowanie na usługi występujące na danym obszarze, określono nowe parametry 
dostępności do powszechnej usługi pocztowej, m.in.: 

 jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna 
przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast (poprzednio nie wskaza-
no, że ma być to stała placówka);  

 jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju powinna, przypa-
dać na każde 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich (poprzednio na 
każde 65 km2). 

 Z kolei w par. 45 określono, że placówki operatora powinny być czynne we 
wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. Liczba ta może być odpo-

                                                 
3  Podstawowe akty prawne uwzględnione w tym rozdziale to: ustawa z dnia 12 czerwca 

2003 roku Prawo pocztowe (DzU nr 130, poz. 1188, z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług 
pocztowych (DzU nr 5, poz. 34, z późn. zm.). 
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wiednio mniejsza, pod warunkiem że w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny 
od pracy. 
 Zróżnicowanie wskaźników dla obszarów wiejskich i miejskich, a także zmia-
na ich wartości pozwalają operatorowi na swobodniejsze zmiany w strukturze orga-
nizacyjnej placówek pocztowych, co powinno zagwarantować stabilność tego do-
stępu na terenie całego kraju. Jednak pozostawienie warunku dotyczącego mini-
malnej liczby placówek pocztowych nadal stanowi dla tego operatora poważne 
obciążenie.  
 
 
2. Zmiany struktury organizacyjnej placówek pocztowych Poczty Polskiej 
 
 Do 2003 roku placówki pocztowe PP obejmowały urzędy pocztowe, oddziały 
urzędów pocztowych, agencje pocztowe, pośrednictwa (zlokalizowane na terenie 
zakładu pracy lub innej jednostki organizacyjnej, obsługiwane zwykle przez pra-
cownika tej jednostki) oraz kioski (głównie na terenie muzeów i obsługiwane przez 
pracownika tego muzeum). Natomiast od września 2005 roku w wyniku zmian 
organizacyjnych do placówek pocztowych zaliczane są: 

 urzędy pocztowe – placówki oferujące pełny zakres powszechnych usług 
pocztowych; 

 agencje pocztowe – placówki prowadzone przez agenta pocztowego 
(przedsiębiorca pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług 
pocztowych działający w imieniu lub na rzecz operatora publicznego); 

 filie urzędów pocztowych (do września 2005 roku oddziały urzędów pocz-
towych) – placówki zlokalizowane poza siedzibą macierzystego urzędu, 
zwykle w postaci okienka operacyjnego. 

 Zmiany w strukturze organizacyjnej placówek pocztowych przeprowadzone  
w ostatnich latach przez Pocztę Polską miały na celu obniżenie kosztów ich utrzy-
mania. Polegały one przede wszystkim na przekształcaniu tradycyjnych urzędów 
w placówki o niższej randze (filie urzędów oraz agencje pocztowe), zapewniające 
minimalny zakres usług. Takie zmiany dotyczyły głównie placówek zlokalizowa-
nych na terenach wiejskich, gdzie popyt na usługi pocztowe ograniczał się do mi-
nimalnego zakresu powszechnych usług pocztowych.  
 Zasygnalizowane zmiany przedstawiono na rysunku 1, uwzględniając udział 
poszczególnych rodzajów placówek (z podziałem na wiejskie i miejskie) w ogólnej 
liczbie placówek operatora w latach 2001–2009. Jak widać, w 2009 roku w porów-
naniu z 2001 roku udział urzędów pocztowych na terenie miast zmniejszył się  
w analizowanym okresie z 33,4% do 27,3%, i można uznać, że jest to spadek nie-
wielki (o 6,1%) w stosunku do spadku udziału urzędów na terenie wsi: z 37,7% do 
17%, tj. o 20,7%. Jednocześnie w kolejnych latach badanego okresu, zwiększał się 
udział placówek pocztowych niższych rangą. Na przykład udział agencji poczto-
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wych na wsi zwiększył się z 17% do 27%, a filii z ponad 2% do 10%. Należy jesz-
cze podkreślić, że liczba filii w mieście wzrosła o 336% (o 669 filii), natomiast na 
wsi o ok. 259% (o 613 filii), a liczba agencji pocztowych odpowiednio – o ok. 30% 
i 58%. Z kolei redukcja liczby urzędów pocztowych kształtowała się na poziomie – 
17% (466 urzędów) w mieście i 54% (1682 urzędy) na wsi. 
 Warto też zauważyć, że w 2009 roku 55,7% placówek pocztowych w całej 
ieci placówek Poczty Polskiej stanowiły agencje oraz filie (w 2001 roku było ich 
tylko 29%). Z kolei, udział placówek wiejskich w ogólnej liczbie placówek zmniej-
szył się – z 58% w 2001 roku do 54,3% w 2009. 
 

 
 

Rys. 1.  Udział poszczególnych rodzajów placówek w ogólnej liczbie placówek poczto-
wych Poczty Polskiej w latach 2001–2009  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Poczty Polskiej. 

 
 
3. Dostępność terytorialna w świetle zmian liczby placówek pocztowych  
 
 Jakkolwiek zapis w 19 przesłance Dyrektywy 2008/6/WE dotyczy obszarów 
słabo zurbanizowanych: Sieci pocztowe na obszarach wiejskich […] odgrywają 
ważną rolę w procesie włączania działalności gospodarczej do narodo-
wej/globalnej gospodarki […]. Ponadto urzędy pocztowe na obszarach wiejskich, 
znajdujące się w regionach oddalonych, mogą zapewnić istotną sieć infrastruktury 
umożliwiającej dostęp do nowych usług komunikacji elektronicznej, to można 
uznać, że dotyczy on terytorium całego kraju. 
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 Mając na uwadze zapis tej dyrektywy, w tabeli 1 przedstawiono liczbę placó-
wek pocztowych ogółem oraz wskaźników pochodnych mierzonych obszarem  
i liczbą ludności przypadającej na 1 placówkę w latach 2001–2009, a także ich 
zmiany w 2009 roku w porównaniu z 2001. W zestawieniu uwzględniono podział 
na miasto i wieś.  
 Jak wynika z zestawienia zamieszczonego w tabeli 1, w 2009 roku 
w porównaniu z 2001 miał miejsce wzrost ogólnej liczby placówek pocztowych 
o 1,5%, przy jednoczesnym wzroście o 10% liczby placówek w miastach i spadku 
o ok. 5% liczby placówek na wsi. Skala spadku liczby placówek wiejskich w po-
równaniu ze stosunkowo dużym zwiększeniem ich liczby w miastach wskazuje na 
ograniczenie mieszkańcom wsi dostępu do powszechnych usług pocztowych. Warto 
też zwrócić uwagę, że w 2009 roku w stosunku do 2008 Poczta Polska zwiększyła 
o ok. 0,7% liczbę placówek wiejskich, jednocześnie ograniczając sieć placówek 
pocztowych w skali kraju o 0,8% oraz o 2,6% liczbę miejskich placówek. 
 

Tabela 1 
Liczba placówek pocztowych Poczty Polskiej w latach 2001–2009 

 

 2001 2008 2009 
Zmiana 

2009/2001 (%) 

Liczba placówek pocztowych 

Ogółem 8222 8411 8342 1,5 

Miasto 3454 3909 3809 10,3 

Wieś 4768 4502 4533 -4,9 

Obszar przypadający na 1 placówkę pocztową (km2) 

Ogółem 38,03 37,18 37,48 -1,4  

Miasto 6,13 5,47 5,62 -8,3  

Wieś 61,14 64,71 64,26 5,1  

Liczba osób obsługiwana przez 1 placówkę pocztową 

Ogółem 4700 4532 4572 -2,7  

Miasto 6917 5968 6119 -11,5  

Wieś 3094 3285 3272 5,7  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Poczty Polskiej. 
 
 Rzeczywisty obraz poziomu dostępności terytorialnej do usług pocztowych 
daje analiza parametrów mierzonych obszarem i liczbą mieszkańców obsługiwa-
nych przez jedną placówkę pocztową. W całym analizowanym okresie zaobserwo-
wano pozytywne zmiany w skali kraju i w miastach, gdzie obszar obsługiwany 
przez jedną placówkę zmniejszył się odpowiednio – o 1,4% i 8,3%. Natomiast na 
wsi sytuacja kształtowała się mniej korzystnie, tam 1 placówka pocztowa musiała 
obsługiwać coraz większy obszar, z 61,1 km2 do 64,2 km2, a więc dostępność po-
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gorszyła się o 5%. Korzystne zmiany na terenach wiejskich dotyczyły 2009 roku 
w porównaniu z 2008, kiedy obszar obsługiwany przez 1 placówkę pocztową 
zmniejszył się o 0,7%.  
 Skala zmian liczby osób obsługiwanych przez jedną placówkę pocztową była 
podobna (tabela 1), a mianowicie w 2009 roku w porównaniu z 2001 zarówno  
w skali kraju, jak i na terenach miejskich placówki pocztowe obsługiwały staty-
stycznie mniej osób – odpowiednio wartość tego wskaźnika zmniejszyła się o 2,7% 
i 11,5%, na wsi dostępność mierzona liczbą mieszkańców obsługiwanych przez 
1 placówkę pogorszyła się o 5,7%. Natomiast w 2009 roku w porównaniu z rokiem 
2008 liczba osób przypadających na 1 placówkę ogółem zwiększyła się w skali 
kraju o 0,9%, na terenie miast o 2,5%, a na wsi zmniejszyła się o 0,4%.  
 Jeszcze kilka zdań na temat placówek operatorów alternatywnych, otóż należy 
zwrócić uwagę, że w latach 2003–2009 stanowiły one niewielką część wszystkich 
placówek pocztowych w Polsce – od niespełna 6% w 2003 roku (445 placówek)  
do 22,3% w 2009 (2 398 placówek). W rezultacie w tym czasie ich liczba wzrosła 
ponad 5-krotnie (o 1953). Należy jeszcze zwrócić uwagę na „symboliczną” liczbę 
placówek operatorów alternatywnych zlokalizowanych na wsi – 84 w 2009 roku, 
co stanowiło 3,5% wszystkich placówek, jakimi dysponowali. Jak widać, nie wyka-
zywali zainteresowania obsługą terenów słabo zaludnionych i lokalizowali swoje 
placówki w miastach, gdzie działalność przynosi zdecydowanie większe korzyści.  
 Zdaniem autorów, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – istotny 
z punktu widzenia dostępu i korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego –
dostępu do usług pocztowych. W 2003 roku Poczta Polska w celu umożliwienia 
mieszkańcom terenów słabo zurbanizowanych korzystania właśnie z takich usług 
(głównie z Internetu) uruchomiła nowy rodzaj placówek – centra komunikacji spo-
łecznej (CKS), łączące w jednym miejscu działalność agencji pocztowej, wiejskiej 
biblioteki i kawiarenki internetowej. Należy też zwrócić uwagę, że po gwałtownym 
wzroście liczby CKS-ów w 2004 roku (o 220% w stosunku do roku 2003)  
i w 2007 roku do 42 takich placówek, w kolejnych latach nastąpiło osłabienie zain-
teresowania ich tworzeniem, a nawet ograniczanie ich liczby. W konsekwencji  
w 2009 roku funkcjonowały 32 centra komunikacji społecznej, które były zlokali-
zowane na wsi. Rozwój takich placówek mógłby przyczynić się do rozwoju dzia-
łalności w obszarze e-handlu na tych terenach. 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawiona analiza zmian zachodzących w sieci placówek pocztowych 
Poczty Polskiej wskazuje, że w latach 2001–2009 operator ten podejmował działa-
nia zmierzające w kierunku zwiększenia ogólnej liczby placówek pocztowych, 
jednocześnie redukując jej liczbę na terenach wiejskich, a zwiększając w miastach. 
Pozytywnym elementem zmian był nieznaczny wzrost liczby placówek pocztowych 
(o 0,7%) na wsi w 2009 roku w stosunku do 2008. Dokonane zostały również 
zmiany w strukturze placówek, zdecydowanie zmniejszyła się liczba urzędów pocz-
towych na wsi, natomiast wzrosła liczba placówek pocztowych niższych rangą, tzn. 
filii urzędów oraz agencji pocztowych.  
 Warto też zauważyć, że ustalenie nowej wartości wskaźnika dostępności dla 
terenów wiejskich – na poziomie 85 km2 (w stosunku do poprzedniej – 65 km2) 
daje operatorowi duże możliwości zmian organizacyjnych w strukturze i liczbie 
placówek pocztowych na tych terenach. W świetle nowych przepisów Poczta Pol-
ska mogłaby ograniczyć liczbę placówek pocztowych na wsi do ok. 3427, a więc  
o ok. 32% w stosunku do stanu z 2009 roku (4533 placówki).  
 Pomimo zaistniałych zmian w strukturze sieci placówek Poczty Polskiej 
i perspektywy dalszej redukcji ich liczby należy wyraźnie podkreślić, że operator 
nadal posiada rozległą sieć placówek pocztowych na terenie całego kraju. Warto 
więc pomyśleć o wykorzystaniu istniejącej sieci przynajmniej w dwóch aspektach.  
 Po pierwsze, wytypowanie pewnej liczby placówek pocztowych do obsługi 
sklepów internetowych (e-commerce), korzystających z nowej formy dostawy „od-
biór w punkcie”. Ten sposób obsługi przesyłek (głównie paczek pocztowych)  
pozwoliłby operatorom pocztowym na obniżenie kosztów (m.in. osobowych, trans-
portu) świadczenia usług, klientom zaś zapewnił wygodny, osobisty odbiór prze-
syłki w wybranej przez siebie placówce, po otrzymaniu powiadomienia za pomocą 
SMS-a lub e-maila. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w 2010 roku Poczta 
Polska wyznaczyła w tym celu 1356 placówek. Porównanie tego typu działalności 
(współpraca z firmami z obszaru e-commerce’u) prowadzonej przez trzech innych 
operatorów pocztowych będzie przedmiotem oddzielnego artykułu.  
 Po drugie, zapewnienie dostępu do sieci nowym operatorom, co umożliwiłby im 
wejście na rynek, a innym, którzy zamierzają zbudować własną sieć doręczeń, zdoby-
cie zaufania klientów, zanim zaczną świadczyć usługi w zakresie całego łańcucha 
wartości. Takie rozwiązanie przyniosłoby publicznemu operatorowi konkretne finan-
sowe korzyści i mogłoby przeciwdziałać nierentowności placówek pocztowych. 
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Summary 
 
 In this paper authors show results of the analysis of the Poczta Polska post offices 
network changes, characterizing the territorial accessibility to the postal service in Pol-
and in 2001-2009. In the analysis one took into account the structure and the number of 
post offices and derived indicators, measured with the area covered and the number of 
inhabitants served by post office, as an e-commerce activity background of postal op-
erator.  
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IMPLEMENTACJA E-BIZNESU DO DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ 
W POLSCE NA PRZYKŁADZIE ZAGRANICZNYCH ROZWIĄZAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W XX wieku wielkość produkcji definiowano za pomocą trzech czynników: 
pracy, ziemi oraz kapitału. Wraz z upływem czasu do funkcji produkcji dodano 
kolejny – postęp techniczny. Obecnie można mówić już o postępie informatycz-
nym. Internet przyczynił się do stworzenia zasad społeczeństwa informacyjnego, 
czyli do tego, aby tworzenie i dystrybucja informacji, wykorzystanie jej i manipula-
cja nią były działalnością znaczącą pod względem politycznym, ekonomicznym  
i kulturowym1. 
 Oprócz samego dostępu do Internetu ważna jest także infrastruktura informa-
cyjna, czyli wszystkie usługi, które mogą być świadczone poprzez nowe technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Tworzenie społeczeństwa informacyjnego 
polega zarówno na promocji nowych rozwiązań technologicznych, jak i na dostar-
czeniu szerokiej gamy usług wraz z ich bezpiecznym wykorzystaniem. W związku 
z tym państwo powinno uwzględnić w swoim prawodawstwie nowe produkty  
i usługi, aby minimalizować ryzyko wykorzystywania luk prawnych2. 
 Internet ma również szczególne znaczenie w procesie rozwoju biznesu elek-
tronicznego (e-biznes). Według definicji prof. W. Cellary’ego polega on na: zastą-
pieniu formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektro-
nicznymi i zorganizowaniu obrotu nimi na drodze elektronicznej oraz na zorgani-

                                                 
1  J. Papińska-Kacperek: Społeczeństwo informacyjne, PWN/Mikom, Warszawa 2008  

s. 136. 
2  Ibidem, s. 217. 
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zowaniu interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast 
bezpośrednich spotkań. Z tym zagadnieniem związane jest również pojęcie handlu 
elektronicznego (e-handel), rozumianego jako szczególny rodzaj przedsięwzięć 
w zakresie e-biznesu, skupiającego się wokół pojedynczych transakcji wykorzystu-
jących sieć jako medium wymiany, obejmującego relacje pomiędzy przedsiębior-
stwami (business-to-business – B2B), jak i pomiędzy przedsiębiorstwem i konsu-
mentem (business-to-consumer – B2C)3. 
 
 
1. E-handel w rozwiązaniach pocztowych 
 
 Na rysunku 1 przedstawiono wartość e-handlu w Polsce w latach 2002–2009, 
jak widać, w każdym kolejnym roku obroty zwiększały się, a ich wartość wzrosła 
prawie 40-krotnie. Wagę tego zagadnienia potwierdza fakt, że transakcjami w sieci 
zainteresował się Urząd Skarbowy, który wprowadził nowe przepisy4 w celu po-
prawy ściągalności podatków od osób zajmujących się internetowym obrotem to-
warów5. 
 

 
 

Rys. 1.  Wartość e-handlu w Polsce 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Raportu e-commerce 2010. 

 

                                                 
3  D. Nojszewski: Biznes elektroniczny – czyli jaki?, „E-mentor” 2004, nr 1 (3). 
4  Ustawa o kontroli skarbowej – przepisy dotyczące rachunków bankowych. 
5  E. Matyszewska: Internet nie chroni przed zapłatą podatku, „Dziennik Gazeta Prawna” 

2009, nr 231, s. 2–3. 
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 Można uznać, że polscy operatorzy pocztowi nie wykorzystują w pełni szans, 
jakie niesie ze sobą e-biznes – ich oferta dotyczy przede wszystkim tradycyjnych 
usług pocztowych. W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane usługi, z wy-
korzystaniem technik ICT, oferowane przez publicznych operatorów pocztowych  
z Kanady, Nowej Zelandii i Szwajcarii oraz przez Pocztę Polską. 
 
1.1. Usługi oferowane przez zagranicznych operatorów pocztowych 
 
 Kanada. W 2000 roku Canada Post utworzyła spółkę epost, zajmującą się 
bezpłatnym dostarczaniem rachunków on-line. W 2007 roku spółka została wchło-
nięta w struktury Canada Post. Obecnie jest to usługa pocztowa, która pozwala na 
elektroniczne rozliczenie 200 rodzajów rachunków i dokumentów finansowych 
wystawianych przez 100 przedsiębiorców. Rachunki można opłacić dwoma sposo-
bami albo za pośrednictwem epost – kartą kredytową lub przelewem elektronicz-
nym, albo on-line – z internetowej strony banku współpracującego z pocztą. 
 Inną usługą oferowaną przez kanadyjskiego operatora jest ship-in-a-click, 
czyli 5 prostych kroków, które pozwalają wydrukować etykietę na paczkę poczto-
wą. Usługa polegająca na dostarczaniu paczek na terenie kraju, do Stanów Zjedno-
czonych i innych państw (paczka międzynarodowa) nie wymaga rejestracji i zapa-
miętania hasła. Należy tylko wpisać adres nadawcy i odbiorcy, wymiary przesyłki, 
wybrać rodzaj przesyłki (priorytet, ekonomiczna), zapłacić za pomocą karty kredy-
towej oraz wydrukować etykietę. 
 Kolejną usługą kanadyjskiej poczty jest sell on-line store, aplikacja, która 
pozwala stworzyć przedsiębiorcy wirtualny sklep. Istnieją dwie opcje korzystania  
z tej usługi: 

 store setup – opcja dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają strony inter-
netowej oraz znajomości języka HTML,  

 shopping cart option – rozwiązanie dla firm posiadających stronę interne-
tową i znajomość języka HTML. 

 Miesięczne opłaty wahają się od 25 do 95 dol. kanadyjskich.  
 Nowa Zelandia. Inną formę usług zaproponował swoim klientom operator 
nowozelandzki – aplikację API6, która składa się z następujących elementów: 

 twitterbot – usługa pozwala na sprawdzenie statusu przesyłki lub obserwo-
wanie przebiegu etapów przesyłki. W przypadku drugiego rozwiązania 
użytkownik otrzymuje powiadomienia o każdej zmianie stanu zamówienia. 
Aby korzystać z tej aplikacji, potrzebne jest konto na serwisie oraz podanie 
numeru zamówienia; 

                                                 
6  Tracking API (Tracking Application Programming Interface) – interfejs śledzenia opro-

gramowania aplikacji. 
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 arkusz kalkulacyjny Google’a7 – usługa stworzona w celu śledzenia całego 
zamówienia, a nie pojedynczych przesyłek. Aplikacja wymaga zainstalo-
wania szablonu oraz klucza API, który jest nadawany przez nowozelandz-
kiego operatora; 

 wtyczka do WorldPress e-commerce – aplikacja pozwala na sprawdzanie 
realizacji zakupów on-line. 

 Poczta nowozelandzka umożliwia również sprawdzenie stanu przesyłki za 
pomocą iPhona, po instalacji darmowego oprogramowania. 
 Szwajcaria. Spośród wybranych krajów najbardziej rozwinięte usługi w za-
kresie e-biznesu zaobserwowano u szwajcarskiego operatora pocztowego. W ra-
mach oferowanych e-usług klient może skorzystać z: 

 e-finance – usługa pozwalająca na obsługę transakcji finansowych on-line. 
Dostęp do usługi wymaga założenia prywatnego konta – opłata 3 franki 
szwajcarskie miesięcznie8; 

 e-trading – możliwość prowadzenia transakcji giełdowych on-line. Trans-
akcje można prowadzić w 3 walutach, na rynku akcji, obligacji i instrumen-
tów pochodnych oraz na 14 giełdach zlokalizowanych w Europie i Amery-
ce Północnej; 

 e-bill – aplikacja opłacania rachunków za pomocą Internetu. Obecnie 178 
przedsiębiorstw pozwala na wystawienie e-rachunku, a kolejnych 28 pod-
miotów wkrótce zaoferuje takie rozwiązanie; 

 iPhone App – aplikacja pozwala na sprawdzenie salda konta, przelew środ-
ków, sprawdzenie notowań giełdowych oraz znalezienie najbliższego od-
działu pocztowego; 

 pay in on-line shops – możliwość dokonywania zakupów w ponad 3 tys. 
sklepów internetowych, za które płatność może być zrealizowana poprzez 
e-finance lub kartę PostFinance.  

 Poza wymienionymi usługami poczta szwajcarska w ramach e-commerce’u 
oferuje także: ubezpieczenia pojazdów i nieruchomości (współpraca z Zurich Con-
nect), dostęp do oprogramowania w ramach usługi e-finance, projektowanie, wdro-
żenie i eksploatacja sklepu internetowego dla klientów biznesowych, korzystanie  
z e-logistyki do wysyłania i monitorowania zamówień oraz możliwość zakupu 
znaczków pocztowych on-line.  
 
1.2. Usługi oferowane przez Pocztę Polską 
 
 Nasz rodzimy operator w zakresie e-commerce’u oferuje swoim klientom 
usługę „e-przesyłka”. Polega ona na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu 

                                                 
7  Google spreadsheet template. 
8  Zwolnienie z opłat, jeżeli wartość aktywów wynosi minimum 7500 CHF. 
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przesyłki i wydaniu jej w wyznaczonej placówce pocztowej, po uprzednim powia-
domieniu adresata poprzez wysłanie SMS-a lub e-mail-a o możliwości odbioru. 
Usługa może być oznaczona jako „przesyłka standard” albo „przesyłka za pobra-
niem”. Za dodatkową opłatą można skorzystać z dodatkowych świadczeń, np. 
„ostrożnie” lub sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę wraz z dowodem 
sprawdzenia. 
 Wprowadzenie przez Pocztę Polską do swojej oferty usługi „e-przesyłka” – na 
tle szerokiego wachlarza usług umożliwiających prowadzenie e-biznesu, oferowa-
nych przez zagraniczne przedsiębiorstwa pocztowe – może świadczyć o tym, że pol-
ski operator rozpoczyna próby wdrażania e-biznesu do swojej działalności. 
 
 
2. Dostęp do Internetu oraz wartość rynku usług e-commerce 
 
 Decyzja polskiego operatora dotycząca implementacji e-usług do swojej dzia-
łalności powinna uwzględniać wiele aspektów. Poruszone zostaną tutaj tylko trzy  
z nich: dostępność do Internetu, wartość rynku e-commerce’u oraz ocena finansowa 
przedsiębiorstwa. 
 W tabeli 1 przedstawiono dostępność do Internetu w analizowanych wyżej 
krajach. Jak widać, w Polsce jest ona najniższa, jednak w badanym okresie liczba 
internatów wzrosła o 700%. Aspekt ten należałoby uwzględnić w planowaniu dłu-
gookresowym przedsiębiorstwa. 
 

Tabela 1 
Liczba internatów w odniesieniu do liczby ludności w wybranych krajach 

 

Kraj Liczba ludności Liczba internatów 
Penetracja 
2010 (%) 

Zmiana  
2000–2010 (%) 

Kanada 33 487 208 26 244 900 78,31 106 

Nowa Zelandia 4 213 418 3 600 000 85,44 333 

Szwajcaria 7 623 438 5 739 300 75,28 169 

POLSKA 38 463 689 22 450 600 58,37 700 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ITU. 
 
 Wartość kanadyjskiego rynku e-commerce’u oceniono na ok. 62,7 mld dolarów. 
Przy czym, 8% przedsiębiorstw z sektora prywatnego oraz 16% z sektora publicznego 
wykorzystywało Internet do sprzedaży swoich towarów i usług. Natomiast odpo-
wiednio 48% i 82% dokonywało zakupu towarów on-line. Wartość zakupionych 
towarów przez Internet wzrosła w 2009 roku do 15,1 mld dolarów z 12,8 mld w 2007 
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roku, podczas gdy liczba zamówień – z 70 mln do 95 mln. Należy jednak podkreślić, 
że średnia wartość jednego zamówienia spadła z 183 do 153 dolarów. 
 Wydatki szwajcarskich gospodarstw domowych na zakup towarów za pośred-
nictwem Internetu wyniosły ok. 3,7 mld franków szwajcarskich, z czego ponad 
40% stanowiły wydatki związane z podróżami i zakwaterowaniem9. W 2010 roku 
47% osób dorosłych korzystało z Internetu w celu zakupu lub zamówienia towa-
rów, w stosunku do 37% w 2008 roku. W tym czasie średnia dla krajów Unii Euro-
pejskiej wyniosła odpowiednio 31% i 24%.  
 Według Raportu e-commerce 2010 wartość polskiego rynku e-handlu oceniono 
na 13,4 mld zł, podczas gdy eMarketer.com wycenił nasz rynek na 2,2 mld funtów 
brytyjskich10 (ok. 10,7 mld zł). Na rysunku 2 przedstawiono procentową zmianę war-
tości e-commerce’u w Kanadzie, Szwajcarii i Polsce w latach 2003–2007. 
 

 
 

Rys. 2.  Zmiana wartości rynku e-commerce’u w latach 2003–2007 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z urzędów statystycznych Kanady  
i Szwajcarii oraz Raportu e-commerce 2010. 

 
 Wejście na rynek e-biznesu wymaga poniesienia pewnych kosztów. Poszerze-
nie oferty przez Pocztę Polską w tym zakresie wymagałoby poddania ocenie spra-
wozdań finansowych publikowanych przez spółkę. Wyniki wybranych wskaźników 
finansowych przedstawiono w tabeli 2. 
 

                                                 
9  Dane za 2008 r. 
10  http://social-commerce.pl/e-commerce-w-europie/ 
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Tabela 2 
Ocena finansowa działalności Poczty Polskiej w latach 2007–2009. 

 
Wskaźnik Zalecana wartość 2007 2008 200911 

płynności finansowej 1,2-2,0 - - - 

płynności gotówkowej 0,1-0,2 + + + 

ogólnego zadłużenia 0,57-0,67 + + + 

zadłużenia kapitału wł. 1-3 OK OK OK 

ROA max 0,01 x x12 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Poczty Polskiej za lata 

2007–200913. 
 
 Mimo braku płynności finansowej polski operator mógłby przeznaczyć część 
środków pieniężnych na rozszerzenie działalności. Inny sposobem jest możliwość 
zaciągnięcia kredytu, ale kosztem zwiększenia zadłużenia, które jest już powyżej 
zalecanych wartości. Poczta Polska jako spółka akcyjna mogłaby również wyemi-
tować nowe akcje, ale w tym wypadku powinna zacząć generować zysk ze swojej 
działalności. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W 2010 roku dostęp do Internetu miało w Polsce 63,4% gospodarstw domo-
wych, podczas gdy w 2006 odsetek ten wynosił 35,9%. Częściej dostęp do Internetu 
mają rodziny z dziećmi niż rodziny bez dzieci oraz mieszkańcy miast  
w porównaniu z mieszkańcami obszarów wiejskich14. Również wartość e-handlu 
wzrosła w Polsce z 300 mln zł w 2002 roku do 13,2 mld zł w 2009. 
 Poczta Polska mogłaby rozszerzyć swoją działalność w zakresie e-biznesu, 
wykorzystując rozwiązania stosowane w innych krajach np. dodając do e-przesyłki 
możliwość jej monitorowania za pomocą aplikacji internetowych. W dalszej per-
spektywie wprowadzając usługę ship-in-a-click lub e-rachunek. 

                                                 
11  W 2009 r. w wyniku przekształcenia Poczty Polskiej w spółkę akcyjną sprawozdanie finan-

sowe opublikowano za okres 1.01.2009 – 31.08.2009. 
12  Oznaczenia: „+”/„-”: powyżej/poniżej zalecanego przedziału, „OK” – w zalecanym prze-

dziale, „x” – w latach 2008–2009 Poczta Polska miała stratę na działalności.  
13  Tabelę opracowano w oparciu o przygotowany do publikacji w I kw. 2011 r. raport Dzia-

łalność Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych, Instytut 
Łączności, Warszawa 2011. 

14  Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań staty-
stycznych z lat 2006–2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, s. 86. 
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 Wejście na rynek e-commerce’u pozwoliłby Poczcie Polskiej na zwiększenie 
przychodów oraz na częściowe zmniejszenie kosztów, co wpłynęłoby na poziom 
konkurencyjności spółki wobec operatorów alternatywnych po liberalizacji rynku 
pocztowego 1 stycznia 2013 roku. 
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Summary 
 
 The paper presents e-business solutions in Canadian, New Zealand and Swiss 
postal operator. The article focuses on three aspects: Internet accessibility, value of e-
commerce and the index analysis of Polish Post. 
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ZASTOSOWANIE TELEMATYKI W PODNOSZENIU EFEKTYWNOŚCI 
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA 

– NA PRZYKŁADZIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW TRANSPORTU POLICJI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Systemy bezpieczeństwa i obronności opierają swoją sprawność na efektyw-
nej logistyce. Dość wspomnieć, że idea logistyki narodziła się w wojskowości. 
Zrozumiałe jest zatem, że także w Policji problematyka efektywności i sprawności 
logistyki ma wyjątkowe znaczenie. Istotną kwestią jest zwłaszcza efektywność, 
która warunkuje możliwości utrzymywania i wykorzystywania rozbudowanego 
potencjału transportowego (niezbędnego do realizacji zadań w zakresie bezpieczeń-
stwa państwa). Zapewne dlatego w 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w efekcie XI konkursu na badania i prace rozwojowe dotyczące bezpie-
czeństwa i obronności państwa, przyznało środki na realizację projektu pn. Model 
optymalizacji kosztów transportu Policji. Projekt rozwiązań ekonomiczno-
informatycznych wspomagających prowadzenie gospodarki transportowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem metod i sposobów badania i rozliczania zużycia pali-
wa przez pojazdy służbowe oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ich użyt-
kowania i ograniczających ilość szkód, wraz z demonstratorem technologii systemu 
informatycznego z zaimplementowanymi metodami i urządzeniami oraz systemem 
GPS. Projektowi nadano numer O R00 0138 11 – jest finansowany przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych przeznaczonych na 
naukę. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2010 roku, zakończenie planowane jest na 
koniec sierpnia 2011 roku.  
 W artykule przedstawiono podstawowe zamierzenia badawcze, specyfikę 
przedmiotu badań oraz proponowany model optymalizacji kosztów Policji. Podsta-
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wowym aspektem innowacyjności omawianego przedsięwzięcia jest próba przenie-
sienia doświadczeń w zakresie zastosowań telematyki transportu w biznesie na 
grunt specyficznych jednostek sektora publicznego. Dotyczy to nie tylko kwestii 
technicznych, ale zwłaszcza organizacyjnych związanych z rolą logistyki w realiza-
cji zadań publicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.  
 
 
1. Charakterystyka projektu nr O R00 0138 11 
 
 Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład 
którego wchodzą: 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, lider projektu (kierownikiem 
projektu jest autor niniejszego artykułu), 

 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 
 WASKO SA (przedsiębiorstwo IT, specjalizujące się w produkcji sprzętu  

i oprogramowania telematycznego). 
 Projekt ma na celu opracowanie metod optymalizacji kosztów eksploatacji 
pojazdów oraz zwiększenie efektywności pojazdów służbowych Policji. W ramach 
projektu zostaną przeprowadzone analizy i badania dotyczące między innymi okre-
ślenia najlepszej metody pomiaru zużycia paliwa w pojazdach. Wyznaczenie takiej 
metody pozwoli na optymalizację kosztów utrzymania floty. Planowane jest zapro-
jektowanie i wykonanie prototypu systemu, który będzie zainstalowany w samo-
chodach wytypowanych przez KWP w Krakowie. Główne funkcje prototypu sys-
temu to odbieranie danych wysyłanych z urządzeń GPS/GSM zamontowanych 
w pojazdach, w szczególności danych o zużyciu paliwa (pobieranych z magistrali 
CAN pojazdu), przetwarzanie gromadzonych danych za pomocą unikatowych me-
tod i algorytmów wyznaczonych podczas przeprowadzonych w ramach projektu 
badań naukowych, prezentacja wyników obliczeń w aplikacji klienta, która stano-
wić będzie narzędzie do zarządzania posiadaną flotą. Użytkownik systemu będzie 
mógł monitorować bieżącą pozycję pojazdów na cyfrowej mapie drogowej Polski, 
będzie mógł wprowadzać informacje dotyczące eksploatacji danego pojazdu (takie 
jak np. dane ewidencyjne, terminy przeglądów, naprawy, tankowania). Aplikacja 
pozwoli uzyskać pełną informację o kosztach związanych z eksploatacją pojazdów 
służbowych. Dokładny pomiar zużycia paliwa umożliwi pełne i optymalne zarzą-
dzanie gospodarką paliwową, co może w znaczący sposób wpłynąć na zmniejszenia 
kosztów. Prototyp systemu zostanie zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem 
szczególnych uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycz-
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nych przeznaczonych dla sektora bezpieczeństwa i obronności państwa1. Ideę roz-
wiązań docelowych przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1.  Schemat ideowy mającego powstać w ramach projektu prototypu systemu 

Źródło:  Wniosek o dofinansowania projektu badawczego: Model optymalizacji… op. cit., s. 3. 

 
 Prototyp systemu – tzw. demonstrator technologii – zostanie wdrożony pilota-
żowo w 150 pojazdach różnego typu eksploatowanych w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie. Pojazdy zostaną wybrane w jednostkach policji zlokalizo-
wanych na terenach typowych dla województwa małopolskiego (tereny o charakte-
rystyce górskiej, płaskiej oraz miejskiej). Centralne serwery (bazodanowy i aplika-
cji) wraz ze stacją roboczą zostaną zlokalizowane w KWP w Krakowie. W trzech 
wytypowanych jednostkach policji na terenie województwa małopolskiego zostaną 
zainstalowane stacje robocze. Przewiduje się, że oszczędności uzyskane z wdroże-
nia projektu powinny dotyczyć kosztów oraz efektów środowiskowych2.  
 
2. System transportowy Policji – podstawowe informacje 
 
 Policja posiada różnorodne środki transportowe: samochody osobowe, do-
stawcze, autobusy, motocykle, łodzie, a także inny sprzęt transportowy (w tym 
śmigłowce). Stan posiadania środków transportowych Policji przedstawiono  
w tabeli 1. Z danych wynika, że polska Policja dysponuje ponad 20 tys. jednostek 

                                                 
1  Wniosek o dofinansowania projektu badawczego: Model optymalizacji kosztów transpor-

tu Policji. Projekt rozwiązań ekonomiczno-informatycznych wspomagających prowadzenie go-
spodarki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod i sposobów badania i rozliczania 
zużycia paliwa przez pojazdy służbowe oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ich użytko-
wania i ograniczających ilość szkód, wraz z demonstratorem technologii systemu informatyczne-
go z zaimplementowanymi metodami i urządzeniami oraz systemem GPS, Katowice 2010, s. 3. 

2  Ibidem, s. 72.  
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transportowych, z czego zdecydowana większość (ponad 90%) to samochody,  
w tym osobowe to 65% sprzętu transportowego Policji. 
 

Tabela 1 
Stan środków transportowych Policji (2009 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan  

wyposażenia na 
31.12.2009 

Liczba pojazdów 
kwalifikujących się 

do wycofania na 
31.12.2009 

Udział pojazdów kwali-
fikujących się do wyco-
fania do ogólnego stanu 
pojazdów w 2009 (%) 

1. Samochody osobowe 12 955 2 355 18  
2. Samochody  

osobowo-terenowe 
695 119 17  

3. Furgony 3 642 612 17  

4. Samochody ciężarowe 
(sprzęt transportowy 
wsparcia logistycznego) 

520 306 59  

5. Autobusy 108 32 30  

6. Samochody specjalne 356 136 38  

RAZEM 18 276 3 560 19  
7. Łodzie motorowe 280 85 30  

8. Motocykle, ciągniki 
rolnicze, przyczepy, inny 
sprzęt transportowy 

1 629 887 54  

OGÓŁEM 20 185 4 532 22  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Trela: Analiza kosztowa i wydatkowa funk-

cjonowania Policji w 2009 r. Priorytety finansowe na 2010 r., KGP, Legionowo  
11–12.02.2010, prezentacja ppt. 

 
 Średni wiek pojazdów Policji maleje w wyniku realizowanych zakupów (tylko 
w 2009 roku zakupiono prawie 5 tys. pojazdów), tym samym wyraźnie obniżono 
średni wiek taboru, który dla dominującej grupy samochodów osobowych wynosi 
4,7 roku, a dla samochodów osobowo-terenowych nawet 4,06 roku. W porównaniu  
z rokiem 2008, średni wiek pojazdów zmniejszył się znacząco: o 30% w przypadku 
samochodów osobowych i prawie o połowę w przypadku furgonów. Jednakże 
sprzęt ten jest słabo wykorzystywany: średni przebieg samochodów osobowego to 
nieco ponad 17 tys. km – zatem na poziomie średniej intensywności wykorzystania 
pojazdu przez prywatnych użytkowników. Ogólnie na przestrzeni lat 2006–2009 
przebieg łączny spadł z ponad 343,8 mln do 342,5 mln wkm (wozokilometr)3.  
 Jednostkowe koszty bezpośrednie transportu, podawane przez Policję maleją. 
Razem jest to ok. 246 mln zł rocznie (dane 2009 roku), w tym koszty paliwa to 
prawie 130 mln zł. W rachunku kosztów transportu nie uwzględnia się części kosz-

                                                 
3  A. Trela: Analiza kosztowa…, op. cit. 
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tów zależnych od czasu pracy taboru: zwłaszcza amortyzacji i płac. Ogólnie tak okre-
ślony koszt jednostkowy oszacowano na poziomie 0,71 zł za 2009 rok4. Jest to jednak 
wartość sprowadzająca się głównie do kosztów bezpośrednich, zależnych od przebie-
gu oraz części kosztów pośrednich (związanych z organizacją obsługi transportowej 
Policji). Pominięcie najistotniejszych kosztów zależnych od czasu pracy powoduje, że 
słabe wykorzystanie taboru nie znajduje odzwierciedlenia w rachunku kalkulacyjnych 
kosztów jednostkowych. Ma to negatywny wpływ na kierunek podejmowanych dzia-
łań optymalizacyjnych w zakresie logistyki – w ograniczonym zakresie dotyczą one 
zarządzania ilostanem taboru i efektywniejszej organizacji pracy.  
 
 
3. Model optymalizacji kosztów transportowych Policji 
 
 Policja dużą wagę przykłada do racjonalizacji zużycia paliwa – niewątpliwie 
można tu jeszcze uzyskać dalszy postęp dzięki zastosowaniu telematycznych sys-
temów monitoringu pracy pojazdów. To jednak nie wszystko: wzrost efektywności 
wymaga wdrażania kompleksowych systemów gospodarki taborem uwzględniają-
cych nie tylko wprowadzenie nowych technik monitoringu, ale także innowacyj-
nych rozwiązań organizacyjnych. Kompleksowość podejścia powinna polegać na 
zintegrowanym zarządzaniu kluczowymi procesami gospodarki taborem. W szcze-
gólności konieczne jest zwrócenie uwagi na integrację podstawowych funkcji za-
rządzania w odniesieniu do procesów: 

 zaopatrzenia w sprzęt transportowy – wpływ jednostek Policji na proces 
zakupów jest stanowczo zbyt mały, dominującym czynnikiem w realizacji 
zakupów jest dostępność środków finansowych, w niewystarczającym 
stopniu uwzględnia się strukturę posiadanego taboru (co ma wpływ na 
koszty serwisu i eksploatacji) oraz specyfikę działania podstawowych jed-
nostek Policji, wątpliwości zatem budzi zarówno planowanie tego procesu 
(z naciskiem na tę funkcję), jak i jego organizacja; 

 eksploatacji taboru, która ma kluczowe znaczenie dla efektywności gospo-
darki taborowej Policji – „paradygmat nieplanowalności” działań operacyj-
nych niekorzystnie splata się z nieprecyzyjnym nadzorem nad eksploatacją 
taboru (nie ma możliwości przypisania zużycia paliwa do konkretnych 
osób korzystających z taboru), a uzupełnieniem tego obrazu jest brak bodź-
ców ekonomicznych skłaniających użytkowników do oszczędnego korzy-
stania z taboru i dbałości o sprzęt transportowy; 

 serwisowania taboru – serwisowanie oparte jest na pracy własnego zaple-
cza technicznego, oznacza to konieczność dojazdów do stacji obsługi; wła-
sny system serwisowy wydaje się tańszy niż oparty na outsourcingu, praw-

                                                 
4  Ibidem. 
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dopodobnie dlatego, że nie wzięto pod uwagę kosztów dojazdów do stacji 
serwisowych oraz wyłączenia z pracy funkcjonariuszy doprowadzających 
sprzęt do stacji obsługi; 

 kasacji taboru – tabor wycofuje się z eksploatacji niechętnie, nie ma ku te-
mu bezpośredniej motywacji: środki ze zbycia sprzętu trafiają bezpośred-
nio do Skarbu Państwa, wydaje się, że proces ten powinien być bezpośred-
nio powiązany z procesem zaopatrzenia w sprzęt transportowy.  

 Model optymalizacji gospodarki taborem przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 
Jest to propozycja kompleksowego i zintegrowanego podejścia do zarządzania go-
spodarką taborem w Policji. 
 

 
  

Rys. 2.  Struktura modelu racjonalizacji systemu transportu Policji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wstępnych propozycji zawartych w: R. Toma-
nek: Prezentacja założeń projektu nr O R00 0138 11, KGP, Warszawa 3.11.2010 
(prezentacja ppt, niepublikowana). 



Robert Tomanek 746 

 
 

Rys. 3.  Struktura modelu racjonalizacji systemu transportu Policji – wstępna macierz pro-
pozycji działań 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wstępnych propozycji zawartych w: R. Toma-
nek: Prezentacja założeń…, op. cit. 

 
 Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanego w projekcie spadku kosztów 
transportu ma wdrożenie systemu monitoringu pracy taboru, a zwłaszcza zużycia 
paliwa. Doświadczenia operatorów transportu drogowego pozwalają oczekiwać tu 
istotnych korzyści ekonomicznych (zwłaszcza jeśli uwzględni się, że obecnie  
w Policji monitoruje się jedynie znaczące, ponadnormatywne przekroczenia zużycia 
paliwa i nie ma systemu motywacyjnego zachęcającego do oszczędności w tym 
zakresie). 
 Aktywne zarządzanie flotą, oparte na wykorzystaniu rozwiązań telematycz-
nych (śledzenie pojazdów oraz rejestrowanie danych o podstawowych parametrach 
pracy), w firmach działających na rynku TSL jest źródłem wyraźnych oszczędności 
ekonomicznych. Systemy monitoringu (oparte głównie na technologii GPS) w po-
wiązaniu z systemami pomiaru zużycia paliwa według różnych danych firm trans-
portowych oraz producentów oprogramowania umożliwiają nawet 20-procentowy 
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spadek kosztów zużycia paliw, a po uwzględnieniu innych kosztów transportu na-
wet 40-procentową redukcję kosztów5.  
 Systemy monitoringu oferowane są zarówno wraz z daną marką pojazdów, jak  
i jako niezależne rozwiązania do stosowania w taborze danego przewoźnika. Przykła-
dem pierwszego typu rozwiązań może być FleetBoard oferowany przez Mercedesa, 
który jest już zainstalowany w ponad 75 tys. pojazdów (w tym w Polsce w ok. 350). 
System ten monitoruje zdarzenia odpowiedzialne za ponad 80% kosztów transportu, 
pozwala na poprawę bezpieczeństwa transportu oraz optymalizację pracy kierowców 
(co ma też wymiar ekologiczny)6. Dostępne są też kompleksowe rozwiązania integru-
jące zarządzanie flotą operatorów – pozwalają na kompleksowe zarządzanie parkiem 
pojazdów (w tym zwłaszcza tankowaniem i serwisem). Przykładem są oferowane  
w Polsce systemy firm AutoGuard, FmSolutions, a także systemy powiązane z nawi-
gacjami satelitarnymi (GPS) – rozwiązania te opierają się na integracji danych o pra-
cy pojazdu i jego podzespołów oraz danych lokalizacyjnych7.  
  System budowany dla Policji musi uwzględnić specyfikę prowadzonej dzia-
łalności operacyjnej i to, że tabor będący w dyspozycji Policji to głównie pojazdy 
osobowe, a tu problem monitoringu (a zwłaszcza dokładności pomiaru zużycia 
paliwa) napotyka przeszkody natury technicznej. Poważnym problemem jest przy-
gotowanie propozycji motywujących kierowców do oszczędnej jazdy – system płac 
Policji jest prawnie zdefiniowany, zatem konieczne jest poszukiwanie specjalnych 
form bonusowych lub przeprowadzenie zmian prawnych umożliwiających wpro-
wadzenie takich rozwiązań. Dużym wyzwaniem będzie też przygotowanie propo-
zycji optymalizacji w zakresie zarządzania ilostanami taboru oraz czasem pracy 
kierujących pojazdami. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Koszty logistyczne (w tym zwłaszcza koszty transportu) stanowią duże obcią-
żenie finansowe służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Doświadcze-
nia pochodzące z biznesu mogą być inspirujące w podnoszeniu efektywności Policji 
i dlatego należy z nich korzystać, jednak trzeba mieć na uwadze specyfikę działal-
ności ograniczającą przenoszenie rozwiązań biznesowych do sektora publicznego. 
W projekcie badawczym, który zaprezentowano w artykule, będą zaimplemento-
wane rozwiązania telematyczne, których zastosowanie pozwoli znacząco obniżyć 

                                                 
5  Ł. Grygierczyk: Korzyści i koszty telematyki w transporcie na przykładzie systemów za-

rządzania flotą, AE, Katowice 2010, s. 82 (niepublikowana praca magisterska napisana pod kie-
runkiem R. Tomanka). 

6  K. Dziewicka: Automatycznie, „Polska Gazeta Transportowa” 2011, nr 1, s. 5. 
7  Zob. W. Wilkiel: Pełny nadzór, „Euroflota” 2009, nr 10, s. 78–82; K. Sobolewski: Po-

tencjał nawigacji, „Euroflota” 2009, nr 10, s. 83–87. 
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koszty transportu. Uzyskanie zakładanych efektów uwarunkowane jest wdrożeniem 
rozwiązań organizacyjnych – z uwzględnieniem operacyjnej i organizacyjnej specy-
fiki Policji.  
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USE OF TELEMATICS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS  
OF SECURITY AND DEFENSE OF STATE - AN EXAMPLE  

OF OPTIMIZATION OF THE TRANSPORT COSTS IN THE POLICE 
 
 

Summary 
 
 Logistics costs are a major expense accounts departments responsible for national 
security. Experience in business can be used, but must take into account the specificities 
of the public sector. In the research project, which was presented in the article, will 
develop telematics solutions that significantly will decrease transport costs in the Police. 
In particular, they will be monitoring systems to control fuel consumption. In addition, 
the project will be prepared for organizational changes that will allow for the reduction 
of other logistics costs and increase staff motivation.  
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MODEL POWIĄZAŃ OPERATORA POCZTOWEGO Z PODMIOTAMI 
E-COMMERCE’U W TRADYCYJNYM KANALE DYTRYBUCJI PRODUKTÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych zdeterminował obraz 
współczesnych procesów gospodarczych, modyfikując formę działania podmiotów 
na rynku. Konsekwencją zmian w potencjale adaptacyjnym przedsiębiorstw do 
reguł tzw. nowej gospodarki jest przekształcanie się modeli biznesowych. 
 Kryterium osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w działalności 
opartej na modelach e-commerce’u wydaje się efektywne zarządzanie procesami  
w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym.  
 Celem artykułu jest przedstawienie modelu optymalizacji usług operatora pocz-
towego w tradycyjnym kanale dystrybucji produktów branży e-commerce’owej,  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności występujące pomiędzy uczestni-
kami tego rynku, wyznaczającymi potencjalne kierunki rozwoju dystrybutorów 
logistycznych.  
 
 
1. Podstawowe pojęcia  
 
 Biznes elektroniczny jest kategorią bardzo różnie definiowaną. Jedna z naj-
częściej cytowanych definicji – w ujęciu IBM – ujmuje e-biznes w kategoriach: 
bezpiecznego, elastycznego i zintegrowanego podejścia do dostarczania zróżnico-
wanych wartości biznesowych poprzez kombinację systemów i procesów, które 
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podejmują podstawowe operacje biznesowe z prostotą i zasięgiem, jakie umożliwia 
technologia internetowa1.  
 M. Castells, czołowy badacz procesów wirtualizacji życia społecznego, po-
przez e-biznes rozumie: jakąkolwiek aktywność biznesową, której kluczowe zadania 
związane z zarządzaniem, finansowaniem, innowacjami czy relacjami z klientami są 
realizowane w Internecie lub poprzez Internet albo inne sieci komputerowe, nieza-
leżnie od tego, jaki rodzaj połączenia istnieje między wirtualnymi i fizycznymi wy-
miarami firmy2. Kluczowym aspektem e-biznesu w tym ujęciu jest interaktywne, 
bazujące na Internecie, sieciowe połączenie pomiędzy producentami, konsumenta-
mi i dostawcami towarów i usług. Biznes elektroniczny nie polega wyłącznie na 
przeprowadzeniu transakcji elektronicznie – obejmuje także wszystkie procesy 
prowadzące do takiej transakcji3. 
 Węższe rozumienie dotyczy terminu e-commerce, który oznacza: rozmaite 
procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne w celu zawarcia trans-
akcji handlowej4. Z punktu widzenia systemów informatycznych e-commerce jest 
podsystemem e-biznesu, umożliwiającym prowadzenie sprzedaży przez Internet5. 
I. Wladawsky-Berger, dyrektor działu IBM Internet, definiując różnice  
między powyżej analizowanymi pojęciami, orzekł: E-commerce i e-biznes są jak 
dwie połówki tego samego medalu. E-biznes jest główną strategią, natomiast  
e-commerce jest bardzo ważnym podzbiorem e-biznesu6. 
 Miejsce e-commerce’u na tle pozostałych aktywności związanych ze społe-
czeństwem informacyjnym przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1.  Miejsce e-commerce’u na tle pozostałych działalności 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www2.wz.uw.edu.pl (20.02.2011). 

                                                 
1  K. Rutkowski: Między młotem technologicznych wyzwań a kowadłem możliwości jego 

logistycznej obsługi, w: Logistyka on-line, PWE 2002, s. 17.  
2  M. Castells: Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, 

Dom Wydawniczy Rebis, 2003. 
3  Kontinuum elektronicznego biznesu z perspektywy użytkownika, „Infoman” 1999, nr 7/8,  

s. 30.  
4  http://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny 
5 A. Nowicki: Komputerowe wspomaganie e-biznesu, Wydawnictwo Placet, 2006, s. 246. 
6  Por. „Investor’s Business Daily” 2007, 4 November. 
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 W zależności od zaistniałej kombinacji zaangażowanych podmiotów rozróżnia 
się poszczególne typy podsystemu e-commerce. Kategoriami decydującymi o ro-
dzaju powiązania są: przedsiębiorstwa, i gospodarstwa domowe. Większość opera-
cji e-commerce’owych dotyczyła pierwotnie przedsiębiorstw i osób fizycznych  
(np. Amazon.com), powszechnie znanych jako business-to-consumer (B-to-C). 
Kolejną formą jest działalność odbywająca się między przedsiębiorstwami  
(np. wśród producentów i ich podwykonawców), określana jako business-to-
business (B-to-B). Zależności pomiędzy przedstawionymi podmiotami typologii  
e-commerce’u przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
 

Rys. 2.  Typologia e-commerce’u 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: UNCETAD, Building confidence. Electronic 
Commerce and Development 2000. 

  
 W ramach działalności e-commerce’owej największe zainteresowanie dotyczy 
transakcji handlowych pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, realizowanych wy-
łącznie za pośrednictwem sieci lub w formie pośredniej – tradycyjnym kanałem 
dystrybucji z uwagi na zmaterializowaną postać produktu. Konsumenci wirtualnego 
rynku oczekują szybkiej, terminowej, bezpiecznej i relatywnie taniej dostawy,  
w przeciwnym razie zamówienia, zwłaszcza dóbr częstego zakupu, stają się z ich 
perspektywy nieopłacalne. Z tego względu sprawne procesy dystrybucyjne powinny 
być zaliczane do kluczowych czynników decydujących nie tylko o rentowności 
operatorów logistycznych, ale również organizacji wirtualnych.  
 
 
2. Koncepcja powiązań operatora pocztowego z uczestnikami e-commerce’u  
 
 Relacje tworzące rynek e-commerce’owy powstają i rozwijają się wskutek 
działania podmiotów reprezentujących podaż i popyt na usługi związane z zakupa-
mi on-line. Przedstawienie kluczowych uczestników procesu wymaga wyróżnienia 
przynamniej dwóch jego etapów: zakupu i dostarczenia towaru. W fazie zakupu 
reprezentantami podażowej strony rynku są sprzedawcy, tj. podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą bądź osoby fizyczne. Na etapie dostarczenia produktu jako 
przedstawiciele podaży mogą występować i często występują podmioty bezpośred-
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nio zaangażowane w fizyczną dystrybucję towarów, wśród których specjalne miej-
sce zajmują operatorzy pocztowi. Podmiotową strukturę rynku e-commerce’owego 
uzupełnia strona popytowa, do której w fazie zakupu zaliczamy kupujących w sieci. 
Natomiast w finalnym etapie wirtualnej transakcji zakupowej, po popytowej stronie 
rynku istotną rolę odgrywają zarówno sprzedający, jak i kupujący w sieci, gdyż 
obie te grupy generują popyt na usługi związane z przemieszczaniem produktu 
materialnego (rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3.  Struktura podmiotowa w wybranych etapach procesu e-commerce’owego 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Na rysunku 3 usystematyzowano wybrane etapy procesu e-commerce’owego, 
na tle których zarysowano podstawowe podmioty uczestniczące w realizacji zaku-
pów internetowych. Opracowanie pomija podmioty ważne z punktu widzenia analiz 
procesu ekspansji handlu elektronicznego (dostawcy Internetu, firmy przygotowu-
jące reklamy, instytucje pośredniczące w przekazywaniu płatności), niebędące jed-
nak kluczowymi dla zakresu przedmiotowego niniejszego artykułu.  
 Innowacyjne technologie wraz ze wzrastającą potrzebą szybkiego przemiesz-
czania oferowanych produktów implikują poszerzanie systemu dystrybucji o kanał 
internetowy. Ograniczeniem dla wirtualnego kanału dystrybucji dostępnych na 
rynku e-commerce’wym towarów jest ich specyfika – produkty materialne nie speł-
niają bowiem kryteriów umożliwiających ich natychmiastowy odbiór za pomocą 
oferowanych w sieci aplikacji. 
 Znaczna część produktów zakupionych w sieci wymaga wsparcia infrastrukturą, 
którą dysponują operatorzy pocztowi. Tym samym tradycyjna dystrybucja w sieci nie 
powinna być traktowana jako komplementarna wobec e-commerce’u, przeciwnie – 
traktować ją należy jako działalność dynamizującą bądź też wyhamowującą dalszy 
postęp tej branży. Rezultatem roli tradycyjnego kanału dystrybucji we współczesnych 
przedsiębiorstwach opartych na modelu e-commerce’u jest konieczność kreowania 
usług dostawczych o wysokich wartościach użytkowych. W celu zobrazowania relacji 
pomiędzy podmiotami branży e-commerce’owej a działalnością operatorów poczto-
wych opracowano uproszczony model (rysunek 4). 
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Rys. 4.  Model optymalizacji usług operatora pocztowego w tradycyjnym kanale dystrybu-
cji produktów branży e-commerce’owej 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Pierwszym krokiem przedstawionego modelu jest wirtualna prezentacja oferty 
produktu. Następnie potencjalny nabywca, po zapoznaniu się z ofertą producen-
ta/sprzedawcy, podejmuje decyzję o zakupie danego produktu bądź rezygnacji  
z oferty. Jeżeli propozycja spełnia oczekiwania klienta i złoży on zamówienie,  
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a zapotrzebowanie na produkt zostanie odnotowane przez sprzedawcę, dochodzi do 
zawarcia transakcji, której realizacja wymaga uruchomienia kanałów dystrybucji. 
W przypadku towarów niematerialnych produkt może być dostarczony wirtualnymi 
kanałami, np.: poprzez pobranie ze strony sprzedawcy (lub z serwera) itp. Jeżeli 
obrót dotyczy produktów materialnych, uruchomione zostają fizyczne kanały dys-
trybucji, tj. odbiór osobisty przez nabywcę lub bezpośrednie dostarczenie produktu 
przez sprzedającego. Z uwagi na wysokie koszty utrzymania infrastruktury logi-
stycznej najczęstszą formą dostaw są usługi firm logistycznym, w tym operatorów 
pocztowych. Rolę decydenta w tej sytuacji odgrywa konsument (sprzedawca typu  
e-commerce’owego bądź nabywca produktu) dokonujący wyboru dostawcy, a jego 
decyzja uzależniona jest m.in. od specyfiki potrzeb, oczekiwań, ogólnego profilu 
kupującego oraz barier uniemożliwiających lub utrudniających wirtualną transakcję. 
 Zgodnie ze wstępnymi uwagami w opisywanym modelu pominięto  
znaczną grupę podmiotów i tym samym zależności pomiędzy nimi a rynkiem  
e-commerce’owym. Autorzy artykułu zdają sobie sprawę z tego, że wartość prak-
tyczna proponowanego ujęcia byłaby większa, gdyby został on rozbudowany 
o relacje między wszystkimi uczestnikami tego rynku. Z tego względu opracowany 
model został zbudowany z założeniem jego uzupełnienia o kolejne elementy.  
 
 
3. Wyzwania branży e-commerce’owej dla operatorów logistycznych 
 
 Z perspektywy elektronicznych detalistów logistyka dystrybucji jest krytycz-
nym komponentem sprzedaży dóbr materialnych i pozwala na osiągniecie przewagi 
konkurencyjnej. Rolą operatora pocztowego jest zoptymalizowanie zakresu świad-
czonych usług w celu podniesienia ich standardu oraz zwiększenia parametrów 
efektywności i konkurencyjności. Większość sklepów zwraca uwagę na komplek-
sowość oferty i możliwość elektronicznej współpracy z operatorami. Kluczowym 
aspektem logistycznej obsługi jest ponadto polityka efektywnego załatwiania skarg. 
 Zmiany stylu życia i preferencji finalnych nabywców, specyfika ich potrzeb 
oraz charakterystyka społeczno-demograficzna składają się na osobliwy profil 
głównych decydentów elektronicznego rynku. Operatorzy pocztowi, projektując 
strategie marketingowe w kierunku potencjalnych i przyszłych usług oferowanych 
konsumentom e-commerce’owym, powinni zatem nie tylko uwzględnić parametry 
rentowności, skuteczności i terminowości dostaw, ale i wypracować, na podstawie 
macierzy zróżnicowania konsumentów, standardy usług zorientowane na potrzeby 
i profil docelowej grupy klientów oraz stworzyć pakiet usług dodatkowych – wpły-
wających na poprawę atrakcyjności oferty operatora logistycznego.  
 Dodatkowymi czynnikami decydującymi o jakości logistycznego wsparcia  
e-biznesu są bariery wpływające na odroczenie bądź uniemożliwiające podjęcie 
decyzji o dokonaniu wirtualnych zakupów, np. obawy konsumentów dotyczące nie 
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tylko kwestii terminowości dostaw, ale przede wszystkim konfrontacji wyobrażenia 
na temat zakupionego produktu z jego rzeczywistym stanem.  

1. Współcześnie dominującą grupą konsumentów wirtualnego rynku są osoby 
młode w wieku do 34 lat. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie mniej liczną grupę 
stanowią osoby w przedziale wiekowym 16-24 lata, należy przypuszczać, 
że klienci ci będą kontynuować i rozwijać przyjęte wzorce zakupowe.  

2. Opisane zjawiska stanowią główne wyzwanie dla operatorów pocztowych, 
gdyż wraz z ich rozwojem coraz ważniejszym kryterium osiągnięcia  
i utrzymania przewagi konkurencyjnej w działalności e-commerce’owej 
będzie efektywne zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw w czasie rze-
czywistym. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Intencją autorek artykułu było zidentyfikowanie ważniejszych kontekstów  
e-biznesowych, które należy uwzględnić, aby zapewnić efektywność funkcjonowa-
nia operatora pocztowego w tradycyjnym kanale dystrybucji produktów branży  
e-commerce’owej. W tym celu podjęto próbę przeglądu i systematyzacji kluczo-
wych pojęć oraz opracowano model optymalizacji usług operatora pocztowego w 
tradycyjnym kanale dystrybucji produktów branży e-commerce’owej. Przedstawio-
no zarys potencjalnych wyzwań biznesu elektronicznego dla operatorów logistycz-
nych. Autorki mają świadomość, że jest to zaledwie zarysowanie rozległej proble-
matyki, która wymaga dalszych pogłębionych analiz. Na tym etapie właściwym 
wydaje się rozpoczęcie kompleksowego postępowania badawczego celem weryfi-
kacji opracowanego na potrzeby artykułu modelu i jego praktycznych implikacji. 
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MODEL OF THE CONNECTIONS BETWEEN THE POSTAL OPERATOR 
AND THE E-COMMERCE OBJECTS IN THE TRADITIONAL 

DISTRIBUTION CHANNEL 
 
 

Summary 
 
 There are many queries concerning e-business and e-commerce characteristics, 
their mutual relationship and the possibility of optimisation their crucial components. 
The aim of this paper is to outline the problem of the postal operator scope in the tradi-
tional distribution canal in the e-commerce sector. The paper is especially focused on 
business and infrastructural aspects that might optimise the effectiveness of the postal 
operator services range in e-business processes. 
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