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E-BUSINESS OUTSOURCING – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój nowoczesnych technik teleinformatycznych przyczynia się do wzrostu 
liczby i możliwości zastosowań gospodarczych Internetu1. E-biznes stymuluje 
zmiany w strukturze i funkcjonowaniu tradycyjnych przedsiębiorstw oraz oznacza 
pojawienie się na rynku nowych modeli biznesowych. Pojęcie e-biznes obejmuje 
przedsiębiorstwa i platformy gospodarcze, handel elektroniczny i rynek finansowy, 
które realizują procesy gospodarcze z wykorzystaniem środków elektronicznej 
wymiany danych w podstawowej działalności gospodarczej lub których działalność 
jest wspomagana systemami ICT (information and communication technologies)2. 
W związku z tym ważne są takie cechy Internetu, jak: masowość, ekonomiczność, 
bezpośredniość, interaktywność, szybkość i mierzalność3. 
 
 
1. Uwarunkowania rozwoju e-biznesu 
 
 W literaturze przedmiotu definicje e-biznesu podkreślają aspekt wymiany. 

                                                 
1  A. Drab-Kurowska: Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie, w: K. Grysa (red.): 

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, WSH w Kielcach, Kielce 2006, s. 197. 
2  M. Kraski (red.): Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008, ILiM, Poznań 2009, 

s. 9. 
3  B. Smolorz: Uwarunkowania e-sprzedaży polskich przedsiębiorstw, w: K. Grysa (red.): 

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, WSH w Kielcach, Kielce 2008, s. 145. 
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 Według R. Wiganda i A. Picota e-biznes jest to dowolna forma wymiany za-
sobów między uczestnikami przedsięwzięcia, dokonywana przez łącza elektronicz-
ne oraz transfer informacji z wykorzystaniem mediów elektronicznych4. 
 W. Cellary kładzie nacisk na zmianę formy komunikacji pomiędzy podmio-
tami gospodarczymi z papierowej na elektroniczną, przez którą można realizować 
nie tylko procesy biznesowe związane z handlem, lecz również wiele innych.  
U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do: 

 zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych doku-
mentami elektronicznymi i zorganizowania obrotu nimi na drodze elektro-
nicznej; 

 zorganizowania interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicz-
nych zamiast bezpośrednich spotkań5. 

 A. Hartman, J. Sifonis i J. Kador definiują e-biznes jako jakiekolwiek przed-
sięwzięcie internetowe, które przekształca zależności biznesowe, stanowiąc nowe 
źródło efektywności, szybkości, innowacyjności i nowych sposobów tworzenia 
wartości w organizacji6. 
 Podstawowym warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo korzyści z tech-
nologii teleinformacyjnych jest dostęp do sieci7. Jest ona narzędziem umożliwiają-
cym uzyskiwanie istotnego wzrostu wydajności działań gospodarczych. Niezbędna 
jest do tego infrastruktura sieci zarówno na poziomie krajowym, jak i poszczegól-
nych przedsiębiorstw. Badania wskazują na wzrost poziomu dostępu do Internetu  
w Polsce (wyjątkiem jest minimalny spadek w roku 2009) i prawdopodobieństwo 
utrzymania się tendencji wzrostowej, szczególnie że duża część nowo zakładanych 
przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż swoich produktów wyłącznie poprzez Internet. 
Korzystny wpływ ma też rozwój nowych technologii, między innymi kolejne nowe 
urządzenia mobilne z dostępem do Internetu (tablety, telefony komórkowe). 
 Dodatkowo rozwój sieci internetowej jest wspierany przez państwo, na przy-
kład za pomocą ustawy dla samorządów, która przewiduje skrócenie czasu uzyski-
wania decyzji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji 
lokalizacyjnych, co przyspieszy inwestycje, w tym również telekomunikacyjne8. 
Nowością jest obowiązek nałożony na zarządców dróg w zakresie budowy kanałów 
technologicznych, co oznacza, że sukcesywnie będzie powstawała sieć teletransmi-
syjna, stanowiąca podstawowy element infrastruktury sieci internetowej w Polsce. 
Ponadto na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, jak np. kanalizacyjne czy 

                                                 
4  B. Gregor, M. Stawiszyński: E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszczŁódź 2002, s. 78. 
5  D. Nojszewski: Biznes elektroniczny, czyli jaki?, „E-mentor” 2004, nr 1, s. 31. 
6  Ibidem. 
7  M. Jerczyńska: E-biznes – światowe trendy rozwoju, „Logistyka” 2004, nr 2, s. 43. 
8  M. Kraski (red.): Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2009, ILiM, Poznań 2010, 

s. 118. 
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energetyczne, ustawa nakłada obowiązek udostępniania swojej infrastruktury tech-
nicznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. 
 W rozwoju e-biznesu dużą rolę odgrywa handel elektroniczny (e-commerce), 
którego wzrost zależy również od dostępu do Internetu gospodarstw domowych 
oraz celów, w jakich jest on wykorzystywany. Potencjał polskiego rynku w tym 
zakresie to blisko 6 mln gospodarstw, właśnie im swoje produkty oferuje 68 tys. 
sklepów internetowych, z których – jak wynika z badań E-commerce 2009 prze-
prowadzonych przez firmę Internet Standard, ponad 60% to mikroprzedsiębior-
stwa9. Wartość rynku sprzedaży przez Internet rośnie szybko. W latach 2007–2008 
dynamika wyniosła 36%. W 2008 roku obroty handlu elektronicznego przekroczyły 
11 mld zł, co stanowiło około 2% udziału w polskim handlu detalicznym, natomiast 
obroty z roku 2010 szacuje się na ponad 13 mld zł. Jak wynika z badań statystycz-
nych, zwiększają się również obszary wykorzystania Internetu. Jest to w dużej mie-
rze związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej i coraz większą szyb-
kością dostępnych łączy. Główne cele korzystania z Internetu w sprawach prywat-
nych to10: korzystanie z poczty elektronicznej (wzrost z 24% w 2005 r. do 38%  
w 2008 r.); wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (wzrost z 18% w 2005 
r. do 33% w 2008 r.); udział w czatach i forach dyskusyjnych usługach (wzrost  
z 15% w 2005 r. do 31% w 2008 r.); czytanie, pobieranie czasopism on-line (wzrost 
z 13% w 2005 r. do 19% w 2008 r.). Największą dynamiką cechowały się nato-
miast: korzystanie z usług bankowych (wzrost z 6% w 2005 r. do 17% w 2008 r.) 
oraz sprzedawanie towarów np. na aukcjach (wzrost z 1% w 2005 r. do 7% w 2008 
r.). Wyniki badań potwierdzają, że Internet jest wykorzystywany w coraz szerszym 
zakresie. W związku z tym rośnie również funkcjonalność internetowych stron 
przedsiębiorstw. Na przykład w 2009 roku 42% przedsiębiorstw wykorzystywało 
swoje strony internetowe do prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników, 20,3% 
umożliwiało wysyłanie lub otrzymywanie zamówień poprzez swoje strony, 13,6% 
umożliwiało zamawianie według specyfikacji klienta, 9,1% publikowało informacje 
o wakatach i umożliwiało aplikację on-line11.  
 
 

                                                 
9  A. Kawa: Usługi logistyczne w e-handlu – UPS w Akcji, „Logistyka” 2010, nr 1, s. 72. 
10  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, go-

spodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS. 
11  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach  

w latach 2004–2009, GUS. 
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2. Obszary zastosowania outsourcingu związane z e-biznesem 
 
 Firmy mogą odnieść korzyści z nowej technologii na dwa sposoby: przez 
wdrożenie jej do dotychczasowej działalności lub przez dodatkowe przedsięwzięcia 
rozpoczynane w nowych obszarach biznesowych12. W obydwu przypadkach outso-
urcing funkcji e-biznesowych może być źródłem nowych rozwiązań technologicz-
nych, dlatego staje się znaczącym trendem, szczególnie w przypadku firm małych 
oraz średniej wielkości13. W wielu przypadkach outsourcing jest wdrażany  
w związku z poszerzaniem dotychczasowej działalności o handel elektroniczny. Do 
wzrostu popularności outsourcingu przyczynia się również, przedstawiona wcze-
śniej, zwiększająca się funkcjonalność stron internetowych. Wiąże się ona z dodat-
kowymi zadaniami, które nie są związane z podstawową działalnością firmy.  
W takich przypadkach outsourcing pozwala nie tylko na niższe koszty w stosunku 
do realizowania tych zadań w ramach firmy, ale również na uzyskanie wysokiej 
jakości i  na dostęp do technologii, którą firma nie dysponuje. W dodatku z góry 
ustalone warunki kontraktu (wdrożenie, koszty miesięczne, serwis, ewentualne 
zakończenie współpracy) oznaczają dla firmy minimalizację ryzyka. Outsourcing e-
biznesu może oznaczać tylko zlecanie mniej istotnych, pobocznych funkcji lub 
nawet transfer czy sprzedaż niemal wszystkich aktywów związanych z e-biznesem. 
 Według badań przeprowadzonych przez instytut IPSOS w październiku 2010 
roku (na próbie 200 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub gene-
rujących ponad 100 mln zł przychodów rocznie) 58% przedsiębiorstw korzysta  
z usług instytucji zewnętrznych, a w ciągu dwóch lat zainteresowanie tymi usługa-
mi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10%14. Z badań wyraźnie wynika, że po-
nad połowa analizowanych firm dostrzega w outsourcingu szansę na rozwój wła-
snej działalności. 
 Do obszarów, w których najpowszechniej stosuje się outsourcing (związanych 
z działaniami i technologią, które wymagają dużych nakładów finansowych), należą 
między innymi15: 

 procesy biznesowe, 
 CRM (customer relationship management), 
 IT (information technology), 
 Internet, 

                                                 
12  H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom: The Role of the Business Model in Capturing Value 

from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinoff Companies, Harvard 
Business School, www.hbs.edu 

13  K.C. Arabe: E-Commerce Outsourcing: Big Advantages for Smaller Businesses, 
www.news.thomasnet.com 

14  www.outsourcing.com.pl 
15  M. Kłos: Outsourcing – koncepcja wzmocnienia konkurencyjności, http://mikro.univ. 

szczecin.pl/bp/pdf/64/1.pdf, s. 24. 
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 przetwarzanie informacji i zarządzanie nią, 
 e-commerce, 
 funkcje kadrowe, 
 płace (pay roll). 

 Przykładem zintegrowanej oferty outsourcingu e-biznesu jest wspólna propo-
zycja agencji interaktywnej eCDC oraz firmy UNIPUBLICA, która obejmuje mię-
dzy innymi 16: 

 tworzenie serwisów WWW, portali, 
 tworzenie sklepów internetowych, 
 tworzenie wirtualnych biur prasowych, 
 optymalizację sklepów internetowych i stron WWW, 
 kompleksowe działania e-marketingowe, 
 internetowy PR, 
 obsługę mediową, redakcyjną. 

 
 
3. Przykłady innowacyjnych rozwiązań e-biznesowych  
 
 3.1. Integracja systemów logistycznych 
 Spółka Action jest drugim co do wielkości dystrybutorem sprzętu teleinforma-
tycznego (2,3 mld zł rocznie, 18,7% udziału w rynku), współpracującym z 250 
producentami sprzętu17. Obsługuje 14 tys. klientów, do których wysyła rocznie 
1,4 mln paczek. Innowacyjnym rozwiązaniem jest integracja spółki i zaopatrują-
cych się e-sklepów. Dzięki niej sklepy internetowe nie muszą mieć zapasów  
w swoich magazynach, a liczba dostępnych sztuk, jakie prezentują przy swoich 
ofertach, jest w istocie stanem magazynowym Actionu. Taką współpracę przedsta-
wiono na rysunku 1 na przykładzie oferty sklepu morele.net współpracującego 
z Actionem. 
 Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie kosztów związanych z magazynowa-
niem towaru przez sklep internetowy oraz oszczędność w wydatkach logistycznych, 
klient bowiem otrzymuje przesyłkę bezpośrednio z magazynu Actionu (wyjątkiem 
jest sytuacja, w której klient wybiera opcję odbioru osobistego; w przypadku more-
le.net wiąże się to jednak z „opłatą logistyczną”, która jest tylko nieznacznie niższa 
od dostawy pod wskazanym w zamówieniu adresem). Action opiera swoją dystry-
bucję na firmie kurierskiej UPS. System przyjmujący zamówienia od sklepów in-
ternetowych jest zintegrowany z programem wysyłkowym, który generuje kod 
zamówienia i drukuje etykiety przewozowe UPS. Dodatkową zaletą przedstawione-
go procesu jest szybkość realizacji zamówienia. Jest to szczególnie istotne 

                                                 
16  www.ecdc.pl/e-biznes-outsourcing.html 
17  A. Kawa: Usługi logistyczne…, op. cit., s. 72–73. 
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w kontekście badań „E-commerce 2009”, z których wynika, że 75% sklepów inter-
netowych posiada magazyn z oferowanymi towarami, a jako najczęściej występują-
ce problemy ze sprzedażą internetową wymienia się współpracę z dostawcami oraz 
nierzetelność poczty i firm kurierskich18. 
 

 
 

Rys. 1. Przykładowa oferta sklepu morele.net z zaznaczonym stanem magazynowym 

Źródło: www.morele.net. 

 
 „Poczta hybrydowa” 
 Firma outsourcingowa Fibra-Hallo.pl we współpracy z firmą InPost, świad-
czącą usługi pocztowe (900 punktów w 230 miastach), przygotowała projekt „listu 
hybrydowego”19. Rozwiązanie łączy funkcjonalność poczty elektronicznej i cechy 
tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych, umożliwiając klientowi outsour-
cing całego procesu związanego z nadawaniem korespondencji. Opisywany proces 
składa się z następujących etapów: Fibra-Hallo otrzymuje od zleceniodawcy tekst  
w formie elektronicznej; zadaniem systemu IT jest formatowanie tekstu i grafiki, 
następnym krokiem jest automatyczne wybieranie jednego z 13 ośrodków druko-
wania (w najbliższej okolicy adresata), gdzie po wydruku przesyłki są kopertowane 
i przekazywane firmie InPost, mającej wyłączność na doręczanie przesyłek.  
 

                                                 
18  Ibidem. 
19  www1.integer.pl 
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Rys. 2. Proces wysyłania korespondencji w ramach projektu „poczty hybrydowej” 

Źródło: www1.integer.pl. 

  
 Firma InPost wymienia następujące zalety takiego rozwiązania20: 

 oszczędność czasu uzyskana dzięki redukcji czynności związanych 
z produkcją korespondencji (drukowanie, kopertowanie, inserty), 

 możliwość śledzenia wysyłanej korespondencji na każdym etapie, 
 wybór formy dostarczenia korespondencji (w wersji elektronicznej 

lub papierowej, zgodnie z życzeniem klienta),  
 możliwość jednoczesnej archiwizacji wysyłanej korespondencji, 
 terminowość: zapewniona dzięki ośrodkom wydruku zlokalizowanym na 

terenie całej Polski,  
 poprawa jakości w dostarczaniu korespondencji – korekta ewentualnych 

błędów w adresowaniu przez system informatyczny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule opisano powiązania e-biznesu z outsourcingiem; pojęciami rela-
tywnie nowymi na polskim rynku. Outsourcing funkcji e-biznesowych staje się 
trendem, szczególnie w przypadku firm małych oraz średniej wielkości. Outsour-
cing e-biznesu może oznaczać tylko zlecanie mniej istotnych, pobocznych funkcji 
lub nawet transfer czy sprzedaż niemal wszystkich aktywów związanych z e-biz-
nesem. Kolejne części artykułu przedstawiają przykłady innowacyjnych rozwiązań 
e-biznesowych, które poszerzają obszary potencjalnego zastosowania outsourcingu. 
 

                                                 
20  Ibidem. 
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E-BUSINESS OUTSOURCING – THE ANALYSIS OF CHOSEN EXAMPLES 
 
 

Summary 
 
 The article describes the links between e-business and outsourcing; the relatively 
new terms on the Polish market. Outsourcing e-business functions becomes a trend, 
especially among small and medium-sized companies. E-business outsourcing can vary 



E-business outsourcing – analiza wybranych przykładów 21

from contracting just some minor side functions to transferring or selling nearly all  
e-business assets. 
 The further parts of the article present examples of innovative e-business solu-
tions, which broaden areas where outsourcing can be applied. 
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ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWACH FORMĄ ADAPTACJI DO E-GOSPODARKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie  
z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie cywilizacja 
informacji. Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na 
podmiotach gospodarczych konieczność ciągłej, nieustannej obserwacji i analizy 
zachodzących wokół procesów oraz podejmowania błyskawicznych reakcji w celu 
utrzymania pozycji na rynku. 
 Systemy informatyczne funkcjonują w biznesie już od dłuższego czasu. Dotąd 
służyły one jednak do usprawniania praktyk. Dopiero włączenie ich w zintegrowa-
ną, globalną sieć – jaką jest Internet – tworzy nową jakość. Każda organizacja, duża 
czy też mała, ma możliwość prowadzenia działalności na skalę międzynarodową. 
Bogactwo informacji w sieci daje przedsiębiorstwom oraz klientom olbrzymie moż-
liwości. Informacja i wiedza może rozprzestrzeniać się błyskawicznie na duże odle-
głości. Postęp i wzrost ekonomiczny zawsze był wytworem ludzkiego umysłu  
i innowacji technologicznych. Dostęp do informacji i wiedza, co ta informacja 
oznacza, stanowi podstawę rozwoju, również ekonomicznego. Tworzy się nowe 
środowisko biznesu, w którym informacja i wiedza dzięki technologiom teleinfor-
matycznym stają się podstawowym kryterium przesądzającym o sukcesie bądź 
niepowodzeniu firm, regionów i całych gospodarek. Informacja i wiedza tworzą 
wartość dodaną, podnoszą wydajność i efektywność gospodarowania1.  
 

                                                 
1  Por. B. Gregor, M. Stawiszyński: E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszcz–Łódź 2002, s. 24.   
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1. Rola technologii komunikacji elektronicznej w przedsiębiorstwach 
 
 Obecnie rozwijające się technologie informatyczne pozwalają na2: 

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

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

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

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

inteligentnej organizacji; 
 przyczynienie się do rozwoju produktywnych pracowników wiedzy; 
 swobodne komunikowanie się ze sobą menedżerów za pośrednictwem sieci 

komputerowych; 
 możliwość zaistnienia i funkcjonowania w globalnej gospodarce. 

 Pewne siły napędowe powoduję efekty w reakcjach przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w gospodarce elektronicznej, co zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Pożądane reakcje przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej 

 

Siła napędowa Reakcja przedsiębiorstwa 
Globalne możliwości Poszukiwanie globalnych źródeł zysków 
Radykalna zmiana Elastyczność/procesy równoległe 
Konkurencyjność Szybkość reakcji 
Złożoność Praca zespołowa 
Indywidualny dostęp do informacji  
i technologii 

Zdecentralizowany proces decyzyjny  
i odpowiedzialność indywidualna 

Ciągłe zmiany Ciągła nauka 
Nieograniczona możliwość nieformal-
nych kontaktów zawodowych 

Partnerstwo/orientacja kolegialna 

 
Źródło:  J. Nirenberg: Wprowadzenie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie, 

w: Biznes. Zarządzanie firmą, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 143. 

 

                                                 
2  C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 32. 
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 Przedstawione siły napędowe e-gospodarki oddziałują na wielu płaszczy-
znach. Trzy z nich można uznać za najistotniejsze3:  

 powszechna, globalna, wygodna i błyskawiczna wymiana informacji; 
 tworzenie relacji partnerskich z dostawcami i klientami, stwarzanie możli-

wości przewidywania nowych zagrożeń ze strony konkurencji oraz rozwo-
ju nowych produktów i usług przeznaczonych na nowo tworzące się rynki; 

 przekształcanie relacji międzyludzkich i tworzenie się nowej rzeczywisto-
ści, która wpływa znacząco na obniżenie kosztów transakcji handlowych. 

 Przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do 
bycia innowacyjnym, ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu 
odpowiedniej efektywności. 
 Nowa technologia powoduje konieczność zmiany pojęcia łańcucha wartości 
wraz z rozwojem komunikacji sieciowej. Współczesne systemy informatyczne 
łączą wszystkich uczestników procesu wymiany gospodarczej: klientów, dostaw-
ców, partnerów handlowych, a nawet konkurentów. Fizyczny przekaz informacji 
zastępuje transmisja cyfrowa4. Efektem zastąpienia procesu fizycznego przesyłania 
danych transmisją cyfrową jest redukcja kosztów, przyśpieszenie i usprawnienie 
komunikacji oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Ale największą 
zaletą tej innowacji jest stworzenie podstaw do zmiany charakteru gospodarczej  
i międzyludzkiej komunikacji oraz powstania nowych relacji pomiędzy ludźmi  
a organizacjami. Wtedy łańcuch wartości zmienia się w sieć wartości, a dostępna 
technologia pozwala na wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych struktur 
organizacyjnych. 
 
 
2. Wykorzystanie technologii komunikacji elektronicznej w przedsiębior- 

 stwach 
 

 Jednym z trzech priorytetów strategii Europa 2020 jest wzrost oparty na wie-
dzy i innowacjach5. Oznacza on poprawę wyników w zakresie badań i rozwoju oraz 
innowacji, lepsze wykorzystanie potencjału technologiczno-informacyjnego i stwo-
rzenie jednolitego rynku mediów cyfrowych, wzrost efektów działań w sferze edu-
kacji i podwyższania kwalifikacji.  
 W 2010 r. w Polsce 97% przedsiębiorstw wykorzystywało komputery, dając 
40% swoich pracowników możliwość pracy na nich. Dostęp do Internetu miało 

                                                 
3  J. Nirenberg: Wprowadzenie internetowego…, op. cit., s.143. 
4  Por. A. Wallis: Rola technologii informacyjnych w rozwoju zmian organizacyjnych, form 

i metod zarządzania przedsiębiorstwem, w: A. Łapińska (red.): Informacja w społeczeństwie XXI 
wieku, Olsztyn 2003, s. 454. 

5  Dwa pozostałe priorytety to: Zintegrowane społeczeństwo o wysokiej stopie zatrudnienia; 
Wzrost przyjazny dla środowiska, http: //ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
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96% przedsiębiorstw, z czego 69% posiadało dostęp szerokopasmowy. Komputery 
z dostępem do sieci globalnej wykorzystywała 1/3 pracujących. Przedsiębiorstwa 
stosowały Internet do różnych celów: 85% – korzystało z usług bankowych, blisko 
połowa przedsiębiorstw korzystała z automatycznej wymiany danych z podmiotami 
zewnętrznymi, 66% – posiadało własną stronę internetową6.  
 Raport Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przed-
siębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. zawie-
ra wyniki badań statystycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach i gospo-
darstwach domowych w 2008 roku. 
 Z badań dotyczących przedsiębiorstw wynika, że7: 

 95% korzysta z komputerów, a 93% ma dostęp do Internetu, 
 59% posiada szerokopasmowy dostęp do sieci, 
 36% pracujących regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta  

z komputerów, a 28% korzysta z Internetu, 
 17% wykorzystuje oprogramowanie darmowe – open source, 
 19% posiada systemy CRM, 
 12% jest wyposażonych w systemy ERP, 
 68% kontaktuje się z administracją publiczną poprzez Internet. 

 Stosunkowo niewielki procent przedsiębiorstw kontaktujących się z admini-
stracją publiczną poprzez Internet wynika z niedostatecznej oferty usług admini-
stracji publicznej dostępnych tą drogą. Poziom wskaźnika dostępności do usług  
e-adminstracji w przypadku Polski plasował się w 2007 roku na bardzo niskim 
poziome. Polska wśród krajów europejskich znalazła się na drugim od końca miej-
scu w dostępności usług on-line w Europie w 2007 roku. Za Polską, jak w wielu 
rankingach, znajdowała się jedynie Bułgaria. 
 Wśród przedsiębiorstw wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi technologiami 
wspierającymi zarządzanie. Firmy potrzebują narzędzi, które z jednej strony pomo-
gą menedżerom w zarządzaniu operacyjnym – i tu rola systemów ERP, a z drugiej  
– dadzą zarządom syntetyczną wiedzę na temat sytuacji całego przedsiębiorstwa  
– i tu rola rozwiązań BI (business intelligence). 
 Zróżnicowanie uwidacznia się w przypadku wartości wskaźnika przygotowa-
nia do prowadzenia e-biznesu – dla Unii Europejskiej wynosi on 26,46, a dla Polski 
– 17,398. Sytuację w zakresie korzystania z zaawansowanych usług e-biznesowych 
przedstawiono na rysunku 1. 

                                                 
6  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, 

GUS, www.stat.gov.pl 
7  Por. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, 
http://www.stat.gov.pl/ -gus/45_3730_PLK_HTML.htm 

8  Eurostat 2008; e-Business W@tch 2007. 
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Rys. 1. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług e-biznesowych 

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

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

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

 Natomiast wyzwaniami są słabe (lub brak) umiejętności obsługi ICT i narzę-
dzi e-biznesowych, brak kompatybilności pomiędzy różnymi systemami ICT oraz 
wzrost oczekiwań klientów9. 
 Podstawowymi podmiotami rynku elektronicznego są: biznes, administracja  
i konsumenci. W Polsce ponad 60% przedsiębiorstw z analizowanego sektora pro-
wadzi e-biznes – głównie są to e-handel i e-usługi10.  
 W rozwoju e-biznesu niebagatelne znaczenie przypisuje się Internetowi. Inter-
net w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest dość popularny. Ko-
rzystanie z niego przez firmy posiadające komputery przedstawia się następująco: 
92,9% ma dostęp do Internetu, zaś 7,1% – nie ma11. 
 Według raportu GUS tylko 65% przedsiębiorstw posiada własną stronę inter-
netową. To niewielki odsetek, biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość firm 

                                                 
9  The European e-Business Report 2008, 6th Syntethesis Report of the Sectoral e-Business 

Watch, Executive Summary, European Commission, s. 6. 
10  Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP, www.e-mentor. 

edu.pl/32,700 
11  Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009 – klienci instytucjonalni. Raport z badania kon-

sumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., UKE, Sopot 2009, s. 33. 
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ma dostęp do Internetu. Wielu przedsiębiorców ogranicza się do zamieszczenia 
danych teleadresowych swojej firmy w branżowych katalogach.  
 Aplikacje internetowe, z których korzysta się w firmach MŚP, pokazano na 
rysunku 2. Cele wykorzystania Internetu przez pracowników są zróżnicowane: 
41,4% traktuje go jako niezbędny do pracy, 34,3% do szukania informacji związa-
nych z pracą, 16% do kontaktów z klientem, 10,4% – do celów prywatnych, 8,8% – 
do komunikacji z innymi pracownikami, 7,7% – do innych celów,  
a 2,8% do korzystania ze słowników internetowych12. 

 
 

Rys. 2. Aplikacje wykorzystywane w firmie (%) 

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

 
Podsumowanie 
 
 Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na podmiotach 
gospodarczych konieczność ciągłej obserwacji i analizy zachodzących wokół pro-
cesów oraz podejmowania błyskawicznych reakcji w celu utrzymania swej pozycji 
na rynku. Zjawiska takie, jak liberalizacja, globalizacja oraz szybko zmieniające się 
potrzeby i oczekiwania klientów, powodują, że warunkiem utrzymania konkuren-
cyjnej pozycji na rynku jest umiejętność efektywnego gromadzenia, przetwarzania  
i wykorzystywania informacji. Informacja staje się podstawą sprawnego funkcjo-
nowania firm, administracji wszystkich szczebli oraz życia jednostek. Informacja  

                                                 
12  Ibidem, s. 57. 
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– przetworzona do jak najbardziej dogodnej dla użytkownika postaci, dostarczona 
w miejsce, gdzie jest właśnie potrzebna i w czasie, gdy jest potrzebna. 
 Właściwie obecnie barierą nie jest już ani zakres, ani tempo przekazywania 
informacji, co jest możliwe dzięki stosowanym technikom i technologiom, ale 
przede wszystkim brak umiejętności sensownego wykorzystania tych możliwości. 
 Powszechna, stała dostępność w przestrzeni „bez geografii” przekłada się na 
wymaganie dynamizmu i różnorodności w działalności podmiotów gospodarczych. 
Dlatego w nowoczesnej gospodarce mamy do czynienia z ciągłą, wieloraką zmien-
nością. Zmienne są rynki, zarówno z perspektywy makroekonomicznej, gdyż często 
zmieniają się warunki gospodarowania i konkurowania na nich, jak i z perspektywy 
przedsiębiorstwa, gdyż nowoczesne przedsiębiorstwa usilnie dążą do wejścia na 
nowe rynki. Zmienni są klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi przedsiębiorstw, 
gdyż ułatwione jest wyszukiwanie informacji o potencjalnych nowych klientach, 
dostawcach i partnerach biznesowych oraz kontaktowanie się z nimi drogami elek-
tronicznymi. Zmienne są technologie produkcji i świadczenie usług ze wzglądu na 
naturalne próby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na drodze innowacji oraz 
wdrożeń wyników działalności badawczo-rozwojowej. Bardzo duża część tej 
zmienności jest wynikiem stałego udoskonalania i rozwoju oprogramowania syste-
mów komputerowych stosowanych do produkcji i świadczenia usług. Zmienne są 
metody pracy, w czym duży udział ma konieczność nabycia przez pracowników 
umiejętności posługiwania się nowym oprogramowaniem stosowanym w pracy. 
Zmianie ulega organizacja pracy, w szczególności na stanowiskach, na których 
wynikiem pracy jest pewna informacja lub komunikacja13. 
 Trudno sobie wyobrazić dzisiejsze dobrze zarządzane przedsiębiorstwo bez 
nowoczesnych technologii. Spowolnienie gospodarcze ponownie przypomni fir-
mom, że do wygrywania na konkurencyjnym rynku konieczne są przede wszystkim 
zmiany wewnętrzne.  
 Przełom cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami, związany jest z poja-
wieniem się nowej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy, która staje się zaso-
bem strategicznym na wszystkich szczeblach gospodarowania. Obecnie to nie kapi-
tał materialny, ale intelektualny ma kluczowe znaczenie w rozwoju organizacji  
i jest podstawowym czynnikiem jej sukcesu. 
 Warunkiem rozwoju zarządzania w przedsiębiorstwach jest dostatecznie roz-
winięta infrastruktura informacyjna. Jednakże konieczne jest poniesienie wysokich 
nakładów na inwestycje w kształcenie oraz rozwój umiejętności, badania naukowe 
oraz rozwój w szerokim tego słowa znaczeniu. 
 

                                                 
13  W. Cellary: Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, ad-

ministracyjne, społeczne, w: J. Kotowicz-Jawor (red.): GOW – wyzwanie dla Polski, PTE, War-
szawa 2009, s. 28. 
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TENDENCJE ROZWOJOWE E-BIZNESU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Powszechne wykorzystanie Internetu oraz rozwój technologii stały się prze-
słanką do zbudowania globalnej sieci teleinformatycznej, łączącej wszystkie kraje 
oraz pozwalającej na błyskawiczne przekazywanie każdej informacji. To „przyspie-
szanie świata” powoduje, że gospodarki krajów i przedsiębiorcy muszą być otwarci 
na nowe koncepcje, pomysły i niekonwencjonalne rozwiązania. Z perspektywy 
dzisiejszego widza (zwłaszcza tego młodego) wydaje się, że nie ma już powrotu  
z tej drogi, czyli z drogi prowadzenia tzw. elektronicznego biznesu (e-biznesu). 
Nawet te przedsiębiorstwa, które nie prowadzą sprzedaży czy zakupów za pośred-
nictwem Internetu, wykorzystują go do zwiększania swej efektywności poprzez 
integrowanie poszczególnych ogniw w łańcuchu kooperantów, dostawców, odbior-
ców, partnerów biznesowych i pracowników.  
 
 
1. Istota i definicje e-biznesu 
 
 Modny współcześnie przedrostek e- można wykorzystać do określenia nowej 
ery, w której przyszło funkcjonować dzisiejszym organizacjom: e-ery lub ery  
e-gospodarki. A. Tiwana utożsamia gospodarkę elektroniczną (e-gospodarkę,  
e-economy) z e-biznesem, przy czym jako narzędzie, dzięki któremu możliwa staje 
się integracja procesów i systemów informatycznych, wskazuje Internet1. Według 

                                                 
1  A. Tiwana: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Wyd. 

Placet, Warszawa 2003, s. 23. 
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niego Internet ułatwia współpracę między organizacjami i sprzyja „nawiązywaniu 
relacji ponad granicami organizacyjnymi”2. W literaturze przedmiotu pojęcia  
e-gospodarka i e-biznes często używane są zamiennie i choć nie ma powszechnie 
akceptowanych definicji tych nazw, to jednak daje się zauważyć, że termin  
e-gospodarka jest szerszy niż e-biznes. E-gospodarka definiowana jest jako wirtu-
alna arena, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane są transakcje, 
dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontak-
ty pomiędzy jej uczestnikami3. Takie podejście oznacza, że e-gospodarka jest wiel-
kim polem, na którym wiele organizacji „uprawia” e-biznes. Potwierdza to podej-
ście M. Norrisa i S. Westa, którzy uważają, iż istota e-biznesu skupia się na wszel-
kich rodzajach działalności gospodarczej, wszystkich działaniach związanych z 
transakcjami kupna i sprzedaży realizowanych za pomocą sieci komputerowych4. 
 Warto dokonać krótkiego przeglądu definicji i podejść dla istoty pojęcia  
e-biznes. I tak, zgodnie z definicją podaną przez Institute for Commerce, Carnegie 
Mellon Uniwersity, e-biznes to działanie, robienie interesów dzięki wykorzystaniu 
metod elektronicznych zamiast tradycyjnych mediów5. Podejście takie oznacza, że 
e-biznes jest wykorzystaniem Internetu w celach komercyjnych. Podobne podejście 
zaprezentowała firma IBM, przedstawiając istotę elektronicznego biznesu jako 
prowadzenie działalności przy wykorzystaniu Internetu. Szerzej ujmuje zagadnienie 
G. Pilch-Kowalczyk, sprowadzając istotę e-biznesu do sprzedaży produktów  
i usług poprzez Internet (e-handel) i ścisłego, automatycznego połączenia tej sprze-
daży z systemami zaplecza biznesowego (back-end) dla przetworzenia zamówień, 
fakturowania i realizacji dostaw6. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kolejne 
pojęcie z przedrostkiem e-, którym jest e-handel (e-commerce), które jest definio-
wane jako realizacja transakcji kupna-sprzedaży oraz towarzyszących im przepły-
wów pieniężnych i informacyjnych poprzez Internet7. Handel elektroniczny nazywa 
się najczęściej podzbiorem gospodarki elektronicznej. 
 
 

                                                 
2  Ibidem, s. 23. 
3  A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, 

Liber Warszawa 2001, s. XVIII. 
4  M. Norris, S. West: E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001, 

s. 16. 
5  http://www.ecom.cmu.edu/whatsecom.shtml 
6  G. Pilch-Kowalczyk: Internetowe systemy zarządzania, Gliwice 2001, s. 7. 
7  M. Norris, S. West: E-biznes…, op. cit., s. 16. 
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Rys. 1. Podzbiory pojęcia e-gospodarka  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na rysunku 1 przedstawiona jest próba uporządkowania istoty i miejsca  
e-biznesu w szerokim spektrum nazw z przedrostkiem e-. Wynika z niego, że jest 
on podzbiorem e-gospodarki, a e-handel jest podzbiorem e-biznesu. Handel deta-
liczny oraz zakupy zaopatrzeniowe są dziedzinami (podzbiorami) handlu elektro-
nicznego (e-handlu).  
 Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o erze społeczeństwa informacyj-
nego (e-społeczeństwa, e-society), które najczęściej jest rozumiane jako wykorzy-
stanie przez ogół społeczeństwa techniczno-informatycznych narzędzi komunikacji, 
magazynowania i przekształcania informacji8.  
 Analizując te różne podejścia i definicje, można doszukać się istoty e-biznesu. 
Są nią: kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw (wejścia) i dystrybucji (wyj-

                                                 
8  Jerzy Olędzki twierdzi, że społeczeństwo informacyjne jest definiowane jako takie, 

w którym jakość życia, jak również perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego zależą 
w coraz większym stopniu od informacji i jej wykorzystania, w: J. Olędzki: Komunikowanie 
w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001. 
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ścia), zarządzanie transformacją wejść (przekształceniem surowców i materiałów) 
w gotowe produkty/usługi podczas procesów produkcyjnych, sterowanie operacja-
mi finansowymi, zatrudnieniem, konsolidacja wszystkich ogniw łańcucha gospo-
darczego (klientów, dostawców, kooperantów, producentów, dystrybutorów).  
  
 
2. Elementy e-biznesu 
 
 Mimo że biznes elektroniczny jest przez wielu postrzegany jako całość, to 
jednak da się wyodrębnić wyraźne jego elementy składowe: 

 handel elektroniczny, 
 zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management), 
 zarządzanie obsługą klientów (customer relationship management – CRM), 
 zarządzanie siecią wewnętrzną firmy (intranet)9. 

 Handel elektroniczny jest działalnością (aplikacjami) związaną z prowadze-
niem transakcji kupna-sprzedaży przez Internet, czyli z istnieniem sklepów interne-
towych, oraz z rozliczeniami płatności z tym związanych. 
 Zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia prowadzenie i wspomaganie całej 
logistyki wejść: zaopatrzenia, zarządzania zapasami i magazynem, sprzedaży, dys-
trybucji, transakcji finansowych. 
 Zarządzanie obsługą klientów to bardzo wiele działań związanych z tworze-
niem szeroko pojętych baz danych klientów oraz prowadzeniem transakcji pomię-
dzy klientem i przedsiębiorstwem (zamówienia, płatności, spotkania, historia kon-
taktów, sprawdzanie stanów magazynowych, fakturowanie, uwzględnianie uwag 
klientów, marże, upusty itp.). 
 Zarządzanie siecią wewnętrzną firmy polega na tworzeniu wygodnych aplika-
cji związanych z procesami biznesowymi w firmie. 
 Elementy składowe e-biznesu mające zastosowanie w większości obszarów 
działalności różnych organizacji, tworzące wejścia, transformację i wyjścia, poparte 
najnowszą technologią informatyczną, umożliwiają prowadzenie działalności go-
spodarczej pomiędzy wszystkimi podmiotami z otoczenia, a mianowicie pomiędzy: 

 przedsiębiorstwami a indywidualnymi klientami B2C (business-to-
consumer),  

 przedsiębiorstwami B2B (business-to-business), 
 osobami fizycznymi C2C (consumer-to-consumer), 
 przedsiębiorstwami i/lub osobami fizycznymi a urzędami administracji pu-

blicznej B2PA (business-to-public administration). 

                                                 
9  T. Wieczorek (red.): Sieci komputerowe i technologie internetowe, t. 1, Wyższa Szkoła 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003, s. 17. 
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 B2C jest wyrazem relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końco-
wym, realizowanych zwykle za pomocą Internetu. Stroną inicjującą transakcje jest 
firma. W przypadku modelu C2B transakcje inicjuje klient. B2B stanowi ogół rela-
cji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami i pośrednikami oraz punktami 
sprzedaży i świadczenia usług. 
 C2C jest określeniem dla internetowych obszarów działalności zajmujących 
się handlem i gospodarką rynkową od strony prywatnych użytkowników (np. au-
kcje internetowe). 
 B2PA często wiąże się z licytowaniem on-line i pobieraniem tą drogą doku-
mentów; wynika zwykle z inicjatywy rządu, a jej celem jest promowanie  
e-commerce’u.  
 
 
3. Aktualne modele e-biznesu 
 
 Nowoczesna technologia informatyczna i wprowadzenie Internetu stwarzają 
rozmaite możliwości i sposoby działania każdego typu organizacji. Jedne firmy 
wzbogacają sposoby swojego działania dzięki wykorzystaniu instrumentów elek-
tronicznych, inne powstają i działają dzięki najnowszej technologii w tym zakresie. 
T. Wieczorek uważa, że: model biznesu określa miejsce przedsiębiorstwa w łańcu-
chu wartości10. Nazwy współczesnych modeli e-biznesu i ich krótką charakterysty-
kę przedstawiono w tabeli 1. 
 Przedstawiony podział modeli e-biznesu jest jednym z możliwych podziałów. 
Praktyka sama wymusza powstawanie wciąż nowych modeli, w zależności od po-
trzeb rynku i rozwoju technologii informatycznej.  
 

                                                 
10  Ibidem, s. 28. 
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Tabela 1 
Modele biznesu elektronicznego 

 
Nazwa Charakterystyka 

Model brokerski 
(pośrednika) 

Przykłady organizacji i produktów: serwisy aukcyjne, internetowe 
biura podróży, internetowe biura maklerskie. 
Podstawowe zadania: organizowanie rynków, ułatwianie zawierania 
transakcji, kojarzenie nabywców ze sprzedawcami 

Model reklamowy Przykłady: blogi internetowe, portale internetowe, serwisy informa-
cyjne. 
Zadanie: zachęcanie potencjalnych odbiorców za pomocą atrakcyj-
nych ofert i bannerów reklamowych 

Model informacyjny 
(pośrednika informa-
cyjnego) 

Przykłady: agencje badań rynkowych, ankiety internetowe, wywia-
downie gospodarcze. 
Zadania: gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji  
o potencjalnych i rzeczywistych klientach (użytkownikach) 

Model kupiecki Przykłady: sklepy i aukcje internetowe. 
Zadanie: hurtowa i detaliczna sprzedaż produktów i usług 

Model producenta Przykłady: firmowe sklepy internetowe. 
Zadanie: bezpośrednie dotarcie producenta do odbiorców finalnych  
z pominięciem pośredników 

Model partnerski 
(afiliacyjny) 

Przykłady: portale tematyczne. 
Zadania: oferowanie „okazji” (np. obniżek) wybranym klientom, 
pośrednictwo handlowe 

Model abonencki Przykłady: bazy danych, portale tematyczne, TV internetowa, biblio-
teki i czytelnie internetowe. 
Zadanie: dostęp do stron internetowych po uiszczeniu odpowiednich 
opłat 

Model taryfowy 
(użyczania) 

Przykłady: publikacje internetowe, portale tematyczne. 
Zadania: udostępnianie treści i pobieranie opłat za faktycznie wyko-
rzystane zasoby 

Model stowarzysze-
niowy 

Przykłady: stowarzyszenia, organizacje społeczne, sieci edukacyjne. 
Zadanie: budowanie usług witryny przez członków (wolontariat) 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Afuah, Ch.L. Tucci: Biznes internetowy. 

Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 87–89; M. Rappa: 
Managing the Digital enterprises, 2001, http//commerce.ncsu.edu; P. Timmers: 
Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets” 1998, vol. 8, no. 2,  
s. 3–8. 

 
 
4. Tendencje rozwojowe e-biznesu 
 
 Rozwój właściwości Internetu jest powodem modyfikacji form i modeli pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz powstawania wciąż nowych e-modeli11. 

                                                 
11  Modeli e-biznesu. 
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Pomimo dużego tempa rynku i wielokierunkowości rozwoju narzędzi elektronicz-
nych da się wyodrębnić pewne tendencje w tym rozwoju12: 

1. Ciągły wzrost prędkości działania Internetu, skutkujący skracaniem czasu 
docierania do wszelkich zasobów informacji. Sytuacja taka powoduje, że 
klienci wciąż oczekują przyspieszania prezentacji oferty handlowej. Produ-
cenci starają się sprostać tym oczekiwaniom, dążąc do ciągłego skracania 
cykli operacyjno-produkcyjno-handlowych. 

2. Potrzeba samoobsługi. Klienci oczekują pełnej dyspozycyjności od więk-
szości organizacji. Firmy są zmuszone do zwiększania poziomu automaty-
zacji obsługi klientów i umożliwiania dostępności przez całą dobę siedem 
dni w tygodniu. W tym celu istnieje konieczność tworzenia odpowiedniej 
infrastruktury i procedur. 

3. Oczekiwanie najlepszej wartości. Klient kupuje użyteczność, satysfakcję, 
jakość. Ciągle porównuje cenę do wartości użytkowej i jakości danego do-
bra. Wymusza to na firmach konieczność obniżania kosztów i podnoszenia 
jakości. 

4. Wzrost oczekiwań związanych z przejrzystością realizowanych procesów. 
Klient chce mieć świadomość, że może w każdej chwili podglądnąć reali-
zowane przez przedsiębiorstwa procesy. Transparentność prowadzenia 
działalności gospodarczej zwiększa satysfakcję i lojalność klientów. Firmy 
starają się taką transparentność zapewniać, np. możliwość monitorowania 
przez klientów trasy wysyłek towarów. 

5. Wzrost oczekiwań co do płynności w świadczeniu usług. Świadczone nie-
raz przez wiele firm usługi (np. outsourcing, kooperacja) muszą być tak or-
ganizowane, aby klienci nie odczuli braku koordynacji. Zapewnienie od-
powiedniego poziomu satysfakcji jest ciągłym wyzwaniem dla firm. 

6. Orientacja na integrację „architektury” przedsiębiorstw. Dla sprawnego 
działania firm i powodowania zadowolenia klientów konieczne jest ciągłe 
ulepszanie integracji między wszystkimi obszarami funkcjonowania firmy: 
księgowością, systemem wejść, transformacją, systemem wyjść. 

7. Zwiększenie zainteresowania outsourcingiem i partnerstwem. Współcze-
sność wymusza na organizacjach konkurowanie kosztami. Można to osią-
gnąć poprzez zlecenie usług nisko zintegrowanych z główną działalnością  
i prostych firmom zewnętrznym. Ulepszanie procesów głównych także 
wymaga rozejrzenia się za partnerem w działalności organizacji. 

8. Wzrost mobilności stosowanych narzędzi. To kolejne poważne wyzwanie 
dla przedsiębiorców. Konieczność stosowania innowacji wymusza wzrost 
zainteresowania technologiami bezprzewodowymi, a to z kolei wymusza 

                                                 
12  G.A. Garrett, G.A. Parrott: E-Business – Understanding Key Trends and Applaying Best 

Practices, „Contract Management”, July 2005, s. 35–41. 
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inne zjawisko: przechodzenie od biznesu elektronicznego do biznesu mo-
bilnego (m-biznesu). 

 Obok wymienionych tendencji istnieje niezwykle ważna kwestia: chęć rozwi-
jania kontaktów międzyludzkich poprzez tworzenie różnych platform i for interne-
towych, a także i moda na dzielenie się opinią na temat osób, przedsiębiorstw, zja-
wisk społecznych i gospodarczych oraz poczynań rządu. Te tendencje związane  
z tworzeniem i organizowaniem nowych stron, serwisów informacyjnych i portali 
określa się mianem „żywej sieci” albo „Web 2.0”.  
 Poza tym klienci oczekują coraz lepszej jakości, co wiąże się z potrzebą cią-
głego rozwoju i doskonalenia pracowników, procesów, procedur i metod (kaizen). 
Jednocześnie daje się zauważyć tendencję do upraszczania procedur. Produkty pro-
ste w obsłudze są preferowane przez klientów. Zmienia się i będzie się zmieniał 
system obsługi organizacji przez instytucje, takie jak: urząd skarbowy, urząd miasta 
(gminy), urząd pracy, bank i wiele innych. Tu także widać procedury upraszczania 
prowadzenia działalności i obsługi. 
 Globalne firmy, z rozwiniętą siecią sklepów on-line, dysponują zwykle bogat-
szym portfelem towarów i mają niższe koszty, co pozwala szybko przyciągnąć 
potencjalnych klientów. Jednakże takie możliwości mogą być powodem wypacza-
nia relacji biznesowych i powstawania niezdrowego oligopolu w świecie  
e-commerce’u. Obawa instytucji prawnych przed istnieniem luk prawnych pozwala-
jących omijać przepisy podatkowe, zwłaszcza w handlu międzynarodowym, będzie 
stanowiła podstawę do tworzenia nowego prawa w tym zakresie. Zmieni się także 
rynek pracy. Przy prowadzeniu biznesu on-line oferty pracy będą kierowane głów-
nie do ludzi o wyjątkowych umiejętnościach z dziedziny IT. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule Tendencje rozwojowe e-biznesu starano się wyjaśnić istotę tej 
nazwy i kluczowe pojęcia z nią związane, dotykając historii rozwoju elektroniczne-
go biznesu. Pozostając w zgodzie z tematem, ukazano podstawowe zasady  
e-biznesu, jego modeli, elementów składowych oraz tendencji rozwojowych na 
świecie. Artykuł kończą spostrzeżenia dotyczące zalet i niektórych zagrożeń zwią-
zanych z elektroniczną gospodarką. 
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TREND IN DEVELOPMENT OF E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 The article Trends in development of e-business tries to explain the essence of the 
name and key concepts related to it. Being in compliance with the theme, it became 
reasonable to present the basic principles of e-business, its models, components, and 
development trends in the world. The article ends with observations on the advantages 
and some risks associated with the electronic economy.  
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JAKOŚĆ UŻYTKOWA INTERNETOWEGO SERWISU BIZNESOWEGO  
– STUDIUM PRZYPADKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Serwisy internetowe są ważnym środkiem komunikacji w biznesie. Niektóre 
służą jedynie do ogólnej prezentacji organizacji i jej produktów, inne – wykorzystu-
jące strony dialogowe – umożliwiają kontakt z klientami i prowadzenie transakcji 
handlowych, a także ułatwiają dostęp do różnych zasobów, np. dokumentacji, mate-
riałów szkoleniowych itp.  
 Ważnym aspektem serwisów e-biznesowych jest jakość użytkowa (quality in 
use). Odzwierciedla ona spełnienie wymagań użytkowników w odniesieniu do sku-
teczności, efektywności, bezpieczeństwa i zadowolenia w określonym kontekście 
użycia1. Jakość użytkowa charakteryzuje serwis podczas realnego użytkowania  
w rzeczywistym środowisku pracy. 
 Istnieje wiele metod badania jakości użytkowej produktów informatycznych2. 
Można wśród nich wyróżnić: 

 metody inspekcyjne bez udziału użytkowników: przeglądy, wędrówki po-
znawcze, metody heurystyczne, modelowanie; 

 metody z udziałem użytkowników: obserwacje, wywiady, metody kwestio-
nariuszowe, badania grupowe, metody empiryczne.  

                                                 
1  ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals 

(VDTs), Part 11, Guidance on usability, 1998. 
2   Por. np. T. Hollingsed, D.G. Novick: Usability Inspection Methods after 15 Years of Research 

and Practice, w: Proceeding SIGDOC ’07. Proceedindesign rulesgs of the 25th annual ACM interna-
tional conference on Design of communication, ACM Press, New York 2007, s. 249–255. 
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 Badanie za pomocą przeglądu jest stosowane do walidacji jakości użytkowej 
interfejsu użytkownika dzięki eksperckiemu prześledzeniu jego właściwości za 
pomocą zestawu pytań dotyczących spełnienia znanych zasad użyteczności trakto-
wanych jako wzorce odniesienia3.  
 
 
1. Model jakości użytkowej serwisu internetowego 
 
 Jakość serwisu internetowego, czyli stopień, w jakim zbiór przynależnych mu 
właściwości spełnia wymagania4, zależy od rozpoznania i przełożenia na jego wła-
ściwości potrzeb i oczekiwań użytkowników. Wymagania te dotyczą m.in. łatwości 
wyszukania potrzebnej informacji, zgodności zawartości serwisu z potrzebami 
użytkowników, logicznej budowy, szybkości działania i estetyki. Do oceny jakości 
serwisu można zastosować wytyczne kilkuczęściowej normy ISO/IEC 9126 So-
ftware engineering. Product quality. 
 Jakość użytkowa serwisu internetowego jest jakością postrzeganą przez użyt-
kownika i mierzoną w kategoriach wyniku celowego użycia serwisu. Do jej ele-
mentów składowych zaliczamy5:  

 skuteczność, czyli zdolność serwisu do umożliwienia użytkownikom osią-
gnięcia określonych celów z dokładnością i kompletnością w danym kon-
tekście użycia; 

 efektywność, czyli zdolność serwisu do umożliwienia użytkownikom zu-
życia odpowiedniej ilości zasobów (np. czasu) w stosunku do skuteczności 
osiągniętej w danym kontekście użycia; 

 bezpieczeństwo, czyli zdolność serwisu do zapewnienia akceptowalnych 
poziomów ryzyka wystąpienia szkody w odniesieniu do ludzi, biznesu, 
własności lub środowiska w danym kontekście użycia; 

 zadowolenie użytkownika, czyli zdolność serwisu do usatysfakcjonowania 
użytkowników w danym kontekście użycia. 

 Kształtowanie powyższych elementów jakości użytkowej powinno się odby-
wać się z wykorzystaniem wymagań ergonomicznych6. 

                                                 
3  Dostępne w literaturze, np.: D. Lawrence, S. Tavakol: Balanced Website Design, Sprin-

ger-Verlag, London 2007; J. Nielsen: Designing Web Usability. The Practice of Simplicity, Indi-
anapolis, New Riders Publishing 2000; R.W. Proctor, K.-P.L. Vu: Handbook of Human Factors 
in Web Design, Lawrence Erlbaum Assoc., Mahwah 2005, lub w specjalistycznych serwisach 
internetowych, np.: Usability.gov (www.usability.gov); UsabilityNet (www.usabilitynet.org); 
Useit.com: Jakob Nielsen’s Website (www.useit.com); Smasching Magazine 
(www.smaschingmagazine.com) itd. 

4  Na podst. PN-EN ISO 9000: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 
2006. 

5  ISO/IEC 9126-1: Software Engineering. Product Quality, Part 1, Quality model, 2001. 
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2. Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego 
 
2.1. Metoda i cele 
 
 Korzystając ze źródeł wymagań dotyczących ergonomicznych aspektów opro-
gramowania, można sformułować obszerny zbiór kryteriów ergonomiczności ser-
wisu internetowego7. Zastosowana metoda eksperckiego badania cech, której celem 
była ocena jakości użytkowej wybranego serwisu biznesowego w dłuższym czasie, 
była oparta na takim zbiorze. 
 Przyjęto, że jakość użytkowa ocenianych stron ma trójpoziomową strukturę 
hierarchiczną obejmującą: kryterium nadrzędne – jakość użytkową, kryteria grupo-
we i kryteria elementarne (szczegółowe). Spełnienie kryterium nadrzędnego wynika 
ze spełnienia kryteriów utworzonych przez grupy odpowiednich kryteriów elemen-
tarnych. Ze względu na pojawiające się rozwiązania integrujące oprogramowanie 
użytkowe z witryną internetową zastosowano kryteria uwzględniające ten fakt. 
Dobrano je tak, by uniezależnić ocenę serwisu od sprzętu i oprogramowania stoso-
wanego do jego prezentacji, np. na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego. 
 Przed przystąpieniem do oceny eksperci zapoznali się ze stroną, wykonując 
zadania wynikające z dostępnych funkcji serwisu. 
 Proces oceny jakości użytkowej składał się z trzech kroków: 

1. Ustalenie zbioru kryteriów (w celu uniknięcia dowolności w doborze gru-
powych kryteriów oceny, wykorzystano schemat ogólnej struktury uży-
teczności podany w normie ISO 9241-108 – jest on zgodny z powszechnie 
stosowanymi kryteriami oceny serwisów internetowych): 
 łatwość użycia (łatwość użytkowania serwisu – nawigacji, prostota bu-

dowy, czytelność, zróżnicowanie graficzne, możliwość indywidualizacji 
użycia); 

 tolerancja błędu (automatyzacja naprawy błędu, zabezpieczenie dialogu 
przed pochopnym wykonaniem działań nieodwracalnych, możliwość 
modyfikacji danych dialogowych przed ostatecznym zapisem); 

 zrozumiałość (zrozumiałość treści, stosowanych pojęć i języka; zrozu-
miałość oznaczeń i symboli, zrozumiałość organizacji serwisu, przejrzy-
stość nawigacji pomiędzy elementami serwisu); 

 szybkość użycia (szybkość odszukiwania niezbędnych informacji, szyb-
kość sporządzania wpisów – w przypadku dialogu); 

                                                                                                                        
6  Por. ISO 9241-10: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals 

(VDTs), Part 10, Dialogue principles, 1996. 
7  W. Prussak: Ergonomiczne zasady projektowania oprogramowania komputerowego, 

w: E. Nowak, E. Kalka, I. Palczewska (red.): Projektowanie ergonomiczne w dobie technik cyfrowych, 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Prace i Materiały IWP nr 21, Warszawa 2008, s. 56–75. 

8  ISO 9241-10: Ergonomic requirements…, op. cit. 
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 przydatność funkcji i zawartości (przydatność treści do potrzeb użyt-
kownika, przydatność proponowanych sposobów użytkowania – nawi-
gacji); 

 odpowiedniość (odpowiedniość do zadania, kompletność – z punktu wi-
dzenia możliwości osiągnięcia celu przez użytkownika, zgodność treści 
z rzeczywistym sposobem postępowania, aktualność); 

 dostępność (łatwość dostępu do strony, do informacji w serwisie, do in-
formacji pomocniczych); 

 łatwość nauki użycia (łatwość nauczenia się użytkowania serwisu, szyb-
kość nauczenia się użytkowania serwisu); 

 samoopisywalność (logiczność, przejrzystość, uporządkowanie struktu-
ry, wsparcie użytkownika definicjami pojęć i komentarzami, wyróżnie-
nie odnośników, wsparcie komunikatami o stanie wykonywanego dzia-
łania); 

 integralność (spójność elementów na stronach serwisu, spójność ze 
standardami organizacji stron internetowych); 

 estetyka (ład wizualny, atrakcyjność wizualna, równowaga kompozy-
cyjna, harmonia barw). 

Wymienionym kryteriom przypisano wskaźniki ważności będące wyni-
kiem oceny serwisu przez jego użytkowników9; za najistotniejsze spośród 
grupowych kryteriów modelu użyteczności uznano łatwość użycia, przy-
datność i zrozumiałość, zaś za najmniej istotne – integralność, łatwość na-
uki użycia i estetykę10. 

2. Przygotowanie oceny: przekształcenie zbioru kryteriów w listę pytań 
o stopień zgodności z wymaganiami dotyczącymi ergonomicznej jakości 
stron internetowych. 

3. Przeprowadzenie oceny z wykorzystaniem modelu hierarchicznego i zasto-
sowaniem 5-stopniowej skali Likerta: 1 (zdecydowanie nie) – 5 (zdecydo-
wanie tak). 

 Taki przebieg badania wynikał z przyjętej hipotezy, że spełnienie/niespełnie-
nie wymagań decyduje o jakości użytkowej ocenianego serwisu. 
 
2.2. Badany serwis internetowy 
 
 Opisaną metodę zastosowano do oceny serwisu internetowego przedsiębior-
stwa oferującego płytki ceramiczne i kamienne, budowlane materiały wykończe-
niowe i dekoracyjne oraz wyposażenie łazienek. Stosując niezmieniony zestaw 
                                                 

9  Szczegółowe wyniki przedstawiono w pracy: K. Hankiewicz, W. Prussak : Quality in 
Use Evaluation of Business Websites, w: L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.): Ergonomics in 
Contemporary Enterprise, IEA Press, Madison 2007, s. 84–91. 

10  Ibidem. 
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kryteriów, ocenie poddawano strony WWW według stanu w listopadzie 2006 r., 
w marcu 2007 r. i w styczniu 2011 r. (rysunek 1). Pomiędzy rokiem 2006 a 2007 
nastąpiła radykalna zmiana koncepcji graficznej i funkcjonalności serwisu. 
 Podstawowymi funkcjami badanego serwisu są:  

 zaprezentowanie przedsiębiorstwa (dane teleadresowe, historia, misja, war-
tości, zasady, działalność społeczna, osiągnięcia), 

 przedstawienie oferty produktowej (z przykładami wykorzystania dostęp-
nych produktów), 

 informowanie o salonach sprzedaży, 
 zapewnienie kontaktu z partnerami – architektami, projektantami, rze-

mieślnikami, wykonawcami i klientami detalicznymi. 
 Do typowych użytkowników serwisu można też zaliczyć zarówno partnerów, 
jak i osoby poszukujące informacji o przedsiębiorstwie. Wymienione grupy mogą 
być użytkownikami zarówno stałymi, jak i okazjonalnymi. 
 

 

Rys. 1.  Badana witryna internetowa: wersja pierwsza – z listopada 2006 r., i wersja obecna 
– ze stycznia 2011 r. 

Źródło: www.cermag.com.pl. 

 
2.3. Wyniki 
 
 Wyniki uzyskane dla poszczególnych wersji serwisu przedstawiono w tabeli 1 
i na rysunku 2. 
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Tabela 1 
Wyniki ocen jakości użytkowej serwisu biznesowego w latach 2006–2011 

 

Kryterium  

grupowe 

Ważność

(%) 

2006 2007 2011 

Wynik 

oceny 

Ocena 

ważona 

Wynik 

oceny 

Ocena 

ważona 

Wynik 

oceny 

Ocena 

ważona 

Łatwość użycia 19,4 4,2 0,8 3,6 0,7 3,4 0,7 

Tolerancja błędu 5,7 1,0 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 

Zrozumiałość 13,0 4,8 0,6 4,3 0,6 3,8 0,5 

Szybkość użycia 11,4 4,0 0,5 4,5 0,5 4,0 0,5 

Przydatność 13,9 4,5 0,6 4,5 0,6 4,5 0,6 

Odpowiedniość 6,3 4,0 0,3 4,5 0,3 5,0 0,3 

Dostępność 8,7 4,5 0,4 4,0 0,3 4,0 0,3 

Łatwość nauki użycia 5,1 5,0 0,3 4,0 0,2 3,0 0,2 

Samoopisywalność 7,2 3,5 0,3 3,3 0,2 3,3 0,2 

Integralność 3,8 5,0 0,2 4,0 0,2 4,0 0,2 

Estetyka 5,5 2,5 0,1 4,0 0,2 4,3 0,2 

Łącznie 100,0 4,1 4,0  3,8 

 
 Uzyskane wyniki wskazują, że jakość użytkowa serwisu, oceniana z wykorzy-
staniem przyjętego zbioru kryteriów, stopniowo malała – od wartości 4,1 w 2006 r. 
do wartości 3,8 w 2011 r.  
 Największy udział w ocenie jakości użytkowej miały: 

 w 2006 r.: łatwość nauki użycia (5,0) i zrozumiałość (4,8), 
 w 2007 r.: szybkość użycia (4,5), przydatność (4,5) i odpowiedniość (4,5), 
 w 2011 r.: odpowiedniość (5,0) i przydatność (4,5). 

 Niestety, autorzy serwisu nie wyciągnęli wniosków z oceny jakości użytkowej 
wersji z 2006 r. i poprawiali jedynie odpowiedniość treści stron z punktu widzenia 
zapewnienia wystarczającej ilości informacji oraz estetykę. 
 W przypadku kryteriów grupowych o największym znaczeniu dla użytkowni-
ków: 

 łatwość użycia – zmalała, gdyż strony stały się bardziej złożone, 
 przydatność – nie zmieniła się, 
 zrozumiałość – zmalała, gdyż trudniej (wolniej) odszukać niezbędne in-

formacje. 
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Rys. 2. Wyniki oceny kryteriów grupowych jakości użytkowej serwisu w latach 2006–2011 

 
 W przypadku kryteriów grupowych o najmniejszym znaczeniu dla użytkow-
ników: 

 integralność – zmalała, gdyż zastosowano rozwiązania mniej zgodne 
z zasadami konstruowania stron WWW, 

 łatwość nauki użycia – zmalała, gdyż użytkownikowi trudniej rozpoznać 
układ elementów strony, 

 estetyka – zwiększyła się, gdyż zastosowano bardziej zharmonizowane 
barwy i strony serwisu stały się atrakcyjniejsze wizualnie. 

 Śledząc wyniki doskonalenia jakości użytkowej danego serwisu  
e-biznesowego, możemy zauważyć, że nie opierało się ono na wnioskach 
z poprzednich ocen i było doskonaleniem z punktu widzenia spełnienia potrzeb 
właścicieli serwisu, a nie jego użytkowników. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W metodycznej części pracy zaprezentowano trójpoziomowy, hierarchiczny 
model jakości użytkowej serwisów internetowych, w którym kryteria grupowe roz-
winięto do poziomu szczegółowo sformułowanych kryteriów elementarnych. Prak-
tyczne zastosowanie modelu przedstawiono na przykładzie eksperckiej oceny ko-
lejnych wersji serwisu pewnego przedsiębiorstwa handlowego. Przebieg procesu 
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badawczego był ukierunkowany na monitorowanie problematyki doskonalenia. 
W badanym przypadku zaobserwowano, że autorzy serwisów, wprowadzając zmia-
ny zorientowane przede wszystkim na poprawę estetyki, a szczególnie atrakcyjno-
ści wizualnej stron, nie osiągają zwiększenia jego jakości użytkowej. Fakt ten mu-
szą uwzględniać osoby decydujące o zmianach w kształtowaniu serwisów interne-
towych. 
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QUALITY IN USE OF BUSINESS WEBSITE – CASE STUDY 
 
 

Summary 
 
 The paper described application of hierarchical model of e-business website cha-
racteristic for quality in use expert’s evaluation. Following versions of websites had 
been tested for five years (from 2006 to 2011). In this particular case results of re-
searches show that changes concentrate on increasing attractiveness of the web pages. It 
is not always connected with quality in use improvement of website. 
 

Translated by Krzysztof Hankiewicz 
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AKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
W BIZNESIE INTERNETOWYM ― METODYKA ORAZ WYNIKI BADAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pomiar aktywności informacyjnej w biznesie internetowym stanowi zagadnie 
nowe. Pojęcie biznesu internetowego przyjęte w rozważaniach rozumiane jest jako 
prowadzenie działalności komercyjnej z wykorzystaniem witryny internetowej 
bazującej na szeroko rozumianych technologiach internetowych. W celu określenia 
poszczególnych działań aktywności informacyjnej, źródeł informacji wykorzysty-
wanych w procesach pozyskiwania i przekazywania informacji, narzędzi służących 
do wyszukiwania informacji w Internecie, usług internetowych oraz narzędzi 
i technologii ochrony danych badanych podmiotów stworzony został autorski mo-
del internetowej aktywności informacyjnej (pozyskiwania i przekazywania infor-
macji) w biznesie internetowym. Model ten obejmuje następujące elementy1: 

 źródła informacji w Internecie (pierwotne i wtórne), 
 narzędzia i usługi internetowe służące do realizacji procesów przekazywa-

nia i pozyskiwania informacji w Internecie, 
 sposoby realizacji form przekazywania i pozyskiwania informacji wyko-

rzystywane w Internecie, 
 techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z witryną 

WWW, 

                                                 
1  Szersze omówienie modelu zaprezentowano w publikacji: M. Krzesaj: Internetowa ak-

tywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E-gospodarka w Polsce. Stan 
obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010. 
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 wewnętrzne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa. 
 Na podstawie wyszczególnionych składników zaprezentowanych w modelu 
skonstruowano narzędzie badawcze (kwestionariusz ankietowy) służące do pomiaru 
aktywności informacyjnej. Odpowiedzi respondentów na postawione pytania po-
zwoliły na scharakteryzowanie: próby badawczej oraz zmiennych wpływających na 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji. 
 Ze względu na ograniczenia ramowe niniejszej publikacji autor przedstawia 
jedynie część wyników badań poświęconych aktywności informacyjnej w różnych 
rodzajach biznesu internetowego. 
 
 
1. Metodyka badań 
 
 1.1. Proces doboru próby 
 Nie ma danych wtórnych, które pozwoliłyby ocenić internetową aktywność 
informacją w sposób przekrojowy, dlatego ze względu na cele badania, duże roz-
proszenie przestrzenne oraz charakter badanych podmiotów konieczne stało się 
pozyskanie danych pierwotnych. Adekwatną metodą pozyskania takich danych była 
w tym przypadku metoda ankietowa. Opracowano narzędzie badawcze do pomiaru 
internetowej aktywności informacyjnej podmiotów prowadzących działalność  
w Internecie. Główne badanie poprzedzono badaniem pilotażowym przeprowadzo-
nym na próbie 20 podmiotów w okresie luty–marzec 20102.  
 Metodyka badań polegała na przeprowadzeniu sondażu ankietowego na celo-
wo dobranej grupie badawczej podmiotów rynkowych. Pierwszym kryterium dobo-
ru było posiadanie przez przedsiębiorstwo własnej witryny WWW. Oczywiście 
przedsiębiorstwo to nie musi odnosić z tego powodu bezpośrednich, wymiernych 
korzyści finansowych (np. poprzez bezpośrednią sprzedaż produktów w sklepie 
internetowym), gdyż witryna może pełnić np. funkcję promocyjną, prezentacyjną, 
komunikacyjną lub narzędzia badań marketingowych, a dopiero pośrednio wpływać 
na zyskowność. Dlatego drugim kryterium doboru było ustalenie, czy witryna służy 
do prowadzenia działalności i jaki jest model tej działalności. 
 Wśród różnych metod komunikowania się z respondentami wykorzystano: 
wywiad telefoniczny oraz kwestionariusz ankietowy umieszczony na stronie 
www.moje-ankiety.pl. W pierwszym etapie na adresy e-mailowe pozyskane ze stron 
przedsiębiorstw wysłane zostały zaproszenia do udziału w badaniach. Zaproszenie 
zawierało link do strony, na której umieszczono elektroniczny kwestionariusz an-
kietowy. W drugim etapie ankieterzy przeprowadzali telefoniczne badania ankieto-
we lub zachęcali do wypełnienia kwestionariusza umieszczonego na stronie. 

                                                 
2  Jego celem była weryfikacja opracowanego narzędzia badawczego do pomiaru interne-

towej aktywności informacyjnej, a także sprawdzenie przyjętych założeń badawczych. 
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 Realizując założone cele badań, wyboru przedsiębiorstw do grupy badawczej 
dokonano w oparciu o najpopularniejszy w Polsce katalog stron internetowych: 
katalog.onet.pl. Katalogi stron WWW zawierają posegregowane tematycznie na 
kategorie zbiory linków do stron internetowych uporządkowanych oraz ocenionych 
przez moderatorów danego katalogu. Najczęściej spotykane katalogi mają strukturę 
drzewiastą zawierającą listę głównych kategorii. W poszczególnych kategoriach 
znajdują się opisane i ocenione przez redaktorów strony WWW. Poszczególne ka-
tegorie tematyczne mają niższe stopnie hierarchii, które zawężają zakres poszuki-
wań. W katalogu stron WWW portalu Onet.pl znajduje się 18 kategorii tematycz-
nych. Wybór katalogu stron internetowych jako źródła informacji o zakresie dzia-
łalności przedsiębiorstwa oraz adresie strony WWW został podyktowany wiary-
godnością informacji tam umieszczanych (ocena dokonywana przez ludzi). 
Z 18 kategorii tematycznych wybrano trzy: Firmy wg branż, Internet i komputery 
oraz Biznes i ekonomia. W dalszej kolejności wyselekcjonowano 50 podkategorii, 
które zawierały adresy stron 7546 przedsiębiorstw. 
 Jak już stwierdzono, drugim kryterium doboru podmiotów do grupy badaw-
czej był model biznesu internetowego. Wybór przedsiębiorstw oparty został na 
nazwach wybranych podkategorii, które jednoznacznie wskazywały na model pro-
wadzonej działalności. Chodziło zatem o to, aby w próbie były reprezentowane 
przedsiębiorstwa realizujące następujące modele: brokerski, reklamowy, pośrednika 
informacyjnego, kupiecki, producenta, sieci afiliowanej, subskrypcyjny, taryfowy. 
 Taka metoda doboru próby pozwoliła uzyskać odpowiedzi na szereg pytań  
i problemów badawczych. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do badań stosują 
różnorodne formy, metody i narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania i przeka-
zywania informacji. Ostatecznej weryfikacji głównego sposobu zarabiania realizo-
wanego przez przedsiębiorstwo (czyli przynależności do określonego modelu biz-
nesu internetowego) dokonywał sam badany podmiot, wybierając jedną 
z odpowiedzi na pytanie piąte kwestionariusza ankietowego. 
 Główna część badań przeprowadzona została zatem na podstawie wybranych 
50 podkatalogów, zawierających 7546 podmiotów, w okresie maj–czerwiec 2010. 
W efekcie zebrano 185 kwestionariuszy ankietowych, co oznacza zwrotność zaled-
wie 2,45%. Wśród 7546 wysłanych zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu 347 
nie dotarło do adresatów, co stanowi 4,6% udziału (powód: problemy techniczne 
lub podany błędny e-mail w katalogu). Jedną z głównych przyczyn tak niskiej 
zwrotności była duża liczba pytań zawartych w kwestionariuszu (tak ocenili to sami 
respondenci). 
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2. Charakterystyka próby badawczej 
 
 Wyznaczając hierarchię ważności odpowiedzi respondentów na pytania jed-
nokrotnego wyboru, posłużono się wartością średnią liczbowych ocen (wag) dla 
n = 185 odpowiedzi, przy czym pięciostopniową skalę Likerta przekształcono na 
skalę liczbową według schematu: bardzo często – 4, często – 3, czasami – 2, bardzo 
rzadko – 1, nigdy – 0, lub dla ocen (wag): bardzo wysokie – 5, wysokie – 4, prze-
ciętne – 3, niskie – 2, bardzo niskie – 1. W pytaniach wielokrotnego wyboru na 
rysunkach prezentowana jest suma wskazań odpowiedzi udzielanych przez respon-
dentów. 
 Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniach najliczniejszą grupę 
stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność 1–3 lat (38%), 4–10 lat ich odse-
tek wyniósł 35%, 11–15 lat – 13%, a powyżej 15 lat – 14%3. 
 Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, a dotyczących 
liczby zatrudnionych osób dokonano podziału na cztery kategorie wielkości przed-
siębiorstw. Miarą wielkości przedsiębiorstwa była liczba zatrudnionych pracowni-
ków, a wyróżnione kategorie to: mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające poniżej 10 
pracowników), przedsiębiorstwo małe (zatrudniające poniżej 50 pracowników), 
przedsiębiorstwo średnie (zatrudniające poniżej 250 pracowników) oraz przedsię-
biorstwo duże (zatrudniające 250 i więcej pracowników).  
 

 
 

Rys. 1. Procentowy udział przedsiębiorstw pod względem wielkości (n = 185) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
3  Przyjmując rok 1995 za początek ogólnodostępnego Internetu w Polsce, można założyć, 

że badane przedsiębiorstwa prowadzące działalność dłużej niż 15 lat stanowią przedsiębiorstwa 
sprzed „ery Internetu”. 
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 W badanej próbie przedsiębiorstw największy udział procentowy stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa (74%), a najmniejszy przedsiębiorstwa duże (4%) (rysu-
nek 1). Wśród 185 przedsiębiorstw – 36 (19%) zadeklarowało prowadzenie działal-
ności wyłącznie w Internecie, a 149 określiło swoją formę działalności jako mie-
szaną (81%). W grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie 
w Internecie mikroprzedsiębiorstwa mają największy udział procentowy 81%, pod-
czas gdy w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność tradycyjną oraz  
w Internecie odsetek ten jest już mniejszy (72%). Z kolei procentowy udział przed-
siębiorstw małych i średnich prowadzących działalność tylko w Internecie wyniósł 
odpowiednio 11% i 3% i był mniejszy w stosunku do grupy przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność mieszaną odpowiednio: 17% i 6%. 
 Ze względu na możliwe relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem: 
B2B, B2C i B2G, badane podmioty najczęściej kierują swoje oferty do: przedsię-
biorstw – 159, klientów indywidualnych – 128, administracji publicznej – 26 
(przedsiębiorstwa wybierały maksymalnie 2 odpowiedzi). 
 Zgodnie z przyjętą metodologią przedsiębiorstwa w pytaniu piątym same 
określały realizowany model biznesu internetowego. Na rysunku 2 przedstawiono 
liczebność przedsiębiorstw w ośmiu określonych w ten sposób grupach modeli. 
Najliczniejsze grupy reprezentują model producenta (41,1%) oraz model kupiecki 
(25,4%). Model subskrypcyjny wykazało 2,7%, a model sieci afiliowanej zaledwie 
1,1% respondentów. W poszczególnych modelach biznesowych reprezentacja pró-
by badawczej odniesiona do populacji wyniosła: 8,16% – taryfowy, 4,88% – sieci 
afiliowanej, 4,24% – producenta, 3,29% – brokera, 2,33% – kupiecki, 2,19%  
– subskrypcyjny, 1,98% – pośrednika informacyjnego oraz 0,78% – reklamowy4. 
 W badanej próbie witryna internetowa najczęściej pełniła funkcję prezenta-
cyjną. Na drugim miejscu plasuje się funkcja promocji marki, a na trzecim komuni-
kacji z konsumentami/klientami. Dopiero na piątej pozycji znalazła się funkcja 
sprzedaży produktów, a na czwartej funkcja dostępu do katalogów produktów lub 
cenników. Na dalszych pozycjach znalazła się funkcja komunikacji z partnerami 
handlowymi i pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa oraz funkcja witryny jako 
narzędzia badań marketingowych. 
 Wśród metod promocji witryny pierwsze miejsce zajęła rejestracja stron 
WWW w wyszukiwarkach internetowych – 140 odpowiedzi. Drugie miejsce zajęła 
rejestracja stron w katalogach stron internetowych – 134, a trzecie optymalizacja 
kodu HTML pod kątem wyszukiwarek – 118. Dalsze pozycje zajmują w kolejności: 
reklama internetowa – 116, wymiana linków – 93, optymalizacja dokumentów nie-
tekstowych – 73 i PR – 55. 

                                                 
4  Obliczony procentowy udział jest to stosunek liczby przedsiębiorstw, które same określi-

ły realizowany model biznesowy, do liczby przedsiębiorstw wybranych na podstawie drugiego 
kryterium doboru celowego. 
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Rys. 2.  Liczebność przedsiębiorstw w grupach realizujących poszczególne modele biznesu 
internetowego (n = 185), (pytanie jednokrotnego wyboru) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kolejny ranking dotyczy wykorzystywania w badanych przedsiębiorstwach 
systemów informatycznych. Respondenci wskazują na systemy ewidencyjno- 
-transakcyjne jako stosowane najczęściej. Na dalszych pozycjach znajdują się nie-
wielkie aplikacje klasy CMS i CRM, które obejmują wybrany obszar działalności 
przedsiębiorstwa. Dopiero na ostatniej pozycji znalazły się zintegrowane systemy 
klasy MRP/ERP, co można tłumaczyć zastosowaniem ich przez duże przedsiębior-
stwach (obejmują swoim zasięgiem większość obszarów działalności przedsiębior-
stwa) oraz niską liczebnością dużych podmiotów w badanej próbie (4%). Popular-
ność wskazanych systemów informatycznych zależna jest także od wysokości kosz-
tów wdrażania oraz funkcjonowania systemów.  
 
 
3. Charakterystyka zmiennych wpływających na pozyskiwanie i przekazywa-

nie informacji 
 
 Wyniki badań przedstawione w tym rozdziale ukazują stopień wykorzystania: 
działań służących do pozyskiwania informacji z wtórnych i pierwotnych źródeł 
informacji, badań marketingowych, usług internetowych, narzędzi służących do 
wyszukiwania informacji w Internecie, form/działań promocji w badanych przed-
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siębiorstwach. Rozdział podsumowuje ranking natężenia przepływu informacji  
z wykorzystaniem usług internetowych w działalności badanych przedsiębiorstw. 
 Do czołowych działań służących do pozyskiwania informacji z wtórnych źró-
deł wskazywanych przez respondentów zaliczyć należy: monitorowanie zawartości 
stron (średnia ocen 2,78), obserwacja reklamy obcej (2,56) oraz śledzenie publikacji 
elektronicznych (2,33) – rysunek 3. Wysoka wartość średnich ocen wskazuje na 
duże znaczenie wyżej wymienionych działań. 
 

 
 

Rys. 3.  Ranking stopnia wykorzystania działań służących do pozyskiwania informacji  
z wtórnych źródeł informacji (n = 185), (pytanie jednokrotnego wyboru) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wśród metod służących do bezpośredniego zbierania informacji pierwsze 
miejsce zajmuje śledzenie ruchu na własnej witrynie WWW przedsiębiorstwa 
(2,83). W czołówce znajduje się monitorowanie zachowań użytkowników danej 
witryny (2,42) oraz obserwacje podczas kontaktu z klientami (2,15) – rysunek 4. 
Istotne znaczenie mają również formularze rejestracyjne (1,78). Pozostałe metody 
pozyskiwania informacji ze źródeł pierwotnych mają mniejsze znaczenie (od 1,45  
– monitorowanie dyskusji internetowych, do 0,57 – zogniskowany wywiad grupo-
wy). Śledzenie ruchu na własnej witrynie WWW oraz monitorowanie zachowań 
użytkowników wskazuje na znajomość wśród badanych podmiotów odpowiednich 
metod eksploracji danych Web oraz narzędzi analizy danych, np. Google Analytics. 
Respondenci przykładają większą wagę do automatycznych metod dających obiek-
tywny wynik. 
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Rys. 4.  Ranking stopnia wykorzystania metod do bezpośredniego zbierania informacji  
z pierwotnych źródeł informacji (n = 185), (pytanie jednokrotnego wyboru) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W kolejnym rankingu wśród siedmiu rodzajów badań marketingowych re-
spondenci wskazali badania opinii/postaw klientów jako stosowane najczęściej 
(2,41). Na drugim miejscu znalazło się badanie reklamy (2,22). Średnie wartości 
wag pozostałych rodzajów badań znalazły się w przedziale od 1,9 – badania udziału 
i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, do 1,96 – badań na potrzeby strategii 
marketingowej. Badania reklamy sąsiadują z badaniami udziału i konkurencyjności 
przedsiębiorstw na rynku, co oznacza, że respondenci przywiązują do tych zagad-
nień jednakową wagę. 
 Zdecydowanie największą popularnością wśród usług internetowych stosowa-
nych przez przedsiębiorstwa cieszy się poczta elektroniczna (3,85). Na drugim 
miejscu plasują się usługi hostingowe (2,71), a na trzecim komunikatory interneto-
we (2,45). Internetowe usługi badawcze zajęły odległe miejsce w rankingu stopnia 
wykorzystania usług internetowych w działalności przedsiębiorstwa. Można stąd 
wyciągnąć wniosek, że wysoki stopień wykorzystania badań marketingowych 
oznacza realizację badań przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie. 
 Kolejna grupa pytań pozwoliła przeanalizować stopień wykorzystania narzę-
dzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie. Zdecydowanym liderem 
wśród narzędzi są wyszukiwarki internetowych stron WWW (3,86). Drugie miejsce 
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zajmują wyszukiwarki multimedialne (2,25), a trzecie katalogi stron WWW (1,89). 
Najistotniejszą rolę odgrywają wyszukiwarki internetowe – różnica średnich warto-
ści pomiędzy wyszukiwarkami a katalogami stron wynosi aż 1,97. 
 Niska ocena zastosowania precyzyjnych narzędzi, takich jak tematyczne wy-
szukiwarki stron (1,81) czy wyszukiwarki adresowe (1,54), może wskazywać na 
brak potrzeby stosowania takich narzędzi (potrzebne informacje pozyskiwane są 
za pomocą innych narzędzi). 
 Rozsyłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej to najczęściej stosowana 
forma promocji w badanych przedsiębiorstwach. Drugie i trzecie miejsce w tych 
ocenach zajmuje odpowiednio reklama w wyszukiwarkach (1,95) oraz reklama na 
witrynie WWW przedsiębiorstwa (1,95). Wymianę linków (1,66), a także elektro-
niczne biuletyny (1,64) należy zaliczyć do działań dość często wykorzystywanych 
w badanych przedsiębiorstwach. 
 Ranking natężenia przepływu informacji z wykorzystaniem usług interneto-
wych w działalności badanych przedsiębiorstw ukierunkowany jest głównie na 
wymianę informacji z klientami, dostawcami, jak i instytucjami (4,01). Wśród re-
spondentów wyższa jest ocena wagi przekazywania informacji dotyczącej przedsię-
biorstwa (3,81) niż pozyskiwania informacji z otoczenia przedsiębiorstwa (3,62). 
Różnica średnich wag pomiędzy przekazywaniem i pozyskiwaniem wynosi zaled-
wie 0,19. Można zatem uznać, że natężenie informacji przekazywanej i dotyczącej 
przedsiębiorstwa jest równoważne natężeniu informacji pozyskiwanych z otoczenia 
przedsiębiorstwa. Ukierunkowanie na „wymianę” pokazuje, że respondenci są na-
stawieni na współpracę informacyjną z klientami, dostawcami i instytucjami. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie przedstawionej charakterystyki próby badawczej można poka-
zać statystyczny wizerunek przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniach. Jest to 
mikroprzedsiębiorstwo prowadzące działalność tradycyjną oraz w Internecie 
w okresie od roku do 3 lat. Najczęściej zachodzącymi interakcjami pomiędzy 
przedsiębiorstwem a otoczeniem w Internecie są relacje typu B2B oraz B2C. Przed-
siębiorstwo to najczęściej realizuje model producenta, w którym witryna interneto-
wa odgrywa rolę prezentacyjną. Główną metodą promocji witryny WWW jest jej 
rejestracja w wyszukiwarkach internetowych. Najczęściej stosowanym systemem 
informatycznym jest system ewidencyjno-transakcyjny. 
 Zaprezentowane rankingi pozwoliły jedynie na scharakteryzowanie stopnia 
wykorzystania internetowej aktywności informacyjnej. W przyszłych badaniach 
można ponadto ustalić hierarchię form internetowej aktywności informacyjnej. 
Zagadnienie efektywności poszczególnych działań w zakresie internetowej aktyw-
ności informacyjnej jest nadal otwarte i wymaga dalszych badań. 
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* 
 Praca naukowa finansowana jest ze środków na naukę w latach 2010–2011 
jako projekt badawczy promotorski nr NN112342538 pt. Wpływ internetowej ak-
tywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu Inter-
netowego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Adama Czerwińskiego. 
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INFORMATION ACTIVITY OF COMPANIES IN ONLINE BUSINESS  
– METHODOLOGY AND RESULTS 

 
 

Summary 
 
 The present paper has discussed an issue concerning information activity on the 
Internet. The author of this paper has presented Model of Information Activity on the 
Internet in order to qualify actions of signalling and screening information on the Inter-
net. 
 On the basis of the model a questionnaire has been created to research information 
activity in online business and includes questions concerning: primary and secondary 
sources of information available on the Internet, Internet tools, techniques of signalling 
and screening information on the website (e.g. techniques presentation and searching), 
internal information systems. 
 The author has presented research methodology and some of the results of the 
questionnaire survey conducted in May-June 2010 (the questionnaire was sent to 7,546 
companies). As a result, 185 surveys were collected. The presented results allow to 
characterize the companies as for their information activity. 
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WSPARCIE E-BIZNESU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INNOWACYJNA GOSPODARKA – ISTOTA, ZASADY I REALIZACJA DZIAŁANIA 8.1 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Biznes internetowy jest jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów 
polskiej gospodarki. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że pod koniec 2010 roku 
sektor firm internetowych wart był ponad 20 mld zł1. Biznes internetowy (e-biznes) 
polega na uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w przestrzeni 
wirtualnej. E-biznes składa się z kilku segmentów, takich jak: e-usługi (m.in. porta-
le, porównywarki, serwisy społecznościowe, aplikacje internetowe), e-marketing 
(m.in. usługi reklamowe on-line, pozycjonowanie, sieci reklamowe) oraz handel 
elektroniczny (sklepy internetowe, wirtualne pasaże, serwisy aukcyjne). 
 Rozwój e-biznesu od początku opierał się na indywidualnej przedsiębiorczości 
i prywatnym kapitale. Firmy internetowe operują na wysoce konkurencyjnym ryn-
ku, o globalnym charakterze i dużej zmienności. Bardzo często pomysły na biznes 
internetowy mają innowacyjny charakter. Aby wspomóc tego typu projekty, pań-
stwo postanowiło uruchomić programy nakierowane na dofinansowanie wybranych 
przedsięwzięć internetowych, rokujących nadzieję na ekspansję międzynarodową. 
Uruchomiono działania 8.1 i 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG). 
 Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy i oceny dotych-
czasowych założeń, zasad i efektów realizacji Działania 8.1 Programu Operacyjne-

                                                 
1  A. Milcz: Wprowadź się do Internetu, „Rzeczpospolita”, 17.11.2010, http://www.rp.pl/ 

artykul/9211,565178_Wprowadz-sie-do-Internetu.html 
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go Innowacyjna Gospodarka. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu w roz-
ważaniach pominięto bliźniaczy program wsparcia – Działanie 8.2 PO IG. 
 
 
1. Tendencje rozwojowe biznesu internetowego w Polsce 
 
 Biznes internetowy powstał na kanwie gospodarczego zastosowania Internetu. 
Polega on na funkcjonowaniu w wirtualnej przestrzeni (biznes w Internecie). Moż-
liwości informacyjne, komunikacyjne oraz transakcyjne pozwoliły na uruchomienie 
i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Przykładami tego typu 
przedsięwzięć są portale, serwisy społecznościowe, firmy zajmujące się pozycjo-
nowaniem i sklepy internetowe. Mimo relatywnie wczesnej fazy życia sektora, jako 
że początków e-biznesu można doszukać się w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, 
ukształtowały się segmenty rynkowe. W tym kontekście można wyróżnić2:  

 serwisy i usługi internetowe: portale, serwisy ogłoszeniowe, serwisy spo-
łecznościowe, wortale, współdzielenie się filmami, porównywarki cenowe 
itp.; 

 agencje e-marketingowe: agencje interaktywne, agencje SEO/SEM, inter-
netowe sieci reklamowe; 

 e-commerce: sklepy internetowe, serwisy aukcyjne, wirtualne pasaże. 
 Prezentowane segmenty e-biznesu należy uzupełnić o firmy obsługujące, takie 
jak producenci oprogramowania, firmy hostingowe, obsługa płatności interneto-
wych. Wymienione przedsiębiorstwa nie mają charakteru internetowego sensu 
stricto, jednakże bez ich współdziałania nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowa-
nie firm internetowych.  
 Każdy z prezentowanych segmentów ma swoją specyfikę funkcjonowania, 
przejawiającą się w wymaganych nakładach, obowiązujących przepisach prawa  
i uzansach, intensyfikacji konkurencji i zmienności otoczenia. Jednakże każdy  
z nich znajduje się w fazie wzrostowej. Największy pod względem wartości seg-
ment e-biznesu – handel elektroniczny, zwiększył obroty w 2010 roku do 15,5 mld 
zł3. Oznacza to dynamikę rzędu 17,40% w stosunku do roku 2009 i 40,9% w sto-
sunku do roku 2008. Warto odnotować, że powyższy przyrost obrotów e-commerce 
miał miejsce w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce i kryzysu gospo-
darczego w Europie Zachodniej i USA. 
 Podobnie wygląda sytuacja drugiego pod względem generowanych obrotów 
segmentu e-biznesu: serwisów i usług internetowych. Tego typu przedsięwzięcia 
uzyskują przychody przede wszystkim z tytułu sprzedaży nośników reklamy,  
                                                 

2  M. Grzechowiak et al.: Internet 2k10, International Data Group Poland SA, Warszawa 
2010, http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip, s. 6. 

3  P. Mazurkiewicz: Polacy szturmują sklepy w sieci, „Rzeczpospolita”, 2.02.2011, 
http://www.rp.pl/artykul/72960,603756_Polacy-szturmuja-sklepy-w-sieci.html 
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a także różnego rodzaju abonamentów, treści, płatnych funkcji (także w modelu 
freemium). W 2010 roku dynamika przyrostu wpływów reklamowych osiągnęła 
około 20% i sięgnęła wartości 1,6 mld zł4. Wzrost przychodów miał miejsce rów-
nież z tytułu pozostałych źródeł przychodu w omawianym segmencie. Szacować 
można, że stanowią one co najmniej 1,5 mld zł5. 
 Przyszłość e-biznesu wygląda pozytywnie. Składa się na to szereg przesłanek. 
Po pierwsze, w aktywność zawodową wchodzi pokolenie Y, którego jedną z pod-
stawowych cech jest przywiązanie do użytkowania technologii teleinformatycz-
nych. Dla pokolenia Y wszelkie czynności zawodowe, takie jak zakładanie biznesu 
w Internecie, kontakt rówieśnikami czy dopełnienie formalności urzędowych, po-
winny odbywać się przez Internet6. Po drugie, obecnie w Polsce uruchamiane są 
projekty z zakresu e-administracji, które upowszechnią ideę elektronicznego zała-
twiania spraw. Przede wszystkim chodzi tutaj o wydawanie nowych dowodów oso-
bistych z wszytą funkcją podpisu cyfrowego. Po trzecie, w zakresie e-biznesu  
i społeczeństwa informacyjnego Polskę dzieli dystans do przodujących państw, 
takich jak USA czy kraje nordyckie. Patrząc przez pryzmat takich wskaźników, jak 
penetracja Internetu, udział e-commerce’u w handlu detalicznym, szerokopasmowy 
dostęp do Internetu itp., wiele zostało do zrobienia. Stwarza to naturalny potencjał 
do wzrostu w porównaniu do państw bardziej zaawansowanych pod kątem  
e-biznesu. 
 Przytoczone wyżej trendy nie oznaczają, że każdy nowy biznes w Internecie 
będzie sukcesem. Szacuje się, że w polskiej przestrzeni Internetu codziennie swój 
byt kończą dwie internetowe firmy. Z drugiej strony w ciągu tego samego dnia 
uruchamianych jest pięć nowych przedsięwzięć internetowych7. 
 
 

                                                 
4  ele: Rekordowy wzrost reklamy internetowej w Polsce, „Rzeczpospolita”, 22.12.2010, 

http://www.rp.pl/artykul/9211,582831-Rekordowy-wzrost-reklamy-internetowej.html 
5  M. Fura: Największe portale stawiają na e-pocztę, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

10.12.2010, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/471038,najwieksze_portale_stawiaja_na_e_ 
poczte.html; M. Lemańska: Coraz więcej pieniędzy z cyfrowej rozrywki w Polsce, „Rzeczpospoli-
ta”, 01.09.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,529708-Coraz-wiecej-pieniedzy-z-cyfrowej-
rozrywki- w-Polsce.html 

6  J. Solska: Raport: Pokolenie Y na rynku pracy. Młodość idzie w klapkach, „Polityka”, 
13.10.2009, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-
pracy.read 

7  M. Ścibior: Polski e-commerce na zakręcie?, „Internet Standard”, 7.10.2008, 
http://www.internetstandard.pl/news/169511/Polski.e.commerce.na.zakrecie.html 
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2.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – założenia i charaktery-
styka w odniesieniu do e-biznesu 

 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, uruchomiony 2 października 
2007 roku, jest jednym z instrumentów polityki gospodarczej państwa nakierowanej 
na podniesienie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Istotą wdroże-
nia omawianego programu jest bowiem wspieranie innowacyjności rozumianej jako 
wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwią-
zania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub orga-
nizacji8. Podstawowym celem programu jest unowocześnienie polskiej gospodarki, 
poprawa jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz stworzenie rezer-
wuaru miejsc pracy opartych na wiedzy. 
 PO IG jest realizowany w latach 2007–2013. Składa się z ośmiu obszarów 
priorytetowych, tzw. osi. Każda oś ma swój budżet9: 

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii – 1299,27 mln euro. 
2. Infrastruktura sfery B+R – 1299,27 mln euro. 
3. Kapitał dla innowacji – 340,00 mln euro. 
4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – 3429,71 mln euro. 
5. Dyfuzja innowacji – 398,99 mlm euro. 
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – 410,63 mln euro. 
7. Społeczeństwo informacyjne, budowa elektronicznej administracji  

– 788,24 mln euro. 
8. Społeczeństwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności gospodarki  

– 1415,86 mln euro. 
 Analiza budżetu poszczególnych priorytetów wskazuje na wysoką pozycją 
przedsięwzięć nakierowanych na e-biznes. Działania związane z firmami interne-
towymi są na drugim miejscu pod względem zaplanowanych wydatków. W ramach 
osi ósmej występują dwa działania przeznaczone bezpośrednio dla przedsiębior-
ców: Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej oraz Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
typu B2B. W całym okresie programowania 2007–2013 na Działanie 8.1 zarezer-
wowano 390 mln euro, a na 8.2 – 460 mln10.  
 Przewidywane są określone efekty realizacji działań 8.1 i 8.2 PO IG do 2013 
roku. Cele w zakresie wymienionych dwóch działań to: uruchomienie 11,4 tys. 

                                                 
8  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ra-

my Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 6. 
9  Wsparcie dla przedsiębiorców. Wprowadzenie, „Innowacyjni”, Biuletyn Programu Ope-

racyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007, nr 1, s. 3. 
10  Informacje o działaniach 8.1 i 8.2 PO IG, Portal Informacyjny E-biznesu, 

http://www.web.gov.pl/informacje-podstawowe-o-dofinansowaniu/38_18_informacje-o-dziala-
niach-8-1-i-8-2-po-ig.html 
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przedsiębiorstw internetowych, wzrost liczby usług elektronicznych do 11 tys. 
(8.1), powstanie 17,5 tys. miejsc pracy (8.1, 8.2)11. 
 

Tabela 1 
Warunki otrzymania dofinansowania w ramach działań 8.1 i 8.2 PO IG 

 

Kryterium Działanie 8.1 Działanie 8.2 

Typ przedsię-
biorstwa: 

mikro- i mali przedsiębiorcy 
prowadzący działalność nie 
dłużej niż 12 miesięcy  

mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy 

Cel dofinan-
sowania: 

 świadczenie e-usług, 
 tworzenie produktów 

cyfrowych potrzebnych 
do świadczenia e-usług 

 realizacja procesów biznesowych  
w formie elektronicznej pomiędzy 
firmami (B2B), 

 automatyzacja wymiany danych po-
między systemami informatycznymi 
współpracujących firm 

Wysokość 
dofinansowa-
nia: 

 dofinansowanie może 
pokryć do 70% wydat-
ków w projekcie (wy-
datków kwalifikowa-
nych),  

 maksymalna kwota 
wynosi 175 tys. euro 
zgodnie z zasadą pomo-
cy de minimis 

może pokryć wydatki kwalifikowane do: 
 85% wydatków na działania informa-

cyjne i wynagrodzenia (przy spełnie-
niu dodatkowych warunków),  

 40%–70% wydatków na nowe inwe-
stycje (w zależności od regionu),  

 50% wydatków na doradztwo,  
 25% wydatków na szkolenia specjali-

styczne 
Czas trwania 
projektu: 

do 2 lat do dwóch lat 

Wymagania:  

 wytworzenie, świadcze-
nie i aktualizacja co 
najmniej jednej e-usługi,  

 kontynuowanie działal-
ności przez 3 lata od za-
kończenie projektu 

 firma składająca wniosek musi współ-
pracować co najmniej z 2 innymi fir-
mami na podstawie zawartych umów  
i planować rozpoczęcie lub rozwój 
rozwiązań elektronicznych służących 
do tej współpracy,  

 istnieje wymóg kontynuowania dzia-
łalności przez 3 lata od zakończenie 
projektu 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Informacje o działaniach 8.1 i 8.2 PO IG, Portal 

Informacyjny E-biznesu…, op. cit. 
 
 Istota realizacji projektów w ramach działań 8.1 i 8.2 polega na otrzymaniu 
bezzwrotnego dofinansowania poprzez refundację wydatków kwalifikowanych 
zainwestowanych w dane przedsięwzięcie (projekt). Jednakże aby stać się benefi-

                                                 
11  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013…, op.cit., s. 131–132. 



Wsparcie e-biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna… 63

cjentem programu, należy spełnić szereg wymagań. Podstawowe wymagania ujęto 
w tabeli 1. 
 
 
3. Analiza i ocena realizacji Działania 8.1 
 
 Półmetek funkcjonowania Działania 8.1 PO IG potwierdza duże zaintereso-
wanie programem wśród przedsiębiorców. Dotychczas zrealizowano 5 rund kon-
kursowych w latach 2008, 2009 i 2010. Ich wyniki przedstawiono w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
Liczba oraz wartość złożonych i zaakceptowanych wniosków  

w ramach Działania 8.1 PO IG 
 

 Runda konkursu 

Data konkursu 
15.09 – 

26.09.2008 
2.03 – 

5.03.2009 
13.07 – 

16.07.2009 
26.10 – 

29.10.2009 
30.07 – 

30.09.2010 

Liczba wniosków 449 822 1329 2816 1852 

Liczba wniosków 
zaakceptowanych 

221 352 434 388 NA* 

Wnioskowana 
wartość dotacji 
(mln zł) 

193 492 898 1896 NA 

Przyznana wartość 
dotacji (mln zł) 

92 212 278 233 NA 

 
*NA – nieopracowana zbiorcza lista zaakceptowanych wniosków z konkursu przeprowa-
dzonego w 2010 r. 
 
Źródło:  Osiecki A.: Będzie kontrola projektów internetowych, „Rzeczpospolita”, 

19.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie_kontrola_projektow_ 
internetowych.html; Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, PARP 
2010, http://poig.parp.gov.pl/index/index/910; Pierwszy elektroniczny nabór wnio-
sków na e-dotacje zakończył się sukcesem. W Generatorze Wniosków zarejestro-
wano 1852 wnioski, PARP 2010, http://www.parp.gov.pl/index/more/17867 

 
 Jak wskazują dane zamieszczone w tabeli 2, z konkursu na konkurs przybywa 
chętnych na założenie nowego biznesu internetowego. Wyjątkiem jest ostatni kon-
kurs, z roku 2010, którego wyniki są jeszcze nieopracowane. Otóż od ostatniego 
przeprowadzonego konkursu znacznie zaostrzono kryteria merytoryczne przyznania 
dofinansowania. Nowe kryteria w sposób bezwzględny nastawione były na promo-
cję projektów o charakterze międzynarodowym. Zwiększyła się też liczba kryte-
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riów, które wniosek musi spełnić. O ile wcześniej było to 9 kryteriów merytorycz-
nych, o tyle w ostatnim konkursie przybyło 7 nowych. Dodatkowo zmniejszono 
maksymalną kwotę dofinansowania z 850 tys. zł na 490 tys. Wszystkie te czynniki 
razem wzięte przełożyły się na spadek zainteresowania potencjalnych beneficjen-
tów.  
 Warto zauważyć, że spada procent pozytywnie ocenionych wniosków. O ile  
w pierwszym konkursie było to 49,2%, to w ostatniej edycji, z 2009 roku – 13,7%. 
Autor szacuje, że udział zaakceptowanych wniosków w konkursie z 2010 roku 
będzie niższy i osiągnie poziom 3–5%, przy czym bardziej prawdopodobna jest 
dolna granica szacowanego przedziału. Zmniejszenie liczby udzielanych dotacji 
wynika z radykalnego zaostrzenia kryteriów oceny merytorycznej. W porównaniu 
do poprzednich konkursów projekt musi być dopracowany pod każdym względem 
(rynkowym, finansowym, organizacyjnym), a przede wszystkim musi być idealnie 
opisany. Co więcej, dofinansowane są te projekty, które moją szanse zaistnieć nie 
tylko w Polsce, ale w skali Europy lub świata. Takie ustawienie kryteriów oceny ma 
swoje źródło w zarzutach dotyczących zbytniej łagodności wcześniejszych ocen, co 
skutkowało dofinansowaniem projektów o nikłej rentowności i zawyżonych kosz-
tach. Drugą przesłanką zaostrzenia kryteriów było wyczerpywanie się środków 
finansowych przeznaczonych na działanie. Na koniec 2010 roku w ramach Działa-
nia 8.1 przyznano około 850 mln zł, tj. 53% budżetu na lata 2007–2013. 
 Obecnie trudno ocenić realne skutki realizacji dofinansowanych wniosków. 
Wynika to z faktu, że wnioskodawcy na realizację projektu mają 2 lata i generalnie 
tylko projekty z pierwszych konkursów mają szanse być na odpowiednim etapie 
realizacji. Dodatkowo na opóźnienia w realizacji Działania 8.1 przełożyły się opóź-
nienia w płatnościach zaliczek. Świadczą o tym dane dla czterech działań z osi 8. 
Otóż do czerwca 2010 roku zakontraktowano 19,72% budżetu tej osi, a przedsię-
biorcom przelano jedynie 1,42% budżetu12. 
 
  
Podsumowanie 
 
 Działanie 8.1 PO IG pomyślane było jako szansa dla młodych przedsiębior-
ców, którzy mają pomysł, jak zagospodarować przestrzeń wirtualną, a nie mają na 
to odpowiednich środków. Faktycznie około 1,5 tys. wnioskodawców realizuje 
swoje pomysły. Dla kilku tysięcy osób Działanie 8.1 pozwoliło dokładnie przemy-
śleć pomysł i zapoznać się z wymogami przy realizacji projektów unijnych. Nie-
wątpliwie też funkcjonowanie tego działania przyczyniło się do zdynamizowania 

                                                 
12  W. Sługocki: Bilans i efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka – półmetek perspektywy 2007–2013, materiały z konferencji Od regionów wiedzy i techno-
logii do innowacyjnej gospodarki, Wrocław 2010, s. 8. 
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polskiego e-biznesu i pojawienia się przedsięwzięć, które inaczej nie mogłyby uj-
rzeć światła dziennego. 
 Jednocześnie należy wskazać na niepowodzenia projektu. Na półmetku reali-
zacji Innowacyjnej Gospodarki uruchomionych zostało około 1,5 tys. projektów. 
Gdyby ekstrapolować tę liczbę, to w roku 2013 dofinansowanie dotyczyłoby jedy-
nie około 3 tys. projektów e-biznesowych. To dużo mniej, niż zakładano w celach 
(11,4 tys.). Po drugie, należy zastanowić się nad złagodzeniem aktualnie obowiązu-
jących kryteriów merytorycznych. Wydaje się, że obecny poziom wymogów jest 
zbyt wysoki i obok projektów słabych, niezasługujących na dofinansowanie, prze-
padają też projekty, które miałyby rynkowe szanse. Niewątpliwie odpowiednie 
ustawienie kryteriów oceny jest kluczowe dla skuteczności projektu. Należy sądzić, 
że tak jak to miało miejsce w poprzednich edycjach konkursów, tak i teraz będzie 
dyskusja ekspertów i decydentów, jak zmodyfikować zasady Działania 8.1 PO IG. 
Warto właśnie podkreślić elastyczność zasad tego działania. W sytuacji spowolnie-
nia gospodarczego Polski z lat 2008–2009 wprowadzono uproszczenia w procedu-
rze uzyskania zaliczek, jak również złagodzono wymogi dotyczące zabezpieczeń 
projektu. Było to niewątpliwie wyjście naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów.  
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E-BUSINESS SUPPORT PROGRAMME - THE NATURE, PRINCIPLES  
AND IMPLEMENTATION OF MEASURE 8.1 OPERATIONAL PROGRAMME 

INNOVATIVE ECONOMY 
 
 

Summary 
 
 The paper presents assumptions, goals and characteristics of measure 8.1 Opera-
tional Programme Innovative Economy 2007–2013 (OPIE). Measure 8.1 – introduction 
and development of e-services – is directly focused on financing the Internet undertak-
ings. The purpose of this paper is to analyze and evaluate existing guidelines, principles 
and effects of the measure 8.1 OPIE. An interest, of the Polish entrepreneurs, in partici-
pation in actions focused on e-business financial support was also analyzed.   
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WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ ZE ŚWIADCZENIEM E-USŁUG 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 E-usługi są pojęciem funkcjonującym w praktyce gospodarczej już od kilku 
lat, mimo to wśród specjalistów nie ma zgodności co do jednej definicji e-usługi.  
W Polsce definicję elektronicznej usługi podano w Rozporządzeniu Ministra Roz-
woju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 roku1, według którego przez e- usługę 
należy rozumieć usługę świadczona w sposób zautomatyzowany przy użyciu techno-
logii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sie-
ciach telekomunikacyjnych, na indywidualne „żądanie usługobiorcy, bez jednocze-
snej obecności stron w tej samej lokalizacji”2. Świadczone są za pośrednictwem 
takich kanałów, jak np.: Internet, urządzenia mobilne czy telewizja cyfrowa i sateli-
tarna.  
 Klasyfikacja e-usług obejmuje m.in.: pocztę mailową, czaty, komunikatory 
itp., kursy językowe, zawodowe, profesjonalne kursy dla pracowników firm, studia 
licencjackie, magisterskie i uzupełniające, korepetycje bez udziału nauczyciela, 
książki w wersji elektronicznej, usługi w zakresie administracji, bankowości, ubez-
pieczeń, kultury i turystyki3.  

                                                 
1  DzU 2009, nr 21, poz. 115 – zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Pol-

ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–
2013 

2  Ibidem. 
3  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski: E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Difin, Warszawa 2009. 



Anita Mutwil 68

 W literaturze można spotkać wiele klasyfikacji dotyczących e-usług. Według 
autorów przytoczonej klasyfikacji: Konsekwencją zbyt płynnej i szerokiej definicji 
e-usługi jest mętlik pojęciowy i trudności w jednoznacznym określeniu, czy dana 
aktywność internetowa jest e-usługą, czy nie jest. Wydaje się wręcz niemożliwe 
jednoznaczne wyznaczenie granic e-usługi ze względu na dynamiczny charakter 
środowiska, w którym się ona tworzy i rozwija4. 
 
 
1. Konsumenci e-usług 
 
 W przypadku e-usług ich konsument, aby z nich skorzystać, musi posiadać 
odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną (komputer, dostęp do Internetu,  
a w przypadku niektórych e-usług kamerę, oprogramowanie). Według raportu Ry-
nek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r.:  

 61,5% gospodarstw domowych deklaruje posiadanie komputera, 
 86,1% gospodarstw domowych posiadających komputer ma dostęp do sieci 

Internet, 
 56,3% Polaków korzystała z sieci Internet w ciągu ostatniego miesiąca, 

87% we własnym domu, 39,5% w pracy, 
 71,4% Polaków korzysta z Internetu codziennie, 
 większość osób, które korzystają z Internetu w domu, ma stałe łącze z do-

stępem szerokopasmowym: 25,4% posiada dostęp poprzez łącze o prędko-
ści od 1 do 1,99 Mb/s, a 27% korzysta z łącza o przepustowości od 2 do 
5,99 Mb/s5. 

 Dostęp do Internetu w przypadku przedsiębiorstw określa się na poziomie 
90,1% (z czego w przedsiębiorstwach małych – 88,2%, średnich – 97,7%, dużych  
– 99,6%)6. Sposób wykorzystania Internetu przedstawiono w tabeli 1. 
 Dla konsumentów istotną barierą są koszty związane z dostępem i sprzętem 
(rysunek 1). 
 Według danych OECD miesięczna średnia cena za dostęp do Internetu w paź-
dzierniku 2009 roku kształtowała się w przedziale 19,2–86,13 euro, w Polsce wy-
nosiła 20,41 euro. Koszty dostępu w Polsce należą do jednych z najniższych. 
Uwzględniając parytet siły nabywczej, należy stwierdzić, że sytuacja kształtuje się 

                                                 
4  Ibidem. 
5  Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r. – Raport Urzędu Komunikacji Elektronicz-

nej – http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=188&news_id=6235 
&layout=3&page=text 

6  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm 
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nieco inaczej. W Polsce średnia miesięczna cena za dostęp do Internetu wynosiła 
26,85 euro7 (rysunek 2). 

Tabela 1 
Korzystanie przez Polaków z podstawowych funkcji Internetu (%) 

 
Funkcje 2005 2008 

Korzystanie z poczty elektronicznej 24 38 
Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach 18 33 
Udział w czatach i forach dyskusyjnych 15 31 
Czytanie, pobieranie czasopism on-line 13 19 
Szukanie informacji dotyczących zdrowia 7 19 
Słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line 6 18 
Korzystanie z usług bankowych 6 17 
Telefonowanie przez Internet, odbywanie wideokonferencji 5 15 
Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce 6 14 
Pobieranie programów komputerowych 8 12 
Granie w gry, pobieranie plików z grami i muzyką, filmami 12 12 
Szukanie pracy, wysyłanie ofert 5 8 
Sprzedawanie towarów np. na aukcjach 1 7 

 
Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku, 
http//www.stat.gov.pl/gus/5840_3730_PLK_HTML.htm 

 

 
 

Rys. 1.  Powody nieposiadania dostępu do Internetu wśród gospodarstw bez dostępu do 
Internetu (%) 

Źródło:  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych…,  op. cit. 

                                                 
7  Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii 

Europejskiej, UKE, Warszawa, czerwiec 2010, s. 17–18. 
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Rys. 2.  Miesięczna średnia cena za dostęp do Internetu w odniesieniu do parytetu siły 
nabywczej wg stanu na październik 2009 r. 

Źródło:  Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internet…, op. cit., s. 18. 

 
 
2. Działalność w zakresie e-usług  
 
 Działalność w zakresie e-usług prowadzona jest przez podmioty gospodarcze 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W znacznym stopniu są to przedsię-
biorstwa mikro. Jako przesłanki skłaniające do rozpoczęcia działalności w tym 
zakresie można wskazać: 

 relatywnie niski koszt podjęcia działalności oraz dostępność technologii, 
 wysoką marżę, 
 szybki sukces, 
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 unijne wsparcie8. 
 Do najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się branż e-usług 
należą: komunikacja, handel, rozrywka, finanse, turystyka, edukacja, medycyna 
oraz informacja.  
 Osoby podejmujące działalność w e-usługach cechują się inteligencją, moty-
wacją i kompetencjami społecznymi9. 
 Osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności e-usług wymaga ciągłego ich 
doskonalenia i unowocześniania. Nowoczesna e-usługa powinna bazować na nastę-
pujących założeniach: 

 możliwość utrzymania ciągłości świadczenia usługi, 
 adekwatność wobec tendencji i technologii rynkowych, 
 zdefiniowanie modelu rozwoju usługi (oddzielny serwis lub usługa dedy-

kowana dla konkretnego serwisu)10. 
 Tendencje wskazują, że nowoczesna e-usługa to usługa mobilna. W znacznej 
mierze decydującym czynnikiem jest szybkość połączenia. Przewiduje się, że do 
2015 roku szybkość połączenia z siecią mobilną wzrośnie 10-krotnie. Według ra-
portu firmy Cisco w roku 2015 na świecie będzie w użytku ponad 5,6 mld urządzeń 
osobistych przyłączonych do sieci mobilnych, a także 1,5 mld węzłów M2M (machi-
ne-to-machine), co odpowiada mniej więcej jednemu połączeniu mobilnemu przy-
padającemu na każdego mieszkańca Ziemi. W 2015 r. mobilne wideo będzie stano-
wić 66% całego ruchu w sieciach mobilnych, a to oznacza 35-krotny wzrost w la-
tach 2010–2015. To największy wzrost ruchu związanego z konkretnym zastosowa-
niem sieci mobilnych, jaki przewidziano dotychczas w badaniu Cisco VNI Global 
Mobile Data Traffic Forecast. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet 
wzrośnie 205-krotnie – jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii 
sprzętowych11. 
 Sytuację i prognozę w zakresie szybkości połączeń przedstawiono w tabeli 2. 

                                                 
8  Rozwój e-usług w Polsce, „Media Planet” 2010, nr 1, dodatek do „Gazety Prawnej”,  

s. G7. 
9  B. Mazurek-Kucharska, J. Kuciński, R. Flis: Motywy rozpoczęcia działalności w sferze  

e-usług. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektro-
nicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2009, s. 17. 

10  S. Komorowski, M. Koralewski, A. Kośmider, M. Kraska, J. Langer, K. Nowaczyk,  
J. Pucher: Rozwój sektora e-usług na świecie, PARP, Warszawa 2010, s. 112–114. 

11  http://www.egospodarka.pl/61814,Sieci-mobilne-znacznie-zwieksza-ruch,1,39,1.html 
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Tabela 2 
Szybkości połączeń (kb/s) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Średnia 
szybkość 
połączenia 
mobilnego 

101  215  359  584  934  1465  2220  

Średnia 
szybkość 
połączenia ze 
smartfonu 

613  1036  1443  1953  2608  3424  4404  

 
Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sieci-mobilne-beda-rosly-2283651.html  
 
 Nowoczesna e-usługa powinna się odznaczać się następującymi cechami: 

 mobilność, 
 prostota, 
 oryginalność, 
 otwartość kodu, 
 indywidualizm i personalizacja, 
 społeczność, 
 cloud computing i rozwiązania webowe12. 

 W polskiej gospodarce potrzeby społeczeństwa informacyjnego, mające ten-
dencję wzrostową, jak i oznaki kryzysu gospodarczego, przyczyniły się do rozwoju 
nowych e-usług. Nowe usługi to m.in. serwisy typu social lending, pozwalające na 
wzajemne pożyczanie pieniędzy do kwoty 500 zł13, a także usługi korporacyjnych 
sieci wirtualnych, bilety lotnicze wystawiane tylko w wersji elektronicznej lub kata-
logi elektroniczne obsługujące sieci handlowe14.  
 W zakresie kreowania nowoczesnych e-usług bazujących na mobilnych urzą-
dzeniach sytuacja w Polsce w porównaniu do państw członków Unii Europejskiej 
nie przedstawia się najgorzej, co zaprezentowano na rysunku 3. Niemniej warto 
nadmienić, że Internet w starszych modelach telefonów jest zazwyczaj świadczony 
przy użyciu technologii WAP, EDGE, GPRS i jest wtedy bardzo wolny, w now-
szych modelach telefonów świadczony jest w technologii 3G, która jest szybsza. 
Istotną kwestią jest udział poszczególnych modeli w użytkowaniu. 

                                                 
12  S. Komorowski, M. Koralewski, A. Kośmider, M. Kraska, J. Langer, K. Nowaczyk,  

J. Pucher: Rozwój sektora e-usług…, op.cit., s. 115. 
13  Bez pisemnego potwierdzenia wymaganego zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego. 
14 

 http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6499&Itemi
d=40 



Wybrane aspekty problematyki związanej ze świadczeniem e-usług 73

 
 

Rys. 3.  Dostęp do Internetu mobilnego przez modemy w krajach UE w 2009 r. 

Źródło:  http://www.internetstats.pl/index.php/2010/09/internet-mobilny-penetracja-w-
krajach-ue/ 

 
 
Podsumowanie 
 
 E-usługowy rynek obejmuje coraz to nowe branże tradycyjnego rynku. Roz-
wój e-usług w Polsce uzależniony jest od czynników technicznych – posiadanie 
odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej (komputer, dostęp do Internetu,  
a w przypadku niektórych e-usług: kamery, oprogramowania), finansowych – kosz-
ty związane z dostępem i sprzętem. 
 W sieci pojawiają się e-usługi, które odznaczają się prostotą i dostępnością. 
Osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności e-usług wymaga ciągłego ich 
doskonalenia i unowocześniania. Nowe formy połączeń z Internetem, m.in. mobilna 
technologia, przyczyniają się do progresji liczby internautów, aczkolwiek jest to 
uzależnione od dostępu do nowych technologii, takich jak np. 3G.  
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CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ E-USŁUG W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 E-usługi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej rozwija-
ją się bardzo dynamicznie. Nie jest to jednak rozwój jednorodny: pewne usługi 
rozwijają się szybciej w jednych krajach, a pewne trafiają na podatny grunt w in-
nych częściach globu. Duży wpływ na to zróżnicowanie mają uwarunkowania we-
wnątrzkrajowe, a także (zgodnie z nomenklaturą Nowej Ekonomii Instytucjonalnej) 
instytucje, takie jak: prowadzona przez rząd polityka, klimat inwestycyjny oraz 
uwarunkowania kulturowe rzutujące na upodobania społeczeństwa. 
 W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji instytucji, koncentrując się 
w szczególności na tych, które mają największe znaczenie w Polsce. Wskazano 
czynniki stanowiące zagrożenie dla e-usług w Polsce, zwracając tym samym uwagę 
na najbardziej newralgiczne punkty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kra-
ju. Niniejszy artykuł staje się w ten sposób przyczynkiem do dalszej dyskusji na 
temat konieczności podejmowania konkretnych inicjatyw przez instytucje pań-
stwowe zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. 
 
 
1. E-usługi a szerokopasmowy dostęp do Internetu 
 
 Podstawą do jakichkolwiek rozważań na temat rozwoju e-usług jest szeroko-
pasmowy dostęp do Internetu, bez którego trudno byłoby w ogóle mówić o tych 
usługach. Zbyt powolny rozwój dostępności do Internetu stać się może techniczną 
barierą w rozwoju usług elektronicznych, której nie będzie w stanie ominąć ani 
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strona popytowa, ani podażowa1. Analiza dotychczasowego nasycenia polskich 
gospodarstw domowych Internetem szerokopasmowym (rysunek 1.) wskazuje, że 
nadal nie osiągnął on średniego stopnia rozwoju, jaki obserwowany jest w innych 
krajach UE (chociaż w ciągu ostatnich lat sytuacja uległa znacznej poprawie).  
 

 
 

Rys. 1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce i UE (w latach 2004–2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 
 Pozytywnym zjawiskiem jest obserwowana dynamika rozwoju szerokopa-
smowego dostępu do Internetu, która w Polsce wynosi 11,8%, a w UE 8,5%. Moż-
na się zatem spodziewać zmniejszenia dystansu, jaki dotychczas dzieli nasz kraj od 
krajów bardziej rozwiniętych. Pozostaje jednak pytanie o granicę nasycenia, jaką są 
w stanie osiągnąć gospodarstwa domowe w Polsce. Czy możliwe jest stuprocento-
we nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu? Postawione pyta-
nie jest dość naiwne, jeśli uwzględni się dotychczasowe bariery niekorzystania  
z Internetu w Polsce, z których część ma charakter barier długotrwałych. 
 Według prowadzonych w tym zakresie badań ankietowych, coraz większego 
znaczenia nabierają czynniki popytowe, takie jak brak umiejętności (w 2010 r. 
wskazało na nią 30% niekorzystających z Internetu wobec 19% dwa lata wcześniej) 
oraz brak potrzeby korzystania z Internetu (analogicznie: 53% wobec 43%). 
Na przestrzeni ostatnich trzech lat znacząco zmalała natomiast bariera związana 
z podażą usług i ich przystępnością cenową. Na stałym poziomie utrzymuje się za 

                                                 
1  Strona podażowa rozumiana jest w tym miejscu jako Service Providers (SP), czyli do-

stawcy usług telekomunikacyjnych. Działalność taka nie wiąże się z koniecznością posiadania 
własnej sieci telekomunikacyjnej, stąd wniosek o braku możliwości poprawy stanu infrastruktury 
przez tego typu podmioty. 
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to odsetek internautów korzystających z usługi dostępu do sieci poza miejscem 
zamieszkania – 8%.  
 Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać można, że 100-procentowe nasycenie 
usługą szerokopasmowego dostępu do Internetu w najbliższym czasie w Polsce nie 
nastąpi.  
Problematyczna jest strona popytowa i żeby to zmienić, konieczna jest interwencja 
ze strony administracji publicznej – promowanie, zachęcanie, uświadamianie, 
zwiększanie umiejętności i ochrona użytkowników. Nie można w tym miejscu za-
pomnieć o nakładającym się na te zjawiska efekcie starzejącego się społeczeństwa, 
stąd większość działań skierowana powinna być do najstarszej, zazwyczaj konser-
watywnej grupy wiekowej. Porównując jednak polskie społeczeństwo ze społeczeń-
stwami zachodnioeuropejskimi (w przeważającej części starszymi), widać, że ist-
nieje jeszcze duży potencjał, jaki drzemie w stronie popytowej. Dodatkowo pobu-
dzony popyt, przede wszystkim w drodze uświadamiania starszych wiekowo grup 
społeczeństwa, pozwoli Polsce nadrobić odnotowywany w statystykach dystans do 
Europy, zwiększając tym samym wskaźnik nasycenia. 
 

Tabela 1 
Kierunki wykorzystania Internetu w Polsce i UE w 2010 r. (%) 

 

Wyszczególnienie 
Polska  

(%) 
UE  
(%) 

Poczta e-mailowa 81 89 

Szkolenie i edukacja 60 57 

Udział w kursie poprzez Internet 4 7 

Operacje bankowe 43 52 

Szukanie informacji o produktach lub usługach 67 81 

Zakupy on-line 34 45 

Zamawianie produktów lub usług w formie subskrypcji 4 8 

Ściąganie/słuchanie/ muzyki, filmów, zdjęć, gier 41 40 

Czytanie/ściąganie/ gazet, magazynów 30 50 

Telefonia internetowa; wideotelefonia (kamera internetowa) 34 27 

Radio/telewizja 37 38 
*Użytkownicy Internetu, którzy korzystali z niego na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. 
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani respondenci mieli możliwość udzielenia 
więcej niż jednej odpowiedzi. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
 
 W zakresie wykorzystania Internetu przez społeczeństwo obserwować można 
spójność sytuacji w Polsce z resztą UE. Chociaż największą popularnością cieszy 
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się korzystanie z poczty e-mailowej, to coraz liczniejsza grupa internautów korzysta 
z pojawiających się e-usług i analogicznie jest w UE. Okazuje się jednak, że  
w Polsce niektóre usługi są nawet popularniejsze niż w pozostałych częściach Unii 
– mowa tu o kierunkach: szkolenie i edukacja, ściąganie/słuchanie/oglądanie treści 
multimedialnych oraz telefonia internetowa (tabela 1). 
 Dlaczego pozostałe usługi nie są w Polsce aż tak popularne? Co hamuje ich 
rozwój? Próbę odpowiedzi na te pytania zawarto w kolejnych częściach niniejszego 
artykułu, gdzie przeprowadzono szczegółową analizę poszczególnych e-usług.  
 
 
2. Bariery w rozwoju rynku szkoleń przez Internet 
 
 Kursy on-line nie cieszą się w Polsce dużą popularnością w porównaniu  
z innymi krajami UE. W szkoleniach on-line bierze udział zaledwie 4% polskich 
internautów, podczas gdy udział ich europejskich kolegów wynosi 7%. 
 Bariery rozwoju rynku szkoleń mogą mieć dwojaki charakter – po pierwsze, 
mogą wynikać z niskiego zainteresowania usługami (popyt), a po drugie, z niskiej 
dostępności takich usług na rynku (podaż). 
  Po stronie popytowej u podstaw tego zjawiska leży niska świadomość w za-
kresie konieczności ciągłego samokształcenia czy zwiększania swoich kompetencji. 
Potwierdzają to dane statystyczne zaprezentowane na rysunku 2. W Polsce, w od-
różnieniu od pozostałych krajów UE, nie zaobserwowano skokowego zwiększenia 
zainteresowania rynkiem szkoleń – w 2009 r. odsetek osób podejmujących samo-
kształcenie był zaledwie o 0,4 punktu procentowego wyższy niż osiem lat wcze-
śniej. W tym samym czasie w Europie wskaźnik ten podniósł się o 2,2 punktu pro-
centowego (z 7,1% do 9,3%). Obserwacje te mogą dziwić, szczególnie jeśli 
uwzględni się wysoki poziom bezrobocia, jaki notowany jest w Polsce w porówna-
niu ze średnim poziomem bezrobocia w Unii Europejskiej. Bezrobocie powinno 
stymulować do zwiększonej konkurencji na rynku podaży pracy, a tym samym 
powinno zmuszać do podnoszenia kwalifikacji osób chcących podjąć pracę. 
 Okazuje się, że niska jest również wiedza na temat wirtualnych szkoleń  
– wiele osób nie wie, na czym tak naprawdę takie szkolenia polegają. Jest to za-
pewne kwestia zbyt małej jeszcze promocji e-learningu i jego zalet. Właściwie 
dopóki potencjalny uczestnik nie przekona się na własnej skórze, na czym takie 
szkolenie polega, jest mu niechętny. Sugerują to badania przeprowadzane wśród 
studentów kursów internetowych, zgodnie z którymi student raz korzystający  
z e-learningu chętnie ponawia swój kontakt z tą usługą, zapisując się na kolejne 
kursy. Organizowane kursy oceniane są bardzo wysoko, co z kolei jest oznaką speł-
nienia oczekiwań uczestników. Innym ograniczeniem strony popytowej są przepisy 
krajowe, uderzające w potencjalnych beneficjentów szkoleń. Otóż szkolenia inter-
netowe opodatkowane są VAT-em, z którego zwolnione są szkolenia tradycyjne.  
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W efekcie tego firmy wysyłające swoich pracowników na szkolenia wybierają czę-
ściej klasyczną ich formę.  
 

 
 

Rys. 2. Udział samokształcącej się ludności w wieku 25–64 lat w Polsce i UE  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

  
 W Polsce pod względem podaży cały rynek e-learningu nadal ogranicza się do 
uczelni wyższych, oferujących tego typu usługi. Podaż e-szkoleń przez inne firmy 
jest bardzo ograniczona, a ich oferta nadal pozostaje uboga. Tłumaczyć to można 
brakiem „ssania” ze strony popytu, co z kolei wiąże się z niewielkim potencjalnym 
zyskiem z takich przedsięwzięć. 
 Co zatem może zmienić sytuację na rynku e-kursów? Bez wątpienia skuteczne 
są inicjatywy finansowane przez fundusze unijne. Zwiększają one stopę zwrotu  
z inwestycji związanych z budową potrzebnej do szkoleń platformy, a jednocześnie 
promują e-learning jako element rozwoju kapitału ludzkiego. Dodatkowo koniecz-
na jest zmiana regulacji krajowych, czyli stworzenie środowiska administracyjnego 
sprzyjającego rozwojowi e-learningu zarówno w zakresie przepisów VAT, jak  
i podjęcia działań promocyjnych.  
 
 
3. E-bankowość i problemy z cyberprzestępczością 
 
 E-bankowość rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Przez ostatnie pięć lat 
udział internautów korzystających z e-bankowości wzrósł o 20 punktów procento-
wych, a dystans pomiędzy Polską a UE zmniejszył się do 9 punktów procentowych 
(rysunek 3). 
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 Duża popularność, jaką cieszy się bankowość internetowa, sprawia, że prak-
tycznie przestała już istnieć bariera związana ze stroną podażową. Pierwsze syste-
my bankowości elektronicznej zaczęły pojawiać się w pojedynczych bankach  
w Polsce jeszcze w latach 90. ub.w., a obecnie właściwie wszystkie liczące się na 
rynku banki oferują usługę elektronicznej bankowości. Nawet uznawany za najbar-
dziej konserwatywny PKO BP, którego dużą część klientów stanowią osoby  
w zaawansowanym wieku, zdecydował się na ten krok. Najczęściej usługa ta przy-
biera formę usługi dodatkowej, która oferowana jest klientom fakultatywnie celem 
urozmaicenia oferty podstawowej. Choć zdarzają się też banki prowadzące usługi 
wyłącznie w formie on-line. 
 

 
 

Rys. 3. Udział osób korzystających z e-bankowości w Polsce i UE w latach 2004–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 
 Znacznie gorzej wygląda strona popytowa – niechętna i nieufna w stosunku do 
wirtualnych transakcji. Okazuje się, że nawet osoby, które mają możliwość korzy-
stania z e-bankowości, bo mają zagwarantowane to w umowie z bankiem, nie są 
aktywnymi jej użytkownikami. Najczęściej wskazywanym powodem powstrzymy-
wania się od e-bankowości jest brak potrzeby korzystania z tego typu usług (duża 
część społeczeństwa wskazuje na przywiązanie do tradycyjnej bankowości). Coraz 
częściej też pojawia się bariera związana z obawą o bezpieczeństwo zarówno pie-
niędzy zgromadzonych na koncie, jak i danych osobowych. Nie są to obawy bez-
podstawne – jak wskazują statystyki, liczba przestępstw związanych z e-banko-
wością stale rośnie, a zjawisko to zyskało już nawet miano cyberprzestępczość.  
 Wyraźnie zatem widać, że w przypadku e-bankowości bariery jej rozwoju 
występują wyłącznie po stronie popytowej. Zniwelowaniu ich nie pomoże promocja 

35
38 40

44
47

50 52

14
17

23

29
35

38
43

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
 p

op
ul

ac
ji

w
 w

ie
ku

 2
5-

64
 la

ta

UE-27 PL



Czynniki hamujące rozwój e-usług w Polsce 81

i uświadamianie społeczeństwa. Kluczowym czynnikiem są tutaj bowiem systemy 
zabezpieczeń, gdyż to dzięki nim można wzbudzić zaufanie klientów.  
 
 
4. E-zakupy a zaufanie do sprzedawcy  
 
 Obok tradycyjnego rynku Internet stał się jedną z głównych dróg dystrybucji 
dóbr i usług. Według danych przytoczonych w raporcie firmy SMB2, polscy inter-
nauci z roku na rok pozostawiają coraz więcej pieniędzy w sklepach internetowych 
i platformach aukcyjnych, a popularność rynku mierzona liczbą użytkowników 
systematycznie rośnie (rysunek 4.) 
 

 
 

Rys. 4. Udział osób korzystających z usługi e-handlu w Polsce i UE (w latach 2005–2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 
 Obok szeregu pozytywnych aspektów mających wpływ na coraz większą 
popularności e-zakupów nie należy zapominać o mogących się pojawić utrudnie-
niach. Najczęściej wskazywanymi przez środowisko internautów problemami są 
m.in.: długie oczekiwanie na produkt, nierzetelne informacje o sklepie lub oferowa-
nych towarach, niewłaściwa obsługa klienta, a także problemy z gwarancją i zwro-
tem uszkodzonych produktów. Najczęściej winny jest czynnik ludzki w osobie 
nierzetelnego pracownika i prawdopodobnie większość z przytoczonych proble-
mów byłaby szybciej rozpatrywana, gdyby odległość pomiędzy oferentem a kupu-
jącym była mniejsza. Niestety, takie zdarzenia mają miejsce i każdy z kupujących 
                                                 

2  SMB – Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. 
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powinien być świadomy możliwości wystąpienia tego typu problemów. W porów-
naniu z zeszłorocznymi wynikami badań zdecydowanie obniżył się odsetek kupują-
cych, którzy mieli problemy z gwarancją i reklamacją produktu z 14% do 8%. 
 Sytuację poprawić może wzmożona konkurencja na rynku sklepów interneto-
wych, a także przepisy chroniące interes konsumentów. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Wraz z rozwojem e-usług rośnie znaczenie barier związanych ze stroną popy-
tową, a maleją trudności po stronie podażowej. W świetle tego najskuteczniejszymi 
działaniami, jakie można podjąć, by zminimalizować zidentyfikowane bariery, jest 
stymulacja popytu – głównie poprzez promocję e-usług i zapewnienie bezpieczeń-
stwa klientom z nich korzystających. 
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RESTRAINT FACTORS OF E-SERVICES DEVELOPMENT IN POLAND 
  
 

Summary 
 
 The paper presents the development of main e-services in Poland. It shows the key 
factors restraining this development and concludes some crucial steps that should be 
taken by public policy. 
  

Translated by Magdalena Olender-Skorek 
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E-BIZNES – ISTOTA I ZAKRES ZASTOSOWAŃ 
 
 
 
1. Teoretyczne aspekty e-biznesu 
 
 Definicja e-biznesu 
 Nie istnieje dotąd definicja e-biznesu, która byłaby powszechnie akceptowana. 
Można przyjąć ogólne założenie, że e-biznes obejmuje wszystkie problemy doty-
czące zakupu i sprzedaży towarów i usług dostępnych za pośrednictwem sieci.  
Z pojęciem e-biznesu, czyli biznesu elektronicznego łączą się zarówno bardziej 
ogólne zagadnienia, takie jak handel elektroniczny (e-commerce), elektroniczne 
przedsiębiorstwo (e-enterprise), elektroniczna gospodarka (e-economy), a nawet 
elektroniczne społeczeństwo (e-society) czy elektroniczny rząd (e-government), jak 
również bardziej szczegółowe, takie jak: e-banking czy e-learning. Jeszcze inny 
aspekt wirtualizacji procesów biznesowych kryje się za pojęciem m-business, gdzie 
nacisk kładzie się na kwestie przesyłania informacji. 
 Istotą e-biznesu jest to, że wszelkie transakcje pomiędzy dwoma stronami są 
transakcjami on-line oraz głównym przedmiotem handlu jest informacja. Oznacza 
to, że transakcja taka może, lecz nie musi zakończyć się dostarczeniem fizycznego 
produktu. 
 Na rysunku 1 przedstawiono sposób, w jaki współpracują ze sobą kluczowe 
elementy e-biznesu. 
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Rys. 1. Główne elementy składowe e-biznesu 

Źródło: M. Norris, S. West: E-biznes, WKŁ, Warszawa 2001. 

 
 Przedstawiony schemat jest ogólny, dotyczy zarówno przypadków, gdy okre-
ślony dostawca kieruje ofertę do innego dostawcy, jak również takich, w których 
oferta kierowana jest do klienta indywidualnego. 
 Wszyscy uczestnicy e-biznesu współpracują ze sobą we wspólnej sieci, rozpo-
rządzają określonymi środkami umożliwiającymi dostawy towarów i rozliczają się 
po zawarciu transakcji. Transakcje między dostawcą a klientem odbywają się za 
pośrednictwem sieci, witryną sklepu jest w tym przypadku ekran komputera, przed 
którym siedzi klient. Celem dostawcy jest zachęcić klienta do obejrzenia towaru,  
a w konsekwencji do jego kupna. Służy do tego katalog, który w świecie e-biznesu 
umożliwia prezentację towarów i usług w trybie on-line. Jest to bardzo ważny ele-
ment składowy e-biznesu, stanowiący elektroniczny odpowiednik półek sklepo-
wych, towarów oraz ofert specjalnych. 
 Istotą każdego biznesu, zatem i biznesu elektronicznego, jest jak powszechnie 
wiadomo, zysk. Przy standardowych transakcjach kupna-sprzedaży towarów czy 
usług zazwyczaj operuje się pieniądzem. W przypadku e-biznesu mogą być pobie-
rane wirtualne opłaty za towary i usługi. 
 1.2. Historia e-biznesu 
 Przed nastaniem ery biznesu internetowego handel elektroniczny był już pro-
wadzony. Opierał się jednak na złożonych i drogich urządzeniach, które nie były 
dostępne dla szerokich rzesz użytkowników. W latach 70. i 80. XX wieku działal-
ność biznesowa zaczęła się rozszerzać o pierwsze formy komunikacji pomiędzy 
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firmami (partnerami handlowymi). Powstały pierwsze kompleksowe systemy wy-
miany dokumentów, tzw. EDI (Electronic Data Interchange). 
 Na samym początku funkcjonowania tych systemów formaty wraz ze standar-
dami były używane jedynie przez te firmy, które współpracowały ze sobą przy 
wymianie dokumentów. Pierwszymi użytkownikami systemów EDI, dla których 
elektroniczny obieg dokumentów miał strategiczne znaczenie, byli przewoźnicy  
z sektora transportu. Do następnych użytkowników dołączyły inne jednostki zwią-
zane z transportem: magazyny, sieci detaliczne, a także banki i agencje celne. 
 Ostatnie lata przyniosły ze sobą gwałtowny rozwój Internetu, który stając się 
globalną infrastrukturą, stał się zarazem dostępny dla ogromnej liczby ludzi na 
całym świecie. Globalne rynki stały się faktem zarówno dla wielkich i małych firm, 
jak i dla pojedynczych osób. Rozwój Internetu spowodował metamorfozę handlu 
elektronicznego, który z kosztownego i wyspecjalizowanego procesu przekształcił 
się w łatwo dostępny dla szerokich mas. 
 Także wraz ze wzrostem popularności systemu EDI elektroniczny obieg do-
kumentów musiał przejść przez proces standaryzacji na bardziej globalną skalę, by 
stał się nadal użyteczny i funkcjonalny. W ten sposób powstały dwa standardy, 
które są na świecie stosowane do dziś i zostały zaakceptowane przez ONZ oraz rząd 
federalny USA. Są to: 

 ANSI X12, 
 UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Com-

merce and Transport). 
 W Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się głównie standard ANSI X12, 
natomiast w pozostałych krajach w większym stopniu przyjął się EDIFACT. Ostat-
nio jednak wszystkie organizacje wykorzystujące system EDI i odpowiadające za 
jego standaryzację opowiadają się za migracją do standardu EDIFACT, by móc  
w przyszłości wykorzystywać go jako jeden światowy standard. 
 
 
2. Polityka państwa i samorządów terytorialnych w rozwoju e-biznesu 
 
 Opierając się na rządowym raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe oraz 
wynikach realizacji Narodowego Programu Foresight Polska 2020, widać, że roz-
wój Polski wymaga wprowadzenia tzw. gospodarki opartej na wiedzy, której istot-
nym elementem jest szeroko rozumiana informatyzacja kraju. Tymczasem liczne 
diagnozy stanu informatyzacji w Polsce (Strategia kierunkowa rozwoju informaty-
zacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeń-
stwa informacyjnego do roku 2020 MSWiA) pokazały, że poziom usług elektro-
nicznych w Polsce zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym znacznie od-
biega od wskaźników Unii Europejskiej. Wynika z tego konieczność stymulacji 
rozwoju tego sektora, w tym również e-usług. 
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 Elementem wspólnym w wypowiedziach zarówno ekspertów, jak i przedsię-
biorców jest potrzeba zwiększenia świadomości społeczeństwa i budowanie jego 
zaufania do usług elektronicznych. Nic bowiem bardziej nie stymuluje rozwoju  
e-usług, niż kreowanie dużego i stabilnego popytu na te usługi, a jego podstawą jest 
przede wszystkim zaufanie. Brak zaufania prowadzi bowiem do wykluczenia cy-
frowego. Zaufanie do usług elektronicznych najlepiej buduje się na promocji do-
brych przykładów. Tak więc, efektywna stymulacja rozwoju e-usług i e-biznesu 
przez państwo może nastąpić tylko wówczas, jeżeli państwo samo z siebie będzie 
dość dobrze działającym e-biznesem. 
 Działania przewidziane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i Innowa-
cyjna Gospodarka w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2007–2013 obej-
mują informatyzację m.in. usług zdrowotnych, ewidencji ludności, rejestrów pu-
blicznych. Problemem może okazać się podejście polegające na tym, że nowe tech-
nologie adaptuje się do tradycyjnych zasad i procedur działania biurokracji, co  
w długim okresie może ograniczyć funkcjonalność zinformatyzowanych usług. 
 Na stymulację rozwoju e-usług mogą wpływać: 

 zwiększenie dostępu do Internetu na terenach wiejskich, 
 obniżka cen za połączenia do Internetu, 
 punkty dostępu do Internetu darmowego, 
 dostęp do bezprzewodowego Internetu w miastach i na wsi, 
 zmniejszenie liczby regulacji. 

 Wraz z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych (tzw. megaustawy) jednostki samorządu terytorialnego uzyskały 
możliwość prowadzenia inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną i świadcze-
nia usług dostępu do Internetu jako zadań własnych o charakterze użyteczności 
publicznej. Wprowadzona regulacja prawna ma na celu zapobieganie cyfrowemu 
wykluczeniu – uniemożliwieniu lub utrudnieniu korzystania z nowych technologii 
telekomunikacyjnych na obszarach, gdzie ekonomicznie nieopłacalne jest inwesto-
wanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kosztowną infrastrukturę. 
Zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu ma istotne znaczenie dla zapewnienia rów-
nomiernego rozwoju kraju bez tworzenia enklaw, w których możliwości rozwoju  
z użyciem nowych technologii są znacznie ograniczone. 
 
 
3. Obszary wykorzystania e-biznesu 
 
 3.1. Relacje pomiędzy podmiotami 
 Biznes elektroniczny wykorzystywany jest przez coraz więcej podmiotów na 
rynku. Do podstawowych relacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami należą: 
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 B2B (business-to-business) – relacja przedsiębiorstwo–przedsiębiorstwo 
polega na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma przedsiębior-
stwami; 

 B2C (business-to-consumer lub business-to-client) – relacja przedsiębior-
stwo–klient realizuje transakcje między przedsiębiorstwami a konsumen-
tami; 

 Intranet (intra-business) – elektroniczny biznes wewnątrz przedsiębiorstwa, 
polega na realizacji drogą elektroniczną jego wewnętrznych procesów biz-
nesowych. 

 Oprócz nich możemy obecnie spotkać także relacje innego typu, do których 
należą: 

 C2C (consumer-to-consumer) – relacja konsument–konsument, określająca 
typ zależności biznesowych zachodzących pomiędzy końcowymi konsu-
mentami dobra lub usługi; 

 B2P (business-to-public) – obszar e-biznesu, który obejmuje relacje między 
przedsiębiorstwem a jego makrootoczeniem (głównie społecznym); 

 G2C (government-to-citizen), czyli komunikacja instytucje publiczne– 
–obywatel, 

 G2B (government-to-business) – mówi o relacjach pomiędzy instytucjami 
publicznymi a biznesem (gospodarką); 

 A2B (application-to-business) – określa rodzaj prowadzenia działalności 
biznesowej polegającej na wynajmowaniu programów lub usług kompute-
rowych firmom za pośrednictwem Internetu. 

 Zestawienie modeli biznesowych przedstawić można w następujący sposób: 
 Elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-shop) – najprostszy 

z prezentowanych modeli biznesowych, służący do promowania firmy, jej 
towarów lub usług, połączony niekiedy ze sklepem internetowym. 

 Elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement) – elektroniczne składanie ofert 
i zaopatrywanie w towary i usługi. W przypadku towarów transport odby-
wa się już w formie tradycyjnej. 

 Elektroniczne centrum handlowe (e-mall) – odmiana sklepów interneto-
wych, w najprostszej formie składa się z wielu elektronicznych sklepów 
(prowadzonych przez niezależne podmioty). Współpraca między nimi mo-
że być rozszerzona o wspólne metody płatności, dostawy towarów itp. 

 Aukcja elektroniczna (e-auction) – w podstawowym zakresie oferuje elek-
troniczne mechanizmy prowadzenia licytacji. Aukcje elektroniczne są naj-
częściej odpowiednikami aukcji prowadzonych w sposób tradycyjny. 

 Platforma współpracy (collaboration platform) – dostarcza narzędzia i za-
pewnia środowisko informatyczne umożliwiające współpracę między fir-
mami. Najczęściej prowadzona jest przez niezależną firmę, która wynajmu-
je ją innym podmiotom gospodarczym. 
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 Pośrednictwo informacji (information brokerage) – firmy tego typu oferują 
usługę wyszukiwania i dostarczania firmom pożądanych przez nie danych 
(informacji). Na przykład może tu chodzić o wyszukiwanie informacji  
w sieci lub tworzenie profili klientów. 

 E-biznes można zdefiniować jako każde przedsięwzięcie internetowe – tak-
tyczne lub strategiczne – które przekształca zależności biznesowe, niezależnie od 
tego, czy będą to relacje business-to-consumer, business-to-business, powiązania  
w zakresie przedsiębiorstw (intra-business) czy pomiędzy konsumentami (consu-
mer-to-consumer). Postrzeganie e-biznesu jako sprzedaży produktów przez Internet 
nie przedstawia całości jego obrazu. E-biznes stanowi bowiem nowe źródło efek-
tywności, szybkości, innowacyjności i nowych sposobów tworzenia wartości  
w organizacji. 
 
 
4. E-biznes w sektorach infrastrukturalnych (telekomunikacja, transport, 

energetyka, poczta) 
 
 E-biznes rozwija się w bardzo szybkim tempie, widać to szczególnie 
w sektorach, takich jak telekomunikacja, transport czy poczta. 
 W przypadku usług telekomunikacyjnych klient może korzystać z obsługi on-
line, bez konieczności udawania się do siedziby lub placówki operatora. Za pomocą 
strony internetowej można obecnie załatwić w zasadzie wszystkie formalności 
związane z usługą. Serwisy internetowe umożliwiają m.in. złożenie zamówienia na 
wybraną usługę, wybranie modelu aparatu telefonicznego czy modemu, sprawdze-
nie informacji o dostępnych środkach oraz płatnościach, skonfigurowanie telefonu, 
a nawet uzyskanie pomocy technicznej. Dotyczy to zarówno Internetu, usług tele-
fonicznych, jak i telewizji. 
 W usługach transportowych, poza możliwością rezerwowania biletów on-line, 
jak również zapłaty za nie w formie elektronicznej, istnieją inne udogodnienia.  
W transporcie lotniczym od kilku lat w miejsce tradycyjnych biletów papierowych 
wystawiane są bilety elektroniczne, które są znacznie łatwiejsze w obsłudze i od-
biorze. W przypadku konieczności dokonania zmian w planie podróży, posiadając 
e-bilet, nie ma potrzeby udawania się do siedziby linii lotniczych ani do biura po-
dróży w celu pobrania nowego biletu. Dodatkowo wszystkie informacje są przez 
cały czas bezpiecznie przechowywane w systemie komputerowym linii lotniczych. 
Nie istnieje zatem obawa zgubienia biletu lotniczego. 
 Przykładem wprowadzenia usług elektronicznych w transporcie samochodo-
wym może być zamiana manualnego systemu poboru na system elektroniczny, 
umożliwiający pobór opłat od użytkowników dróg. Zapewniają one automatyczną 
obsługę większości interakcji pomiędzy systemem a użytkownikami dróg, zwięk-
szając wygodę kierowców i jednocześnie zmniejszając koszty. 
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 Usługi poczty tradycyjnej już dawno zostały w znacznym stopniu zastąpione 
pocztą elektroniczną. Dzięki niej możemy bardzo szybko i tanio porozumiewać się 
z innymi ludźmi bez konieczności wychodzenia z domu. Kontaktować się, przesy-
łać wiadomości i informacje możemy za pomocą poczty elektronicznej, nawet nie 
posiadając Internetu, ale mając jakikolwiek dostęp do niego w bibliotekach, ka-
wiarniach, pracowniach szkolnych itp. Obecnie dzięki możliwości stosowania pod-
pisu elektronicznego możemy również załatwić wiele spraw urzędowych, wysyłając 
pocztą elektroniczną dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
 
 
Podsumowanie 
 
 E-biznes stanowi obecnie źródło efektywności, szybkości, innowacyjności 
i nowych sposobów tworzenia wartości zarówno w organizacji przedsiębiorstwa, 
jak i w życiu każdego z nas. 
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E-BUSINESS – ESSENCE AND SCOPE 
 
 

Summary 
 
 E-business includes all the problems concerning purchasing and selling in the 
network. It links to: e-commerce, e-enterprise, e-economy, e-society, and even e-
government, e-banking or e-learning. The essence of e-business is that all the transac-
tions are on-line. The government’s reports show that the level of electronic services in 
Poland, both in public and private sectors, differ from the indicators in European Union. 
There is a necessity to stimulate the sector and e-services through an increase of society 
awareness and building social confidence to electronic services. Despite the fact of 
being far from the indicators of EU, e-business in Poland expands in the fast pace, espe-
cially in such sectors like: telecommunications, transport and post.  
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EKSPLORACJA DANYCH INTERNETOWYCH JAKO METODA ZWIĘKSZENIA 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ SYSTEMÓW HANDLU ELEKTRONICZNEGO B2C 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Krajowy rynek detalicznego handlu elektronicznego rozwija się w ostatnich 
latach bardzo dynamicznie, niejako na przekór opiniom o spowolnieniu gospodar-
czym. Rozwój przedsiębiorczości w tym obszarze, możliwy także dzięki asymilacji 
funduszy z programów pomocowych, powoduje stałe zwiększanie się i wzrost 
atrakcyjności oferty handlowej w Internecie. Z kolei rozwój technologii interneto-
wych i ich upowszechnienie się, także w grupach podlegających dotychczas wyklu-
czeniu cyfrowemu, nieustająco kreuje popyt. Oba te procesy powodują, że roczny 
przyrost wielkości rynku e-commerce’owego w segmencie B2C kształtuje się obec-
nie na poziomie ponad 30%. Przewidywana jest też kontynuacja tego trendu w 2011 
roku1. 
 Jednym z podstawowych czynników warunkujących efektywność biznesową 
przedsięwzięcia jest dla przedsiębiorców znalezienie obszaru, w którym możliwe 
jest zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Na rynku e-commerce’u, w dobie roz-
woju konkurencji bezpośredniej, jak i pośredniej (dostęp do alternatywnych rynków 
i substytutów) coraz trudniej jest konkurować ceną, a w konsekwencji poziomem 
marży. Uzyskiwanie przewagi dotyczy więc coraz częściej innych aspektów dzia-
łalności – jak choćby zwiększania widoczności (web-visibility) serwisu WWW, 
kształtowania użyteczności i dostępności stosowanych rozwiązań, utrzymywania 
relacji z klientami, oferowania korzyści dodatkowych lub optymalizacji ścieżki 
konwersji. Wspólnym mianownikiem dla tych działań, szczególnie w przypadku 

                                                 
1  http://www.forumszerokopasmowe.pl/aktualnosci.php?news_id=1735 
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systemów e-commerce’owych adresowanych do masowego odbiorcy, jest analiza 
zachowań użytkowników, a podstawowym narzędziem jest w tym zakresie eksplo-
racja danych internetowych. 
 
 
1. Konwersja i optymalizacja ścieżki konwersji 
 
 Konwersja jest jednym z podstawowych pojęć e-biznesu. Oznacza wymierne 
ekonomicznie działanie użytkownika, wpisujące się w realizację celów bizneso-
wych przedsięwzięcia, wynikające z podjęcia przez przedsiębiorstwo określonych 
działań w obszarze marketingu. W przypadku sklepów internetowych najbardziej 
oczywistym, choć nie jedynym, przykładem konwersji jest sfinalizowanie transakcji 
zakupu. 
 Dla celów analitycznych istotna jest średnia wartość konwersji, którą definiuje 
się zazwyczaj jako średni dochód wynikający z pojedynczej konwersji w określo-
nym czasie. Określenie tego parametru pozwala świadomie zarządzać marketingo-
wą działalnością e-sklepu i badać jej efektywność w różnych wymiarach. 
 Z biznesowego punktu widzenia istnieją dwa główne sposoby optymalizacji 
sprzedażowych serwisów WWW. Pierwszy z nich polega na podejmowaniu działań 
służących do zwiększenia ruchu przychodzącego do serwisu WWW – zarówno 
pierwotnego, jak i wtórnego2. Przy założeniu stałego współczynnika i wartości 
konwersji skutkuje to zwiększeniem przychodów serwisu proporcjonalnym do 
zmiany wielkości ruchu przychodzącego. Drugi sposób obejmuje działania, których 
celem jest zwiększanie współczynnika konwersji oraz zwiększanie wartości poje-
dynczej konwersji. Większość działań w tym zakresie sprowadza się do szeroko 
pojętej optymalizacji ścieżki konwersji. 
 W praktyce oba wymienione podejścia do optymalizacji stosowane są równo-
legle, a podstawowej wiedzy niezbędnej do ich realizacji dostarcza eksploracja 
danych internetowych. 
 
 
  

                                                 
2  Więcej w: A. Gąsiorkiewicz: Czynniki kształtujące ruch (web-traffic) i ich wpływ na po-

ziom konwersji w serwisach WWW systemów handlu elektronicznego w segmencie B2C, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, WNUS, 
Szczecin 2010, s. 637. 
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2. Metody eksploracji danych internetowych wykorzystywane w e-marketingu 
 
 Do najczęściej stosowanych metod analitycznych web data miningu, które 
mają zastosowanie w e-marketingu, należy zaliczyć: analizę statystyczną, analizę 
asocjacji, klasteryzację, klasyfikację oraz wzorce sekwencji3. 
 Analiza statystyczna służy do przesiewania dużych zbiorów danych w poszu-
kiwaniu zależności i zjawisk występujących w nich najczęściej. Wykorzystuje sze-
reg metod i technik, do których należy zaliczyć analizy: wariancji, korelacji, regre-
sji, czynnikową, dyskryminacyjną, szeregi czasowe oraz kanoniczną. Jest metodą 
wykorzystywaną do zapoznania się z analizowanym zbiorem danych oraz do wy-
znaczenia opisu wartości średnich całej populacji. Najczęściej jest to etap wstępny 
do kolejnych etapów analizy eksploracyjnej, chociaż może być również przydatny 
do ogólnego wnioskowania, np. identyfikacji obszarów serwisu sprzedażowego, 
których odwiedzenie prowadzi najczęściej do opuszczenia stron serwisu bez doko-
nania zakupu (a zatem wymagających dokładniejszej analizy pod kątem funkcjo-
nalności i treści). 
 Analiza asocjacji służy do wykrywania związków występujących pomiędzy 
danymi. Są to zależności polegające na współwystępowaniu pewnych elementów  
w analizowanych danych4. Przykładem może być zjawisko polegające na tym, że 
pewne towary są często kupowane jednocześnie, a klienci serwisu A są często 
klientami także serwisu D i K. Reguły asocjacyjne są wykorzystywane do definio-
wania znaczenia i wzajemnych powiązań obiektów z tego samego zbioru danych,  
a przyjmują postać wyrażenia: 

p = > q,  
gdzie: 
p – zbiór wartości warunkujących reguły, 
q – zbiór wartości warunkowanych reguły. 
 Reguła asocjacyjna może przyjmować postać następującego opisu: Klienci, 
którzy kupili komputer, nabyli również oprogramowanie MS Office 2010. W regule 
asocjacyjnej znaczące jest również to, dla jak licznej grupy klientów ta reguła jest 
prawdziwa. Należałoby ją zatem wzbogacić o wielkość wsparcia5 oraz wiarygod-
ność6 reguły. Jej nowy zapis mógłby zatem wyglądać następująco: 15% klientów 
kupuje jednocześnie komputer i oprogramowanie, a w tej grupie aż 88% klientów 

                                                 
3  Ch. Zhang, Z. Liu, J. Yin: The Application Research on Web Log Mining in E-Marketing, 

2nd International Conference on e-Business and Information System Security (EBISS), Wuhan 
2010. 

4  P. Cichosz: Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2000. 
5  Wsparcie reguły asocjacyjnej – liczba współwystąpień kompleksu p i q w stosunku do 

liczby wszystkich przykładów zbioru. 
6  Wiarygodność reguły asocjacyjnej – liczba współwystąpień kompleksu p i q w stosunku 

do liczby wszystkich wystąpień kompleksu p. 
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kupuje oprogramowanie MS Office 2010, gdzie 15% jest wartością wsparcia, a 88% 
oznacza poziom wiarygodności reguły. 
 Reguły asocjacyjne znajdują zastosowanie w projektowanie katalogu produk-
tów i usług, segmentacji klientów oraz opracowywaniu pakietów promocyjnych. 
Często służą też do optymalizacji sprzedaży poprzez oferowanie dóbr komplemen-
tarnych (cross-selling7). 
 Klasteryzacja (grupowanie) jest jedną z metod analizy danych, której celem 
głównym jest podział rozpatrywanego zbioru obiektów na grupy (klastry), w taki 
sposób, aby każda z grup była możliwie jednorodna (tzn. zawierała elementy po-
dobne do siebie), a jednocześnie poszczególne klastry były jak najbardziej zróżni-
cowane. Idea klasteryzacji opiera się na analizie wariancji8. Dąży się do takiego 
podziału zbioru danych, aby wariancja wewnątrzgrupowa w każdym z klastrów 
była możliwie mała, a jednocześnie wariancja międzygrupowa była możliwie duża. 
W e-marketingu klasteryzacja jest wykorzystywana między innymi do grupowania 
klientów i ich preferencji, a następnie do wykorzystywania tej wiedzy podczas two-
rzenia programów marketingowych. 
 Klasyfikacja polega na ustaleniu przynależności obiektów lub wzorców do 
określonej kategorii – klasy9. Na podstawie zbioru obiektów budowany jest model, 
który służy do klasyfikowania nowych obiektów w zbiorze lub zrozumienia istnie-
jącego podziału obiektów na predefiniowane klasy. Do klasyfikacji obiektów wyko-
rzystywane są takie metody, jak: naiwny klasyfikator bayesowski, perceptron, algo-
rytm k-najbliższych sąsiadów, drzewa decyzyjne czy sieci bayesowskie. Klasyfika-
cja klientów ułatwia przygotowanie dedykowanych kampanii marketingowych, jak 
również wskazanie najwłaściwszej grupy klientów dla przygotowywanej akcji pro-
mocyjnej. 
 Różnica pomiędzy klasyfikacją a klasteryzacją polega na tym, że w procesie 
klasyfikacji obiekty przydzielane są do predefiniowanych kategorii według przyję-
tego kryterium klasyfikacyjnego, a w procesie klasteryzacji obiekty są dzielone na 
możliwie homogeniczne i różniące się między sobą grupy, dla których następnie 
znajdowany jest opis charakterystyki. 
 Wzorce sekwencji są odkrywane podczas analizy zdarzeń, które wystąpiły  
w określonym czasie, w celu znalezienia zależności pomiędzy występowaniem tych 
zdarzeń w czasie. Przykładem wzorca sekwencji jest śledzenie nawigacji użytkow-
nika po stronach internetowych i znajdowanie zależności typu: użytkownik, który 

                                                 
7  Cross-selling – strategia sprzedaży polegająca na oferowaniu dodatkowych produktów 

do produktu podstawowego, zwiększająca łączny dochód ze sprzedaży. 
8  Analiza wariancji – metoda statystyczna służąca do badania obserwacji, które zależą od 

jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopo-
dobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic pomiędzy obserwowanymi 
średnimi wartościami w grupie. 

9  P. Cichosz: Systemy uczące się…, op. cit. 
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odczytał stronę A i B, przejdzie następnie do strony D i F. Odnajdywanie wzorców 
sekwencji prognozujących zachowania klientów pomaga dostarczać ukierunkowane 
na nich usługi marketingowe oraz lepiej spełniać ich wymagania użytkowe. 
 
 
3. Zastosowania eksploracji danych internetowych w e-marketingu 
 
 Najważniejsze zastosowania eksploracji danych internetowych obejmują: 

 optymalizację działań promocyjnych, 
 personalizację przekazu, 
 optymalizację użyteczności i dostępności serwisu WWW, 
 analizę biznesową10. 

 Optymalizacja działań promocyjnych w wyniku eksploracji danych interneto-
wych opiera się w głównej mierze na poszukiwaniu zależności pomiędzy parame-
trami działań promocyjnych (nośniki reklamowe, grupy docelowe, kreacje rekla-
mowe, strony docelowe/landing pages) a uzyskanym poziomem konwersji. Ziden-
tyfikowane zależności pozwalają na przeniesienie ciężaru realizowanych kampanii 
promocyjnych do obszarów, które charakteryzują się wyższą efektywnością bizne-
sową. W praktyce oznacza to zazwyczaj optymalizację kampanii reklamy interne-
towej. 
 Personalizacja przekazu, oparta na eksploracji danych internetowych, 
uwzględnia preferencje, zachowania oraz prywatne zainteresowania klienta. Pod-
stawowym zadaniem personalizacji przekazu jest służenie wsparciem klientowi  
w wyborze produktów i usług firmy najlepiej dopasowanych do jego potrzeb. Ba-
dania dowiodły, że przygotowanie aplikacji internetowej wykorzystującej model 
personalizacji przekazu może zwiększyć liczbę zakupów sieciowych od 2% do 
8%11. Według autorów badań wśród innych korzyści zastosowania personalizacji 
przekazu należy wymienić: 

 znaczne obniżenie kosztów promocji, 
 zwiększenie zainteresowania produktem, 
 personalizację oferty marketingowej, 
 zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, 
 skuteczne promowanie sprzedaży typu cross-selling i up-selling12. 

 Realizacja działań opartych na personalizacji przekazu wymaga szczególnej 
ostrożności nie tylko ze względu na pewne ograniczenia wynikające z przepisów 

                                                 
10  Por. M. Łapczyński: Web Usage Mining, http://www.statsoft.pl/czytelnia.html 
11  Ch. Zhang, Z. Liu, J. Yin: The Application Research…, op. cit. 
12  Up-selling – strategia sprzedaży polegająca na oferowaniu klientowi tego samego pro-

duktu, ale w wersji poprawionej, wzbogaconej, lepszej jakościowo i oczywiście droższej. 
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dotyczących ochrony danych osobowych, ale także z uwagi na wysoką wrażliwość 
klientów na kojarzenie danych biznesowych z ich profilami (także anonimowymi). 
 Badanie aktywności klientów na poszczególnych stronach serwisu, analiza 
scenariuszy i punktów porzucenia oraz wykrywanie zależności asocjacyjnych doty-
czących tego, jak często klient korzysta z serwisu, ile czasu jest aktywny w serwi-
sie, w jaki sposób nawiguje po stronach serwisu i do ilu podstron jest skłonny za-
głębiać się w treści serwisu (współczynnik „lepkości” serwisu), stanowią podstawę 
prac nad optymalizacją użyteczności i dostępności serwisu WWW. Podstawowym 
ich celem jest implementacja zmian w zakresie funkcjonalności serwisu WWW, 
która skutkować ma zwiększeniem współczynnika konwersji (np. ulepszenie syste-
mu wyszukiwania, dodanie funkcjonalności ułatwiających wybór właściwego pro-
duktu, dodanie możliwości zakupu bez rejestracji konta użytkownika, dopasowanie 
architektury informacji do profilu użytkownika). Realizowane są także zmiany 
pozafunkcjonalne, np. eliminacja technologii ograniczających dostępność serwisu 
WWW na rzecz rozwiązań poszerzających grono odbiorców serwisu. 
 Analiza biznesowa, stanowiąca fragment większego obszaru określanego mia-
nem Business Intelligence13, przeprowadzana jest na podstawie wszelkich dostęp-
nych danych o klientach, o dokonywanych przez nich zakupach oraz o aktywności 
użytkowników w serwisie. Pozyskana w ten sposób wiedza jest wykorzystywana  
w e-marketingu do realizacji metod optymalizacji sprzedaży (cross-selling i up- 
-selling) oraz utrzymania (przeciwdziałania utracie) klientów.  
 
  
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w artykule metody eksploracji danych internetowych i ich 
zastosowania nabierają w ostatnim czasie szczególnie istotnego znaczenia na rynku 
e-commerce’u na skutek wzrostu stopnia konkurencji i wyczerpywania się możli-
wości konkurowania poziomem marży. Zarządzający systemami 
e-commerce’owymi w segmencie B2C powinni położyć szczególny nacisk na wy-
korzystanie technologii web data mining do optymalizacji biznesu, szczególnie  
w przypadku przedsięwzięć internetowych kierowanych do masowego odbiorcy. 
Efektywność podjętych działań stanowić może ponadto interesujący obszar badań 
naukowych. 
 
 

                                                 
13  Business Intelligence – proces analizy i raportowania danych z wykorzystaniem nowo-

czesnych metod i narzędzi wielowymiarowej analizy danych. 
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ON B2C E-COMMERCE MARKET 

 
 

Summary 
 
 The paper presents main web data mining methods which can be used for increas-
ing of business advantage in B2C e-commerce sector. Authors pay some attention to 
practical implementation of these methods, including: promotion optimalisation, perso-
nalized communication, web-usability and web-accessibility enhancement, business 
analysis.  
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MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE – ASPEKT TEORETYCZNY  
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 W 1994 roku P. Drucker pisał, że: każda organizacja, biznesowa i pozabizne-
sowa, posiada swoją teorię dotyczącą biznesu. W ostatnich latach w literaturze 
przedmiotu zauważyć można wzrost zainteresowania analizą sposobu, w jaki firmy 
kreują wartość i generują zyski. Pojawiają się więc próby definiowania modeli biz-
nesu, jakimi posługują się przedsiębiorstwa, by móc skutecznie konkurować  
w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu.  
 Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: czym jest 
model biznesu, czy zmieniające się warunki konkurowania wpływają na sposób 
rozumienia tego pojęcia, a także podjęcie próby usystematyzowania modeli  
e-biznesu. Przeprowadzona analiza ma charakter teoretyczny, opiera się na analizie 
dostępnej literatury przedmiotu. 
 
 
1. Definicja modelu biznesu  
 
 W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji modelu biznesu. 
Pierwszą, jaka pojawiła się w literaturze, wprowadził P. Timmers, definiując model 
biznesu jako architekturę produktu, usługi, przepływu informacji, zawierającą także 
opis głównych aktorów biznesowych i pełnione przez nich role, a także korzyści, 
jakie odnoszą, i źródła ich zysku1. Kolejni autorzy proponowali inne definicje, od-

                                                 
1  P. Timmers: Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets” 1998,  

no. 8(2), s. 3–8. 
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wołując się w nich do ogólnej koncepcji biznesu, podkreślając rolę poszczególnych 
składników modelu, wiążąc model ze strukturą organizacji lub też analizując proces 
kreowania wartości.  
 Najogólniej jednak model biznesu opisuje: jak przedsiębiorstwo funkcjonuje2. 
Jest tym samym sposobem komunikacji wizji i planu realizacji celów strategicz-
nych, czyli pozwala łączyć koncepcje i działanie3. Modele są więc wyobrażeniem 
przyszłej działalności przedsiębiorstwa4. Jest to opis wartości, jakie oferuje firma, 
oraz procesu ich tworzenia. Zawiera on unikatową kombinację wyobrażeń o pro-
duktach, usługach i sposobach dystrybucji, które mogą przyczyniać się do rozwoju 
przedsiębiorstwa, oraz określa niezbędny do ich realizacji zespół ludzki i niezbędną 
infrastrukturę.  
 Można zauważyć także próby zdefiniowania elementów tworzących model 
biznesu, gdyż ich różnorodności przypisuje się unikatowość firmy. Na przykład  
G. Hamel wskazuje cztery elementy modelu: strategia, zasoby strategiczne, stosun-
ki z klientami, wartość sieci5. Według A. Osterwaldera i Y. Pigneura: business mo-
del, to opis wartości, jakie przedsiębiorstwo dostarcza różnym segmentom konsu-
mentów, architektury firmy i sieci jej partnerów stworzonej w celu kreowania, pro-
mowania i dostarczania wartości oraz kapitału relacyjnego pozwalającego gene-
rować trwałe przepływy pieniężne6.  
 Wielu autorów wiąże model biznesu z poziomem uzyskiwanych przez przed-
siębiorstwo zysków7. I tak business model definiowany jest również jako sposób 
prowadzenia biznesu, dzięki któremu firma może utrzymać się na rynku i genero-
wać zyski8, lub też, jako opis tego, jak przedsiębiorstwo kreuje wartość dla konsu-
mentów, którzy w zamian generują przychody i zyski dla firmy9. Powstaje tu pyta-
nie, czy model biznesu może być utożsamiany ze strategią konkurowania. Sugeruje 
się jednak, że te dwa pojęcia nie są tożsame. Model biznesu to jedynie wycinek 

                                                 
2  J. Magretta: Why Business Models Matter, „Harvard Business Review”, May 2002,  

s. 86–92. 
3  J. Magretta: Tajniki modelu biznesowego, „Harvard Business Review – Polska”, marzec 

2003, s. 55. 
4  P. Banaszyk: Modele biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębior-

stwem, w: E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak: Zarządzanie strategiczne przedsię-
biorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 7 i nast. 

5  G. Hamel: Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000, s. 70 i 
nast. 

6  A. Osterwalder, Y. Pigneur: An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 
2002, http://129.3.20.41/eps/io/papers/0202/0202004.pdf (28.02.2011). 

7  H. Tikkanen, J.A. Lamberg, P. Parvinen, J.P. Kallunki: Managerial Cognition Action and 
the Business Model of the Firm, „Management Decisions” 2005, vol. 43, no. 6, s. 789–809. 

8  M. Rappa: Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, 
http://digitalenterprise.org/models/models.html 

9  R. Tucker: Strategy Innovation takes Imagination, „Journal of Business Strategy” 2001, 
vol. 22, no. 3, s. 23–27. 
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strategii, gdyż dostarcza informacji niezbędnych do tego, by wiedzieć, jak firma 
może dostarczyć wartość konsumentowi. Jednym modelem biznesu posłużyć się 
więc może wiele firm, podczas gdy strategia jest charakterystyczna dla danej firmy. 
Z innego punktu widzenia jednak to różnorodność elementów tworzących model 
biznesu i natura powiązań między nimi przesądza o unikatowości firmy oraz jej 
możliwościach konkurowania na rynku. Podejście takie widoczne jest np. w defini-
cji określającej model biznesu jako: narzędzie składające się z szeregu elementów  
i powiązań między nimi, które pozwalają określić logikę, jaką kieruje się firma  
w zarabianiu pieniędzy10. Zauważyć tu jednak także należy, że w modelach biznesu 
nie uwzględnia się konkurencji11, podczas gdy celem planowanej strategii jest uzy-
skanie nad nią przewagi. Niektórzy autorzy (A. Osterwalder i R. Pigneur) uważają 
więc, że business model stanowi połączenie między strategią i procesami bizneso-
wymi, gdyż wyraża logikę zarabiania pieniędzy. Uważają, że model jest koncepcyj-
nym i architektonicznym wdrożeniem strategii, które stanowi podstawę wdrożenia 
procesów biznesowych i systemów informatycznych12.  
 
 
2. Modele e-biznesu  
 
 E-biznes może być definiowany jako wykorzystanie informacji i technologii 
informacyjnych, by wspomagać czynności biznesowe. E-biznes obejmuje nie tylko 
sprzedaż elektroniczną, ale i inne formy wykorzystania technologii informacyjnych 
w takich sferach, jak finanse, marketing, obsługa konsumenta, dostawców, a także 
inne ulepszenia, jakie dzięki wykorzystaniu Internetu mogą być wprowadzane  
w ramach łańcucha wartości.  
 W obliczu gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian, jakie zachodzą we 
współczesnym otoczeniu, pojawia się także konieczność dostosowywania modelu 
biznesu do zmieniających się okoliczności. Kompleksowość zachodzących w oto-
czeniu zmian stworzyła konieczność spoglądania na model biznesu z nowej per-
spektywy i wyznaczanie nowych jego elementów. I tak na przykład model biznesu 
definiuje się jako dynamiczne kompetencje, które łączą wyróżniające kompetencje 
firmy z aspiracjami organizacji i wpływają na jej wyniki13. Dostrzega się także 

                                                 
10  A. Osterwalder: The Business Model ontology – A proposition in a design science ap-

proach. Unpublished Thesis from l’École des Hautes Études Commerciales, Université de Lau-
sanne, 2004, http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf 
(28.02.2011). 

11  J. Magretta: Why Business Models Matter…, op. cit. 
12  A. Osterwalder, Y. Pigneur: An e-Business Model Ontology…, op. cit. 
13  C. Eden, F. Ackermann: Mapping Distinctive Competencies: a Systemic Approach, 

„Journal of the Operational Research Society” 2000, no. 51, s. 2–20. 
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znaczenie sieci społecznościowych oraz procesu dzielenia się wiedzą14 czy też 
wpływ modelu biznesu na ocenę szans i możliwość ich wykorzystania15. 
 Obecnie w literaturze przedmiotu odnaleźć można próby kategoryzacji modeli 
biznesowych wykorzystywanych w Internecie. Poszczególni autorzy wymieniają od 
czterech do nawet dziesięciu modeli biznesowych, jakie wykorzystywane są przez 
firmy e-biznesowe. Głównymi kryteriami podziału są: rodzaj wartości oferowanych 
konsumentom oraz źródła zysków charakterystyczne dla danego modelu.  
 Najbardziej ogólnym kryterium podziału modeli biznesowych wydaje się tu 
podział proponowany przez B. Wirtza, prowadzony w oparciu o cztery bazowe 
cechy ułatwiające klasyfikację podstawowych modeli biznesowych – 4C. Są nimi:  

1. Zawartość (content) – zbieranie i udostępnianie określonej zawartości 
użytkownikom w przystępny i łatwy w użytkowaniu sposób; zyski pocho-
dzą z reklam lub opłat za dostęp do portalu. 

2. Handel (commerce) – ułatwianie nawiązywania kontaktu i zawierania 
transakcji między sprzedającymi i kupującymi; zyski płyną z prowizji. 

3. Kontekst (context) – sortowanie i agregacja informacji w sposób ułatwiają-
cy nawigację, zyski pochodzą z zamieszczanych reklam. 

4. Powiązania (connection) – kreowania sieci powiązań wirtualnych; zyski 
płyną głównie z reklam lub opłat wpisowych16.  

 Opierając się na tychże czterech kryteriach, można przeprowadzić systematy-
zację modeli biznesu proponowanych przez innych autorów, jak A. Afuah i C. Tuc-
ci17, M. Rappa18, P. Timmers19 oraz transaction.net20. Próby kategoryzacji przed-
stawiono w tabeli 1.  

                                                 
14  W.W.C. Chung, A.Y.K. Yam, M.F.S. Chan: Networked Enterprise: A New Business 

Model for Global Sourcing, „International Journal of Production Economics” 2004, no. 87(3),  
s. 267–280. 

15  J.O. Fiet, P.C. Patel: Forgiving Business Models for New Ventures, „Entrepreneurship 
Theory and Practice” 2008, no. 32(4), s. 749–761. 

16  B.W. Wirtz, N. Lihotzky: Customer Retention Management in the B2C Electronic Busi-
ness, „Long Range Planning” 2003, no. 36(6), s. 517–532; B.W. Wirtz, O. Schilke, S. Ullrich: 
Strategic Development of Business Models Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the 
Internet, „Long Range Planning” 2010, no. 43, s. 272–290. 

17  A. Afuah, C. Tucci: Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, War-
szawa 2003. 

18  M. Rappa: Business models on the web, http://digitalenterprise.org/models/models.html, 
(24.02.2011) 

19  P. Timmers: Business Models…, op. cit. 
20  Transaction.net, „Business models”, http://www.transaction.net/biz/models/models.html 

(28.02.2011). 
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Tabela 1  
Modele e-biznesu 

 
Cecha Model biznesu 

 A. Afuah  
i C. Tucci 

M. Rappa P. Timmers Transaction.net 

Zawartość Dostawcy usług – 
oferują usługi 
oparte na wykorzy-
staniu Internetu 

Model użytecznościowy –
opłaty zależne są od natęże-
nia użytkowania 
Modele subskrypcyjny –
użytkownicy płacą za prawo 
dostępu 

Dostawcy usług w 
ramach łańcucha 
wartości – wspierają dane 
ogniwo łańcucha, np. 
logistykę  
Integratorzy łańcucha 
wartości – dodawanie 
wartości przez integrację 
poszczególnych ogniw 
łańcucha 
E-zaopatrzenie – uła-
twiające znalezienie 
dostawcy  
Marketplace – wspoma-
ganie transakcji bizneso-
wych 

Zwiększona 
efektywność  
obsługi klienta  
i dokumentacja 
wewnętrzna  
Informacje on-line 
– zyski płynące ze 
sprzedaży informa-
cji (za dokument, 
użycie, subskrypcję) 
Dostęp on-line –
konsument wnosi 
opłaty za dostęp do 
portalu 

Handel Firmy  
e-commerce’owe – 
sprzedają produkty i 
usługi przez Internet 
Twórcy rynków – 
działają jak pośred-
nicy lub sprzedają 
swe produkty przez 
Internet. 

Model brokerski – wpro-
wadzanie ułatwień 
w zakresie zawierania 
transakcji 
Model kupiecki – transak-
cje kupna-sprzedaży między 
hurtownikiem a detalistą 
Model producencki – 
pozwala producentowi 
bezpośrednio dotrzeć do 
odbiorcy finalnego  

E-sklepy – promocja, 
redukcja kosztów 
E-aukcje – aukcje 
internetowe 
E-centra handlowe – 
zbiór sklepów integrujący 
marki najczęściej z 
jednego sektora 
 

Sprzedaż on-line  
 

Kontekst Agregatorzy 
zawartości –
gromadzą i udo-
stępniają informacje 
z różnych źródeł 

Model gromadzenia 
informacji – zbieranie 
informacji na temat zaku-
powych zwyczajów konsu-
mentów 

Brokerzy informacji – 
dostawcy informacji 
biznesowych i usług 
konsultingowych 
 

Reklama on-line –
wymagana jest duża 
liczba odwiedzają-
cych, zyski uzależ-
nione od liczby 
odwiedzających 
stronę 

Powiązania  Model reklamowy – duża 
liczba odwiedzających 
stronę zwiększa zyski 
płynące z reklamy 
Model stowarzyszenia –
oferuje pewne korzyści 
finansowe dla stowarzyszo-
nych stron internetowych 
Model społecznościowy – 
opiera się na gronie lojal-
nych użytkowników 

Społeczności wirtualne – 
dodawanie wartości przez 
samych użytkowników 
Platformy współpracy – 
ułatwiają współpracę 
pomiędzy zainteresowa-
nymi znalezieniem 
wspólnego rozwiązania 
 

 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Afuah, C.L. Tucci: Biznes internetowy…, op. 

cit.; M. Rappa: Business Models…, op. cit.; P. Timmers: Business Models…, op. 
cit., s. 3–8; Transaction.net…, op. cit.  
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Podsumowanie  
 
 Przeprowadzona analiza pozwoliła bliżej zdefiniować pojęcie modelu biznesu, 
wiążąc je ze sposobem kreowania wartości dla konsumenta i generowania zysków 
dla przedsiębiorstwa. Zauważono także, że zmieniające się warunki konkurowania 
wpływają na sposób definiowania modelu biznesowego. W obliczu dokonujących 
się zmian uwzględnia się rolę sieci powiązań, innowacyjności, dynamicznych kom-
petencji oraz wykorzystywania szans w otoczeniu. Analiza pozwoliła określić 
główne modele e-biznesu i wykazała brak jednoznacznego kryterium podziału mo-
deli e-biznesu. Udało się jednak wskazać główne kryteria podziału, w oparciu  
o które dokonywać można systematyzacji modeli biznesowych. 
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BUSINESS MODEL ON THE INTERNET – THE THEORETICAL ASPECT 
 
 

Summary 
 
 In the recent years an increasing interest in business models analysis can be ob-
served. The aim of the article is to provide a profound understanding of what the busi-
ness model is and to present changes in business model analysis. The author also tries to 
indicate characteristics of the e-business models and to systematize business models 
used on the Internet. Presented conclusion are based on literature analysis. 
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INTERNETOWE ZAKUPY GRUPOWE JAKO NOWY TREND W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zakupy grupowe są obecnie jednym z popularniejszych trendów w sektorze  
e-commerce’u, który w Polsce podobnie jak w innych krajach będzie coraz po-
wszechniejszy. Zauważalny ostatnio trend m-commerce’owy, czyli handlu za po-
mocą telefonii komórkowej, został także chwilowo odsunięty przez portale infor-
macyjne z głównych stron za sprawą zjawiska zakupów grupowych. Nie jest to 
działanie nowe w Polsce, na początku XXI wieku portal Wirtualna Polska urucho-
mił serwis handlowy przystosowany do zakupów grupowych, jednak było to zbyt 
wcześnie dla polskiego społeczeństwa informacyjnego, w którym było zbyt dużo 
osób wykluczonych cyfrowo. 
 Prawdopodobnie współczesna duża popularność tego zjawiska (w serwisie 
Grupon.pl liczba transakcji w 2009 roku wzrosła ponad 400%) związana była 
głównie z czynnikiem ekonomicznym, niemniej jednak stosowana forma „polecania 
znajomym” oraz korelacja z social media przyczyniły się do szybkiego wzrostu 
popularności1.  
 Czy internetowe zakupy grupowe staną się znaczącą częścią wartości polskie-
go rynku e-commerce’owego, obok sklepów internetowych i portali aukcyjnych? 
Czy może to chwilowy trend spowodowany modą i wpływem portali społeczno-
ściowych? Przyglądając się wzrastającej liczbie użytkowników portali grupowych, 
można wyciągnąć wniosek, że nastąpi systematyczny rozwój tego zjawiska. 
 

                                                 
1  P. Frankowski, A. Juneja: Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja, 

Helion, Gliwice 2009, s. 26. 
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1. Polski rynek handlu elektronicznego 
 
 Szybki rozwój Internetu w Polsce przyczynił się do upowszechnienia handlu 
w sieci. Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego2 obroty 
polskiego rynku e-commerce’owego wzrosły z 11 mld zł w 2008 r. do 13,4 mld zł 
w roku kolejny. 
 Około 60% tej kwoty wygenerowały platformy aukcyjne, które początkowo 
przeznaczone były do handlu używanymi towarami, współcześnie ponad 90% 
wszystkich transakcji na portalach aukcyjnych dotyczą fabrycznie nowych produk-
tów. Szacowana wartość polskiego rynku e-commerce’owego w 2010 r. to 16 mln 
zł (rysunek 1). 
 

 
 

Rys. 1. Wartość polskiego rynku e-commerce’owego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Internet 2k10…, op. cit. 

 
 Początkowo polski handel w Internecie skupiał się wyłącznie na transakcjach 
z branży księgarskiej, obecnie mimo że książka jest nadal najpopularniejszym  
e-dobrem, to odzież, gry oraz sprzęt elektroniczny zyskują coraz więcej konsumen-
tów. 
 Współcześnie ponad 17% wszystkich sklepów internetowych sprzedaje pro-
dukty z kategorii dom/ogród. Cały czas Internet to miejsce zakupów dla ludzi mło-

                                                 
2  Raport Internet 2k10, Internet Standard, czerwiec 2010, s. 71, http://www. internetstan-

dard.pl/whitepapers/1416/Raport.Internet.2k10.html (21.02.2011). 
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dych, ale odsetek starszych e-klientów powoli, lecz systematycznie rośnie. Zaled-
wie parę lat temu na elektronicznym rynku pojawił się asortyment spożywczy, 
obecnie 14% polskiego społeczeństwa kupuje produkty w internetowych delikate-
sach (rysunek 2). Coraz więcej osób zaczyna przygodę z e-lekami, w wirtualnej 
przestrzeni e-handlu brakuje możliwości zakupienia usługi. Grupowe zakupy inter-
netowe skupiają się wokół kilku aspektów, wśród których jest usługa: fryzjerstwo, 
kosmetyka, pielęgnacja ciała i wiele innych. 
 

 
 

Rys. 2. Popularność produktów kupowanych w Internecie 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Smaga: Raport Money.pl i eCard SA, CoPo-
lacykupująwInternecie?, Wrocław 2008, www.money.pl (21.02.2011). 
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2. Współczesny fenomen internetowych zakupów grupowych 
 
 Zasada działania grupowych zakupów w Internecie jest prosta (rysunek 3), 
wpierw pracownik portalu grupowego poszukuje firm chętnych do wprowadzenia 
oferty promocyjnej. Następnie po negocjacjach ustalana jest wielkość zniżki, która 
uzależniona jest od rodzaju oferowanych produktów, liczby znalezionych poten-
cjalnych klientów oraz indywidualnych warunków umowy.  
 Oferowane wysokości zniżek kształtują się na poziomie od 50% do nawet 
90%. Sporządzana umowa zawiera także wysokość prowizji dla portalu grupowego, 
która jest uzależniona od liczby sprzedanych kuponów, średnio jest to wartość ok. 
20% i jest to główna część zysków wypracowywanych przez portale grupowe. Po 
znalezieniu oferenta wystawiania jest oferta na stronie portalu i zbierane są kolejne 
zamówienia. Każde zamówienie musi być potwierdzone wpłaconą kwotą na konto 
właściciela portalu grupowego. Po uzbieraniu zadeklarowanej w umowie liczby 
klientów następuje realizacja umowy, zebrane pieniądze zostają przelane na konto 
firmy-oferenta wraz z danymi użytkowników, którzy wykupili dany kupon.  
W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby potencjalnych klientów wpłacone 
przez nich kwoty są zgodnie z regulaminem zwracane na konta i nie dochodzi do 
realizacji umowy.  

 

Rys. 3. Zasada wyszukiwania ofert do portali grupowych 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Zdecydowana większość ofert w portalach grupowych to usługi, wśród który 
prym wiedzie kosmetyka, co trzecia oferta znajduje się z tej kategorii (tabela 1). 
Niewiele mniej popularne są usługi hotelarskie (prawie 23%) oraz inne formy 
(25%), wśród których można znaleźć wypożyczenie samochodu oraz lokalu na 
organizację przyjęcia okolicznościowego, a także lekcje nauki języka lub zniżki na 
badanie wzroku.  
 W kategorii produkty sklepowe zostały skumulowane kupony oferujące zniżki 
na produkty dostępne w sklepach internetowych. Umieszczono w tym dziale mię-
dzy innymi zniżkę na płytę CD z utworami muzycznymi, 50% rabatu na naklejki 
ścienne oraz 550 zł upustu na ekskluzywne buty za 2400 zł. Niemniej jednak zaku-
py grupowe będą się rozwijać jako forma handlu usługami. Zakup produktów mate-
rialnych zostanie na platformach aukcyjnych i w sklepach internetowych m.in. ze 
względu na ograniczenia upustów cenowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne nie 
będą w stanie wyprodukować i sprzedać z zyskiem np. pralki czy lodówki z 50% 
upustem. Ponadto ogromna liczba modeli np. sprzętu elektronicznego wprowadza 
indywidualne podejście do każdego klienta i trudno by było zebrać dużą grupę osób 
chętnych do zakupu np. telewizora LCD o konkretnej przekątnej i konkretnej marki 
z danymi parametrami. 
 

Tabela 1 
Popularność ofert w portalach grupowych 

 

Kategoria Popularność w serwisach grupowych (%) 
Kosmetyka/zdrowie 31,43 
Inne 25,71 
Usługi hotelarskie 22,86 
Produkty sklepowe 11,43 
Prenumerata 5,71 
Usługi fryzjerskie 2,86 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Zwiększająca się popularność portali zakupów grupowych jest spowodowana 
zapewne głównie czynnikiem ekonomicznym, niemniej jednak charakter społecz-
nościowy i metoda „poleceń znajomym” odgrywa ważną rolę w kreowaniu marki 
serwisów grupowych. Większość istniejących portali grupowych jest zaprojekto-
wanych analogicznie. Górna belka umożliwia wybór miasta oraz możliwość reje-
stracji lub logowania użytkownika. W centralnej części prezentowane są oferty,  
a prawe menu umożliwia zapoznanie się z innymi rabatami.  
 Podobieństwo nie kończy się na stosowaniu bliźniaczego szablonu witryn, 
niektóre oferowane kupony są na identycznych warunkach dostępne w wielu serwi-
sach jednocześnie. Istnieje natomiast relewantna różnica w liczbie użytkowników, 
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którzy napędzają system portalu, zapraszając kolejnych. Metoda „polecania znajo-
mym” ma umożliwiać powiadamianie przyjaciół o interesującej ofercie i jednocze-
śnie zwiększanie szansy na zgromadzenie odpowiedniej liczby zainteresowanych 
potrzebnej do aktywowania oferty – to typowa metoda marketingu wirusowego3. 
Niektóre portale (Grupon, Gruper, Mydeal) oferują ponadto za każde polecenie 
10 zł w przeliczeniu na punkty do wykorzystania w serwisie. 
 Serwisem z największą liczbą aktywnych użytkowników jest Grupon, który 
pod koniec 2010 roku awansował na 3 pozycję, wśród serwisów sektora  
e-commerce’u z 13-procentowym zasięgiem oraz prawie 2,5 mln real users. Ustę-
puje on jedynie wieloletniemu liderowi Allegro (ponad 11 mln użytkowników) oraz 
nieznacznie porównywarce cen Nokaut (2,6 mln użytkowników). Szacuje się, że 
Grupon sprzedał ponad 400 tys. kuponów, gdy jego główny konkurent, Gruper, 
jedynie 60 tys. Na rynku istnieją także „mniejsi gracze” zakupów grupowych, jak 
Mydeal.pl i Fastdeal.pl (obaj po 20 tys. sprzedanych ofert), a także Cuppon.pl  
i Okazik.pl (ok. 1000).  
 Konkurowanie z liderem jedynie ofertami jest nieefektywne, dlatego każdy 
portal próbuje innymi metodami przyciągnąć potencjalnych klientów. Gruper był 
jednym z pierwszych w Polsce serwisów zakupów grupowych, pozycję stracił  
z powodu bardzo szerokiej akcji promocyjnej Grupona, reklamującego się w więk-
szości portali społecznościowych, w portalach informacyjnych, a także wyszuki-
warkach internetowych. Mydeal przeprowadził akcję pod hasłem „Praca marzeń”, 
polegającą na zatrudnieniu z grona użytkowników testerów sprawdzających jakość 
prezentowanych w serwisie ofert. Najciekawszym elementem walki konkurencyjnej 
jest pomysł firmy Fastdeal, która zlikwidowała minimalną liczbę kuponów i każda 
oferta bez względu na liczbę zainteresowanych osób staje się dostępna po opłaceniu 
kuponu. Należałoby się zastanowić, czy taka forma handlu może należeć do zjawi-
ska zakupów grupowych, niemniej jednak w serwisie wciąż pojawiają się nowe 
okazyjne kupony zniżkowe. 
 
 
3. Moda czy stały trend w sektorze e-commerce’u 
 
 Na stronie lidera internetowych zakupów grupowych (Grupon.pl) średnia 
liczba wykupionych kuponów dla jednej promocji kształtuje się na poziomie 3 tys., 
natomiast witryna Grupera sprzedaje ok. 500 zleceń, Mydeal zaledwie 30. Czy to 
moda? Być może, chociaż ważniejszy wydaje się powód ekonomiczny i społeczny. 
Jeżeli wszystkie oferty rzeczywiście będą wprowadzane z dużą zniżką, to ta forma 
handlu wszystkim się powinna opłacać. Klienci płacą ok. 50% tego, co by zapłacili 

                                                 
3  K. Pankiewicz (red.): E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie 

klientów i zazdrość konkurencji, Onepress, Gliwice 2008, s. 68. 
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w zakupach indywidualnych, oferenci, czyli firmy wprowadzające zniżki na swoje 
usługi, otrzymują gwarancję dużej liczby klientów, których mogą obsługiwać  
w czasie małego ruchu. Na przykład karnet na basen do wykorzystania w tygodniu 
lub pobyt w hotelu w mało atrakcyjnym turystycznie okresie. A organizatorzy za-
kupów grupowych zarabiają przy każdorazowej realizacji umowy, i nie są to małe 
kwoty, np. Grupon sprzedał ostatnio 2510 kuponów na 2-dniowy romantyczny 
pobyt w hotelu za 300 zł, co daje kwotę 753 tys., z czego ok. 20% prowizji stanowi 
wartość ponad 150 tys. zł.  
 Należy zaznaczyć, że można spotkać także fikcyjne okazje, bazujące na popu-
larności zakupów grupowych i przyzwyczajeniu, że prezentowane oferty są rze-
czywiście okazyjne. Na przykład na przełomie 2010 i 2011 roku na witrynie Gru-
pona pojawiła się oferta z rabatem 57% na 100 odbitek zdjęć w formacie 10x15 lub 
11x15 wraz z dostawą do domu w cenie 32 zł zamiast 74. Niestety, w tym samym 
czasie, ta sama firma oferowała tę samą usługę na znanym portalu Allegro w cenie 
22 zł, także z darmową dostawą. 
 

 
 

Rys. 4. Prezentacja oferty na portalu Allegro 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://allegro.pl/100-zdjec-10x15-lub-11x15-
przesylka-0zl-i1459924440.html (15.02.2011). 

 
 Być może jest to oferta innej firmy, jednak w opisie aukcji widnieje adres 
strony internetowej, gdzie wykonywana jest usługa, jest on identyczny z podanym 
w ofercie Grupona. Liczba sprzedanych kuponów tej oferty na portalu zakupów 
grupowych to aż 7618 sztuk, natomiast na Allegro jedynie 4 osoby wygrały aukcję. 
Firma uzyskała bardzo dużą liczbę zamówień, i to jeszcze o 50% drożej, a nie 57% 
taniej, jak się reklamowała. Myślę, że ten przypadek nie jest odosobniony i idealnie 
obrazuje fenomen społecznościonych zakupów grupowych. 
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Podsumowanie 
 
 Zakupy grupowe utrzymają swoją bardzo dużą popularność, o ile wszystkie 
oferowane kupony będą miały rzeczywiste potwierdzenie prezentowanych upustów. 
Wydaje się, że czynnikiem ważniejszym obecnego rozwoju popularności zakupów 
grupowych jest czynnik społecznościowy, dopiero na drugim miejscu plasuje się 
warunek ekonomiczny. 
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ON-LINE SHOPPING GROUP AS A NEW TREND IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 On-line shopping group is now one of the most popular trends in the sector of  
e-commerce. This phenomenon was caused by economic and social factors. If the bid 
will have real discounts, is a shopping group will be more popular. 
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E-REKRUTACJA W REALIZACJI STRATEGII E-BIZNESU W POLSCE  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Profesjonalne pozyskiwanie pracowników to więcej niż zaopatrywanie firmy  
w personel. To także – a może przede wszystkim – marketingowe oddziaływanie na 
rynek pracy, to oferowanie własnej firmy jako swoistego produktu, który umożliwia 
ludziom zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb1. Działanie to oparte jest na zasa-
dach marketingu, polega na przedstawieniu swojego produktu w najlepszy możliwy 
sposób, aby firma stała się atrakcyjna dla potencjalnych klientów. By pozyskać 
najkompetentniejszą kadrę, należy wyróżniać się na rynku i przedstawić ofertę, 
która przyciągnie do firmy najzdolniejszych kandydatów.  
 Ideę tę można doskonale zrealizować, wykorzystując najnowsze technologie 
informatyczne w powiązaniu z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsię-
biorstwem. Przykładem takiego połączenia jest prowadzenie e-biznesu, który nale-
ży rozumieć jako: wykorzystanie nowoczesnych technologii programowych, sprzę-
towych i komunikacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej na skalę glo-
balną2. Każda organizacja poszukuje najlepszych kandydatów do pracy. Globaliza-
cja gospodarki umożliwia dotarcie do osób, które nigdy wcześniej nie znalazłyby 
się w obszarze wpływów przedsiębiorstwa. Realizacja e-biznesu w tym kontekście 

                                                 
1  A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, 

Kraków 1998, s. 15. 
2  M. Nowakowski: E-biznes w przedsiębiorstwie, w: A. Szewczyk, Podstawy e-biznesu, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 34. 
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to wykorzystanie strategii e-rekrutacji, umożliwiającej nawiązanie nowych relacji  
z kandydatami do zatrudnienia, formowanie współpracy pracowników w organiza-
cjach wirtualnych oraz budowanie pożądanego wizerunku i marki firmy na rynku 
pracy.  
 
 
1. E-rekrutacja jako nowoczesna metoda poszukiwania pracowników 
 
 E-rekrutacja opiera się na powszechnym dostępie do sieci nieograniczonej 
liczby kandydatów znajdujących się na globalnym rynku pracy. Internet umożliwia 
zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, przekazywanie informacji  
o tych stanowiskach oraz o pracodawcy, a także wymianę korespondencji między 
pracodawcami a kandydatami3. Ta metoda daje szansę na przekazanie większej 
ilości informacji o stanowisku pracy i firmach, dopasowanie życiorysów do wyma-
gań organizacji. Na stronach firm można znaleźć formularz zastępujący CV i list 
motywacyjny, który usprawnia proces rekrutacji i selekcji kandydatów. Dla kandy-
datów jest to udogodnienie, dzięki któremu wysłanie swojego podania o pracę jest 
proste.  
 Na stronach internetowych firm, oprócz możliwości zapoznania się z ogłosze-
niem o wolnym stanowisku pracy, kandydat ma możliwość bliższego przyjrzenia 
się działalności prowadzonej przez organizację. Internet ma tę przewagę nad ogło-
szeniem prasowym, że na stronie firmy można opisać obszernie zarówno jej kulturę 
organizacyjną, jak i politykę kadrową4. 
 Inną formą e-rekrutacji jest wykorzystanie portali rekrutacyjnych, na których 
można znaleźć między innymi informacje na temat stanowiska pracy i firmy,  
a także formularz zgłoszeniowy on-line. To jednak tylko niewielka część usług 
oferowanych przez te serwisy5. Portale rekrutacyjne oferują różnorodne usługi  
w wielu obszarach. Są to między innymi: 

– selekcja aplikacji – usługa pozwalająca pracodawcom przenieść ciężar se-
lekcji na konsultantów wybranego portalu rekrutacyjnego; 

– preselekcja aplikacji – na życzenie pracodawca, po wcześniejszym ustale-
niu kryteriów i zakończonym procesie rekrutacji, może otrzymać posegre-
gowane zgłoszenia kandydatów; 

– baza życiorysów – pozwala przeglądać pracodawcom umieszczane aplika-
cje osób, które wypełniły życiorys na portalu rekrutacyjnym. Jest to usługa, 
która umożliwia przyspieszenie procesu rekrutacji, ponieważ zaintereso-

                                                 
3  M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Kraków 

2007, s. 370. 
4  B. Lundén: Rekrutacja pracowników. Poradnik dla pracodawcy, BL Info Polska, Gdynia 

2003. 
5  M. Norris, S. West: E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001. 
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wany pracodawca sam poszukuje kandydata, nie tracąc czasu przy tym na 
tworzenie ogłoszenia i oczekiwanie na zgłoszenia aplikacyjne; 

– usługi wizerunkowe – polegają na wzbogaceniu oferty o elementy graficz-
ne pracodawcy oraz pozwalają przy jednoczesnym procesie rekrutacji 
utrwalać wizerunek klienta, jak również budować markę wśród potencjal-
nych kandydatów; 

– mailing – istnieje możliwość wytypowania grupy kandydatów według ści-
śle określonych kryteriów i rozesłania do nich maili z ofertą pracy. 

 W wirtualnym świecie chętni do pracy mogą również wziąć udział w targach 
pracy. Analogicznie jak na targach tradycyjnych kandydaci mogą otrzymać infor-
macje o wybranej organizacji, wypełnić aplikację lub złożyć CV, poznać przykłady 
karier możliwych do zrealizowania w danej firmie, porozmawiać z pracodawcą „na 
żywo” albo podyskutować w jednym z tematycznych forum dyskusyjnych.  
 W celu wykorzystania zalet e-rekrutacji można zastosować także dostępne na 
rynku pracy systemy zarządzające rekrutacją. Wśród wielu korzyści oferowanych 
przez nie pracodawcy wymienić można kilka kluczowych: 

– Bardziej profesjonalna komunikacja z kandydatami. Można przesłać sper-
sonalizowaną wiadomość e-mailową do nieograniczonej liczby kandyda-
tów jednocześnie. Niezwłoczne przesyłanie kandydatom komentarzy i in-
formacji o postępie procesów rekrutacyjnych przyczynia się do budowy 
bardziej profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa. 

– Ograniczenie kosztów zamieszczania ogłoszeń. Ogłoszenia o ofertach pra-
cy można w prosty sposób zamieścić na własnej stronie internetowej firmy 
oraz na portalach rekrutacyjnych. System do rekrutacji często zawiera 
funkcję edytora, który umożliwia tworzenie lub zmienianie ogłoszeń.  

– Ograniczenie liczby publikowanych ofert pracy. Systemy tworzą dyna-
miczną bazę danych kandydatów z zaawansowanymi mechanizmami wy-
szukiwania, które umożliwiają wykorzystywanie wszystkich wcześniej 
otrzymanych aplikacji.  

– Ułatwienie wymiany informacji. Wszystkie informacje o kandydatach, ży-
ciorysy i notatki są przechowywane w jednym miejscu i są dostępne dla 
wszystkich osób zaangażowanych w rekrutację. Takie rozwiązanie ułatwia 
współpracę z wieloma pracownikami odpowiedzialnymi za ocenę kandyda-
tów. Osoby zarządzające zasobami ludzkimi mają kompleksowy przegląd 
projektów rekrutacyjnych prowadzonych w różnych lokalizacjach geogra-
ficznych. Ułatwia to znacząco proces zarządzania wiedzą w organizacji6. 

– Zredukowanie czasu poświęcanego na zadania administracyjne. Dzięki sys-
temom do zarządzania rekrutacją można szybciej wyszukać najlepiej wy-

                                                 
6 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002. 
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kwalifikowanych kandydatów i szybko przejść do etapu rozmów kwalifi-
kacyjnych i sprawdzania referencji poprzez automatyzację wielu zadań. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że własne strony internetowe firm oraz 
portale internetowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w procesie rekrutacji. Coraz 
większe znaczenie mają także systemy do rekrutacji oraz portale społecznościowe.  
 
 
2. Rozwój e-biznesu w obszarze e-rekrutacji na polskim rynku pracy 
 
 Na polskim rynku pracy funkcjonuje ogromna liczba portali wspierających  
e-rekrutację. Celem ich istnienia jest wsparcie merytoryczne i techniczne praco-
dawców poszukujących pracowników w oparciu nie o tradycyjne źródła pozyski-
wania chętnych (do jakich należy prasa), ale o nowoczesne rozwiązania i narzędzia. 
 Obecnie 56% pracodawców zawsze umieszcza ogłoszenia na własnej stronie 
internetowej, a 49% na portalach rekrutacyjnych, podczas gdy na wykorzystanie do 
tego celu prasy decyduje się obecnie tylko 24% pracodawców. Trend ten się stale 
pogłębia i e-rekrutacja zdobywa coraz więcej zwolenników zarówno po stronie 
pracodawcy, jak i pracobiorcy, ponieważ rekrutacja przez Internet to brak biurokra-
cji, dostępność przez 24 godziny na dobę, a także oszczędność czasu i duża sku-
teczność. 
 Warto w tym miejscu zastanowić się, kim jest przeciętny internauta korzysta-
jący z oferty e-rekrutacji. Badania przeprowadzone na polskim rynku pracy wska-
zują, że typowa osoba poszukująca pracy w Internecie ma od 20 do 40 lat, ma wyż-
sze wykształcenie i pracuje na stanowisku specjalisty7. Jej staż pracy wynosi od 2 
do 10 lat. Najczęściej pracuje w sektorze usług finansowych, sprzedaży oraz IT  
i telekomunikacji. W 68% przypadków jest mężczyzną. Aż 73% osób szukających 
pracy w Internecie deklaruje znajomość języka obcego: 63% badanych zna język 
angielski, 25% – rosyjski, a 15% – niemiecki. Ponad 25% kandydatów potwierdza 
znajomość dwóch języków. Poziom wykształcenia osób poszukujących pracy przez 
Internet jest zdecydowanie wyższy niż przeciętna krajowa. Najwięcej kandydatów 
ma wykształcenie uniwersyteckie (prawie 40%). Wiele osób przysyłających swoje 
aplikacje deklaruje ukończenie więcej niż jednej szkoły wyższej, a nawet kilku 
kierunków studiów podyplomowych. 
 Jeśli oferta pracy jest ogólnopolska, najwięcej chętnych zgłasza się z woje-
wództwa mazowieckiego. Większość użytkowników serwisów internetowych to 
mieszkańcy dużych miast. Oprócz pracy w kraju wielu użytkowników poszukuje jej 
także za granicą. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Wielka Bryta-

                                                 
7  Raport ekspercki: Rekrutacja w polskim Internecie, Zespół „GazetaPraca” 2010, www. 

press.gazetapraca.pl 



Monika Wawer, Piotr Muryjas 116 

nia, do której chciałoby pojechać aż 43% osób8. Za nią w kolejności pojawiają się 
takie kraje, jak: Niemcy (21%), USA (10%) i Francja (5%). 
 Korzystając z przykładu popularnego portalu www.jobpilot.pl, można wska-
zać cechy charakteryzujące kandydatów: ponad 80% użytkowników serwisu jest  
w wieku poniżej 35 lat, 38% z nich to osoby z przedziału wiekowego 18-25 lat. 
Liczną grupę użytkowników serwisu stanowią studenci i absolwenci oraz osoby 
aktywnie poszukujące pracy, co przy obecnej stopie bezrobocia nie jest zaskocze-
niem. 
 Podsumowując, należy zauważyć, że e-rekrutacja nie jest dostępna dla każde-
go kandydata. Podstawowym warunkiem sukcesu jest jego umiejętność poruszania 
się w środowisku internetowym. Dla osób, które mają w tym zakresie lukę kompe-
tencyjną, ta droga znalezienia zatrudnienia jest bardzo ograniczona lub nawet cał-
kowicie zamknięta. 
 
 
3. E-rekrutacja w praktyce – wyniki badań empirycznych 
 
 Celem badań przeprowadzonych przez autorów była analiza zachowań i prefe-
rencji pracodawców Lubelszczyzny w kontekście wykorzystania Internetu do pro-
cesu rekrutacji. Przeprowadzone analizy miały za zadanie określić stopień wyko-
rzystania własnych stron internetowych, portali rekrutacyjnych, jak również serwi-
sów społecznościowych i blogów względem tradycyjnych metod rekrutacji. Bada-
nia zostały przeprowadzone w okresie od maja do października 2010 roku. Kwe-
stionariusz ankiety zawierał 17 pytań skierowanych do 105 właścicieli oraz pra-
cowników działów personalnych firm zlokalizowanych na terenie Lubelszczyzny. 
Do zaprezentowania wybrano jedynie rezultaty będące analizą kluczowych obsza-
rów.  
 Jak wynika z przeprowadzonych badań, na własnej stronie internetowej ogło-
szenia o wakacie umieszcza standardowo 56% respondentów, a na portalach rekru-
tacyjnych 49% firm. Portale społecznościowe nie budzą jeszcze wśród pracodaw-
ców takiego zainteresowania (27%). Ogłoszenia w prasie branżowej, z uwagi na 
swoją specyfikę, są najrzadziej używane przez pracodawców. Aż 29% responden-
tów zdeklarowało się, że nigdy nie używa prasy branżowej. Natomiast, mimo male-
jącego zainteresowania prasą ogólną, ogłoszenia w niej umieszcza zawsze 24% 
firm. 
 Pracodawcy mają możliwość umieszczania ogłoszeń na dowolnej liczbie por-
tali. W prezentowanych badaniach wskazano na trzy najważniejsze portale: 
www.pracuj.pl (44%), www.gazetapraca.pl (32%), www.jobpilot.pl (27%). Naj-
mniej respondentów korzysta z portalu stepstone.pl (5%). Przyczyną takiego stanu 

                                                 
8  www.jobpilot.pl 
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jest prawdopodobnie jego charakter; jest to portal dla specjalistów oraz menedże-
rów średniego i wyższego szczebla.  
 Kluczowym kryterium wyboru określonego portalu okazała się cena korzysta-
nia z portalu oraz jego zasięg (po 51% wskazań). Firmy zwracają mniejszą uwagę 
na markę i dostępne narzędzia rekrutacyjne. Wnioskować więc można, że w mniej-
szym stopniu liczy się, gdzie umieści się ogłoszenie i jakie dodatkowe usługi oferu-
je dany portal rekrutacyjny. Najważniejsze są koszty i zasięg ogłoszenia.  
 Nowością na rynku pracy są systemy do zarządzania rekrutacją (Applicant 
Tracking System – ATS), które dają pracodawcom możliwość efektywnego zorga-
nizowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji w Internecie. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że tylko 24% respondentów używa systemu do zarządzania rekruta-
cją.  
 Pracodawcy za najważniejszą cechę uznali możliwość stworzenia jednolitego 
formularza aplikacyjnego oraz możliwość jednorazowej odpowiedzi na liczne apli-
kacje kandydatów (76% wskazań). Możliwość szybkiego przeglądania aplikacji 
według różnych kryteriów, stały kontakt z kandydatami oraz scoring, czyli spraw-
dzanie dopasowania profilu kandydata do opisanych wymagań – to korzyści pod-
kreślane przez ponad 60% pracodawców. 
 Pracodawcy korzystający z systemów zarządzania rekrutacją cenią sobie ich 
możliwości. Są to systemy na miarę dzisiejszych czasów i na pewno w przyszłości 
będą zdobywały coraz większą rzeszę zwolenników w wielu organizacjach, nieza-
leżnie od ich wielkości.  
 
 
Podsumowanie 
 
 E-rekrutacja to zjawisko, które będzie się dynamicznie rozwijać, wypierając 
tradycyjne metody rekrutacji. Warto ją wykorzystywać ze względu na wieloaspek-
towe korzyści, jakie z sobą niesie. Rozwój e-biznesu będzie wpływał na poszerza-
nie zastosowań i możliwości e-rekrutacji. Na globalnym rynku pracy jest to wła-
ściwa strategia dla firm pragnących odnosić sukcesy. 
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E-RECRUITMENT IN IMPLEMENTING OF E-BUSINESS STRATEGY  
IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 In times of universal globalization, more and more companies implement  
e-business strategies. One of the key areas where it is worth using such solutions, is the 
personnel area and in particular the process of looking for candidates for the job. The 
way of implementation of this concept is to conduct e-recruitment. The article discusses 
the nature of e-recruitment and the possibilities of using websites as well as recruitment 
portals. The e-business strategy in e-recruitment has been discussed in the area of the 
Polish labor market. The final section presents the results of studies regarding the con-
duct of e-recruitment by companies located in the Lublin region. 
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POZIOM ROZWOJU E-COMMERCE’U W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Początki handlu elektronicznego miały miejsce w latach 60. ubiegłego wieku, 
gdy duże koncerny oraz korporacje przemysłowe zaczęły tworzyć sieci teleinforma-
tyczne mające wspierać wymianę informacji z partnerami biznesowymi. Jego roz-
wój został istotnie przyspieszony dzięki powstaniu i gwałtownej ekspansji Interne-
tu. Początkowo Internet stanowił jedynie miejsce publikacji oferty oraz materiałów 
informacyjnych na temat firmy. W miarę rozwoju globalnej sieci komputerowej 
pojawiały się możliwości tworzenia i kształtowania odpowiednich relacji z dostaw-
cami oraz klientami przedsiębiorstw aż do najbardziej zaawansowanej ich formy, 
jaką jest tworzenie wirtualnych rynków. 
 
 
1. Podstawowe kategorie e-commerce’u 
 
 Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez e-commerce należy 
rozumieć produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci tele-
informatyczne1. Handel elektroniczny jest to proces zawierania transakcji gospo-
darczych z wykorzystaniem elektronicznych środków wymiany danych, w tym 
głównie Internetu, oraz metod tradycyjnych, takich jak telefon lub faks. Pomimo 
chęci ujednolicenia przepisów prawnych regulujących gospodarkę elektroniczną 

                                                 
1  Electronic commerce and the role of the WTO, World Trade Organization 1998 

http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/special_study_e.pdf 
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państwa europejskie różnią się pod względem stopnia zaawansowania w wykorzy-
stanie technik i technologii e-biznesu i e-commerce’u w działalności firm. 
 W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie podstawowe kategorie  
e-commerce’u: 

 B2B (business-to-business) – gdzie stronami transakcji są firmy, 
 B2C (business-to-consumer) – gdzie stronami są konsument i firma.  

 Pozostałe kategorie to rozwiązania typu: C2B (consumer-to-business), C2C 
(consumer-to-consumer), a także B2A (business-to-administration), C2A (consum-
er-to-administration), A2C (administration-to-consumer), A2B (administration-to-
business) i A2A (administration-to-administration). 
 B2C to rozwiązania realizujące transakcje między przedsiębiorstwami a kon-
sumentami. Najczęściej przybierają one formę handlu elektronicznego dokonywa-
nego za pośrednictwem sklepów internetowych, aukcji B2C, pasaży wirtualnych 
oraz serwisów ogłoszeniowych. 
 Typowe rozwiązania B2B to aukcje B2B, branżowe giełdy internetowe oraz 
wirtualne rynki. Niemniej jednak podmioty biznesowe w dużej mierze korzystają  
z zakupów w sklepach internetowych.  
 

 

Rys. 1. Wartość polskiego rynku e-commerce’owego (mld zł) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Polski rynek e-commerce, Stowarzyszenie Mar-
ketingu Bezpośredniego, http://www.smb.pl/grupa_ecommerce (25.04.2010) 
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 Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB)2  
w 2009 r. obroty polskiego rynku handlu internetowego B2C i C2C wyniosły łącz-
nie 13,43 mld zł, przy trendzie wzrostowym na poziomie 22%. Należy zauważyć, 
że dane te dotyczą tylko handlu towarami w sklepach internetowych oraz na porta-
lach aukcyjnych, pominięto tutaj sektor usług on-line. Wartość rynku  
e-commerc’owego jest więc z pewnością większa. Według szacunków SMB udział 
e-commerce’u w handlu tradycyjnym w 2009 r. wynosił ok. 2–2,2%, a w 2010  
– 3%. Wartość polskiego rynku e-commerce’owego przedstawiono na rysunku 1. 
 
 
2. E-commerce w Polsce na tle innych krajów 
 
 W Korei 62% użytkowników Internetu w wieku powyżej 12 lat dokonało 
zakupów dóbr lub usług w sieci. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosił 
75%, w Europie zaś tylko 54%. Nadal rzadko Europejczycy dokonują zakupu wy-
cieczek oraz wczasów poprzez Internet. W ten sposób z usług tego rodzaju korzysta 
tylko 28% internautów. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na 
poziomie 66%3. 
 W Polsce dokonywanie zakupów przez Internet nie jest znacząco rozpo-
wszechnione, na co bezpośredni wpływ ma brak możliwości dostępu do sieci.  
W 2009 r. 52% Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzystało z Internetu,  
a 23% dokonało zakupów za jego pośrednictwem. W tym samym czasie w Danii 
odsetek ten wyniósł odpowiednio 82% i 64%.  
 O 5% wzrosła liczba osób dokonujących zakupów w sieci w roku 2010  
w stosunku do roku poprzedniego. E-klientów jest obecnie w Polsce ok. 8,5 mln, 
podczas gdy rok temu szacowano ich liczbę na 6,8 mln. Obecnie rozwój polskiego 
e-commerce’u w porównaniu z krajami europejskimi jest w fazie początkowej. 
Sytuacja ta wynika zarówno z opóźnienia technologicznego, jak i mentalnego. Pod-
stawowe wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju e-commerce’u na tle krajów 
Unii Europejskiej zostały przedstawione w tabeli 1.  
 Znaczącą rolę dla rozwoju e-commerce’u ma rozwój przedsiębiorstw korzy-
stających z usług sieci. Badania wykazują, że w tej kwestii problem dostępu do 
Internetu w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nie jest niepokojący.  
W 2010 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował badania dotyczące stopnia 
wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa4. Z badań wynika, że w Polsce 96% 
przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu i jest to suma równa średniej w Unii 

                                                 
2  Polski rynek e-commerce…, op. cit. 
3  Europe’s Digital Competitiveness Report 2010, European Commission, Brussels, 

http://ec.europa.eu/digital-agenda (17.05.2010). 
4  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl 
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Europejskiej. Przodującymi krajami są kraje skandynawskie oraz Belgia, Austria  
i Słowenia. Średnia Unii Europejskiej, jeśli chodzi o szerokopasmowy dostęp do 
Internetu przedsiębiorstw w 2009 r., wyniosła 83%. Powyżej tej średniej były takie 
państwa, jak np. Hiszpania, Francja, Finlandia oraz Belgia. Polska uzyskała wynik 
zaledwie 58%, plasując się w nielicznej grupie państw, w której taki dostęp posiada 
mniej niż 60% przedsiębiorstw. W gorszej sytuacji była tylko Rumunia oraz Litwa5. 
 

Tabela 1 
Wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju polskiego e-commerce’u  

na tle krajów UE (%) 
 

Wskaźnik  2008 2009 
EU-27 

(średnia) 
Ranking 

Populacja osób kupujących dobra lub usługi przez 

Internet  

18 23 37 16 

Populacja osób kupujących dobra lub usługi przez 

Internet od sprzedawców z innych krajów UE 

b.d. 2 8 25 

Populacja osób sprzedających dobra lub usługi 

poprzez sieć 

7 6 10 11 

Populacja osób kupujących i płacących w sieci  5 5 10 13 

Udział e-commerce’u w obrotach przedsiębiorstw 9 7 13 17 

Przedsiębiorstwa kupujące w sieci 11 b.d. 24 25 

Przedsiębiorstwa sprzedające w sieci 8 5 12 22 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: ICT Country Profiles…, op. cit. 
 
 Jeszcze kilka lat temu znacząca większość przedsiębiorstw zajmujących się 
handlem internetowym to takie, które niedawno rozpoczęły tego typu działalność. 
W 2008 roku na rynku 46,2% spośród wszystkich sklepów wirtualnych istniało nie 
dłużej niż dwa lata od momentu ich założenia, w roku 2009 było ich już tylko 
13,37%. W 2009 roku aż 57,22% stanowiła grupa sklepów funkcjonujących od 2 do 
5 lat, zaś 23,24 % to sklepy działające od 5 do 10 lat. Ponad 10 lat istniało w 2009 
roku 4% sklepów internetowych.6  
 O rozwoju podmiotów oferujących sprzedaż poprzez sieć świadczyć może 
również wzrost liczby pracowników zatrudnianych przez sklepy internetowe. Choć 
największy udział wśród tego typu przedsiębiorstw nadal mają sklepy zatrudniające 
jedną lub dwie osoby (w r. 2009 odsetek ten wyniósł 54,5%), ich liczba zmniejsza 

                                                 
5  ICT Country Profiles, Commission staff working document, volume 2, Europe’s Digital 

Competitiveness Report 2010, European Commission, Brussels http://ec.europa.eu/ digital-agenda 
(17.5.2010). 

6  Raport e-commerce 2010, Internet Standard, www.internetstandard.pl (wrzesień 2010). 
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się w stosunku do lat poprzednich. Zjawisko to świadczy o tym, iż do efektywnego 
funkcjonowania sklepów internetowych niezbędne staje się zwiększenie liczby 
pracowników.  
 Przedsiębiorstwa prowadzące handel w sieci nie ograniczają się jedynie do 
oferowania produktów poprzez sklepy internetowe. Innymi kanałami sprzedaży są 
aukcje internetowe, sprzedaż w tradycyjnych placówkach oraz sprzedaż hurtowa.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zalety handlu elektronicznego sprawiają, że ta nowa forma sprzedaży szybko 
się rozwija, o czym świadczą coraz większe wartości przychodów na tym rynku. 
Jest to szczególnie użyteczne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które starają się obniżyć koszty swojej działalności. Sprzyja temu między innymi 
brak konieczności tworzenia placówek sprzedaży, zatrudniania wielu pracowników 
oraz mniejsze koszty promocji. Zamiast tego niezbędne jest zakupienie sprzętu oraz 
odpowiedniego oprogramowania, co wydaję się mniej kosztowym rozwiązaniem. 
Jest to również szansa dla firm niszowych oraz wyspecjalizowanych w określonej 
działalności.  
 Z drugiej strony możliwość dokonywania zakupów w sieci jest bardzo wy-
godnym rozwianiem dla klientów, którzy nie wychodząc z domu, mogą kupić okre-
ślony produkt lub skorzystać z usługi elektronicznej, oszczędzając czas, mając moż-
liwość porównania różnych ofert w jednym miejscu i wyboru wariantu najbardziej 
optymalnego. 
 Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa dokonywanych transakcji oraz danych osobowych. 
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LEVEL OF DEVELOPMENT IN POLAND ECOMMERCE 
 
 

Summary 
 
 The Information Society in Poland is still lagging behind, with scores on the ma-
jority of indicators at the bottom of the EU rankings. While growing steadily over the 
past few years, rates of regular and frequent internet use in Poland are still relatively 
low compared to the EU average. While the use of eCommerce by individuals is below 
the EU average, almost a quarter of the population now order goods and services over 
the Internet. 
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E-COMMERCE WOBEC WYZWAŃ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nowa gospodarka nie istnieje…  teza ta, choć na pierwszy rzut oka wydawać 
się może bardzo kontrowersyjna, naszym zdaniem jest uzasadniona i prawdziwa. 
Pojęcie nowej gospodarki funkcjonuje w literaturze przedmiotu od ponad dekady. 
W dalszym ciągu jest ono odmieniane przez wszystkie przypadki w różnego rodza-
ju publikacjach czy na konferencjach organizowanych zarówno przez naukowców, 
jak i praktyków. Tymczasem nikt nie zwraca uwagi na to, że termin ten stracił dziś 
zupełnie swój sens. Nie ma czegoś takiego jak „nowa gospodarka”. Mamy do czy-
nienia z nową rzeczywistością, w której żyjemy, z rzeczywistością wszechogarnia-
jącego Internetu, Fecebooka, Twittera, zakupów przez telefon komórkowy, Interne-
tu w odbiornikach telewizyjnych itd. Zaczyna już dorastać pokolenie, które nie zna 
innej gospodarki. Dla nich jest to rzeczywistość, w której żyją, jedyna, jaką znają, 
która jest dla nich czymś tak oczywistym jak np. telewizja dla pokolenia trzydzie-
sto- czy czterdziestolatków. 
 Tak jak na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zmieniał się Internet, zmieniało 
się to wszystko, co do tej pory zwykliśmy nazywać nową gospodarką. W konse-
kwencji dotyczy to także zmian w handlu elektronicznym.  
 Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań, przed jakimi stoi współczesny e-
commerce. W szczególności rozważania będą dotyczyć wpływu mediów społeczno-
ściowych na handel elektroniczny. Jednakże zaznaczyć należy, że z uwagi na ogra-
niczone miejsce przeznaczone na artykuł i jednocześnie obszerność oraz wielo-
aspektowość tematu część zagadnień została przez nas celowo potraktowana 
w sposób uproszczony lub wycinkowy albo wręcz pominięta. 
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1. Media społecznościowe i ich wpływ na handel elektroniczny 
 
 Przez pojęcie media społecznościowe rozumiemy odpowiednik angielskiego 
terminu social media (obu będziemy używać zamiennie)1. Jest to więc dość obszer-
ny termin, w skład którego wchodzą różnego rodzaju działania, narzędzia i przed-
sięwzięcia służące społecznej interakcji w Internecie. Dotyczy to w szczególności 
wszelkich działań internautów służących im do skupiania się w pewne wirtualne 
społeczności w celu dzielenia się informacjami, opiniami oraz wiedzą poprzez two-
rzenie i przekazywanie treści w postaci słów, obrazów, materiałów audio i wideo2. 
Dzięki sprzężeniu nowoczesnych technologii i społecznych powiązań oraz interak-
cji tworzona jest wartość3. 
 Media społecznościowe kojarzone są najczęściej z serwisami społecznościo-
wymi w rodzaju Facebooka, Twittera, Linkedin czy Naszej Klasy (obecnie NK.pl)4. 
Jeden z możliwych podziałów social mediów zaproponował D. Zarella. Wyróżnia 
on popularniejsze ich formy, dzieląc je na5: 

 blogi, 
 mikroblogi, 
 fora dyskusyjne, 
 strony typu wiki, 
 porównywarki internetowe, 
 serwisy typu media sharing, 
 serwisy typu bookmarking i social news, 
 wirtualne światy, 
 serwisy społecznościowe. 

 Jak widać, podział ten dokonany został ze względu na oferowaną on-line 
funkcjonalność. Jest to bardzo prosta i przejrzysta klasyfikacja, ale oczywiście nie-
doskonała. Brakuje tu pewnych rozwiązań, jak choćby gry on-line czy systemy 
agregacji popytu (zakupy grupowe). Trudność w podziale mediów społecznościo-
wych bierze się m.in. z tego, że praktycznie w każdym z serwisów z tej kategorii 
można znaleźć po kilka wymienionych wyżej funkcjonalności, co z kolei prowadzi 
do zacierania się różnic między tymi serwisami. 

                                                 
1  Wyjaśnienie to jest wbrew pozorom ważne, ponieważ termin social media bywa różnie 

tłumaczony na język polski, czasami niezbyt fortunnie, gdyż wypaczający jego sens, np. media 
socjalne. 

2  L. Safko, D.K. Brake: The Social Media Bible. Tactics, Tools & Strategies For Business 
Success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2009, s. 6. 

3  D. Evans: Social Media Marketing. An Hour a Day, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 
2008, s. 50. 

4  The Revolution Will Be Shared: Social Media and Innovation, „Research Technology 
Management”, January/February 2011, vol. 54, iss. 1, s. 64. 

5  D. Zarella: The Social Media Marketing Book, O’Reilly Media, Inc., Sebastopol 2010,  
s. 3. 
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 Idea budowy społeczności użytkowników skupionej wokół danego serwisu 
internetowego nie jest niczym nowym. Dawne blogi, fora dyskusyjne czy listy dys-
kusyjne, a nawet zapomniane przez dekadę, a przeżywające dziś prawdziwy boom 
zakupy grupowe6 uznać należy za bezpośrednich poprzedników social mediów. 
Jednakże sposób działania tych rozwiązań, jak i ich skala były w stosunku do tego, 
co dziś oferują social media dość ograniczone. Dopiero rozwój narzędzi Web 2.0 
umożliwił powstanie mediów społecznościowych. 
 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kolejne ważne rozróżnienie. Czasa-
mi pojęcie social media jest utożsamiane z pojęciem Web 2.0. Tymczasem Web 2.0 
to rozwiązania techniczne/technologiczne, które umożliwiają tworzenie i wymianę 
treści (contentu) przez użytkowników mediów społecznościowych (dziś to użyt-
kownicy serwisów generują ich zawartość, a przynajmniej dużą jej część). A więc 
termin social media należy odnieść do ludzi tworzących społeczności i kreowanych 
przez nich treści, a Web 2.0 do technologii, która na to pozwala, to umożliwia7. 
 W literaturze przedmiotu pojawiają się nowe określenia mające na celu pod-
kreślenie nowego charakteru e-commerce’u, nowych szans i możliwości przed nim 
stojących, które związane są z umiejętnym wykorzystywaniem potencjału mediów 
społecznościowych. Mowa np. o terminach, takich jak social commerce, social 
shopping, f-commerce, v-commerce. W artykule używać będziemy pojęcia social 
commerce8, podkreślając tym samym nowy rodzaj wyzwań stojących przed han-
dlem elektronicznym, w którym social media wykorzystywane są w procesie kup-
na/sprzedaży produktów/usług. 
 Jakie więc wyzwania niosą z sobą coraz bardziej wszechobecne social media 
dla e-commerce’u? Problem ten jest trudniejszy, bardziej skomplikowany niż się 
mogłoby wydawać. Wpływ mediów społecznościowych jest wieloaspektowy i wie-
lopłaszczyznowy. Dotyczy szerokiego spektrum zagadnień, poczynając od tych 
związanych z psychologią, a na budowie stron WWW kończąc. W artykule skupi-
my się na zmianach dotyczących głównie komunikacji i relacji na linii firma  
– klienci. 
 Social media zmieniają dotychczasowe zasady komunikacji przedsiębiorstwa  
i jego klientów oraz wprowadzają nowe możliwości w tym zakresie. Dotychczaso-
wy model jednostronnej komunikacji charakterystyczny dla mediów tradycyjnych, 
gdzie firma adresuje przekaz do wielu klientów, został zastąpiony przez model 
                                                 

6  Por. B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce, Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002, s. 127. 
7  L. Safko, D.K. Brake: The SocialMedia Bible…, op. cit., s. 6–7. 
8  Wydaje nam się, że najlepszym tłumaczeniem tego terminu jest handel społecznościowy 

lub e-handel społecznościowy. Można ewentualnie przyjąć określenia s-commerce lub s-handel. 
W artykule jednak konsekwentnie używać będziemy pełnego angielskiego terminu social com-
merce. Warto również zwrócić uwagę, że termin social commerce może być czasami rozumiany 
inaczej: por. A.T. Stephen, O. Toubia: Deriving Value from Social Commerce Networks, „Journal 
of Marketing Research”, April 2010, vol. XLVII, s. 215–216. W myśl definicji tych autorów 
bliższy naszemu rozumieniu tego pojęcia jest termin social shopping. 
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komunikacji dwustronnej, rodzaj dialogu, w którym firma nie tylko mówi, ale rów-
nież uważnie słucha i, co bardzo ważne, odpowiada. Jest tutaj miejsce na interakcje 
zarówno z indywidualnym klientem, jak i większą lub mniejszą grupą nabywców. 
Podobne zmiany dotyczą samego e-commerce’u (rysunek 1). 
 

 
 
Rys. 1.  Tradycyjny e-commerce a social commerce – uproszczony schemat relacji i komu-

nikacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Obserwujemy zmianę relacji na linii klient–firma. Klienci zyskują całkiem 
realny wpływ na niektóre działania firmy, np. te związane z produktem, dystrybucją 
lub promocją. Można nawet stwierdzić, że w tym nowym modelu to klienci (tysiące 
klientów) mogą mieć w pewnych obszarach przewagę nad samą firmą i wymogą 
muszać pewne jej działania. 
 Użytkownicy serwisów społecznościowych (np. Facebooka) grupują się  
w mikrospołeczności fanów produktów, usług, marek, osób itp. Jest to rodzaj „sa-
mosegmentacji”, którą z powodzeniem wykorzystuje się we wszelkich działaniach 
związanych z marketingiem czy badaniami marketingowym9. Fani na bieżąco śle-
dzą na swoich wirtualnych tablicach informacje od firm i od innych fanów. Komen-
tują, oceniają, żyją życiem swoich społeczności. Cechą charakterystyczną wykorzy-
stywania social mediów przez przedsiębiorstwa jest to, że skupiają one zaangażo-
wanych i aktywnych klientów (lub potencjalnych klientów) danej firmy. Fani ocze-
kują innego traktowania, wyróżnienia. Firmy starają się spełniać te oczekiwania 
chociażby poprzez dawanie im dostępu do unikatowych treści (contentu) lub opro-
gramowania, organizowanie dla nich konkursów, oferowanie dostępu do gier on-
line albo przygotowywanie specjalnych promocji10. 
 Dzisiejsi nabywcy nie są skazani tylko na informacje zamieszczone w przeka-
zach marketingowych danego przedsiębiorstwa. W różnego rodzaju działaniach 
marketingowych firm szczególnie doceniana jest kreatywność przekazu i dostoso-
wanie go do grupy docelowej. Na znaczeniu zyskuje marketing wirusowy i marke-
ting szeptany. 
 Chcąc podjąć decyzję o zakupie, potencjalni nabywcy danego produktu czy 
usługi informacje o nich zdobywają także w sposób nieformalny, bezpośrednio od 
innych internautów. I nie chodzi tu tylko o osoby, które anonimowo oceniły dany 
produkt w Internecie. Social media dają nam coś, co jeszcze do niedawna było nie-
osiągalne dla marketerów – bardzo łatwo dostępne, sprofilowane informacje o po-
szczególnych klientach, ich upodobaniach, hobby, poglądach, oczekiwaniach, życiu 
itd. Co więcej w większości przypadków są to dane, przynajmniej w części, praw-
dziwe. Dotyczy to w szczególności informacji podawanych w profilach poszcze-
gólnych mediów społecznościowych, jak i działań przez nich tam podejmowanych. 
Współcześni klienci, zanim kupią dany produkt, mogą bez problemu poszukać „lu-
dzi takich samych jak oni”, identyfikując ich po upodobaniach, znajomych, czytając 
ich recenzje, komentarze, a następnie, jeśli uznają to za celowe zainicjować bezpo-
średni kontakt w celu np. uzyskania porad czy dodatkowych opinii. Co szczególnie 

                                                 
9  E. Wright, N.M. Khanfar, C. Harrington, L.E. Kizer: The Lasting Effects Of Social Media 

Trends On Advertising, „Journal of Business & Economics Research” 2010, vol. 8, no. 11, s. 76. 
10  Z badań przeprowadzonych przez ExactTarget z września 2010 r. wynika, że 40% użyt-

kowników Facebooka klika przycisk „Lubię to” danej firmy lub marki, by otrzymać rabat lub 
wziąć udział w akcji promocyjnej, za: Internet Statistics Compendium, Econsutancy, London– 
–New York 2011, s. 12. 
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istotne, wspomniane wyżej możliwości współcześni e-klienci mają zarówno przed 
procesem podjęcia decyzji o zakupach i przed dokonaniem ich, w trakcie procesu, 
jak i po nim. Mało tego, okazuje się, że rekomendacje uzyskane od znajomych 
sprzyjają większym zakupom. Z badań Internet Retailer wynika, że 67% e-
klientów, którzy często kupują on-line wydaje więcej pieniędzy na zakupy doko-
nywane w Internecie po uzyskaniu rekomendacji od znajomych z różnego rodzaju 
mediów społecznościowych, a aż 83% z nich wyraża chęć dzielenia się informa-
cjami o nabytych dobrach w różnego rodzaju serwisach społecznościowych11. 
 Zupełnie innego znaczenia nabierają także mechanizmy wykorzystywane  
w e-sklepach od dawna. Przykładem jest opcja dostępna w wielu sklepach polega-
jąca na pokazaniu produktów, kupionych przez osoby nabywające wcześniej ten 
sam produkt, który właśnie oglądamy w wirtualnym sklepie. Funkcjonalność ta jest 
powiązana z mechanizmami ocen i recenzji poszczególnych produktów, z możliwo-
ścią użycia przycisku „Lubię to”. Sprzyja to sugerowaniu klientom znacznie traf-
niejszych, lepiej dopasowanych do ich upodobań „podpowiedzi”. W przypadku 
niektórych rozwiązań można dzielić produkty ze swoimi przyjaciółmi, komentować 
je, oceniać, recenzować. 
 Zmiany dotyczyć też muszą szeroko rozumianych działań web-marke-
tingowych i ich miejsca w firmie12. Media społecznościowe mają ogromny poten-
cjał, jeśli chodzi o nowoczesny marketing, który jest (a przynajmniej powinien być) 
nierozerwalną częścią każdej działalności e-commerce’owej. Nowe media wymaga-
ją nowych technik i narzędzi, mówi się dziś o marketingu mediów społecznościo-
wych (social media marketing). Pewne zagadnienia z tym związane już zostały  
w artykule zasygnalizowane, temat ten jest jednak na tyle obszerny, że nie zostanie 
tutaj szerzej omówiony. 
 Z uwagi na demokratyczny charakter mediów społecznościowcych, brak cen-
zury oraz dopuszczalność krytyki, firma musi nauczyć się działać w zmienionych 
warunkach. Krytyka, która jest wpisana w model mediów społecznościowych, mo-
że również sprzyjać zdobywaniu klientów i zwiększaniu ich zakupów. Firma social 
commerce musi godzić się z krytyką, potrafić rozmawiać z członkami  
e-społeczności w sposób merytoryczny, uważnie ich słuchać i odpowiadać. Może to 
być doskonałe miejsce kontaktu z nabywcami, obsługi klienta lub udzielania im 
pomocy. 
 Doskonałymi przykładami social commerce’u są np. takie firmy, jak: Dell, 
Trip Advisor, Amazon, Zappos czy LIVI’S. O tym, że warto jest wykorzystywać 

                                                 
11  K. Deatsch: 67% of online shoppers buy more when friends give a nod, study says, Inter-

net Retailer, 11.09.2009, http://www.internetretailer.com/ 2009/09/11/67-of-online-shoppers-buy-
more-when-friends-give-a-nod-study-s (23.02.2011). 

12  Zob.: D.M. Scott: The New Rules of Marketing & PR. How to Use Social Media, Blogs, 
News Releases, Online Video, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, John Wiley & Sons, 
Inc., Hoboken 2010. 
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social media jako nowy kanał dystrybucji, może świadczyć chociażby przykład 
Della. Spółka ta tylko za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter sprze-
dała od 2007 roku sprzęt komputerowy za 6,5 mln dol.13 
 Prawdziwa rewolucja social commerce’u dopiero przed nami. Obserwując 
działania firm e-commerce’owych na runku, stwierdzić należy, że w dalszym ciągu 
traktują one je na zasadzie eksperymentu. Uczą się nowych mediów społeczno-
ściowych. Nie ma jeszcze wypracowanych standardów co do tego chociażby, jak 
taka obecność powinna wyglądać. LEVI’S zintegrował swój sklep internetowy 
Friend’s Store (http://store.levi.com) z Facebookiem. Jest to jednak rozwiązanie 
całkowicie niezależne od Facebooka. Inaczej postąpił np. JCPenney, który zbudo-
wał sklep w ramach swojego profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/  
jcpenney?), ale nie zintegrował swego istniejącego e-sklepu z Facebookiem. Cha-
rakterystyczna dla nowych mediów jest sama nazwa sklepu LEVI’S – Friend’s 
Store. Doskonale oddaje ona charakter sklepów social commerce. Kupując np. 
spodnie, możemy sprawdzić, jak poszczególne modele oceniają nasi znajomi, co na 
ich temat napisali, czy im się podobają itd. Bez nawiązywania z nimi bezpośrednie-
go kontaktu możemy się dowiedzieć, czy komuś z naszych znajomych podoba się 
produkt, który zamierzamy kupić. 
 Social commerce oferuje nowy sposób dokonywania zakupów on-line – zaku-
py w gronie naszych znajomych i przyjaciół (z których część, a najczęściej więk-
szość, znamy nie tylko z mediów społecznościowych, ale mieliśmy okazję poznać 
ich w prawdziwym życiu, w szkole, w pracy, na wakacjach lub na ulicy). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Tak jak dziś termin nowa gospodarka stracił swoje dosłowne znaczenie, tak 
działalność e-commerce’u bez wsparcia mediów społecznościowych (lub wspierana 
w niewłaściwy sposób) może nie jest bezcelowa, ale powoduje utratę wielu poten-
cjalnych klientów. Firma chcąca odnieść sukces na rynku nie może sobie pozwolić 
na nieobecność w mediach społecznościowych czy ich lekceważenie. Obecność ta  
i aktywne uczestnictwo w życiu danej społeczności opłaci się zarówno klientom, 
jaki i samemu przedsiębiorstwu. Chociaż trudno wyrokować w sprawie przyszłości  
znanych nam dziś serwisów i usług udostępnianych w ramach mediów społeczno-
ściowych, to uprawnione wydaje się stwierdzenie, że od social commerce’u nie ma 
odwrotu. Dzieje się tak chociażby dlatego, że rozwój tego zjawiska jest korzystny 
dla samych mediów społecznościowych, które będą je wspierać, gdyż jest ono  
w stanie przyciągnąć do społeczności jeszcze większą liczbę uczestników. Pamiętać 

                                                 
13  M. Nutley: Forget e-commerce; social commerce is where it’s at, „Marketing Week” 29 

lipca 2010, s. 8. 
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jednak należy, że korzyści z social commerce’u osiągnięte będą tylko wtedy, gdy 
działania te będą integralną częścią przemyślanej strategii sprzedaży on-line. Nie 
można zapominać też o szeregu zagrożeń, które łączą się z wykorzystywaniem 
social mediów w e-commersie: poczynając od wystawienia się firmy i jej produk-
tów/usług na krytykę, poprzez obawy związane z prywatnością użytkowników oraz 
dzielenie się strategiczną wiedzą o własnych klientach z innymi firmami (np.  
z operatorami/właścicielami serwisów społecznościowych) aż po niespotykane 
wcześniej zjawiska charakterystyczne dla social mediów (np. kupowanie fanów na 
Facebooku). Social Media wymusiły daleko idące zmiany w wielu aspektach funk-
cjonowania współczesnych firm (i to nie tylko tych sprzedających on-line). Wydaje 
się, że ten proces będzie się pogłębiał i dotyczyć będzie praktycznie wszystkich 
aspektów działania współczesnych przedsiębiorstw. To, co obserwujemy dziś, to 
dopiero początek kolejnej rewolucji, której jesteśmy i będziemy naocznymi świad-
kami. 
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E-COMMERCE TO THE CHALLENGES OF SOCIAL MEDIA 
 
 

Summary 
 
 The traditional e-commerce solutions are outdated. We are witnessing a new revo-
lution – Social Media revolution. Today an important role plays social commerce being 
the next step in e-commerce evolution. The aim of this paper is to present determinants 
of Social Media’s influence on e-commerce. 
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Wprowadzenie 
 
 We współczesnej rzeczywistości gospodarczej globalne sieci informatyczne 
oferują szeroki wachlarz możliwości. Jedną z najistotniejszych jest ich powszechne 
wykorzystanie w handlu elektronicznym. Z takiej formy zawierania transakcji ko-
rzysta już wiele małych i dużych przedsiębiorstw, traktujących sieci jako dodatko-
wy rynek zbytu, a także firmy internetowe, których działalność w pełni opiera się 
na funkcjonowaniu w rzeczywistości wirtualnej1. E-handlem zainteresowani są 
również liczni konsumenci indywidualni skuszeni oszczędnością czasu i pieniędzy, 
co jest bardzo ważne ze względu na fakt, iż gospodarka nowoczesnej technologii 
wciąż pozostaje gospodarką klienta. To on decyduje, czy warto prowadzić transak-
cje w nowej e-rzeczywistości, oraz on jest głównym napędem jej rozwoju2.  
 Podstawowym warunkiem rozwoju handlu elektronicznego jest powszechny 
dostęp do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Obecnie dostęp do sprzętu kom-
puterowego w większości krajów europejskich można uznać za powszechny, nato-
miast gorzej sytuacja wygląda z dostępem do Internetu, który wciąż należy uznać za 
niewystarczający3. 
 

                                                 
1  Rynek e-commerce według SMB. Raport 2009, SMB, Warszawa. 
2  E-handel Polska 2009. Raport 2009, Dotcom River, Wrocław. 
3  Polski Internet 2008/2009. Raport 2009, Gemius, Warszawa. 
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1. Wyniki badań 
 
 Dostęp do Internetu w roku 2009 w Unii Europejskiej miało ponad 324 mln 
gospodarstw domowych, co stanowi 65% ogółu gospodarstw krajów członkow-
skich. Najbardziej uprzywilejowani są mieszkańcy Holandii, Luksemburga, Szwecji 
i Danii, w których procentowy udział gospodarstw domowych z dostępem do Inter-
netu jest największy i przekracza 80%. Natomiast najmniejszą liczbę internautów 
można znaleźć w Bułgarii, Grecji i Rumunii, gdzie zaledwie około co trzecie go-
spodarstwo domowe posiada połączenie z siecią (rysunek 1) 4. 
 Zasięg Internetu w Polsce nadal jest mniejszy niż w krajach Europy Zachod-
niej. Warto jednak zauważyć, że wzrost poziomu dostępności Internetu właśnie  
w Polsce na tle 27 krajów UE jest największy na przestrzeni badanych dwóch lat  
– wynosi aż 11 punktów procentowych. Jeszcze w 2008 roku z wynikiem 48% 
Polska zajmowała 19 miejsce pod względem dostępu do sieci w gospodarstwach 
domowych, obecnie (59%) jest na 17. Co więcej, znacząco zmniejszył się polski 
dystans do średniej europejskiej, do której brakuje jej już zaledwie 6 punktów pro-
centowych (w roku 2008 – 12 punktów procentowych). Zakładając dalszy tak szyb-
ki wzrost dostępności Internetu, Polska ma duże szanse, aby w niedalekiej przyszło-
ści dogonić unijną czołówkę. 
 Zwiększenie dostępności połączenia z siecią umożliwia systematyczny rozwój 
handlu elektronicznego. Dowodem tego jest fakt, że najwięcej mieszkańców Wiel-
kiej Brytanii, Danii, Szwecji, Holandii oraz Luksemburga deklaruje robienie zaku-
pów w sieci. Z wyjątkiem UK, są to kraje, w których dostęp do Internetu jest naj-
bardziej rozpowszechniony (rysunki 1 i 2).  
 W Polsce odsetek osób dokonujących e-zakupów w 2009 roku wyniósł 23%  
i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 11 punktów procentowych, czyli nie-
mal o 100%. Przyrównując jednak ten wynik ze średnią europejską (37%), widzimy 
wciąż znaczny dystans – aż 14 punktów procentowych, który jednak w porównaniu 
z rokiem 2008 nieco się zmniejszył (z 18 punktów procentowych). Dystans między 
Polską a krajami Europy Zachodniej jest niestety wciąż olbrzymi – e-zakupy robi  
w tych krajach ponad 60% ludności (trzykrotnie więcej niż w Polsce). 
 Jeśli weźmie się pod uwagę rozwój e-handlu jedynie w młodych demokra-
cjach Europy Środkowo-Wschodniej, Polska znajduje się w czołówce. Większy 
odsetek ludności robiącej zakupy drogą elektroniczną odnotowano jedynie na Sło-
wacji i w Czechach – 24–28% populacji. 
 

                                                 
4  http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Rys. 1.  Odsetek gospodarstw domowych krajów UE posiadających dostęp do Internetu  
w latach 2008–2009 (%) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.euro 
pa.eu 

 
 Chociaż w Polsce następuje systematyczny rozwój konsumenckiego e-handlu, 
to patrząc na wyniki europejskich potentatów, nasuwa się wniosek, że tempo roz-
woju jest zbyt wolne, aby zbliżyć ją do unijnej czołówki. W badanym okresie pro-
cent ludności robiącej zakupy on-line w Szwecji zwiększył się aż o 25 punktów 
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procentowych, a w Luksemburgu czy Finlandii 21–22 punkty procentowe, choć są 
to kraje, w których już w 2008 roku zasięg e-handlu był bardzo duży.  

 
 

Rys. 2.  Odsetek mieszkańców krajów UE deklarujących zakupy w Internecie w latach 
2008–2009 (%) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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 Fakt wykorzystania komputerów oraz połączenia z siecią w ówczesnych 
przedsiębiorstwach europejskich jest dość oczywisty. W 2009 roku 91% przedsię-
biorstw polskich deklarowało dostęp do Internetu, 28% wykorzystanie intranetu, 
zaś 10% ekstranetu w transakcjach handlowych (tabela 1). Porównując te wyniki ze 
średnimi europejskimi, można dostrzec, że Polska ma znaczne braki w używaniu 
ekstranetu – dzieli ją dystans aż 8 punktów procentowych. Jeśli chodzi o wykorzy-
stanie Internetu oraz intranetu wyniki są zadowalające – różnica 1–3 punktów pro-
centowych. 
 

Tabela 1  
Odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu, intranetu oraz ekstranetu  

w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku (%) 
 

Kraj 

Odsetek przedsiębiorstw  
korzystających z: Kraj 

Odsetek przedsiębiorstw  
korzystających z: 

Internetu intranetu ekstranetu Internetu intranetu ekstranetu 

Austria 98 29 17 Łotwa 87 35 8 

Bułgaria 83 39 15 Malta 94 29 30 

Cypr 88 18 7 Niderlandy 96 32 18 

Czechy 95 20 14 Niemcy 97 40 22 

Dania 98 39 22 Polska 91 28 10 

Estonia 95 25 17 Portugalia 93 26 20 

Finlandia 100 42 32 Rumunia 72 21 8 

Francja 96 41 32 Słowacja 98 54 24 

Grecja 89 25 16 Słowenia 96 28 13 

Hiszpania 95 23 14 Szwecja 95 43 29 

Irlandia 91 41 18 Węgry 87 18 9 

Litwa 95 31 12 UK 91 23 14 

Luksem-
burg 

96 40 33 Włochy 94 21 15 

UE 93 30 18 Belgia Brak danych 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp. euro-

stat.ec.europa.eu 
 
 Porównując wyniki Polski z wynikami wszystkich krajów członkowskich UE 
(z wyjątkiem Belgii – brak danych), można zauważyć, że naszkraj pod względem 
wykorzystania w przedsiębiorstwach: 

 Internetu – jest na 20 miejscu, 
 intranetu – jest na 16 miejscu, 
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 ekstranetu – jest na 22 miejscu. 
 Po analizie przedstawionych danych nasuwa się jeden wniosek – polskie 
przedsiębiorstwa mają jeszcze sporo do nadrobienia pod względem użytkowania 
sieci telekomunikacyjnych. 
 Dość solidne podstawy, jakimi dysponują europejskie firmy wyposażone  
w sprzęt komputerowy oraz posiadające dostęp do łączy telekomunikacyjnych, nie 
przekładają się bezpośrednio na skłonność przedsiębiorców do prowadzenia handlu 
elektronicznego.  
 Na tle europejskim wielkość polskiego sektora sprzedaży B2B wypada wyraź-
nie poniżej przeciętnej. W zasadzie czołówkę unijną tworzą te same kraje, w któ-
rych na bardzo wysokim poziomie rozwinięty jest konsumencki handel elektronicz-
ny.  
 W Holandii, Szwecji oraz Irlandii w 2009 roku co piąte przedsiębiorstwo 
przyjmowało zamówienia on-line, podczas gdy w Polsce ledwie co dwudzieste. Co 
gorsze, Polsce daleko również do średniej europejskiej pod tym względem – aż 7 
punktów procentowych różnicy. Nieco gorzej, z 4% wypadła Łotwa oraz Włochy,  
z 3% – Bułgaria i Rumunia. Warto nadmienić, że zarówno Łotwa, jak i Polska zaj-
mowała dużo lepszą pozycję w konsumenckim handlu elektronicznym.  
 O ile skłonność europejskich przedsiębiorców do uruchamiania elektronicznej 
sprzedaży w segmencie B2B jest niewielka, o tyle znacznie chętniej przedsiębior-
stwa te korzystają z możliwości realizowania zakupów zaopatrzeniowych drogą 
elektroniczną. W Szwecji i Irlandii co drugie przedsiębiorstwo wykorzystuje tego 
typu rozwiązanie w swojej działalności (rysunek 4). W Polsce zaledwie 11% przed-
siębiorstw zamawiało towary za pośrednictwem Internetu lub innych sieci kompute-
rowych w 2008 roku. Wynik ten w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest 
wysoce niezadowalający. Aż 17 punktów procentowych brakuje nam do osiągnięcia 
średniej europejskiej w tej dziedzinie. Przyrównując Polskę do krajów unijnej czo-
łówki, widzimy, że aż 5 razy mniej polskich przedsiębiorstw realizuje zaopatrzenie 
on-line. 
 Uwzględniając wysoki poziom wyposażenia polskich przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy i dużą dostępność Internetu, nale-
żałoby zastanowić się, dlaczego w Polsce w tak niewielkim stopniu w porównaniu  
z poziomem europejskim wykorzystywany jest handel elektroniczny. Być może 
przyczyną jest fakt znacznie późniejszego startu e-handlu w naszym kraju, niż to 
miało miejsce w rozwiniętych państwach Europy Zachodniej. W takiej sytuacji 
dopiero najbliższe lata pokazałyby nam, jakie możliwości dorównania do poziomu 
średniej europejskiej ma polski e-commerce.  
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Summary 
 
 This paper presents an empirical study on the use of e-commerce in Poland. 
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The paper pointed out the disparities in the development of electronic commerce in 
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RYNEK E-COMMERCE’U W POLSCE. ANALIZA KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA 
SKLEPÓW INTERNETOWYCH W DOBIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Handel elektroniczny obejmujący sprzedaż dóbr i usług za pośrednictwem 
sieci teleinformatycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się działów go-
spodarki globalnej. Jednym z podstawowych elementów warunkujących możliwość 
realizacji transakcji drogą elektroniczną jest odpowiedni poziom rozwoju infra-
struktury teleinformatycznej, w tym przede wszystkim sieci Internet, a także do-
stępność tej infrastruktury i poziom jej wykorzystania przez obywateli i podmioty 
gospodarcze. 
 Analizy i badania dotyczące dostępności Internetu w Polsce wskazują na stale 
rosnący odsetek Polaków korzystających z sieci. Ocenia się, że w trzecim kwartale 
2010 r. z Internetu korzystało 52,8% Polaków w wieku 15–75 lat. Stanowi to więc 
liczbę blisko 16 mln dorosłych Polaków1. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowa-
na większość (72,9%) ankietowanych deklaruje, że korzysta z niego codziennie lub 
prawie codziennie, a 17,6% kilka razy w tygodniu. 
 
 
  

                                                 
1  Według Internet World Stats odsetek użytkowników Internetu w Polsce przekroczył  

w 2010 roku 58% wszystkich obywateli, czyli ponad 22 mln osób, http://www.internetworld 
stats.com/top25.htm 
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1.  Rozwój Internetu jako podstawa prowadzenia handlu elektronicznego  
w Polsce 

   
 Wzrost zainteresowania Internetem w Polsce dotyczy nie tylko obywateli, ale 
również przedsiębiorców, którzy dostrzegając rosnący potencjał sieci, coraz szerzej 
wykorzystują ją jako narzędzie wspierające procesy gospodarcze. Korzyści związa-
ne z łatwością dostępu i komunikacji z rosnącą liczbą potencjalnych klientów oraz 
możliwością znacznego obniżania kosztów w takich obszarach, jak: udostępnianie 
informacji handlowej, obsługa zapytań, konstruowanie oferty, realizacja zamówień, 
płatności oraz obsługa posprzedażowa, powodują, że handel elektroniczny jest co-
raz powszechniejszą formą sprzedaży towarów i usług. 
 Od początku rozwoju e-handlu w Polsce obserwuje się regularny wzrost wiel-
kości sprzedaży, liczby kupujących on-line oraz powstawania nowych sklepów 
internetowych. Według szacunków2 Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego 
(SMB) w 2009 r. łączne obroty polskiego rynku internetowego handlu wyniosły 
13,43 mld zł i zgodnie z wcześniejszymi prognozami wzrosły w porównaniu z ro-
kiem poprzednim o 22% (rysunek 1). 
 

 
 

Rys. 1. Wartość polskiego rynku e-commerce’u w latach 2001–2009 (mld zł) 

Źródło: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. 

 

                                                 
2  Polski rynek e-commerce, http://www.smb.pl/public/www/content/File/e-commerce 

2010_SMB.doc 
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 Zmniejszona dynamika wzrostu (w 2008 było to 36,4%) świadczyć może  
o ustabilizowaniu się rynku i osiągnięciu pewnej dojrzałości. Na osłabienie trendu 
wzrostowego wpłynęło również spowolnienie gospodarcze i zmniejszony popyt, 
zwłaszcza w niektórych, niezwykle znaczących w e-handlu sektorach, takich jak 
RTV, AGD i IT. Recesja oddziałuje jednak na rynek e-commerce’u w dwojaki spo-
sób: konsumenci ograniczają zakupy lub nie dokonują ich wcale, z drugiej strony  
– zmuszeni koniecznością oszczędzania szukają najbardziej atrakcyjnych ofert, 
kierując się właśnie do Internetu. Sprzedaż w sklepach internetowych – dane SMB3 
– wzrosła w 2009 r. o 17,66%, tj. do 5,33 mld zł, a całkowita wartość transakcji 
przeprowadzonych na platformach aukcyjnych zwiększyła się do 8,1 mld zł, co 
oznacza zmianę o 25% w stosunku do 2008 r. Szacunki SMB dotyczą wyłącznie 
handlu towarami. Należy jednak pamiętać, że szeroka definicja e-commerce’u 
obejmuje także internetową sprzedaż usług oraz transakcje w schemacie: poszuki-
wanie on-line – zakup off-line, które również wpływają na wysokość notowanych 
przez firmy obrotów.  
 Analitycy Euromoniotra4 przewidują, że polskie sklepy internetowe czeka 
dalszy, dynamiczny okres rozwoju (rysunek 3). Prognozowana wartość zakupów  
w sklepach internetowych ma wynieść w 2010 r. ok. 5,65 mld zł, a w 2012 – ok. 7,3 
mld zł, by w 2014 sięgnąć ponad 10 mld zł.  
 

 
* kolorem czerwonym zaznaczono wartości prognozowane 

 

Rys. 3. Wartość e-handlu w sklepach internetowych w Polsce (mln dol.) 

Źródło: Internet retailing in Poland…, op. cit. 

  

                                                 
3  Polski rynek e-commerce…, op. cit. 
4  Internet retailing in Poland, Euromonitor International 2010. 
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 Z badań przeprowadzonych przez Internet Standard5 wynika, że handel inter-
netowy okazuje się coraz bardziej rentowny. Wyniki finansowe firm prowadzących 
co najmniej jeden sklep internetowy w roku 2009 były lepsze w porównaniu z ro-
kiem 2008. Spośród badanych sklepów internetowych 69% uzyskało większą war-
tość sprzedaży w stosunku do 2008 roku. Ponadto, poprawił się odsetek firm, które 
osiągnęły dodatni wynik finansowy – 87% badanych sklepów osiągnęło zysk netto. 
Ogólna dynamika sprzedaży w okresie 2009/2010 miała tendencję wzrostową, choć 
nie tak wysoką jak w latach poprzednich.  
 Pomimo gorszych wyników6 okres 2009/2010 należy uznać za udany dla han-
dlu internetowego w Polsce. Wśród badanych firm można już zauważyć wzrost 
optymizmu. Zdecydowana większość ankietowanych (84%) spodziewa się w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy co najmniej umiarkowanego wzrostu sprzedaży, a tylko 
2% oczekuje umiarkowanego spadku. Żaden z przebadanych sklepów nie spodzie-
wa się zdecydowanego obniżenia poziomu sprzedaży. Za optymistyczny należy też 
uznać fakt, że prawie 40% badanych sklepów internetowych deklaruje, że nie od-
czuło stuków kryzysu gospodarczego. 
 
 
2. Możliwości wykorzystania sklepu internetowego w e-handlu i wynikające  

z tego korzyści  
 
 Polski rynek e-commerce’u stabilizuje się, a podmioty działają na nim w coraz 
bardziej przemyślany sposób. Sklepy internetowe prowadzą działalność handlową 
coraz dłużej, co owocuje większym doświadczeniem i wyczuciem specyfiki rynku 
oraz potrzeb klientów. Przemyślane działania marketingowe stają się nieodzownym 
elementem rozwoju na coraz bardziej wymagającym rynku. Warunkiem osiągnięcia 
sukcesu przez sklep internetowy jest profesjonalnie przygotowana witryna sklepu, 
która pozwoli klientom na przeglądanie oferty (należy zwrócić uwagę na możliwo-
ści prezentacji produktów), składanie zamówień, płatności oraz monitorowanie 
procesu kompletowania i wysyłki produktu. Witryna pozwoli również na wspoma-
ganie komunikacji z klientami poprzez nowe kanały, takie jak: e-mail, komunikato-
ry tekstowe (np. Gadu-Gadu) czy głosowe (np. Skype). Trzeba podkreślić, że do-
datkowe formy komunikacji powinny ułatwiać i przyśpieszać kontakt, dlatego np. 
w przypadku e-maili ważne jest, żeby klient uzyskał odpowiedź w czasie do kilku 
godzin, a nieprzekraczalny powinien być okres 24 godzin. Brak odpowiedzi w krót-
kim czasie może spowodować podważenie wiarygodności sklepu i definitywną 
utratę klienta. 

                                                 
5  Raport e-commerce 2010, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1521/Raport.  

ecommerce.2010.html 
6  Ibidem. 
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 Odpowiednio skonstruowana strona ułatwia również przekazywanie informa-
cji handlowej w postaci szczegółów oferty i pozwala znacznie ograniczyć koszty 
dystrybucji katalogów oraz materiałów informacyjnych. Oferta handlowa e-sklepu 
jest dostępna stale dla milionów użytkowników sieci przez 24 godziny każdego 
dnia tygodnia. Stały wzrost użytkowników Internetu oraz osób robiących zakupy  
w sieci bez wątpienia zwiększa siłę oddziaływania tej formy sprzedaży. Korzyści 
przyciągają klientów, dla których szczególne atrakcyjne jest to, że sklep jest „czyn-
ny” w dogodnej dla nich porze dnia i nocy, a oferta nie jest ograniczona jedynie do 
półki sklepowej. Przeciwnie – klient ma dostęp do pełnego asortymentu, który mo-
że łatwo porównywać lub samemu stworzyć produkt końcowy. Możliwość przeglą-
dania katalogu produktów (opisy, zdjęcia, materiały wideo, multimedialne prezen-
tacje, specyfikacje, dokumenty techniczne, opinie użytkowników itd.) jest niewąt-
pliwą zaletą e-handlu, która jednak szybko może wywołać poważne perturbacje  
w kontaktach z klientami w sytuacji, kiedy oferta sklepu jest niekompletna lub pre-
zentowane informacje są błędne. W tym kontekście należy zwrócić szczególną 
uwagę na potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy prowadzącej sklep inter-
netowy. Zewnętrzne wyznaczniki, takie jak dokładne informacje o firmie, certyfika-
ty, listy referencyjne, opinie klientów, a także jasne zasady i zakres odpowiedzial-
ności przedstawione w dostępnym na stronie regulaminie, zwiększają zaufanie  
i lojalność klientów, co jest szczególnie ważne w środowisku wirtualnym, gdzie 
„konkurencja jest o jedno kliknięcie obok”. 
 Aby osiągnąć sukces na rynku elektronicznym, trzeba zdecydowanie wyróżnić 
swoją ofertę oraz skutecznie realizować strategię marketingową w codziennej prak-
tyce handlowej.  
 Jak pokazują badania przeprowadzone przez sklepy24.pl7, do najczęściej sto-
sowanych narzędzi marketingu wykorzystywanych przez e-sklepy zalicza się: po-
zycjonowanie w wyszukiwarkach (77%), obecność w internetowych pasażach han-
dlowych i katalogach (71 %) i obecność w porównywarkach cen (60%). Do często 
wykorzystywanych narzędzi marketingu zalicza się również płatną reklamę w wy-
szukiwarkach (53%) oraz mailing (41%).  
 Obecność w Internecie sprawia, że nawet niewielka firma ma dostęp do glo-
balnego rynku obejmującego swym zasięgiem cały świat. Dodatkowym atutem 
sklepu internetowego jest oferta produktów związanych z poszukiwanym towarem 
oraz automatyzacja oferty wynikająca z analizy wcześniej dokonanych zakupów, 
dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie strategii sprzedaży cross-selling i up-
selling oraz personalizacji klientów, co z kolei pozwala na tworzenie systemów 
rabatowych. 
 Istotną zaletą sklepów internetowych jest prosty, zautomatyzowany sposób 
składania zamówień oraz późniejsza możliwość śledzenia stanu ich realizacji. Do-

                                                 
7  Raport e-Handel Polska 2009, http://www.sklepy24.pl/raport_e-handel_2009 
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stęp do historii zakupów pozwala klientom szybko się zorientować, jaki jest status 
złożonych zamówień. Przeważająca większość (94,8%)8 sklepów internetowych 
biorących udział w badaniu informuje swych klientów drogą elektroniczną o etapie 
realizacji zamówienia. Jest to działanie bardzo wysoko cenione przez kupujących, 
szczególnie osób zaczynających zakupy w Internecie oraz nowych klientów danego 
sklepu. Ponieważ monitorowanie statusu zamówienia, a przede wszystkim monito-
rowanie przesyłki, jest możliwe tylko we współpracy z firmą kurierska, istotny jest 
właściwy dobór partnera w tym zakresie. Jest to ważne również dlatego, że wszel-
kimi problemami związanymi z dostawą przesyłki do klienta obarczany jest sprze-
dawca, nawet jeśli winę ponosi przewoźnik. 
 

Tabela 1 
Porównanie korzyści z handlu internetowego dla klientów i przedsiębiorców 

 
Klient Przedsiębiorca 

 Niższa cena w porównaniu 
z produktami dostępnymi w trady-
cyjnych sklepach  

 Możliwość złożenia zamówienia 24 
godziny na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu 

 Wygoda robienia zakupów 
 Możliwość lepszego zapoznania się z 

ofertą (brak ograniczeń czasowych). 
Dostęp do zdecydowanie szerszego 
asortymentu towarów oraz towarów 
powiązanych 

 Oszczędność czasu 
 Możliwość śledzenia stanu realizacji 

zamówienia 
 Nowe możliwości niedostępne 

w tradycyjnych sklepach, np. możli-
wość wysłuchania części utworu w 
e-sklepie sprzedającym CD, lub 
przeczytanie recenzji książki w e-
księgarni 

 Możliwość stałej kontroli wysokości 
kwoty, jaką wyda w sklepie (koszyk) 

 Dostęp do narzędzi umożliwiających 
łatwe wyszukiwanie oraz porówny-
wanie produktów 

 Tworzenie indywidualnych produk-
tów za pomocą konfiguratora 

 Dostęp do szerokiej rzeszy potencjalnych klientów 
(internautów) 

 Możliwość oferowania asortymentu sklepu w skali 
globalnej 

 Redukcja kosztów, oszczędności – ominięcie łańcu-
cha pośredników, brak potrzeby utrzymywania punk-
tów sprzedaży detalicznej, magazynów, zatrudniania 
personelu; eliminacja części procesów charaktery-
stycznych dla handlu tradycyjnego, niski koszt dotar-
cia do wysokiej liczby potencjalnych klientów; niski 
koszt reklamy i promocji 

 Automatyzacja i przyspieszenie procesu zamówień 
zmniejsza pracochłonność i czasochłonność, a tym 
samym koszty przetwarzania oraz realizacji zamó-
wień 

 Wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędu (odpo-
wiedzialność przechodzi na klienta) 

 Rozwiązanie ukierunkowane na budowę łańcucha 
dostaw 

 Efektywnniejsze planowanie zaopatrzenia 
 Budowa wizerunku firmy nowoczesnej 
 Wspomaganie konkurencyjności małego biznesu  

w stosunku do wielkich przedsiębiorstw 
 Możliwość integracji z informatycznym system 

zarządzania przedsiębiorstwa oraz systemami infor-
matycznymi jego dostawców. 

 Interaktywność – powoduje, że handel on-line może 
dostarczyć sprzedającemu znacznie więcej informacji 
o kliencie, jego potrzebach, guście i upodobaniach niż 
handel tradycyjny. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
8  Ibidem. 
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 Sposoby płatności dostępne w e-sklepach powinny być niezawodne oraz łatwo 
rozszerzalne, powinny zapewniać anonimowość i przede wszystkim bezpieczeń-
stwo transakcji. Według przeprowadzonych badań9 najpopularniejszą formą płatno-
ści za zakupy internetowe w Polsce jest od wielu lat płatność za pobraniem, co 
może świadczyć o braku zaufania konsumentów do posługiwania się takimi narzę-
dziami, jak karty płatnicze czy przelewy bankowe. Wdrożenie elektronicznych 
płatności pozwala na rozszerzenie wachlarza oferowanych możliwości zapłaty  
o karty płatnicze, przelewy transferowe i elektroniczne. Szeroka gama możliwych 
form płatności może generować dodatkowe koszty dla właściciela sklepu. Swoboda 
wyboru jest wskazywana przez wielu internautów jako sprzyjająca zakupom. Prace 
legislacyjne zmierzające do usankcjonowania prawnego podpisu elektronicznego 
będą dawały nowe możliwości znacznie zwiększające bezpieczeństwo transakcji 
sieciowych. 
 W tabeli 1 przedstawiono listę korzyści z prowadzenia e-handlu za pośrednic-
twem sklepu internetowego. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Analizy rozwoju Internetu w Polsce wskazują, że sieć jest coraz chętniej wy-
korzystywana przez osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. Dane historyczne oraz 
prognozy pozwalają na przyjęcie założenia, że w najbliższych latach tendencja 
wzrostowa utrzyma się zarówno w zakresie dostępu, jak i wykorzystania sieci In-
ternet. W praktyce biznesowej coraz popularniejsze staje się hasło, że „jeśli czegoś 
nie ma w Internecie, to nie istnieje”. Dotyczy to szczególnie działalności handlo-
wej, w której już obecnie Internet traktowany jest jako niezbędne uzupełnienie tra-
dycyjnych kanałów dystrybucji. W najbliższych 2-3 latach wykorzystanie narzędzi 
e-commerce’u, takich jak sklepy internetowe, będzie rosło, a realizacja wymiany 
handlowej poprzez Internet w branżach zajmujących się dostawą jednorodnych 
produktów będzie sukcesywnie wypierać tradycyjne formy sprzedaży. Dotyczyć to 
będzie szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki wykorzystaniu 
sieci uzyskają możliwość szybkiego dostępu do rynku i coraz większej liczby inter-
nautów w Polsce (lub w przypadku przyjęcia takiej strategii również za granicą) 
będących potencjalnymi klientami.  
 
  

                                                 
9  Raport e-Handel Polska 2009…, op. cit. 
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Summary 
 
 Electronic commerce is undergoing rapid development. The share of on-line sales 
in total revenues from trade with each year getting bigger. Therefore, it is noted the 
growing interest in this form of sale. The article discusses the state of conditions and the 
potential benefits of implementing Internet sales channel in the form of an on-line store.
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ANALIZA STABILNOŚCI WARIANTÓW DECYZYJNYCH W KONTEKŚCIE 
ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH NA POTRZEBY HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie dynamicznego rozwoju Internetu coraz trudniej wyobrazić sobie 
działalność handlową przedsiębiorstw nieprowadzoną (choćby częściowo) w sieci. 
Dobór systemu handlu elektronicznego do potrzeb przedsiębiorstwa może okazać 
się zadaniem trudnym ze względu na wielość i różnorodność dostępnych rozwiązań, 
konieczność posiadania wiedzy o tych systemach (funkcjonalności, możliwości 
przystosowania, rozwoju, modyfikacji itp.) oraz ze względu na konieczność znajo-
mości specyfiki funkcjonowania organizacji. Do wspomagania doboru systemu do 
potrzeb przedsiębiorstwa oraz badania wpływu parametrów decydujących o tym 
wyborze na uzyskane rozwiązania można wykorzystać metodyczny aparat analizy 
wielokryterialnej1. Zastosowanie odpowiedniej metody wielokryterialnej oraz prze-
prowadzenie procedury analizy wrażliwości rozwiązań pozwoli wspomóc decyden-
ta w tym wyborze oraz ocenić stabilność wskazanego wariantu. 
 
 
1. Model doboru systemu handlu elektronicznego 
 
 Wybór systemu handlu elektronicznego jest procesem złożonym i wieloeta-
powym. Zadaniem decydenta jest ustalenie pożądanych stanów, które mają być 

                                                 
1  B. Roy: Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990; P.N. Kodikara: 

Multi-Objective Optimal Operation of Urban Water Supply Systems, Engineering and Science 
Victoria University, Australia 2008. 
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osiągnięte po wdrożeniu systemu. Stopień osiągnięcia tych celów przez poszcze-
gólne warianty decyzyjne mierzony jest za pomocą kryteriów. Dla każdego celu 
musi być zdefiniowane co najmniej jedno kryterium. W przypadku rozważanej 
firmy handlowej cele, które w jak największym stopniu mają być spełnione przez 
wybrany system, zostały podzielone na pięć kategorii: cele funkcjonalne, technicz-
no-technologiczne, ekonomiczne, dotyczące łatwości użytkowania oraz dotyczące 
oferenta. Kryteria, za pomocą których były oceniane wszystkie warianty decyzyjne, 
zostały przedstawione w tabeli 1. Nie są to oczywiście uniwersalne atrybuty, które 
muszą być uwzględnione przez każdego decydenta dokonującego wyboru systemu. 
Kryteria te zostały określone na podstawie subiektywnej opinii decydenta. 
 

Tabela 1 
Kryteria oceny systemów handlu elektronicznego 

 

Grupa kryteriów 
Numer 

kryterium 
Nazwa kryterium 

Jednostka 
miary 

Kierunek 
preferencji 

Kryteria  
funkcjonalne 

K1 Zakres funkcjonalny % max 
K2 Potrzeby informacyjne % max 

Kryteria techniczno-
-technologiczne 

K3 Bazy danych (MySQL, PostgreSQL) binarna max 
K4 Wymagania sprzętowe % min 
K5 Wirtualny serwer WWW binarna max 
K6 Modularność binarna max 
K7 Obsługa płatności kartą binarna max 
K8 Wydajność % max 
K9 Skalowalność % max 

K10 Bezpieczeństwo % max 
Kryteria  
ekonomiczne 

K11 Cena zakupu i wdrożenia zł min 
K12 Cena utrzymania zł min 

Kryteria określające 
łatwość użytkowa-
nia 

K13 Ergonomia pracy % max 
K14 Wersje językowe binarna max 
K15 Dokumentacja  % max 

Kryteria charaktery-
zujące dostawcę 

K16 Pozycja rynkowa oferenta % max 
K17 Liczba wdrożeń szt. max 
K18 Pomoc wdrożeniowa % max 
K19 Istnienie na rynku lata max 
K20 Jakość serwisu % max 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Światowy rynek systemów handlu elektronicznego jest bardzo duży, z tego 
powodu trudno jest określić zbiór wariantów decyzyjnych, które potencjalnie mogą 
być zastosowane. Wybór systemów, które będą rozpatrywane w procesie decyzyj-
nym, może być dokonany w dwojaki sposób. Możliwe jest zatrudnienie firmy anali-
tycznej lub konsultingowej, która specjalizuje się we wspomnianej tematyce, bądź 
decydent sam dokona dogłębnej analizy rozwiązań oferowanych na rynku. Zbiór 
wariantów rozpatrywanych na potrzeby niniejszego procesu decyzyjnego został 
określony następująco: W1 – IAI-Shop.com; W2 – GOshop; W3 – Shoper; W4  
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– Magento; W5 – iStore.pl; W6 – SOTESHOP; W7 – Prestashop; W8 – Cubecart; 
W9 – osCommerce.  
 Wybór odpowiedniej metody wspomagania decyzji dotyczacej doboru syste-
mu handlu elektronicznego nie jest zadaniem trywialnym. Istnieje bowiem całe 
spektrum narzędzi i metod stosowanych do modelowania preferencji i agregacji 
wariantów decyzyjnych, które muszą być rozpatrzone, żeby móc wybrać metodę 
najlepszą dla danego problemu decyzyjnego. Analizowanie metod wielokryterial-
nego wspomagania decyzji wykracza jednak poza temat artykułu.  
 Proces oceny systemu handlu elektronicznego został przeprowadzony za po-
mocą metody Promethee II2. Rozpoczyna się on od wyznaczenia macierzy decyzyj-
nej z ocenami wariantów decyzyjnych. Następnym krokiem jest ustalenie wag  
z ważnością poszczególnych kryteriów w opinii decydenta. Dla każdego kryterium 
należy również określić progi równoważności i preferencji. Wartości tych progów 
dla rozpatrywanego przykładu zawarto w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
Kryteria oceny informatycznych systemów zarządzania 

 

Nazwa kryterium 
Kryte-
rium 

Waga przed 
normalizacją 

Waga po  
normalizacji 

Próg  
równoważności 

Próg  
preferencji 

Zakres funkcjonalny K1 14 0,14 5 9 
Potrzeby informacyjne K2 7 0,07 3 5 
Bazy danych (MySQL, 
PostgreSQL) 

K3 3 0,03 0 0,5 

Wymagania sprzętowe K4 1 0,01 4 12 
Wirtualny serwer WWW K5 2 0,02 0 0,5 
Modularność K6 6 0,06 0 0,5 

Obsługa płatności kartą K7 
Jest to kryterium kluczowe, które musi być spełnione przez każdy 

akceptowalny wariant decyzyjny 
Wydajność K8 4 0,04 5 15 
Skalowalność K9 5 0,05 5 10 
Bezpieczeństwo K10 6 0,06 5 10 
Cena wdrożenia K11 14 0,15 10 000 30 000 
Cena utrzymania K12 5 0,05 5000 9000 
Ergonomia pracy K13 4 0,04 4 9 
Wersje językowe K14 1 0,01 0 0,5 
Dokumentacja  K15 3 0,03 5 10 
Pozycja rynkowa oferenta K16 9 0,09 10 20 
Liczba wdrożeń K17 6 0,05 20 50 
Pomoc wdrożeniowa K18 2 0,02 9 14 
Istnienie na rynku K19 4 0,04 0 1 
Jakość serwisu K20 4 0,04 5 9 

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
2  J.P. Brans, B. Mareschal: Promethee methods, w: J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (eds): 

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York, NY 2005, 
Ch. 5, s. 163–98; J.P. Brans, P. Vincke: A preference ranking organization method: The Prome-
thee method for MCDM, Management Science, 31.06.1985, s. 647–656. 
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 W celu określenia preferencji decydenta, związanych z poszczególnymi kryte-
riami dokonano analizy i doboru odpowiedniej funkcji preferencji. Dla atrybutów 
określanych w skali binarnej najodpowiedniejszym kryterium uogólnionym 
jest zwykłe kryterium, natomiast dla pozostałych atrybutów należy zastosować 
kryterium z liniową preferencją i obszarem obojętności. Wybór kryterium z liniową 
preferencją i obszarem obojętności jest tutaj uzasadniony, gdyż indeks preferencji  
w przedziale jest wyliczany w sposób liniowy, podczas gdy w przypadku kryte-
rium poziomu ustalana jest stała, uogólniona wartość funkcji preferencji w tym 
przedziale. Po ustaleniu typów funkcji preferencji dla kryteriów można przejść 
do wyznaczania najlepszego wariantu decyzyjnego za pomocą metody Promethee II 
(rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Ranking wariantów decyzyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z otrzymanego rankingu wynika, że najlepszym rozwiązaniem dla potencjal-
nej firmy jest system osCommerce, a w dalszej kolejności Magento. Oba te warian-
ty różnią się stosunkowo nieznacznie względem preferencji decydenta – różnica 
przepływu netto dominacji, świadcząca o przewadze systemu osCommerce nad 
Magento, wynosi tylko 0,07. Kolejne miejsce w rankingu zajął system IAI- 
-Shop.com. Tylko te trzy systemy osiągnęły dodatnie przepływy netto preferencji, 
co oznacza, że stopień ich przewagi nad wszystkimi innymi kandydującymi syste-
mami jest wyższy niż rozmiar dominacji wszystkich innych systemów nad nimi 
(dodatni przepływ preferencji jest wyższy niż ujemny przepływ preferencji). 



Rynek e-commerce’u w Polsce. Analiza korzyści z wykorzystania sklepów… 155

 Jednak czy metoda Promethee wygenerowałaby taki sam ranking, gdyby np. 
jedna z wag zmieniła się? Aby sprawdzić stabilność otrzymanego rozwiązania, 
konieczne jest przeprowadzenie szeregu analiz. 
 
2. Analiza wrażliwości rozwiązań decyzyjnych 
 
 Analiza wrażliwości jest to technika analityczna polegająca na badaniu tego, 
co się dzieje z uzyskanym rozwiązaniem w sytuacji, gdy bieżące wartości parame-
trów zmianiają się. Umożliwia ona określenie zakresu zmian określonych parame-
trów, które nie powodują konieczności zmiany wyznaczonego uprzednio rozwiąza-
nia optymalnego. Na podstawie wyznaczonych zakresów zmian parametrów moż-
liwa jest ocena stabilności otrzymanego rozwiązania3. W niniejszym artykule zo-
staną rozpatrzone trzy przypadki analizy wrażliwości (jeden bardziej szczegółowo, 
dwa ogólnie): (1) wrażliwość aktualnego rankingu na zmiany bieżących wag przy-
pisanych do poszczególnych kryteriów oraz (2) wrażliwość aktualnego rankingu na 
zmiany ocen wariantów decyzyjnych ze względu na określone kryteria i (3) na 
zmiany progów równoważności i preferencji dla wybranych kryteriów. 
 2.1. Wrażliwość rankingu na zmiany wag przypisanych do kryteriów 
 Analiza wrażliwości rozwiązania na zmiany wartości wag kryteriów polega na 
dowolnej zmianie wartości wag jednego lub więcej kryteriów w zakresie od 0 do 1  
i sprawdzaniu, jak uprzednio wyznaczone rozwiązanie reaguje na dokonywane 
zmiany (czy pozostaje bez zmian lub w jaki sposób zostało zmodyfikowane). Bada-
nie wpływu zmian wag na aktualne rozwiązanie będzie rozpoczęte od najprostszej 
sytuacji, gdy modyfikowane są wagi pojedynczych kryteriów. Zakresy wag wyzna-
czane są na podstawie wyników analizy wrażliwości przedstawionych w postaci 
wykresów (rysunek 2.) lub doświadczalnie przez zmiany wag do momentu wykry-
cia wartości ważności kryteriów, dla których najlepszy wariant przestaje domino-
wać. Ustalone zakresy wag kryteriów, w których uprzednio ustalone rozwiązania są 
niezmienne, przedstawione są w tabeli 3. 
 Na podstawie danych z tabeli 3 można wywnioskować, iż otrzymany ranking 
decyzyjny nie jest rozwiązaniem stabilnym. W przypadku większości kryteriów 
nawet mała zmiana wagi może spowodować, że tworzona jest nowa klasyfikacja 
wariantów decyzyjnych. Wyznaczony pierwotnie ranking systemów handlu elek-
tronicznego jest najbardziej wrażliwy na zmiany ważności kryterium: cena utrzy-
mania. Wystarczy tutaj zmodyfikować wagę o 0,007, aby otrzymać nowe rozwiąza-
nie. Analiza wrażliwości dla tego kryterium przedstawiona została na rysunku 2. 
 

                                                 
3  E. Triantaphyllou: Multi-Criteria Decision Making Methods: A comparative study, 

Kluwer Academic Publisher 2000. 
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Tabela 3 
Zakresy zmian wag kryteriów, niewpływające na zmiany bieżących rozwiązań 

 

Nazwa 
kryterium 

Nr 
Aktual-

na 
waga 

Zakres zmian wag  
kryteriów, gdzie bieżący 
ranking się nie zmienia 

Zakres zmian wag  
kryteriów, gdzie najlepszy 

wariant się nie zmienia 
Dolny Górny Dolny Górny 

Zakres funkcjonalny K1 0,14 0,120 0,151 0 0,310 
Potrzeby informacyjne K2 0,07 0,051 0,158 0 1 
Bazy danych K3 0,03 0,019 0,049 0 0,080 
Wymagania sprzętowe K4 0,01 0 0,034 0 0,390 
Wirtualny serwer WWW K5 0,02 0,009 0,039 0 1 
Modularność K6 0,06 0 1 0 1 
Obsługa płatności kartą K8 0,04 0,030 0,119 0 1 
Wydajność K9 0,05 0,040 0,116 0 0,130 
Skalowalność K10 0,06 0,044 0,110 0 0,340 
Bezpieczeństwo K11 0,15 0,121 0,164 0,11 0,520 
Cena wdrożenia K12 0,05 0,034 0,057 0 0,340 
Cena utrzymania K13 0,04 0 0,061 0 1 
Ergonomia pracy K14 0,01 0 0,021 0 1 
Wersje językowe K15 0,03 0 0,044 0 1 
Dokumentacja  K16 0,09 0,030 0,112 0 0,140 
Pozycja rynkowa oferenta K17 0,05 0,034 0,082 0 0,080 
Liczba wdrożeń K18 0,02 0 0,036 0 1 
Pomoc wdrożeniowa K19 0,04 0,008 0,078 0 0,460 
Istnienie na rynku K20 0,04 0,020 0,074 0 1 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
 

Rys. 2. Analiza wrażliwości dla kryterium cena utrzymania 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Należy się jeszcze zastanowić, jak reaguje najlepszy wariant decyzyjny na 
modyfikację wag pojedynczych kryteriów. Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, 
że rozwiązanie wskazujące najlepszy system jest zdecydowanie mniej wrażliwe na 
zmiany wag niż otrzymany kompletny ranking decyzyjny. Aż dziewięć kryteriów 
spośród dziewiętnastu może przyjmować wagi z zakresu od 0 do 1, nie powodując 
przy tym zmiany najlepszego wariantu. Jedynie podczas przydzielania wag dla 
następujących kryteriów: bazy danych, cena zakupu i wdrożenia oraz liczba wdro-
żeń, decydent powinien dogłębnie się zastanowić, jaką ważność im przypisać. Uzy-
skany najlepszy wariant jest najbardziej wrażliwy na zmiany wag tych trzech atry-
butów. Wystarczy dokonać jednej z trzech modyfikacji: zwiększyć ważność atrybu-
tu bazy danych o 0,051, zmniejszyć wagę kryterium cena zakupu i wdrożenia 
o 0,041 lub zwiększyć ważność kryterium liczba wdrożeń o 0,031, aby za najlepszy 
system został uznany Magento. Dla pozostałych kryteriów zakres zmian wag jest na 
tyle duży, że niewielkie modyfikacje wag nie powinny mieć wpływu na zmianę 
najlepszego wariantu. 
 Dotychczas rozpatrywane były sytuacje, gdy zmieniały się pojedyncze wagi 
atrybutów. Inne sytuacje to takie, w których zmieniać może się kilka wag kryte-
riów. Na przykład podczas ustalania ważności atrybutów decydent miał problem  
z przydzieleniem wag dla kryteriów: cena zakupu i wdrożenia oraz pozycja oferen-
ta. Oba te kryteria są konfliktowe, gdyż wyższa pozycja rynkowa oferenta sprawia, 
że oferowany system jest droższy. Załóżmy, że firma zdecydowała się na zwiększe-
nie budżetu na wdrożenie systemu, przez co cena systemu nie odgrywa już tak du-
żej roli w procesie jego doboru, natomiast wzrosły wymagania odnośnie do znajo-
mości marki oferenta na rynku. Niech wagi przypisane do kryteriów cena zakupu  
i wdrożenia mają wartość 1,2. Pojawia się pytanie, czy i jak zmiana tych wag wpły-
nęłaby na pierwotnie uzyskane rozwiązanie? Przeprowadzona analiza pokazuje, że 
w tym przypadku modyfikacja wag kryteriów cena zakupu i utrzymania oraz pozy-
cja rynkowa oferenta spowodowała zmianę pierwotnie ustalonego rankingu. Naj-
lepszym wariantem okazał się system Magento, który tylko nieznaczne wyprzedza 
dotychczasowego lidera – osCommerce. Ponadto można zaobserwować wzmocnie-
nie się na trzeciej pozycji w rankingu systemu IAI-Shop.com (przed modyfikacją 
wag przepływ netto preferencji wynosił 0,08, a po zmianach 0,11). Systemy w koń-
cówce rankingu nie zmieniły swoich pozycji. 
 W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, że zdecydowanie 
najlepszymi systemami spośród wszystkich rozpatrywanych są systemy Magento 
oraz osCommerce. Wybór jednego z nich uzależniony jest od sposobu przydzielenia 
wag do poszczególnych kryteriów. Najbardziej pożądaną sytuacją jest, aby wybrany 
system oferowany był przez najbardziej renomowaną firmę, posiadał najszersze 
możliwości funkcjonalne i jednocześnie miał najniższą cenę spośród rozpatrywa-
nych możliwości. Niestety, im lepszy wizerunek firmy i szerszy zakres funkcji 
systemu, tym jego cena jest wyższa. Decydent powinien określić, które kryteria są 
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dla niego ważniejsze: np. cena czy zakres funkcjonalny i pozycja rynkowa oferenta. 
Z przeprowadzonych analiz wrażliwości wynika następujący wniosek: jeśli decy-
dent uzna, że istotniejsza przy wyborze systemu handlu elektronicznego jest cena 
wdrożenia systemu, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest dla niego system 
osCommerce. Jeśli natomiast cena systemu jest mniej istotna niż zakres funkcjonal-
ny i wizerunek oferenta, wówczas decydent powinien dokonać zakupu systemu 
Magento. 
 2.2. Wrażliwość rankingu na zmiany innych parametrów 
 Analizę wrażliwości uzyskanych wariantów decyzyjnych przeprowadzono 
także z powodu zmian ocen wariantów ze względu na określone kryteria oraz na 
zmiany progów równoważności i preferencji. W niniejszym artykule zostaną one 
zasygnalizowane tylko ogólnie.  
 W celu określenia stabilności otrzymanego pierwotnie rankingu wariantów 
sprawdzono również, jak się ranking zachowuje pod wpływem zmian ocen ze 
względu na inne kryteria. Biorąc pod uwagę, że przy ustalaniu cen poszczególnych 
systemów przyjmowane były ceny orientacyjne, a także to, że jest to kryterium  
z najwyższą wagą, uzyskano przykładową sytuację, w której ranking jest wrażliwy 
na zmiany wartości kryterium cena zakupu i wdrożenia. Po przeanalizowaniu 
wpływu zmian wag kryterium cena zakupu i wdrożenia, a także zmian cen poszcze-
gólnych systemów na zachowanie pierwotnie wyznaczonego rozwiązania można 
stwierdzić, że ranking wariantów wyznaczony pierwotnie jest zdecydowanie mniej 
wrażliwy na zmiany ocen niż na modyfikację ważności atrybutu cena zakupu  
i wdrożenia. 
 Badaniom poddano również reakcję aktualnie wyznaczonego rozwiązania na 
zmiany progów równoważności i preferencji. Biorąc pod uwagę dużą rozpiętość 
ocen wariantów (aż 24% między najgorszą a najlepszą wartością) ze względu na 
kryterium zakres funkcjonalny i ustalone stosunkowo niskie progi dla tego atrybutu, 
postanowiono je zwiększyć i sprawdzić, jak ta modyfikacja wpłynie na rozwiązanie 
otrzymane w procedurze Promethee. Próg równoważności został zwiększony z 5% 
do 7%, a próg preferencji został zmieniony z 9% na 14%. Po porównaniu pierwot-
nego rankingu wariantów oraz uzyskanych rozwiązań dla zmienionych progów dla 
kryterium K1 można stwierdzić, że modyfikacja obu progów nie spowodowała 
zmiany pierwotnie wyznaczonego rozwiązania. Dokonana zmiana wpłynęła nato-
miast na zmniejszenie z 0,07 do 0,02 przewagi najlepszego w rankingu systemu 
osCommerce nad zajmującym drugie miejsce Magento. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wskazany za 
pomocą metody Promethee II najlepszy system – osCommerce, jest rozwiązaniem 
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mało stabilnym i bardzo wrażliwym na zmianę wartości wag, ocen oraz progów 
równoważności i preferencji. Nieznaczna różnica wartości przepływów netto prefe-
rencji pomiędzy systemami osCommerce oraz Magento powoduje, że nawet mini-
malna modyfikacja wartości wybranego parametru może wpłynąć na zmianę do-
tychczasowego lidera rankingu, na korzyść systemu Magento. Modyfikacja wspo-
mnianych wartości może także spowodować rotację miejsc, które zajmują systemy 
na dalszych pozycjach w rankingu, jednak nie powinny one zagrozić pozycji naj-
lepszego wariantu decyzyjnego, gdyż między najlepszymi systemami – osCommer-
ce, Magento, a pozostałymi wariantami decyzyjnymi występują zbyt duże różnice 
przepływów netto preferencji. 
 W każdej z przeprowadzonych analiz wrażliwości systemy osCommerce oraz 
Magento osiągały bardzo zbliżone wartości przepływów netto preferencji, w związ-
ku z tym nie można jednoznacznie stwierdzić, na podstawie uzyskanych rozwiązań, 
który z systemów jest rozwiązaniem lepszym dla rozpatrywanej firmy. Ostateczny 
wybór będzie należał do decydenta, który posiadając wiedzę uzyskaną z tak zreali-
zowanej procedury badawczej, będzie miał ułatwione zadanie decyzyjne. 
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Summary 
 
 The aim of this paper is analysis the applicability of MCDA method (Promethee) 
in the context of the selection of electronic commerce system. The author will seek to 
examine whether properly used decision aiding method can unambiguously indicate the 
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best system for e-commerce enterprise among all alternatives taken into account. The 
article includes sensitivity analysis of received solution on changes of wages, evalua-
tions, indifference and preference thresholds. 
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E-COMMERCE W POLSCE I W NIEMCZECH – ANALIZA WYBRANYCH RÓŻNIC 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Od lat niemiecki e-commerce jest uważany za jeden z najlepszych w Europie 
lub nawet na świecie. Dotyczy to nie tylko liczby i odsetka osób kupujących za 
pośrednictwem Internetu1, ale także funkcjonowania handlu elektronicznego  
w przestrzeni gospodarki niemieckiej, a zwłaszcza miejsca, jakie w niej zajmuje.  
 Różnice pomiędzy tą sferą gospodarki w obydwu krajach widoczne są m.in.  
w przychodach, jakie osiągają sklepy internetowe. W 2008 roku w Polsce wartość 
handlu elektronicznego wyniosła 2,65 mld euro i była o 36,4% wyższa niż w roku 
poprzednim, a w Niemczech kwota ta sięgała w tym samym czasie poziomu 13,4 
mld euro2. W roku 2009 wartość zakupów dokonanych przez Polaków za pośred-
nictwem handlu elektronicznego wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim  
o 22% i wyniosła według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego 
13,43 mld zł3. Pomimo że polski e-commerce rozwija się bardzo szybko, ma jednak 
do pokonania wiele trudności i barier. 
 W handlu elektronicznym w Polsce i w Niemczech występuje wiele różnic. 
Istotne są różnice prawne, ekonomiczne i kulturowe. Szczególnie te ostatnie są 
ważne dla zrozumienia klientów e-commerce’owych w obu krajach i przyczyn po-

                                                 
1  Według szacunków Eurostatu w 2009 roku w sieci kupowało produkty ok. 56% Niem-

ców wobec 23% Polaków. 
2  www.internetstats.pl/index.php/2009/02/przychody-najwiekszych-sklepow-online-w-

2008r; www.kefk.org/internet/e.commerce/rekordentwicklung.des.e.commerce.in.deutschland. 
haelt.an 

3  Ecommerce 2010, Internet Standard, wrzesień 2010, s. 4, http://www.internetstandard. 
pl/whitepapers/1521/Raport.ecommerce.2010.html 
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wstawania niektórych różnic. Może to pomóc właścicielom e-sklepów w doskona-
leniu obsługi klientów i wyjściu naprzeciw ich potrzebom, zwłaszcza gdy przedsię-
biorstwo wybierze strategię rozwoju polegającą na oferowaniu swoich produktów 
obywatelom innych państw, na przykład krajów sąsiednich. W niniejszym opraco-
waniu, ze względu na ograniczone jego ramy, zostaną przedstawione różnice  
w zakresie korzystania z transgranicznego handlu elektronicznego w obu krajach 
oraz najważniejsze dla e-commerce’u różnice kulturowe.  
 
 
1. Różnice w podejściu do e-zakupów dokonywanych poza granicami kraju 
 
 Pomimo integracji europejskiej i coraz większego zacierania się granic między 
państwami internetowe zakupy transgraniczne nadal nie cieszą się zbyt dużą popu-
larnością. Według raportu przedstawionego przez unijną komisarz do spraw kon-
sumentów Meglenę Kunewę, w 2008 roku odsetek zakupów dokonywanych poza 
granicami kraju nabywcy wynosił zaledwie 7% ogółu transakcji.  
 Do głównych barier rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego można 
zaliczyć4: 

 segmentację geograficzną – bardzo często sprzedawcy są zorientowani tyl-
ko na swój ojczysty rynek. Klienci z zagranicy są często odsyłani do sprze-
dawców w swoich krajach. Jak wynika ze sprawozdania Komisji Europej-
skiej z 2009 roku, aż 60% zamówień transgranicznych nie jest realizowa-
nych. Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest brak w ofercie sklepu 
wysyłki do kraju konsumenta oraz brak możliwości płatności transgranicz-
nych5; 

 bariery językowe – aż 82% sklepów w Unii Europejskiej na swojej stronie 
internetowej posługuje się tylko jednym językiem6; 

 bariery prawne – są one najczęściej związane z różnicami w zakresie prawa 
konsumenckiego, przepisami w zakresie podatku VAT, z dystrybucją se-
lektywną lub z transpozycją do prawa krajowego prawodawstwa UE w za-
kresie usuwania odpadów. Problemem dla klienta jest także nieznajomość 
prawa kraju, w którym kupuje, i brak możliwości dostępu do tego prawa; 

 bariery ograniczające zaufanie konsumenta – czyli obawy kupujących co 
do bezpieczeństwa płatności, dostawy, reklamacji, prawa do odstąpienia od 
umowy i zwrotu pieniędzy.  

                                                 
4 www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/354&format=HTML 

&aged=0&language=PL&guiLanguage=en 
5  www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1564&format=HTML& 

aged=0&language= PL&guiLanguage=fr 
6  www.c.europa.eu/consumers/strategy/docs/EC_e-commerce_Final_Report_201009_en. 

pdf 



E-commerce w Polsce i w Niemczech – analiza wybranych różnic 163

 Podstawowym działaniem, które ma doprowadzić do likwidacji wyżej wymie-
nionych barier, jest utworzenie jednolitego, przejrzystego prawa konsumenckiego 
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także przepisów związanych z opłatami 
z tytułu praw autorskich oraz podatków od wartości dodanej. 
 Z raportu Komisji Europejskiej The Consumer Markets Scoreboard: 3rd edi-
tion wynika, że w 2009 roku tylko 2% konsumentów zamówiło towar w innym 
kraju Unii Europejskiej. Dla porównania, w Niemczech takiej transakcji dokonało 
9% osób7. Patrząc na dalsze wyniki raportu można stwierdzić, że taki stan rzeczy 
nie wynika z potencjału rodzimego rynku. Aż 38% produktów poszukiwanych 
przez Polaków w Internecie nie jest dostępnych na rynku krajowym, natomiast w 
Niemczech jest ich tylko 8%.  
 Powodów, dla których nasi zachodni sąsiedzi są bardziej od nas skorzy do 
kupowania poza granicami kraju, jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest możli-
wość kupowania w krajach niemieckojęzycznych, takich jak Szwajcaria czy Au-
stria. Nie ma tu bariery językowej, a co za tym idzie samo składanie zamówienia 
czy czytanie informacji prawnych dotyczących zakupów jest ułatwione. Z badań 
wynika, że aż 34% sklepów w Unii Europejskiej oferuje swoje usługi w języku 
niemieckim.  
 Niemcom także rzadziej niż Polakom odmawia się sprzedania towaru za gra-
nicą. Jak wynika z doniesień prasy, a także z obserwacji polscy konsumenci są 
często dyskryminowani przez sklepy zagraniczne8. Polacy nie mogą kupić danego 
towaru w sklepie zagranicznym, nie mogą w opcjach zmienić kraju dostawy na 
Polskę lub też koszt przesyłki do naszego kraju jest znacznie wyższy niż do innych 
krajów Unii Europejskiej.  
 Kolejnym powodem, dla którego Niemcy częściej niż Polacy kupują w skle-
pach zagranicznych, jest większe zaufanie do sprzedawców, które ukształtował  
w niemieckich konsumentach ich rodzimy rynek. Wyjątkowa sytuacja dotyczy 
portalu eBay.pl, który nie wygrał konkurencji z największym serwisem aukcyjnym 
w Polsce – Allegro.pl. W związku z tym postanowił zmienić strategię i postawić na 
zakupy z zagranicy. Efektem był w roku 2008 80-procentowy w stosunku do roku 
2007 wzrost wartości towarów sprzedanych przez portal za granicę. W 2008 roku 
obroty z handlu między polskimi użytkownikami portalu wynosiły tylko 2%, resztę 
natomiast stanowiły zakupy za granicą, co jest rekordem wśród krajów europej-
skich9. 
 

                                                 
7  www.ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/3rd_edition_scoreboard_en.pdf?reload 
8  K. Niklewicz: Bruksela: dość e-dyskryminacji, „Gazeta Wyborcza” 4 maja 2009, s. 1. 
9 www.biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/34124,kupujemy_za_granica_przez_internet_o_ 

300_proc_wiecej. html 
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2. Różnice między nabywcami na tle kulturowym 
 
 Na rynku europejskim istnieją kraje, które są do siebie bardzo podobne pod 
względem zarówno kulturowym, jak i ekonomicznym. W związku z tym można 
wyróżnić pięć grup krajów, które posiadają jednolitą kulturę konsumencką, a mia-
nowicie grupy złożone z następujących krajów10: 

 Wielka Brytania, Irlandia, 
 Niemcy, Austria, 
 Holandia, Luksemburg, Szwecja, Finlandia, Dania, Łotwa, Estonia, 
 Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Cypr, Malta, Sło-

wenia, 
 Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry. 

 Podziału państw dokonano m.in. w oparciu o czynniki determinujące zjawiska 
kulturowe wymienione przez holenderskiego socjologa G. Hofstede. Na podstawie 
badań przeprowadzonych w latach 60. i 70. XX wieku stwierdził on, że różnice 
kulturowe można badać, biorąc pod uwagę następujące czynniki11: 

 stosunek do władzy – czyli relacje między podwładnym i pracodawcą oraz 
między obywatelem i władzą; 

 kolektywizm i indywidualizm – oznacza to, czy bierzemy pod uwagę dobro 
jednostki, czy grupy; 

 kobiecość i męskość – czyli zróżnicowanie ról poszczególnych płci; 
 unikanie niepewności – dotyczy tego, w jaki sposób członkowie danej kul-

tury reagują na sytuację nową lub niepewną; 
 orientacja długoterminowa – pod tym hasłem kryje się określenie nasta-

wienia do życia (krótko- lub długoterminowe), a co za tym idzie skupienie 
się ludzi na teraźniejszości lub przyszłości. 

 Najbardziej widoczną na tle wymienionych czynników rozbieżnością między 
Polską a Niemcami jest różnica w stosunku do władzy. W Polsce występuje dość 
znaczny dystans do władzy12. Przejawia się on między innymi wyraźnym podzia-
łem ról, brakiem swobody, niepewnością w kontaktach z przełożonymi13. Można 
przyjąć, że ta sama zasada dotyczy kontaktów pomiędzy klientem a sprzedawcą. 
Dla polskiego konsumenta to przedsiębiorca jest ową władzą i stroną silniejszą, 
dlatego czuje przed nim respekt. Także sam przedsiębiorca wie o tym i pozwala 
sobie na dużą swobodę w kontaktach z klientem (klient może zostać obsłużony  
w czasie i w sposób, jaki sprzedawca uzna za stosowny). Inaczej jest w Niemczech, 

                                                 
10  www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?nr=5&Id=20 
11  M. Kisilowska, M. Przastek-Samokowa: Identyfikacja różnic kulturowych w procesie 

komunikacji z użytkownikiem, s. 4, www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/17.pdf 
12  Wyniki dla Polski na podstawie: www.geert-hofstede.com/hofstede_poland.shtml, oraz 

wyniki dla Niemiec na podstawie: www.geert-hofstede.com/hofstede_germany.shtml 
13  M. Kisilowska, M. Przastek-Samokowa: Identyfikacja różnic…, op. cit., s. 4. 
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gdzie występuje niski poziom dystansu do władzy. Tu sprzedawca wychodzi do 
kupującego, między obiema stronami transakcji panują raczej partnerskie stosunki, 
przedsiębiorca wykazuje chęć uczenia się od klienta, a klient chętnie dzieli się ze 
sprzedawcą swoimi uwagami14. 
 Do wspomnianego dystansu do władzy dochodzi jeszcze brak zaufania do 
instytucji państwowych. Z raportu Komisji Europejskiej Attitudes towards cross-
border sales and consumer protection z 2009 roku wynika, że Polacy są w grupie 
krajów, które nie ufają instytucjom rządowym broniącym praw konsumentów15. 
Nie oznacza to jednak, że nie mamy wystarczającej liczby takich instytucji. Na 
stronie internetowej poświęconej ochronie praw konsumentów, eKonsument, znaj-
dują się dane co najmniej pięciu różnych instytucji centralnych oraz ich oddziałów 
powiatowych, z pomocy których może skorzystać polski konsument16.  
 Z badań wynika, że jesteśmy jednym z przodujących krajów pod względem 
ilości problemów z zakupionym przez Internet towarem17. Nieufność Polaków nie 
przekłada się jednak na zwiększoną ostrożność przy dokonywaniu zakupów.  
Z wymienionego raportu wynika, iż tylko 13% badanych czyta regulamin sklepu 
przed złożeniem zamówienia. W Niemczech ten odsetek wynosi aż 31%18. Należy 
przy tym dodać, że regulamin sklepu niemieckiego (tak zwane AGB) jest znacznie 
bardziej rozbudowany i zawiera więcej informacji19. 
 Jeżeli chodzi o zaufanie ze strony sprzedawców, to wydaje się, że jest ono  
w Polsce także o wiele mniejsze niż w Niemczech. Objawia się to przede wszyst-
kim metodami zapłaty, jakie egzekwują sklepy w obu krajach. W Niemczech sprze-
dawca bez obaw wysyła towar bez uprzedniej zapłaty i daje nabywcy dwutygo-
dniowy okres na dokonanie płatności. W Polsce takie rozwiązanie w relacjach B2C 
wydaje się w ogóle niestosowane. 
 Polscy nabywcy, napotykając problemy przy zakupach, równie często zgłasza-
ją je sprzedawcy i unikają zgłaszania ich. W Niemczech zdecydowanie więcej skarg 
trafia do sprzedawców niż zostaje przemilczanych20. Prawdopodobnie powodem, 
dla którego rozbieżności w tej kwestii pomiędzy obydwoma krajami są znaczne, 
jest mentalność obu narodów. Dla Niemców narzekanie nie jest tylko marudzeniem, 
jest też okazaniam chęci współpracy ze sprzedawcą. Chcą pokazać mu błędy, któ-
rych może sam nie zauważa, w celu udoskonalenia jego działalności. Owocuje to 
wzrostem jakości sprzedaży oraz większym zaufaniem kupującego. W Polsce nawet 

                                                 
14  Ibidem. 
15  www.ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_282_en.pdf 
16  www.ekonsument.pl/a158_instytucje_ochrony_konsumentow.html 
17  www.ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_282_en.pdf 
18  Ibidem. 
19  Dla porównania: informacja prawna polskiego sklepu Tchibo (www.tchibo.pl) zawiera 

zaledwie 5 podpunktów, niemiecki odpowiednik tej firmy (www.tchibo.de) ma ich aż 13. 
20  www.ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_282_en.pdf 
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jeśli klient narzeka na złą jakość zakupów, raczej nie jest traktowany poważnie. 
Sprzedawca odbiera skargi klienta nie jako szansę na udoskonalenie świadczonych 
usług, lecz jako atak. Kończy się to najczęściej zerwaniem kontaktów z danym 
sklepem. 
 Z obserwacji wynika, że dużą rolę odgrywa tutaj świadomość klientów  
w zakresie przysługujących im praw oraz chęć do ich wykorzystania. Z cytowanego 
raportu wynika, że aż 61% Niemców jest w stanie, po niezadowalającej ich reakcji 
sprzedawcy na skargę, podjąć skuteczniejsze działania (jak na przykład wejście na 
drogę sądową). W naszym kraju takich kroków podjęłoby się zaledwie 41% nieza-
dowolonych nabywców21. Okazuje się, że w Polsce tylko konsumenci pewni swo-
ich praw podejmują dalsze działania, aby ich bronić. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak pokazują badania funkcjonowania polskiego e-commerce’u prowadzone 
przez różne agencje badawcze oraz autorki niniejszego opracowania, brak zaufania 
nabywców do sprzedawców, a także sprzedawców do nabywców, wynikający  
w dużej mierze z czynników kulturowych kształtujących zachowania Polaków lub 
wobec Polaków, jest jednym z wielu czynników różnicujących e-commerce w Pol-
sce i w Niemczech. Dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych w naszym kraju, 
jak też poza jego granicami. Wiąże się to na przykład ze stosowaniem w Polsce 
form płatności korzystnych dla sprzedających, a mało korzystnych dla kupujących, 
bo polegających na otrzymaniu towaru pod warunkiem uprzedniej za niego zapłaty, 
ewentualnie zapłaty za zaliczeniem pocztowym – sposobu rzadziej stosowanego  
i relatywnie droższego dla nabywców.  
 Obok innych czynników także te zjawiska mogą być powodem faktu, że tylko 
niewielka część potencjalnych nabywców w Polsce (23% w 2009 roku) w porów-
naniu z Niemcami (56%) dokonuje zakupów przez Internet, a wartość transakcji 
zawartych tą drogą stanowi tylko niewielką część transakcji nie tylko dokonywa-
nych wśród naszych zachodnich sąsiadów, ale także transakcji realizowanych  
w naszym kraju. W Polsce w zasadzie nie stosuje się popularnej w Niemczech for-
my zapłaty za towar w terminie późniejszym, po jego otrzymaniu (Rechnung), która 
zmniejsza ryzyko i co za tym idzie, koszty nabywców oraz zwiększa ich zaufanie 
do sprzedawcy. Ponadto obserwuje się dyskryminowanie przez zagranicznych 
sprzedawców nabywców mieszkających w Polsce. Czynniki te wydają się ograni-
czać rozwój transakcji dokonywanych za pośrednictwem sieci.  
 Dlatego też wypracowanie nowych zasad obowiązujących w handlu elektro-
nicznym z jednej strony zwiększających zaufanie do podmiotu, z drugiej – 

                                                 
21  Ibidem. 
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do e-rynku, a jednocześnie zwiększających bezpieczeństwo w nawiązywaniu i pod-
trzymywaniu relacji handlowych, wydaje się koniecznym warunkiem rozwoju tej 
części polskiej gospodarki. Zadanie to powinno leżeć nie tylko w gestii podmiotów 
uczestniczących w tego rodzaju transakcjach, lecz przede wszystkim w gestii insty-
tucji powołanych do wyznaczania norm prawnych i kształtowania zasad polityki 
gospodarczej zarówno w skali krajowej, jak również międzynarodowej. Zwłaszcza 
te ostatnie mogą przyczynić się do hamowania lub pobudzania zjawisk rzeczywi-
stego integrowania się gospodarek narodowych różnych krajów.  
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E-COMMERCE IN POLAND AND GERMANY  
 ANALYSIS OF SOME DIFFERENCES 

 
Summary 

 
 The article analyzes some differences in the functioning of e-commerce in Poland 
and in Germany. It focuses on the analysis of differences in cross-border trade and on 
explaining the fundamental cultural differences affecting the behavior of e-commerce 
participants in both countries. 
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SYSTEMY INFORMATYCZNE W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Systemy informatyczne (IT) stają się coraz częściej podstawowym narzędziem 
wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa do nadzoru zachodzących wewnątrz nich 
procesów. Mimo dość przyziemnej funkcji, jakie pełnią one na jednostkowych sta-
nowiskach (zazwyczaj służą do wprowadzania danych), nie wolno pomniejszać ich 
znaczenia. Kierownictwo dąży do osiągnięcia wystarczająco elastycznej organiza-
cji, mogącej szybko przystosować się do zmiennych warunków rynkowych, wystar-
czająco efektywnej, by przebijać konkurentów ceną, dostatecznie innowacyjnej, by 
oferowane produkty i usługi były nowoczesne technologicznie, oraz na tyle zaanga-
żowanej, by zapewniać najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i jak najlepiej 
obsługiwać klienta1. Wdrożenie systemu informatycznego gwarantuje osiągnięcie 
założonych podczas implementacji celów2. Specyficznym sektorem jest administra-
cja publiczna (AP), w której również informatyzuje się procesy, ale jak one prze-
kładają się na poprawę jakości świadczonych przez urzędy usług?  
 W niniejszym artykule autor skoncentruje się na przeglądzie rozwiązań infor-
matycznych mogących znaleźć zastosowanie w sektorze AP oraz omówi wyniki 
badań dotyczących zinformatyzowania sektora AP. 
 

                                                 
1  M. Hammer, J. Champy: Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management In-

stitute, Warszawa 1996. 
2  Szerzej na temat wdrożeń w: P. Fajfer, R. Pawlak, B. Swoboda: Procesowe zarządzanie 

w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iScala, t. 1, Wyższa Szkoła 
Logistyki, Poznań 2009, s. 74–87. 
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1.  Przegląd rozwiązań teleinformatycznych dla sektora administracji publicz-
nej  

 
 Systemy zarządzania dokumentami zapewniają pozyskiwanie, przetwarzanie 
oraz przechowywanie dokumentów istniejących w postaci cyfrowej w sposób 
uwzględniający strategię organizacji dotyczącą zarządzania treścią3. Do ich funk-
cjonalności można zaliczyć: pozyskiwanie i rejestrowanie dokumentów, ich po-
rządkowanie i klasyfikowanie, wyszukiwanie pełnotekstowe, zarządzanie wersjami, 
zarządzanie obiegiem dokumentów, kontrolę uprawnień, archiwizowanie dokumen-
tów4. Naturalnym miejscem rozwoju takich systemów jest AP, którą charakteryzu-
ją: duża złożoność organizacyjna i ściśle określone procedury postępowania. Infor-
matyzacja administracji jest bardzo trudną i złożoną tematyką. 
 Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, 
która polega na usprawnieniu obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzeniu 
możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Wymaga ona technicznej inte-
gracji systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach AP w oparciu  
o jednolite standardy interfejsów i formaty danych. To, jakie standardy zostaną 
przyjęte, wpłynie na pomyślne wdrożenie systemów IT w urzędach i zagwarantuje 
jednocześnie ich efektywne funkcjonowanie5.  
 Podstawą prawną określającą minimalne wymagania dla systemów informa-
tycznych w administracji publicznej zawarte są w ustawie6 z 17.02.2005 roku. Sys-
temy te powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie 
umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używa-
nymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i 
szyfrujących. Wspomniane składniki sprzętowe i oprogramowanie muszą zapew-
niać dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatycz-
ne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu odpowiednich 
formatów danych7. 
 Wymieniona ustawa odnosi się również do dokumentu elektronicznego  
(e-dokumentu), który jest powiązany z systemami zarządzania dokumentami, sta-
nowiąc warunek konieczny do elektronicznego obiegu informacji. Wdrażanie elek-

                                                 
3  S. Wrycza (red.): Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010, s. 435. 
4  Ibidem, s. 436. 
5  Informatyzacja jednostek administracji centralnej, http://decyzje-it.pl/centrum-

wiedzy/inne-klasy/artykuly/informatyzacja-jednostek-administracji-centralnej.html (23.02.2011). 
6  Ustawa dotycząca informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-

ne. Według niej systemy IT używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych 
powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, 
wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, ich wdrażania i modyfikowania, DzU 2005,  
nr 64, poz. 565. 

7  P. Bielecki: Rola standaryzacji w systemach informatycznych stosowanych w administra-
cji publicznej, www.e-administracja.net (23.02.2011) 
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tronicznego obiegu dokumentów zarówno w samorządach, jak i w organach admi-
nistracji centralnej następuje bardzo powoli. Jedną z podstawowych barier spowal-
niających ten proces jest przywiązanie do dokumentów papierowych8. Istnieje bo-
wiem przeświadczenie, że jedyną formą potwierdzenia wykonanej przez urzędnika 
czynności jest złożenie podpisu na dokumencie. Przyjmowane podania są dekreto-
wane w postaci notatki na dokumencie, a kończąca sprawę decyzja także jest dołą-
czana w postaci papierowej. Prowadzenie sprawy polega również na przekazywaniu 
między urzędnikami obiegówki, na której składają podpisy podczas wykonywania 
czynności lub sprawdzania. Co prawda w AP wdrażane są systemy elektronicznego 
obiegu dokumentów, ale ich zadaniem jest tylko wspieranie obiegu papierowego. 
W postaci elektronicznej przesyłane są informacje o tym, kto prowadzi daną sprawę 
i na jakim jest etapie. Nadal jednak większość czynności formalnie jest realizowana 
na papierze9. 
 Jednym z najważniejszych powodów, dla których e-dokumenty nie są po-
wszechnie używane, jest brak praktyki i zrozumienia, czym jest e-dokument oraz 
jak on się odnosi do dokumentu papierowego. Na podstawie ustawy z 2005 roku 
dokument elektroniczny został zdefiniowany jako: stanowiący odrębną całość zna-
czeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej  
i zapisany na informatycznym nośniku danych. Jedną z charakterystyk odróżniają-
cych e-dokument od papierowego jest istnienie możliwości łatwego zdefiniowania 
zawartości poszczególnych bloków jego treści i dokonywanie modyfikacji prezen-
tacji tej treści w zależności od potrzeb. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu jako 
formatu zapisu dokumentów języka XML10. 
 Rozporządzenie MSWiA11 z dnia 27.11.2006 roku określiło strukturę i sposób 
sporządzania pism w formie e-dokumentów (m.in. mowa w nim o wykorzystaniu 
języka XML)12. Określenie e-dokumentu pozwala na zastosowanie powszechnie 
obowiązujących technologii dotyczących przetwarzania dokumentów XML, a także 
umożliwia współpracę różnych systemów AP w zakresie wymiany e-dokumentów. 
Wpływa to na rozwój e-administracji. 
 W przypadku elektronicznego obiegu dokumentów redukcję kosztów uzyskuje 
się między innymi przez: skrócenie czasu dystrybucji dokumentów oraz zmniejsze-

                                                 
8  M. Tabor: e-dokument w administracji publicznej, http://decyzje-it.pl/centrum-

wiedzy/inne klasy/artykuly/e-dokument-w-administracji-publicznej.html (23.02.2011). 
9  Ibidem. 
10 Wśród cech XML można wymienić: łatwość wykorzystania (możliwość edytowania pli-

ków XML bez konieczności posiadania specjalistycznych narzędzi oraz z jasnej składni oraz 
możliwość odczytania treści pliku jako zwykły plik tekstowy), uniwersalność (XML pozwala na 
zapisanie wszelkich informacji, które można przedstawić jako tekst), duże możliwości zastoso-
wania, DzU 2005, nr 64, poz. 565 

11  Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elek-
tronicznych, DzU 2006, nr 227, poz. 1664. 

12  Więcej na temat: M. Tabor: e-dokument w administracji…, op. cit. 
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nie wykorzystania papieru oraz zużycia urządzeń. Rezygnacja z dokumentów pa-
pierowych stwarza konieczność zadbania o bezpieczeństwo informacji przechowy-
wanych w formie elektronicznej. Gwarantem bezpieczeństwa zarówno dla pracow-
ników, jak i zarządzających jest opracowanie, wdrożenie i odpowiednie utrzymanie 
systemu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiednie zarządzanie w instytucji, 
zgodnie z jednym ze standardów bezpieczeństwa13. Daje to także możliwość opar-
cia wszystkich procesów wewnętrznych na bazie zaufania do systemu teleinforma-
tycznego. 
 Głównym powodem tak powolnego rozwoju wspomnianych systemów jest 
powszechność dokumentów papierowych oraz brak przekonania co do bezpieczeń-
stwa rozwiązań informatycznych (więcej na temat powodów ograniczeń we wdra-
żaniu rozwiązań teleinformatycznych w dalszej części artykułu).  
 Kolejna grupa systemów IT możliwych do zastosowania w sektorze AP to 
systemy zarządzania przepływem pracy (systemy workflow) – zapewniają automa-
tyzację procesu biznesowego (rozumianego jako zbiór powiązanych ze sobą czyn-
ności ukierunkowanych na realizację określonego celu biznesowego w oparciu  
o wykorzystywane zasoby), w części lub w całości, podczas której dokumenty, 
informacje lub zadania są przekazywane między uczestnikami do wykonania zgod-
nie z ustalonym zestawem reguł14.  
 Automatyzacja procesów biznesowych może przynieść ogromny zwrot z in-
westycji15: zmniejszenie liczby osób wymaganych do realizacji ważnych procesów, 
skrócenie średniego czasu realizacji danego zadania, eliminacja błędów ludzkich  
i wąskich gardeł procesów, możliwość realizacji zadań bez udziału konkretnych 
pracowników, możliwość kontynuowania pracy, kiedy kluczowi pracownicy są 
nieobecni, szybsze rozwiązywanie problemów. 
 Jedną z większych zalet systemu workflow jest prostota wdrożenia16. Kluczo-
wą fazą wdrożenia systemu zarządzania przepływem pracy jest proces analizy. 
Na tym etapie niezbędna jest właściwa identyfikacja i zdefiniowanie kluczowych, 
powtarzalnych procesów w organizacji, a także ich opisanie. Podczas fazy anali-
tycznej dochodzi również do ustalenia realnych korzyści wynikających z wdrożenia 
systemu. Można wykazać, w jakim stopniu system skróci czas wykonywania po-
szczególnych zadań, zmniejszy liczbę pracowników w nie zaangażowanych i jak  
w rezultacie zwiększy zyski i obniży koszty działalności firmy. 
 Głównymi korzyściami z wdrożenia workflow w urzędach i instytucjach pu-
blicznych jest uzyskanie informacji o efektywności prowadzonych działań i kontroli 

                                                 
13  Np. ISO 27000, ITIL, COBIT itp. 
14  S. Wrycza (red.): Informatyka ekonomiczna…, op. cit., s. 430–431. 
15  Na podstawie: M. Grygielski: Automatyzacja procesów w urzędzie, http://decyzje-

it.pl/centrum-wiedzy/inne-klasy/artykuly/automatyzacja-procesow-w-urzedzie-4656.html 
(23.02.2011). 

16  Ibidem. 
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przebiegu procesów. Automatyzacja pozwala na zidentyfikowanie wąskich gardeł 
procesów, ich optymalizację poprzez usunięcie zbędnych etapów i pomiar czasu 
niezbędnego do wykonania poszczególnych zadań. Przełożony ma możliwość mo-
nitoringu wszystkich działań, a wprowadzenie raportowania pozwala na pełną kon-
trolę pracy urzędu. Urząd staje się transparentny, co pozwala efektywnie planować 
wykorzystanie budżetu. Analizując możliwe rozwiązania dla sektora administracji 
publicznej, nie można zapomnieć o przeglądzie tego sektora. 
 
2.  Przegląd badań dotyczących informatyzacji urzędów administracji pu-

blicznej 
 
 Niniejsza część artykułu będzie przeglądem wybranych przez autora badań 
przeprowadzonych w sektorze AP dotyczących informatyzacji, elektronicznego 
obiegu dokumentów oraz e-administracji. 
 W procesie analizy wyników badań17 nasuwają się następujące spostrzeżenia: 

1. Wysokość wydatków poniesionych na informatyzację w 2008 roku w po-
równaniu z 2007 rokiem uległa nieznacznemu obniżeniu. Średnio urzędy 
przeznaczały na ten cel 1,25% swojego budżetu. 

2. Liczba urzędów, w których wykorzystywany jest elektroniczny obieg do-
kumentów, w ostatnich latach wzrosła. W tabeli 1 przedstawiono procen-
towy udział urzędów korzystających z takiego obiegu dokumentów w po-
dziale na różne rodzaje urzędów. Tylko 26% wszystkich ankietowanych 
urzędów ma możliwość przekazania sprawy (e-dokumentu) do systemu IT 
innego urzędu. Największe trudności w tym obszarze mają urzędy central-
ne (12,5%). 

3. Kolejnym ważnym obszarem jest rozwój e-administracji. Zapytano  
w omawianych badaniach, z jakich usług może skorzystać potencjalny inte-
resant za pośrednictwem Internetu. Na rysunku 1 przedstawiono wybrane 
odpowiedzi18. W innych badaniach, przeprowadzonych przez PBI19, na za-
dane pytanie: jakie sprawy urzędowe załatwiasz za pośrednictwem Interne-
tu, okazało się, że 75% ankietowanych nigdy nie załatwiało spraw urzędo-
wych za pośrednictwem Internetu. Odpowiedzi pozostałych 25% zostały 
przedstawione na rysunku 2. 

                                                 
17  Badania stanu informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce  

w 2008 roku, przeprowadzone w I poł. 2009 r. przez firmę ARC Rynek i Opinia, przygotowane 
dla MSWiA. 

18  Wyniki przedstawiono następująco: pierwsza seria danych – łącznie (zawiera wskazania: 
dostępna informacja na stronie WWW, możliwość pobierania formularzy, obsługa formularzy 
elektronicznych, pełna obsługa procesu realizacji usługi), druga seria – tylko pełna obsługa pro-
cesu realizacji usługi. 

19  E-administracja w oczach internautów, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2010. Ba-
dania internetowe przeprowadzone zostały od 10 do 20 maja 2010 r. na zlecenie MSWiA. 
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Tabela 1 
Elektroniczny obieg dokumentów w sektorze administracji publicznej (%) 

 
Rok 2006 2007 2008 

Urzędy gminne 10,00 20,80 37,20 

Starostwa powiatowe 20,60 35,90 54,60 

Urzędy marszałkowskie 33,30 36,40 81,80 

Urzędy wojewódzkie 42,90 37,50 68,80 

Urzędy centralne 38,50 22,20 40,00 

 
Źródło:  Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku, ARC 

Rynek i Opinia, Warszawa 2009. 
 
 

 
 

Rys. 1. Rodzaje usług dla obywateli i instytucji dostępne na stronach WWW 

Źródło:  Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej…, op. cit. 
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Rys. 2.  Jakie sprawy urzędowe załatwiane były przez ankietowanych za pośrednictwem 
Internetu 

Źródło:  E-administracja w oczach internautów…, op. cit.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że administracja publiczna powinna przede 
wszystkim być zarządzana efektywnie. Przy wyborze systemów informatycznych 
powinno się kierować odpowiednimi, spójnymi standardami, a także efektywnością 
wdrożenia rozwiązań informatycznych. Zgodnie z trendami panującymi w branży 
IT, warto zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami rozwijającymi się bardzo dy-
namicznie w sektorze prywatnym, takich jak outsourcing IT. 
 W cytowanych badaniach20 poproszono urzędy o stwierdzenie przyczyn takie-
go małego zainteresowania e-administracją. Respondenci wskazali m.in.: brak 
środków finansowych na rozwój elektronicznej administracji, brak wspólnych stan-
dardów wymiany dokumentów, niską świadomość interesantów w zakresie możli-
wości uregulowania sprawy z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, niski po-
ziom edukacji obywateli w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych, 
brak odpowiednich rozwiązań prawnych, niski poziom edukacji urzędników  
w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Dotychczasowe działania 
prowadzą do unowocześnienia pracy w urzędach (do wprowadzenia pełnego obiegu 
e-dokumentów). Obieg taki powinien zaczynać się w momencie udostępnienia elek-
tronicznego formularza, a kończyć na wydaniu decyzji odnośnie do tego formula-
rza, wydanej również w formie e-dokumentu. Pozostaje nam, obywatelom, cierpli-
wie czekać, aż nadejdą czasy, kiedy rozwój e-administracji pozwoli na szybkie 

                                                 
20  Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej…, op. cit. 
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załatwianie spraw w urzędach. Zanim to nastąpi, należy uzbroić się w cierpliwość  
i odstać swoje w kolejkach do okienek urzędowych. 
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IT SYSTEMS IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 
 

Summary 
 
 IT systems become a basic tool which is used to supervision processes inside  
a company. The companies use the most effective IT solution which increase the com-
pany’s efficiency. The most important is to implement the IT system in the right way.  
A public administration implements IT solutions too. The question is, what about 
a quality of services of public administration? In this article, the author concentrates on 
IT systems review, which can be implemented in this sector. He also discusses results 
of researches about IT solutions in public administration.  
 

Translated by Paweł Fajfer 
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FUNKCJONOWANIE BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ  
URZĘDÓW GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  WNIOSKI Z BADAŃ  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój technologii informacyjnych stworzył możliwości kontaktu z organami 
administracji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzę-
dowy publikator w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycz-
nej, służący do powszechnego dostępu do informacji publicznej poprzez dowolną 
przeglądarkę internetową. Jego szczególna rola została uregulowana w Rozporzą-
dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r.  
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 
 Stronę główną Biuletynu prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji 
(minister spraw wewnętrznych i administracji), natomiast obowiązek tworzenia 
tzw. stron podmiotowych Biuletynu leży w gestii poszczególnych podmiotów zo-
bowiązanych (na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 
2001 r.) do jego posiadania. 
 
 
1. Metoda badań 
 
 Niniejszy artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w kwietniu 
2010 r. we wszystkich 226 urzędach gmin województwa wielkopolskiego (19 gmi-
nach miejskich, 90 gminach miejsko-wiejskich i 117 gminach wiejskich). Należy 
zaznaczyć, że celem monitoringu nie było opracowanie rankingu gmin, lecz obser-
wacja i analiza tendencji w zakresie funkcjonowania Biuletynów Informacji Pu-
blicznej w badanych jednostkach samorządu terytorialnego oraz rejestracja dobrych 



Funkcjonowanie Biuletynów Informacji Publicznej urzędów gmin… 181

i złych praktyk przy jednoczesnym ujawnieniu nieprawidłowości i ograniczonej 
funkcjonalności rozwiązań wykorzystywanych w serwisach BIP głównie z punktu 
widzenia użytkownika poszukującego informacji publicznej. Badania stron BIP 
prowadzone były zatem w kontekście ich zawartości i zgodności z wymogami pra-
wa, a także funkcjonalności i przejrzystości. 
 Monitoring realizowany był za pomocą kwestionariusza. Punktem wyjścia do 
opracowania wspomnianego kwestionariusza było określenie listy funkcji, które 
powinny być – zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej  
i rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz literaturą przed-
miotu – realizowane przez Biuletyny Informacji Publicznej urzędów gmin. W ten 
sposób zidentyfikowano następujące funkcje BIP: 

1. Przekazywanie informacji o danej jednostce samorządu terytorialnego i jej 
jednostkach organizacyjnych (ich przedmiocie działalności i kompeten-
cjach), informacji ułatwiających kontakt z urzędem, jego organami stano-
wiącymi (radami gmin) i urzędnikami oraz oświadczeń majątkowych rad-
nych i pracowników urzędu. 

2. Informowanie o podstawowych zasadach funkcjonowania danej jednostki 
samorządu terytorialnego (rady gminy i urzędu gminy), w tym o trybie 
działania, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzy-
gania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach 
i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 

3. Informowanie o planowanej działalności władz samorządowych, a więc  
o terminarzu posiedzeń organów kolegialnych, komisji itp., planowanym 
porządku tych posiedzeń, miejscu obrad, projektach uchwał, które mają 
być ich przedmiotem. 

4. Informowanie o strategicznych planach rozwoju, wieloletnich planach 
działania w poszczególnych obszarach zadań samorządowych oraz o pla-
nach zagospodarowania przestrzennego (i innych sprawach o doniosłym 
znaczeniu dla mieszkańców i podmiotów organizacyjnych). 

5. Informowanie o rozstrzygnięciach podjętych przez te organy stanowiące  
i wykonawcze (burmistrz, wójt, prezydent, zarząd) oraz o poprzedzających 
je procesach podejmowania decyzji (np. poprzez udostępnienie protokołów 
posiedzeń i ich uchwał). 

6. Informowanie o finansach, budżecie i majątku danej jednostki samorządu 
terytorialnego, a więc o projektach budżetu, uchwałach budżetowych, 
uchwałach w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych i w sprawie 
wieloletnich prognoz finansowych, wykonaniu budżetu, w tym o kwotach 
deficytu lub nadwyżki, przebiegu i efektach kontroli związanych z gospo-
darką budżetową i finansową oraz o stawkach poszczególnych podatków  
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i kontach bankowych, na które należy wpłacać należności z danego rodzaju 
podatków lub opłat. 

7. Przekazywanie informacji związanych z realizacją procedury zamówień 
publicznych. 

8. Informowanie o współpracy z organizacjami pozarządowymi (organiza-
cjami pożytku publicznego i wolontariatem). 

9. Informowanie o aspektach technologicznych (informatycznych) funkcjo-
nowania urzędu, w tym o procedurach załatwiania spraw drogą elektro-
niczną, wzorach druków do pobrania i wykorzystania w tych procedurach 
oraz o elektronicznej skrzynce podawczej urzędu. 

 W rezultacie tych ustaleń powstał kwestionariusz badań składający się z pytań 
pogrupowanych w dziewięć obszarów tematycznych. 
 
 
2. Analiza aspektów merytorycznych BIP 
 
 W trakcie badania zidentyfikowano liczne nieprawidłowości oraz przyjęte  
w BIP rozwiązania, które mogą skutecznie zniechęcać do szukania w nich informa-
cji publicznych. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu zostanie wskazanych  
(w kolejności wynikającej z przywołanej wyżej listy obszarów tematycznych wy-
różnionych dla potrzeb badań) jedynie część tych mankamentów. 
 Jednym z najczęstszych uchybień, dotyczącym udostępniania w BIP informa-
cji o tym, jak pracują organy gminy, jest brak harmonogramów sesji rad oraz ich 
komisji1. Tłumaczenia monitorowanych podmiotów są różne, np.: 

 brak jest w ustawie o samorządzie gminnym bezpośredniego wskazania na 
konieczność zamieszczania tego rodzaju informacji w BIP; 

 sesje rady oraz posiedzenia komisji zwoływane są w miarę konieczności, 
dlatego też nie tylko brak jest harmonogramów pracy w BIP, brak ich jest 
w ogóle; 

 informacje o posiedzeniach (porządek obrad i terminy posiedzeń) podawa-
ne są w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, poprzez wywieszenie ich 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w mie-
ście i sołectwach. 

 Niewiele urzędów otrzymało pozytywną ocenę za pytanie dotyczące umiesz-
czania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych. Kolejne sprawdzane in-
formacje, które bardzo rzadko umieszczane są w BIP, dotyczą: dostępności proto-

                                                 
1  Jest to związane z ogólniejszą tendencją – analizując materiał zebrany w trakcie badań, 

zauważyliśmy dużą niechęć urzędów do informowania mieszkańców o planach pracy organów 
stanowiących i wykonawczych. Dotyczy to zarówno niepodawania informacji o planach pracy 
rad oraz ich komisji, jak i na przykład braku informacji o procedurze budżetowej oraz możliwo-
ściach mieszkańców współuczestniczenia w tworzeniu budżetu gminy. 
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kołów z posiedzeń komisji rady (16% pozytywnych ocen), informacji o tematach 
poruszanych na najbliższych posiedzeniach komisji (28%) oraz projektów uchwał 
(23%). 
 Prawie co piąta monitorowana gmina nie publikuje w BIP pełnego i aktualne-
go spisu uchwał rady, a niecała połowa urzędów (46%) umieszcza w nim aktualny 
spis zarządzeń wójta. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się, gdy przyjrzymy się 
terminom publikowania informacji w BIP. W przypadku uchwał jedynie 34% urzę-
dów publikuje je przeciętnie w terminie do tygodnia od czasu ich przyjęcia. Kolejne 
38% umieszcza uchwały w terminie do czternastu dni, a reszta zwleka z publikacją 
dłużej niż dwa tygodnie. W przypadku zarządzeń liczby wyglądają jeszcze gorzej 
(w terminie 1–7 dni 23%, w terminie 8–14 15%). Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej w art. 3 mówi o niezwłoczności udostępniania informacji publicznych, 
co w dużej liczbie urzędów nie jest, jak widać, brane pod uwagę. Jest to tym więk-
szym problemem, że spora część uchwał rady stanowi prawo lokalne i mieszkańcy 
powinni mieć jak najszybciej możliwość zapoznania się z nimi. 
 Rzadkie są przypadki, gdy ze spisu uchwał rady można nie tylko ściągnąć 
określoną uchwałę, ale także dowiedzieć się, od kiedy obowiązuje, jaki jest jej 
obecny status (czy nadal obowiązuje, czy utraciła moc), a także zapoznać się  
z ewentualnymi rozstrzygnięciami nadzorczymi (np. decyzjami wojewody o nie-
ważności uchwały) bądź wyrokami sądów administracyjnych dotyczącymi określo-
nej uchwały. 
 W obszarze informowania o finansach, budżecie i majątku danej jednostki 
samorządu terytorialnego, w związku z tym, że w wielu gminach dochodzi w trak-
cie roku do kilkudziesięciu zmian w budżecie i wszystkie te zmiany umieszczane są 
jedna pod drugą w tej samej zakładce (uchwały budżetowe, sprawozdania z wyko-
nania budżetu, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, dług i majątek gminy oraz 
inne informacje związane z finansami gminy), powstaje często trudny do opanowa-
nia chaos i w wielu BIP duże problemy ze znalezieniem potrzebnych informacji. 
 Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku publikacji założeń do projektu 
budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej gminy. Wykaz stawek 
podatków i opłat lokalnych można znaleźć też tylko w 65% BIP. 
 Wiele badanych urzędów nie wywiązuje się z zadania udostępniania informa-
cji dotyczących dysponowania środkami publicznymi. Sprawozdania z wykonania 
budżetu umieszcza w BIP 77% jednostek, a pozostałe informacje (wyniki kontroli 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz informacje na temat udzielanych przez urząd 
ulg i umorzeń podatkowych), których publikacja w BIP jest wymogiem ustawo-
wym, są udostępniane przez mniej niż połowę monitorowanych podmiotów. 
 Częstym zjawiskiem występującym w wielu biuletynach jest brak aktualizacji 
danych i pozostawianie na stronach BIP nieaktualnych dokumentów. 
 Porównanie liczby znajdujących się w biuletynach ogłoszeń o przetargach na 
sprzedaż nieruchomości gminnej i o najmie lokali użytkowych (92%) i informacji  



Wojciech Fliegner 184 

o ich wynikach (81%) wskazuje, że 11% monitorowanych urzędów, publikując  
w BIP ogłoszenia dotyczące przetargów, nie umieszcza informacji o rezultatach ich 
rozstrzygnięcia. 
 Dwa pytania, za które niewiele jednostek otrzymało pozytywne oceny (po 
8%), dotyczyły umieszczania w BIP protestów poprzetargowych i rozstrzygnięć 
protestów. Tak słaby rezultat w pewnym stopniu jest wynikiem tego, że w wielu 
gminach w badanym 2010 r. nie doszło do żadnej tego typu sytuacji. 
 Warto w tym miejscu wyeksponować ogólniejszą tendencję dotyczącą tego, że 
zdecydowanie częściej urzędy udostępniają różne ogłoszenia czy programy niż ich 
rezultaty czy sprawozdania z ich wykonania. Trudno powiedzieć, skąd się to bierze, 
ale z pewnością utrudnia to obywatelski nadzór nad działalnością urzędów i sposo-
bem wydatkowania pieniędzy publicznych. 
 Kolejnym problemem jest prowadzenie dwóch, czasami wręcz autonomicz-
nych serwisów internetowych przez każdy z urzędów gmin: pierwszy to oficjalna 
strona internetowa urzędu, a drugi to strona podmiotowa Biuletynu Informacji Pu-
blicznej. Tworzy to problemy nie tylko natury technicznej, ale również merytorycz-
nej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wskazuje BIP jako 
podstawowe miejsce udostępniania informacji publicznych, zatem biuletyny po-
winny się stać głównym i podstawowym źródłem informacji publicznych zamiesz-
czanych w internecie przez urzędy – publikowanie części informacji na stronach 
BIP, a części w oficjalnych serwisach gmin wprowadza jedynie niepotrzebne utrud-
nienia dla osób poszukujących informacji i często prowadzi do dublowania infor-
macji. 
 
 
3. Analiza aspektów technologicznych BIP 
 
 Istotnym czynnikiem, który musi brać pod uwagę redaktor strony BIP przed 
umieszczeniem informacji publicznej, jest zagadnienie przeszukiwania informacji. 
Trzeba tu zwrócić uwagę na celowość umieszczania informacji w formatach innych 
niż HTML. O ile umieszczenie zdigitalizowanego obrazu nominacji, dyplomu czy 
nagrody można uznać za celowe, to trudno zrozumieć sens umieszczania w forma-
cie PDF listy kandydatów do zatrudnienia spełniających wymagania formalne. 
Można rozważyć umieszczanie w formacie PDF dokumentów, które spływają do 
danego podmiotu (trudno bowiem sobie wyobrazić wymaganie od urzędu przepi-
sywania na przykład wyników kontroli NIK z dokumentu, który ma kilkadziesiąt 
stron), a dokumenty wytwarzane w danym podmiocie udostępniać w formie 
HTML. W przypadku zaś obszernych dokumentów, np. specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (SIWZ), można zastosować metadane (słowa kluczowe) opisu-
jące treść takiego dokumentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyszukiwarka po wpi-
saniu poszukiwanego słowa może wskazać odpowiedni dokument PDF czy JPG 
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jedynie w oparciu o informacje opisujące dokument nawet, gdy nie może przeszu-
kiwać jego treści. 
 Badanie wykazało, że analizowane podmioty prowadzą swoje serwisy na ba-
zie kilkunastu schematów BIP. Trudno uznać funkcjonowanie aż 18 typów publika-
torów w jednym województwie za ujednolicony system stron, ale jest to skutek 
braku powszechnie dostępnego jednolitego oprogramowania, z którego mogłyby 
korzystać wszystkie badane jednostki samorządu terytorialnego. 
 Moduł wyszukujący jest bardzo istotnym mechanizmem ułatwiającym korzy-
stanie z każdego serwisu internetowego zawierającego wiele treści o różnorodnej 
tematyce. Sprawnie działający moduł wyszukujący w BIP musi być nieodłącznym 
elementem samorządowych stron podmiotowych BIP, choćby z uwagi na ilość 
rozmaitych dokumentów organu stanowiącego oraz organu wykonawczego jed-
nostki samorządu terytorialnego, które powinny być opublikowane oraz łatwo do-
stępne dla wszystkich zgodnie z ich zainteresowaniami. Wyniki badań wskazują, że 
modułu wyszukującego na własnej stronie BIP nie posiada jedynie 15 urzędów, 
które zostały poddane badaniom. Jakość tych wyszukiwarek jest jednak nie najlep-
sza, gdyż znalezienie poprzez nie określonych dokumentów jest bardzo trudne,  
a często wręcz niemożliwe. 
 Strona podmiotowa BIP powinna być (zgodnie z § 16 rozporządzenia MSWiA 
w sprawie BIP) wyposażona w rejestr zmian publikowanych treści2, aby obywatel 
mógł szybko zorientować się w zmianach, jakie wprowadzono w interesującym go 
zakresie informacji. Ponadto ma on stanowić narzędzie dla administratora BIP do 
śledzenia prób dokonywania zmian w udostępnianych treści przez osoby nieupraw-
nione. Z tego względu rejestr ten powinien być bezwzględnie zaimplementowany 
na wszystkich stronach podmiotowych BIP jako jeden z mechanizmów bezpieczeń-
stwa informacji. Tymczasem aż 7% spośród wszystkich badanych urzędów wskaza-
ło, że nie posiada takiego mechanizmu na własnej stronie podmiotowej BIP. Wynik 
ten należy uznać za niesatysfakcjonujący, gdyż wskazuje na poważne problemy  
z zabezpieczeniem treści informacji publicznych udostępnionej w BIP. 
 Zgodnie z § 19 rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP strony Biuletynu po-
winny zawierać rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub unie-
możliwieniem dostępu do zasobów tych stron. Wymaganie to ma na celu zabezpie-
czenie serwisów internetowych, udostępniających zasoby treści opublikowanych 

                                                 
2  Informacje publiczne publikowane w BIP powinny mieć odsyłacz do rejestru zmian po-

zwalający na wyświetlenie listy zmian z podaniem czasu dokonania zmiany oraz osoby, która je 
wprowadziła wraz z możliwością obejrzenia archiwalnej wersji informacji publicznej przed 
wprowadzeniem tej zmiany. Zalecane jest, aby rejestr zmian treści był wyposażony w odrębną 
wyszukiwarkę pozwalającą na zidentyfikowanie zmian wprowadzonych w wybranym okresie 
czasu i/lub zmian wprowadzonych do treści dokumentów z konkretnych działów tematycznych 
znajdujących się w menu przedmiotowym i podmiotowym. 
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informacji publicznych, przed atakami3, które prowadzą do czasowego spowolnie-
nia pracy serwera WWW lub wręcz zablokowania jego pracy. I znów w wielu ba-
danych podmiotach stwierdzono brak takich zabezpieczeń. 
 Ostatnio coraz częściej pojawia się pytanie, czy BIP jako urzędowy publikator 
powinien też być miejscem inicjacji usług elektronicznych świadczonych przez 
organy administracji publicznej4. Na stronach podmiotowych BIP administracji 
publicznej coraz częściej znajdują się poradniki interesanta, czyli kompendium 
wiedzy o usługach świadczonych on-line przez dany podmiot (spis spraw, informa-
cje, jak i gdzie załatwić sprawę, procedury, formularze, adresy elektronicznych 
skrzynek podawczych, opłaty). Sprawne funkcjonowanie BIP wymaga więc obec-
nie współdziałania z innymi systemami informatycznymi (interoperacyjność) pole-
gającego na bezpiecznej wymianie danych o określonej strukturze i wzajemnego 
wykorzystywania tych danych przez tworzenie z nich informacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Po kilku latach funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej 
daje się zauważyć obszary, które można i należy zmienić: 

1. Dla przejrzystego dostępu do informacji publicznych niezbędny jest jedno-
lity standard prezentowania treści dla wszystkich (z uwzględnieniem ich 
kompetencji) podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmioto-
wych BIP. Jednolita struktura stron podmiotowych BIP powinna być re-
komendacją, a nie aktem prawnym. Nie można bowiem ograniczać tych 
podmiotów, które publikują więcej informacji, niż jest to wymienione 
enumeratywnie w ustawie. 

2. Potrzebny jest nadzór nad funkcjonowaniem urzędowych publikatorów, 
czyli organ kontroli monitorujący rzetelność prowadzenia stron podmioto-
wych BIP oraz jakość zamieszczanych w nich informacji. Być może nale-
żałoby określić także sankcje za niewłaściwe prowadzenie Biuletynu. 

3. Współdziałanie z systemami informatycznymi, czyli określenie standardów 
wymiany informacji z innymi systemami. Obecnie Biuletyn Informacji Pu-
blicznej jest nie tylko płaszczyzną wymiany informacji, ale staje się plat-
formą komunikacyjną pomiędzy organami administracji publicznej (i in-
nymi podmiotami). 

                                                 
3  Przepis ten dotyczy przede wszystkim zabezpieczenia stron BIP przed grupą ataków typu 

DoS (Denial of Service – np. flooding, SYNFlood, DDoS, DRDoS), polegających na uniemożli-
wieniu w różnych formach dostępu do określonych treści lub usług poprzez zajęcie w całości 
dostępnych zasobów sieciowych. 

4  Sam proces załatwienia sprawy realizowany jest w systemie zarządzania dokumentami,  
a nie w BIP. 
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 Reasumując, należy stwierdzić, że stan stron podmiotowych BIP prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga monitoringu i doskonale-
nia. Z drugiej strony niektóre przepisy ustawy i rozporządzenia wymagają doprecy-
zowania – jak choćby w zakresie wymaganych rozwiązań technicznych, które ma 
spełniać BIP. 
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THE FUNCTIONING OF THE PUBLIC INFORMATION BULLETIN 
 
 

Summary 
 
 The author bases his considerations on research project conducted in April 2010 
that examined Web sites of the Public Information Bulletin (PIB), administered by local 
governments in the Wielkopolska region. The research was aimed at answering the 
following questions:  

1. Does the project of PIB support electronic communication between administra-
tion and citizens?  

2. Does the project of PIB support services delivered by local administration? 
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WYBRANE PROBLEMY BUDOWY SYSTEMÓW E-ADMINISTRACJI  
NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY E-USŁUG  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ostatnie lata mijają w polskiej administracji publicznej pod znakiem elektro-
nizacji działalności w skali, która wcześniej nie była spotykana. Siłą napędową tego 
zjawiska jest w głównej mierze wykorzystanie środków europejskich, które wspie-
rają działania z zakresu budowy elektronicznej administracji i tworzenia dziedzi-
nowych platform e-usług na potrzeby obywateli i przedsiębiorców. 
 Dotychczasowe doświadczenia – zarówno krajowe, jak i zagraniczne1 – poka-
zują jednak, że budowa e-administracji to nie tylko szansa na rozwój gospodarczy 
kraju i poprawę standardów funkcjonowania administracji publicznej, ale przede 
wszystkim ogromne wyzwanie dla sektora publicznego, wymagające realizacji 
skomplikowanych projektów informatycznych w warunkach dużego ryzyka. 
 
 
1. Wybrane problemy budowy systemów e-administracji 
 
 Wśród wielu problemów związanych z budową systemów e-administracji, 
zdaniem autora, na szczególną uwagę zasługują: 

 określenie celów realizacji projektu, 
 wybór formuły realizacyjnej, 

                                                 
1  Zob. R. Kępczyński: E-administracja, w: J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsior-

kiewicz (red.): Informatyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 172. 
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 koncepcja zapewnienia użyteczności systemu. 
 Wymienione zagadnienia dotyczą praktycznie każdego projektu informatycz-
nego, jednak w przypadku elektronicznej administracji publicznej nabierają szcze-
gólnego i specyficznego znaczenia. 
 1.1. Określenie celów realizacji projektu 
 Niewłaściwe zdefiniowanie celów realizacji projektu jest jednym z najpoważ-
niejszych, a zarazem dość popularnych błędów w obszarze zarządzania projektami. 
Przekłada się on bowiem bezpośrednio na błędne określenie uzasadnienia bizneso-
wego, a czasami wręcz na jego brak. Zdarza się, szczególnie przy realizacji projek-
tów o charakterze niekomercyjnym, że podstawowym uzasadnieniem realizacji 
projektu jest sam fakt pozyskania finansowania, a jako cel przyjmuje się – w pew-
nym uproszczeniu – utworzenie systemu. Takie podejście jest niewłaściwe z wielu 
przyczyn. Podstawową jest brak faktycznej, merytorycznej bazy odniesienia dla 
oceny uzasadnienia realizacji projektu zarówno na początku, jak i w trakcie jego 
trwania. Brak też w takiej sytuacji kryteriów, dzięki którym można by określić, czy 
projekt zakończył się sukcesem i przyniósł spodziewane korzyści. 
 Z tych powodów już na etapie przygotowania do realizacji projektu (niezależ-
nie od jego finansowania z wykorzystaniem środków pomocowych) konieczne jest 
określenie celów i wskaźników ich osiągnięcia. Informacje te zostaną później wy-
korzystane w studium wykonalności i służyć będą do oceny adekwatności założo-
nych kosztów realizacji projektu do spodziewanych korzyści w wymiarze ekono-
micznym i społecznym.  
 1.2. Formuła realizacyjna 
 Jednym z najważniejszych dylematów pojawiających się przy realizacji pro-
jektów informatycznych w administracji publicznej jest wybór formuły realizacyj-
nej. Dwa podstawowe podejścia do problemu to: 

 wariant „zaprojektuj i wybuduj”, czyli powierzenie całości prac – od analiz 
procesów biznesowych, poprzez projekt techniczny, do wdrożenia – jed-
nemu wykonawcy; 

 wariant „projektant i wykonawca”, w którym jeden podmiot odpowiedzial-
ny jest za wykonanie działań skutkujących utworzeniem technicznego pro-
jektu systemu (stanowiącego w praktyce niemal kompletny opis przedmio-
tu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo systemu) i ewentualny 
nadzór wykonawczy, drugi zaś jest wykonawcą systemu, odpowiadającym 
za wytworzenie systemu według projektu i wdrożenie go. 

 Podstawową różnicą pomiędzy wskazanymi podejściami jest rozkład ryzyka 
im towarzyszący. W wariancie „zaprojektuj i wybuduj” podstawowym ryzykiem 
jest nieprawidłowość lub niekompletność opisu przedmiotu zamówienia. Przyczyną 
tego zagrożenia jest konieczność dokładnego sformułowania wymagań odnośnie do 
systemu często bez posiadania odpowiednio szczegółowych analiz i opisu procesów 
biznesowych. W efekcie wykonawca, który sam tworzy projekt i go realizuje, 
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skłonny będzie unikać rozwiązań być może korzystnych dla zamawiającego, ale 
niekoniecznie wygodnych dla wykonawcy z technicznego lub ekonomicznego 
punktu widzenia. 
 W przypadku wariantu „projektant i wykonawca” wspomniane ryzyko jest 
znacznie mniejsze, ale na znaczeniu zyskują inne zagrożenia. Szczególnie uzasad-
nione są obawy o czas trwania i przebieg procedur przetargowych (z uwagi na ich 
większą liczbę). Każde postępowanie, poza czasem potrzebnym na jego realizację, 
niesie ze sobą ryzyko protestów, odwołań, wyjaśnień itp. Innym ryzykiem kluczo-
wym dla tego wariantu jest pozostawanie zamawiającego w roli arbitra w sytuacji 
konfliktu na linii projektant – wykonawca. 
 Przy podejmowaniu decyzji odnośnie do formuły realizacji projektu dobrą 
praktyką jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka – zarówno inherentne-
go, jak i rezydualnego, charakterystycznego dla rozważanych wariantów. 
 1.3. Użyteczność systemu 
 Użyteczność systemów informatycznych jest coraz wyraźniej dostrzeganą  
i pożądaną ich właściwością. Zgodnie z normą ISO 9241-11 użyteczność oznacza 
miarę wydajności, efektywności i satysfakcji, z jaką dany produkt może być uży-
wany do osiągnięcia określonych celów przez określonych użytkowników. W od-
niesieniu do systemów informatycznych pojęcie to oznacza zarówno ich funkcjo-
nalność (w kontekście stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników), jak i sposób 
działania (np. pod względem tzw. user experience, ergonomii, sposobu komunikacji 
z użytkownikiem). Szeroko rozumiana użyteczność rozwiązań e-administracji  
w poważnym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów projektu. 
 W ostatnich latach przy projektowaniu systemów informatycznych, zwłaszcza 
tych, które wykorzystują interfejsy webowe, popularne stało się podejście UCD 
(user-centered design – projektowanie zorientowane na użytkownika), które zakła-
da zaangażowanie użytkowników oraz badanie ich potrzeb w trakcie całego procesu 
projektowania systemu. Działanie takie służyć ma do lepszego dopasowania syste-
mu do potrzeb użytkownika oraz do znaczącej redukcji oporu przed wdrożeniem 
nowych rozwiązań. 
 Podstawowym problemem w realizacji projektów uwzględniających kwestię 
użyteczności wewnątrz organizacji jest zwiększone obciążenie pracowników czyn-
nościami niezwiązanymi bezpośrednio z ich codzienną działalnością. Kierownictwo 
staje w tej sytuacji przed koniecznością pogodzenia celów strategicznych (w które 
wpisuje się nie tylko sam fakt utworzenia systemu, ale przede wszystkim uzyskany 
stopień jego użycia i wynikające z tego korzyści) z działalnością operacyjną, która 
nie może być sparaliżowana z powodu budowy systemu. 
 Innym, nie mniej ważnym aspektem dla projektu, jest koncepcja zaangażowa-
nia w proces projektowania systemu użytkowników zewnętrznych. Systemy  
e-administracji, często oparte o rozwiązania internetowe, kierowane są także do 
odbiorcy zewnętrznego (zazwyczaj masowego). Tymczasem wiele z nich – poprzez 
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zastosowane rozwiązania, sposób i język komunikacji – sprawia wrażenie, że stwo-
rzone zostały przez informatyków dla informatyków. Jednym ze sposobów zapo-
biegania takiej sytuacji jest sięgnięcie po dobre praktyki użyteczności serwisów 
internetowych (web-usability). 
  
 
2. Case study: Platforma e-usług UKE (EPL) 
 
 Jednym z projektów informatycznych realizowanych przez UKE w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest budowa platformy 
e-usług. W założeniu projekt ma służyć do zwiększenia dostępności zasobów in-
formacyjnych oraz usług publicznych urzędu w formie cyfrowej zainteresowanym 
konsumentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego, radiowego  
i telewizyjnego. Obecnie projekt znajduje się na liście podstawowej dla VII osi 
priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 
W pierwszych dniach lutego 2011 roku zakończone zostały prace nad studium wy-
konalności projektu. 
 2.1. Cele projektu EPL 
 Punktem wyjścia do określenia celu projektu EPL był cel strategiczny zdefi-
niowany dla VII osi priorytetowej PO IG, zakładający poprawę warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów infor-
macyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla 
obywateli i przedsiębiorców. Platforma e-usług UKE ma być bowiem w założeniu 
systemem dziedzinowym, stworzonym na potrzeby obsługi przedsiębiorców i oby-
wateli, obejmującym także elektroniczny obieg spraw i dokumentów wraz z podpi-
sem elektronicznym oraz dostęp do rejestrów prowadzonych przez UKE. 
 Na etapie opracowywania studium wykonalności zdefiniowano cztery cele 
szczegółowe projektu wraz z proponowaną miarą ich realizacji: 

 ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej podmiotom rynku tele-
komunikacyjnego, pocztowego, radiowego i telewizyjnego (miara osią-
gnięcia celu: liczba e-usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, liczba 
rodzajów formularzy przyjmowanych elektronicznie, odsetek przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych i pocztowych wykorzystujących kanał komuni-
kacji elektronicznej w celu interakcji z UKE, liczba rodzajów decyzji wy-
dawanych elektronicznie); 

 usprawnienie obsługi konsumentów usług telekomunikacyjnych i poczto-
wych, a także użytkowników urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz in-
nej aparatury podlegającej zakłóceniom elektromagnetycznym (miara osią-
gnięcia celu: liczba e-usług świadczonych na rzecz konsumentów, liczba 
rodzajów formularzy przyjmowanych elektronicznie, liczba rodzajów de-
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cyzji wydawanych elektronicznie, odsetek skarg i wniosków składanych 
drogą elektroniczną); 

 usprawnienie wymiany informacji z innymi instytucjami administracji pu-
blicznej, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego korzy-
stającymi ze wsparcia przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych (mia-
ra osiągnięcia celu: liczba e-usług świadczonych na rzecz innych jednostek 
administracji, liczba jednostek administracji korzystających z elektronicz-
nej wymiany informacji); 

 wzrost efektywności procesów wewnętrznych (miara osiągnięcia celu: 
liczba kluczowych procesów operacyjnych objętych systemem oraz liczba 
systemów informatycznych UKE zintegrowanych poprzez platformę). 

 Dla każdej miary stopnia realizacji celów szczegółowych określone zostały 
wskaźniki (wartości docelowe). 
 2.2. Formuła realizacyjna 
 Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed UKE na etapie defi-
niowania założeń projektu był wybór jego formuły realizacyjnej. Po określeniu 
ogólnej wizji systemu EPL (jako docelowej składowej architektury korporacyjnej)  
i przeanalizowaniu drogi, którą trzeba pokonać w celu zaprojektowania go, utwo-
rzenia i wdrożenia, przeprowadzono kompleksową analizę ryzyka występującego  
w wariantach „zaprojektuj i wybuduj” (W1) oraz „projektant i wykonawca”  
(W1–W2). 
 W wyniku analizy zidentyfikowano szczególnie poważne zagrożenia, zarówno 
wspólne, jak i odrębne dla każdego z wariantów oraz określono możliwość prze-
ciwdziałania im (część wniosków z analizy ryzyka przełożyła się bezpośrednio na 
zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ). Spośród zagrożeń 
w wariancie W1 jako szczególnie istotne ryzyko odnotowano: 

 trudność w sformułowaniu kompletnego opisu przedmiotu zamówienia 
(projekt techniczny systemu powstaje między innymi na bazie analizy wy-
magań funkcjonalnych, kompletne ich określenie bez profesjonalnego 
wsparcia konsultingowego jest utrudnione, a skala oddziaływania ewentu-
alnych błędów/braków jest duża); 

 niepewność co do wyboru optymalnych rozwiązań technicznych (przy za-
mówieniu realizowanym w tym wariancie, w sytuacji gdy dla wyboru ofer-
ty istotne znaczenie ma cena, istnieje zwiększone ryzyko dążenia wyko-
nawcy do poszukiwania „oszczędności” już na etapie projektowania w celu 
optymalizacji własnego interesu ekonomicznego); 

 problem zapewnienia jakości (w tym wariancie wykonawca proponując ja-
kościowe kryteria odbioru oraz definiując testy produktów cząstkowych, 
jest w praktyce sędzią we własnej sprawie). 

 W przypadku wariantu W1–W2 najważniejsze zagrożenia dotyczyły: 
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 konieczności arbitrażu UKE w przypadku konfliktu pomiędzy wykonaw-
cami; 

 rozmytej odpowiedzialności gwarancyjnej za system; 
 zbieżności interesów projektanta i wykonawcy na etapie odbioru (należało 

dostrzec zagrożenie polegające na tym, że obie strony będą dążyły do bez-
problemowego końcowego odbioru systemu, niezależnie od posiadanych 
braków lub wad, ze względu na uzależniony od niego termin ostatniej płat-
ności – tzw. success-fee – w sytuacji gdy zamawiającego krepować będzie 
dodatkowo konieczność terminowego zamknięcia i rozliczenia projektu). 

 W trakcie analizy ryzyka zidentyfikowano także rodzaje ryzyka wspólne dla 
obu wariantów, wśród których najważniejsze to: 

 opór przed zmianą (zarówno naturalny, jak i wynikający ze sposobu, w jaki 
obecnie działające systemy i ich wykorzystanie wpisały się w kulturę orga-
nizacji); 

 nadmierne obciążenie pracowników UKE uczestnictwem w fazie analiz, 
projektowania i wdrażania systemu (związane z przyjętą dla projektu kon-
cepcją zapewnienia użyteczności systemu, wymagającą zaangażowania 
użytkowników); 

 zmiana otoczenia prawnego w czasie realizacji projektu (wymuszająca 
wdrożenie mechanizmów zarządzania za pomocą zmiany w projekcie). 

 Jednym z najważniejszych efektów przeprowadzonej analizy było opracowa-
nie mapy ryzyka rezydualnego dla obu wariantów realizacyjnych. Jakkolwiek ogól-
ny poziom ryzyka jest w obu przypadkach zbliżony, to zauważono, że wariant W1 
charakteryzuje się większą liczbą poważnych zagrożeń, których oddziaływanie jest 
trudne do ograniczenia w warunkach projektu. Ostatecznie wybrany został wariant 
W1–W2, w którym przewidziano dodatkowo możliwość wsparcia zamawiającego 
przez niezależnego eksperta przy testach końcowych i odbiorze systemu. Analizy 
ryzyka przeprowadzone pod kątem wyboru wariantu realizacyjnego przysłużyły się 
dodatkowo analizie ryzyka dla całego projektu poprzez identyfikację wcześniej 
niedostrzeganych zagrożeń lub opracowanie nowych koncepcji zarządzania tymi, 
które były już odnotowane. 
 2.3. Użyteczność systemu EPL 
 Jedną z ciekawszych właściwości projektu EPL, wyróżniającą go spośród 
innych projektów elektronicznej administracji publicznej, jest formalne umocowa-
nie problematyki zapewnienia użyteczności docelowego systemu. Jest to wciąż 
jeszcze rzadko spotykane podejście w projektach budowy systemów e-administracji 
w Polsce. 
 Koncepcja zapewnienia użyteczności systemu EPL stanowiła jedno z najwy-
żej punktowanych kryteriów oceny ofert w przetargu, który doprowadził do wyło-
nienia projektanta systemu. W ramach zespołu projektowego w UKE utworzono zaś 
zespół do spraw użyteczności, którego główne zadania obejmują: 
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 wsparcie projektanta poprzez koordynację zaangażowania użytkowników 
końcowych systemu w proces projektowania i testowania; 

 monitorowanie przebiegu prac na rzecz użyteczności systemu pod kątem 
ich zgodności z ofertą przetargową projektanta. 

 Wymienione działania zapewnić mają bezpośrednio możliwie wysoki stopień 
zgodności systemu z oczekiwaniami jego użytkowników zewnętrznych i wewnętrz-
nych, pośrednio zaś przyczyniają się do realizacji założonych celów projektu. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Rozważania przedstawione w artykule wskazują, że jakkolwiek wdrażanie 
systemów e-administracji obarczone jest dużym ryzykiem, związanym z brakiem 
sprawdzonych (gwarantujących sukces) metod realizacji tego typu projektów, to 
przynajmniej w części z nich adaptowane są najlepsze praktyki rynkowe, płynące  
z powszechnie uznanych i stosowanych metodyk zarządzania projektami oraz  
z praktyki biznesowej. Krajowa administracja publiczna może też czerpać z do-
świadczeń innych krajów Unii Europejskiej, które administracyjny boom informa-
tyczny mają już za sobą (np. Wielka Brytania). Najważniejszym jednak czynnikiem 
sukcesu dla projektów e-administracji wydaje się poszukiwanie punktu wyjścia do 
ich realizacji w sferze potrzeb obywateli i przedsiębiorców, co wpływa zarówno na 
definicję celów projektu, jak również na sposób jego realizacji. Z naukowego punk-
tu widzenia mnogość realizowanych obecnie projektów informatyzujących sektor 
publiczny stanowi szansę dla badań nad ich efektywnością gospodarczą oraz korzy-
ściami społecznymi. Jest to również obszar praktycznej weryfikacji metod zarzą-
dzania projektami e-administracji. 
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SELECTED PROBLEMS IN E-GOVERNMENT PROJECT MANAGEMENT.  
A CASE STUDY OF E-GOVERNMENT PROJECT IN THE OFFICE  

OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS (POLAND) 
 
 

Summary 
 
 The paper presents selected problems in e-government project management, which 
are: objectives setting and evaluation; project approach; product (system) usability. As  
a member of project team, the author presents an approach to these issues in the  
e-government project in the Office of Electronic Communications. 
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ZMIANY W PROCESIE CERTYFIKACJI ECDL W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz au-
tomatyzacja procesów w wielu dziedzinach życia wymuszają potrzebę zmian orga-
nizacyjnych oraz ciągłego dostosowywania umiejętności społeczeństwa z zakresu 
znajomości technik informatycznych. Zwiększenie dostępu do ogólnoświatowej 
sieci Internet oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w systemach rozliczeń i płat-
ności sprzyjają rozwojowi gospodarki internetowej, a tym samym i społeczeństwa 
wirtualnego. Świadome uczestnictwo w wirtualnym świecie z odpowiednim przy-
gotowaniem i niezbędną wiedzą może przynieść korzyści zarówno przedsiębior-
com, ich partnerom, jak i klientom. 
 Według badań GUS1, 97% przedsiębiorstw na obszarze Polski w 2010 r. ko-
rzystało z komputerów, w roku poprzednim zaś wskaźnik ten wynosił 93% i był 
niższy o 3 punkty procentowe od średniej europejskiej. Wzrósł również odsetek 
pracowników przedsiębiorstw, dla których komputer jest narzędziem pracy.  
W 2010 r. korzystało z niego 40,1% pracowników, w stosunku do 2007 wskaźnik 
ten wzrósł o 5,5 punktu procentowego.   
 Szybko zmieniające się techniczne środki gromadzenia, przetwarzania i prze-
syłania informacji oraz nowe rozwiązania technologiczne wymuszają ciągłe dosko-
nalenie i poszerzanie obszaru wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. Usta-
wiczne uczenie stało się więc koniecznością – fakt ten stawia przed systemem edu-

                                                 
1  Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006-2010, GUS, 

Warszawa 2010, s. 18–28. 
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kacji oraz organizowanymi formami dokształcania pracowników ciągle nowe zada-
nia.  
 Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zmian, jakie nastąpiły w okresie 13 
lat realizacji wdrożenia idei certyfikacji umiejętności komputerowych (ECDL)  
w Polsce, zarówno w strukturze organizacji wdrażającej, jak i w sposobie przepro-
wadzania weryfikacji wiedzy z tego zakresu. 
 
 
1. Idea certyfikacji umiejętności komputerowych 
  
 Celem certyfikacji w zakresie umiejętności komputerowych jest wspomaganie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez 
podnoszenie świadomości osób, ich umiejętności i wiedzy w zakresie wykorzysta-
nia technologii informacyjnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Myśl wprowadzenia jednolitego dokumentu, który potwierdzałby opanowanie pod-
stawowych umiejętności obsługi mikrokomputerów, narodziła się w Finlandii  
w 1992 r. W 1994 wydano pierwszy taki dokument pod nazwą European Computer 
Driving Licence. Inicjatywa rozpowszechnienia certyfikatu wypłynęła w 1996 r. ze 
środowiska Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informa-
tycznych (Council of European Professional Informatics Societes – CEPIS).  
W oparciu o fińskie doświadczenia rozpoczął się proces pilotażowych wdrożeń  
w krajach Europy pod nadzorem powołanej Fundacji ECDL z siedzibą w Dublinie. 
Z czasem idea przeniosła się poza Europę i obecnie występuje pod nazwą ICDL 
jako Międzynarodowe Komputerowe Prawo Jazdy – ICDL (International Computer 
Driving Licence). Dziś programy certyfikacji umiejętności są dostępne w 148 kra-
jach świata i obsługiwane w 41 językach. 
 W Polsce rozpowszechnienie tego europejskiego standardu rozpoczęto w 
1997 r. Operatorem systemu certyfikacji ECDL jest Polskie Towarzystwo Informa-
tyczne (PTI), będące członkiem CEPIS. Zadania realizowane są na podstawie licen-
cji Europejskiej Fundacji ECDL. PTI zgodnie z zapisem w statucie gwarantuje 
proces certyfikowania umiejętności i uznawania międzynarodowego certyfikatu na 
poziomie akceptowalnym w systemie ECDL. Koordynacją działań, obsługą infor-
macyjną, nadzorem nad przeprowadzanymi egzaminami zajęło się Polskie Biuro 
ECDL z siedzibą w Lublinie.  
 Wśród zalet posiadania certyfikatu organizatorzy projektów wymieniają szan-
sę na znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale i w firmach europejskich lub mię-
dzynarodowych, a także w administracji państwowej. Dla pracodawcy może ozna-
czać to gwarancję, że osoba posiadająca certyfikat ma odpowiednie kompetencje 
oraz umiejętności, które w konsekwencji przyniosą wzrost jakości pracy i efektyw-
ności wykorzystania zasobów technologii informacyjnych. 
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 Certyfikacja umiejętności w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych przeprowadzana jest etapami. Początkowo podstawowy certyfikat 
obejmował 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych z poszczególnych 
modułów. Każdy zdający otrzymuje Europejską Kartę Umiejętności Komputero-
wych (EKUK), wymienianą po spełnieniu wymagań, maksimum w ciągu 3 lat, na 
certyfikat ECDL. Po wprowadzeniu możliwości uzyskania certyfikatu najniższego 
poziomu, tzw. ECDL Start, obejmującego tylko 4 podstawowe moduły, podstawo-
wy ECDL nazwano certyfikatem ECDL Core. Przystąpienie do egzaminu z modułu 
pierwszego otwiera automatycznie proces certyfikacji. Wymagane zakresy treści 
egzaminów znajdują się w sylabusach ECDL. 
 Kolejnym poziomem zaawansowania wprowadzonym w Polsce w 2006 r. na 
bazie certyfikatu ECDL Core był certyfikat ECDL Advanced, tzw. ECDL-A, obej-
mujący 4 praktyczne egzaminy z poszczególnych modułów. Po uzyskaniu 4 certy-
fikatów w 3-letnim okresie otrzymuje się certyfikat ECDL Ekspert. Z założenia 
poszczególne moduły mogły być realizowane poprzez zintegrowane pakiety opro-
gramowania, a także pochodzące od różnych producentów. Opracowywane testy 
oraz programy szkoleń dostosowywane były do aktualnych zapotrzebowań i opiera-
ły się głównie na najpopularniejszym pakiecie MS Office, jaki najczęściej instalo-
wany jest na komputerach osobistych. Wynikało to również z konieczności ustale-
nia w procesie certyfikacji jednolitego punktu odniesienia do umiejętności w zakre-
sie nowoczesnych technik komputerowych.  
 Polscy i europejscy pracodawcy już nie oczekują od pracowników tylko zna-
jomości podstaw obsługi pakietów biurowych. To minimum, którym obywatel wi-
nien się legitymować w dobie budowy społeczeństwa globalnej informacji. Wartość 
pracownika postrzegana jest poprzez dodatkowe umiejętności, które przekładają się 
na wzrost konkurencyjności jednostek i firm. Stąd wprowadzanie nowych certyfika-
tów potwierdzających opanowanie wyższego poziomu zaawansowanych technik 
komputerowych. W roku 2007 Polskie Biuro ECDL rozpoczęło wdrożenie nowych 
dwóch produktów certyfikacji; ECDL CAD, przeznaczonego dla osób, którym 
niezbędna jest wiedza z zakresu podstawowych umiejętności Komputerowego 
Wspomagania Projektowania CAD, oraz ECDL WebStarter, produktu skierowane-
go do osób projektujących strony internetowe. W marcu 2008 r. zorganizowano 
pierwszy kurs na egzaminatorów nowego certyfikatu ECDL WebStarter.  
 Potrzeby rynku, jak i technologiczny postęp wymuszają konieczność nie-
ustannego rozwijania zakresu programów certyfikacji. Problem bezpieczeństwa 
danych oraz zagadnienia zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem stały się 
motorem do wprowadzenia kolejnego certyfikatu: e-Guardian, legitymującego wie-
dzę w obszarze ochrony przed e-zagrożeniami. W maju 2010 r. PTI na podstawie 
umowy z Lithuanian Computer Society, posiadającym licencję ECDL Foundation 
Endorsed Programme na nazwę e-Guardian, rozpoczęło w Polsce proces wdrażania 
tego certyfikatu. W sierpniu 2010 r. rozpoczęto szkolenia egzaminatorów na po-
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trzeby wprowadzonego nowego produktu. Kolejnym nowym certyfikatem, którego 
proces wdrażania w Polsce zakończono, jest ECDL GIS (European Computer 
Driving Licence Geographical Information System). Zakres tematyczny  
trzymodułowego programu certyfikacji obejmuje wiedzę dotyczącą wykorzystania 
cyfrowych zasobów danych przestrzennych oraz Systemów Informacji Geograficz-
nej.  
 Dla wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, chcących wykorzystywać 
usługi on-line i zasoby sieci Internet w życiu codziennym prowadzone są szkolenia 
i egzaminy w ramach programu ECDL e-Obywatel (e-Citizen).  
 Organizację egzaminów ECDL PTI zaproponowało wielu instytucjom, głów-
nie szkołom, uczelniom i ośrodkom szkoleniowym. Umowy-porozumienia o popu-
laryzację idei ECDL podpisały 323 podmioty. Najliczniejszą grupę, 16,7%, stano-
wią ośrodki warszawskie, 13,9% to ośrodki z regionu poznańskiego i 10,5% z ka-
towickiego2. 
 Egzaminatorami ECDL po odpowiednim przeszkoleniu w większości zostali 
nauczyciele legitymujący się uprawnieniami do nauczania informatyki, członkowie 
PTI oraz osoby rekomendowane przez koordynatorów ECDL. Ósmego lutego 2011 
r. liczba osób, które przeszkolono i którym wydano uprawnienia, wynosiła 5779,  
byli to głównie głównie egzaminatorzy ECDL Start i Core, stanowili oni 73,3% 
wszystkich zarejestrowanych egzaminatorów (rysunek 1). Najmniej osób posiada 
status egzaminatora certyfikatu E-CAD (1,4%). 
 

 
 

Rys. 1. Certyfikowani egzaminatorzy ECDL w Polsce 

Źródło: opracowano na podstawie danych PB ECDL, www.ecdl.com.pl, stan z 8.02.2011. 

 
 Model certyfikacji ECDL, jaki funkcjonował w Polsce przez 10 lat, według 
organizatorów spełniał pokładane w nim nadzieje. Ogromne zaangażowanie tysięcy 
nauczycieli rozpropagowało i upowszechniło wiedzę o ECDL. Niestety, w dobie 
dynamicznego rozwoju rozwiązań informatycznych nie spełniał już jakościowych 

                                                 
2  Podano na podstawie wykazów zamieszczonych na: www.ecdl.com.pl (8.02.2011). 

73,3%

15,7%

6,7%

2,9%

1,4%

PL-E (Start i Core)

PL-EECO (e-Citizen)

PL-EA (Advanced)

PL-EWBS (WebStarter

PL-ECAD (CAD)



Danuta Glaza 200 

kryteriów stawianych przez Fundację ECDL. Wymagał dużego nakładu pracy, stał 
się również nieefektywny od strony logistycznej. Zgodnie z zaleceniami Fundacji 
ECDL przystąpiono do wdrożenia nowego modelu certyfikacji w Polsce.  
 
 
2. Nowy model certyfikacji ECDL 
  
 Fundacja ECDL, definiując normy jakości, jakie wszyscy narodowi operato-
rzy muszą zapewnić podczas wprowadzania i promowania programów certyfikacji, 
niejako spowodowała zmiany w dotychczasowym modelu funkcjonowania ECDL 
w Polsce. Nowe wymagania postawione przez Fundację ECDL spowodowały cał-
kowitą reorganizację Polskiego Biura ECDL (BP ECDL) oraz zmiany w modelu  
i działalności operacyjnej. W roku 2008 nastąpiła zmiana struktur i przeniesienie 
Biura ECDL do Warszawy. Z Biura Zarządu Głównego PTI wydzielono jednostkę 
obsługującą funkcjonowanie ECDL.  
 W modelu ECDL 2009 jako cele wprowadzonych zmian wymieniono:  

 utrzymanie wysokiej jakości, poprzez wprowadzenie mierzalnego systemu 
jakości obejmującego certyfikację Centrów i Laboratoriów; 

 realizację myśli, poprzez intensyfikację działań marketingowych, upo-
wszechnienie wiedzy, dotarcie do nowych środowisk; 

 rozwój ilościowy, przejawiający się w uzyskaniu dalszego dynamicznego 
wzrostu liczby certyfikacji; 

 dbałość o zasoby terenowe, rozwój ECDL w mniejszych ośrodkach; 
 stworzenie organizacji dostosowującej się do zmieniających się warunków, 

poprzez usprawnienie procesów i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych; 

 zapewnienie stabilności finansowej ECDL Polska3. 
 W ramach nowego modelu od 1 października 2009 r. egzaminy mogą być 
organizowane i przeprowadzane przez Centra Egzaminacyjne (CE) tylko w Autory-
zowanych Laboratoriach Egzaminacyjnych według ustalonych przez PTI jakościo-
wych procedur. Laboratoria mogą współpracować tylko z jednym CE. Koordyno-
waniem prac certyfikacyjnych na wyznaczonych obszarach zwanych Regionami 
zarządzają Koordynatorzy Regionalni (KR). Powołano też Koordynatorów Produk-
tu, zarządzających jakością procedur danego produktu ECDL. Wszystkie elementy 
współpracy PTI z każdym Centrum Egzaminacyjnym reguluje zawarta jedna umo-
wa partnerska. CE jako jednostki administracyjne zarządzają komercyjnymi Auto-
ryzowanymi Laboratoriami ECDL, wspierają Laboratoria Edukacyjne, gdzie odby-
wają się egzaminy dla uczniów i studentów, współpracują z autoryzowanymi egza-

                                                 
3  Załącznik nr 1 do Uchwały 101-X-09, ECDL Polska, Model 2009, PTI, s. 1–10. 



Zmiany w procesie certyfikacji ECDL w Polsce 201

minatorami, zajmują się marketingiem i sprzedażą oraz rozliczeniami z PB ECDL. 
PTI ma także wyłączność na emisję kart EKUK i certyfikatów.  
 Na podstawie uchwały ZG PTI zostało powołane Centrum Certyfikacji (CC) 
nadzorujące pracę regionalnych CE i współpracujących z nimi Laboratoriów 
ECDL. Celem funkcjonowania CC jest też wspieranie rozwoju nowych produktów, 
mało znanych na rynku. Dodatkowo przy PTI powołano Centrum Egzaminacyjne  
w celu wspierania procesu autoryzacji Laboratoriów Edukacyjnych oraz współpra-
cy z egzaminatorami, którzy nie podpisali umów współpracy z Centrami Egzamina-
cyjnymi w swoich regionach.  
 Nowe zasady objęły również szkolenia egzaminatorów, których organizato-
rem obecnie jest Oddział lub Koło PTI na danym terenie, działające w porozumie-
niu z Koordynatorem Regionalnym. Zamierzeniem tych zmian miała być lepsza 
współpraca jednostek terenowych PTI ze strukturami ECDL. 
 Usprawnienie działania struktur ECDL, wdrożenie nowego modelu akredyta-
cji centrów egzaminacyjnych i laboratoriów oraz stworzenie własnego Centrum 
Certyfikacji to nie jedyne zmiany wprowadzone w nowym modelu funkcjonowania 
ECDL. Rozpoczęto kompleksową elektroniczną obsługę procesu certyfikacji.  
 Wraz z wprowadzeniem nowego modelu certyfikacji dokonano także zmian  
w przebiegu pojedynczego egzaminacyjnego procesu. Wdrożenie systemu eECDL 
związane zostało z wprowadzeniem Syllabusa v.5.0 dla modułu egzaminacyjnego  
z certyfikatu ECDL Core. W starym systemie zdający otrzymywali wersję papiero-
wą testu. Obecnie instalowana jest na komputerach w danym Laboratorium aplika-
cja egzaminacyjna w środowisku Adobe AIR. System elektroniczny poprzez panel 
egzaminacyjny na określony czas przydziela wygenerowane testy egzaminacyjne. 
Dla zdających oznacza to odrzucenie przyzwyczajeń do analizy tekstu drukowane-
go, a skupienie się tylko na elementach pojawiających się na monitorze, co wymaga 
sprawnego korzystania z interfejsu graficznego.  
 W celu usprawnienia pracy egzaminatorów utworzono elektroniczny panel 
eECDL. Oznaczało to radykalną zmianę w sposobie obiegu dokumentów i doko-
nywaniu rozliczeń. Od stycznia 2011 r. proces egzaminowania i rozliczeń został 
całkowicie zautomatyzowany. Każdy egzamin uruchamiany za pośrednictwem 
aplikacji jest włączany do raportu. Celem kolejnych zmian było wprowadzenie 
systemu egzaminacyjnego z pełną funkcjonalnością dla produktów ECDL Advan-
ced i e-Guardian. 
 Od początku funkcjonowania programu ECDL w Polsce wyraźnie wzrastała 
liczba osób przystępujących do procesu certyfikacji. W 1997 r. zarejestrowało się 
207 osób, a po 10 latach działalności, tj. 1 czerwca 2006 r., wydano już 43 428 kart 
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EKUK, przeprowadzono 212 729 egzaminów i wydano 18 543 certyfikaty ECDL4. 
W poprzednim modelu, obowiązującym do 1 października 2009 r., działało ok. 40 
CE zajmujących się głównie specjalistycznymi i zaawansowanymi egzaminami 
ECDL. Czy nowy sposób certyfikacji przyniósł wzrost zainteresowania wśród grup 
społeczeństwa? Liczba wydanych certyfikatów w Polsce według stanu z 10 stycznia 
2009 r. wynosiła 40 608, a liczba wszystkich przeprowadzonych egzaminów łącz-
nie 429 464 5.  
 Dziś PB ECDL nie umieszcza na oficjalnej stronie dokładnych statystyk.  
W sprawozdaniu PTI z 2008 r. odnotowano spadek wydanych kart EKUK w pierw-
szym półroczu 2008 r. W konsekwencji odnotowano zmniejszenie liczby wydanych 
certyfikatów o 11% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast dane dotyczace 
2009 r. wskazują na rozwój ilościowy. Jak wynika ze sprawozdania PTI za 2009 r., 
nastąpił wzrost liczby zdawanych egzaminów w stosunku do roku poprzedniego  
niemal o 24%, a wydanych certyfikatów o 18%. Spośród wydanych certyfikatów 
90% stanowił ECDL Core. W nowym modelu na koniec 2009 r. akredytowano 74 
Centra, 357 Laboratoriów oraz 345 Laboratoriów Edukacyjnych6. Znaczny wzrost 
sprzedaży kart EKUK może wynikać z realizacji projektów opartych o finansowa-
nie ze środków unijnych w priorytetach regionalnych Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki (PO KL).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zmiany w strukturze organizacyjnej PB ECDL stały się koniecznością, czy 
jednak przyjęta koncepcja była słuszna, trudno ocenić na obecnym etapie. Wdraża-
nie nowego modelu szczególnie w początkowym okresie uwypukla wszelkie niedo-
ciągnięcia. Dlatego nowy system będzie podlegał ciągłym modyfikacjom, także  
z uwagi na szybką dezaktualizację oprogramowań pojawiających się na rynku, 
zatem zmianie będą też podlegały egzaminacyjne wymogi. PTI, wspierając szeroko 
rozumianą edukację jako źródło szans dla każdego użytkownika, widzi potrzebę 
m.in.: upowszechnienia ECDL we wszystkich obszarach życia społecznego i dy-
wersyfikację produktów ECDL oraz konieczność wzrostu liczby wydanych certyfi-
katów w stosunku do liczby mieszkańców regionów7. 
                                                 

4  D. Glaza, E. Wędrowska: Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych w woj. 
warmińsko-mazurskim, fakty i liczby, w: J. Goliński, K. Krauze (red.): Współczesne aspekty in-
formacji, Monografie i Opracowania nr 551 SGH, Warszawa 2008, s. 81. 

5  A. Abramowicz: E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL, „Elek-
tronika” 2010, nr 9, s. 133. 

6  Sprawozdanie ZG_PTI 2008, 2009: www.ecdl.com.pl/sprawozdania 
7  W. Kiedrowski, A. Kwiatkowska, B. Szymańska: Strategia funkcjonowania Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego na lata 2011–2014, Warszawa 2009, s. 1–31. 
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 Zainteresowanie zdobywaniem wiedzy w zakresie technologii informacyjnych 
rośnie. Świadczy o tym liczba osób legitymujących się różnego typu certyfikatami. 
Idea certyfikacji ECDL powstała w latach, kiedy dostęp do komputerów był ograni-
czony. To komputeryzacja szeregu instytucji w konsekwencji wpłynęła na wzrost 
popularności tej formy dokształcania, potrzebę aktualizacji i weryfikacji wiedzy. 
Dziś firmy podczas rekrutacji pracowników stawiają na kreatywność w rozwiązy-
waniu problemów. Szkolenia ECDL uczą schematycznych zachowań. Dlatego pro-
ces wdrażania idei ECDL trzeba doskonalić i ewaluować, a także dostosowywać 
produkty do nowych wyzwań e-gospodarki i potrzeb e-obywateli.  
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ÄNDERUNGEN IN DER ECDL-ZERTIFIZIERUNG IN POLEN 
 
 

Zusammenfassung 
 
 Dieser Beitrag beschreibt die Idee der Einführung des Europäischen Compu-
terführerscheins (ECDL) und beschreibt Projekte, die während der letzten 13 Jahre zur 
Zertifizierung in Polen umgesetzt wurden. Der Beitrag stellt ein neues Modell des 
ECDL vor und weist auf Änderungen sowohl in der Struktur der umsetzenden Organi-
sation, als auch im Prozess zur Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Kandi-
daten in der Nutzung der Informationstechnologie hin. 
 

Übersetzt von Janina Glaza-Schennach 
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BEZPIECZNE SYSTEMY ZDALNEGO EGZAMINOWANIA  
W E-LEARNINGU I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rosnące wymagania wobec pracowników, pojawiające się głównie w sektorze 
nowych technologii, powodują konieczność budowania różnego rodzaju progra-
mów certyfikacji (obsługa systemów zarządzania, znajomość języków obcych, 
znajomość podstawowych leków w przypadku lekarzy czy choćby certyfikowanie 
umiejętności podstawowej obsługi komputera – ECDL), kształcenia ustawicznego  
i wielu innych działań, których wspólnym elementem jest proces przeprowadzania 
egzaminu. W wielu przypadkach to właśnie egzamin jest najbardziej kosztownym  
i kłopotliwym z organizacyjnego punktu widzenia elementem całego procesu, gdyż 
wymaga czasu na dojazd, miejsca oraz odpowiedniego nadzoru. Oczywiście każdy 
proces egzaminowania może być obarczony także innymi niedoskonałościami, 
takimi jak faworyzowanie przez przeprowadzających egzaminy jednych grup stu-
dentów kosztem innych czy nawet „sprzedawanie” różnego rodzaju certyfikatów 
przez pracowników organizacji egzaminujących. W niniejszym artykule będziemy 
używali określenia „student” wobec wszystkich egzaminowanych (bez względu na 
to, czy będą to istotnie studenci, czy pracownicy lub uczniowie). 
 Jako panaceum na część wymienionych problemów chcielibyśmy zapropono-
wać egzaminy, które mogą być przeprowadzane w sposób elektroniczny na stano-
wiskach pracy (zakładając oczywiście, że wyposażone są one w niezbędny sprzęt) 
bądź nawet na prywatnym komputerze pracownika w miejscu jego zamieszkania. 
Egzaminy takie są już pilotażowo przeprowadzane w niektórych szkołach, a koszt 
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ich wprowadzenia jest stosunkowo niewielki w porównaniu z korzyściami, które 
można osiągnąć. Wystarczy wspomnieć, że istniejące już systemy pozwalają na 
anonimowe zdawanie egzaminów (egzaminator nie może zidentyfikować studenta), 
a cały proces, od tworzenia pytań, poprzez ich publikację, zdawanie egzaminu  
i ocenę aż do ogłoszenia wyników, jest dokładnie rejestrowany, by umożliwić jego 
kontrolę także w późniejszym terminie. 
 
 
1. Podstawowe pojęcia 
 
 W celu głębszego zrozumienia systemu potrzebujemy określić kilka podsta-
wowych pojęć pojawiających się w dalszej części artykułu. W przypadkach gdy 
tłumaczenie mogłoby być wieloznaczne, podajemy wersję oryginalną. We wszyst-
kich proponowanych rozwiązaniach występują (czasami pod nieco innymi nazwa-
mi) co najmniej następujące role: 

 student – osoba zdająca egzamin; zakładamy, że może być nieuczciwy  
i próbować wykorzystać zarówno luki w samym systemie, jak też stosować 
nieuczciwe praktyki będące poza kontrolą systemu; 

 nauczyciel – sprawdza egzaminy i wystawia oceny; w niektórych syste-
mach jest także odpowiedzialny za przygotowanie pytań; zwykle, podobnie 
jak w przypadku studenta, nie zakładamy, że zawsze jest uczciwy,  
i uwzględniamy w systemie pewien stopień kontroli; 

 zarządzający egzaminem (exam authority) – zaufany uczestnik pośredni-
czący w komunikacji pomiędzy studentem a nauczycielem; zakres jego 
kompetencji różni się znacznie w różnych systemach. 

 Poza podstawowymi rolami, służącymi do przedstawienia działania systemu, 
konieczne okazuje się także określenie pewnych wspólnych wymagań dotyczących 
systemów egzaminowania: 

 autentyczność (authenticity) – na każdym etapie egzaminu niezbędne jest 
zapewnienie autoryzacji zarówno studentów i nauczycieli, jak też samego 
systemu. W szczególności należy sprawdzić, czy np. student może zdawać 
dany egzamin, a nauczyciel ma uprawnienia do przeprowadzania egzami-
nów z danego przedmiotu1, 2, 3; 

 tajność (secrecy) – pytania, poprawne odpowiedzi, a także odpowiedzi 
udzielone przez studentów muszą być utrzymane w tajemnicy przez cały 

                                                 
1  J. Castella-Roca, A. Dorca-Josa, J. Herrera-Joancomarti: A Secure E-Exam Management 

System, ARES 2006, s. 864–871. 
2  A. Huszti, A. Petho: A Secure Electronic Exam System, 2008, www.inf.unideb.hu/ 

~pethoe/cikkek/4682-Huszti-Petho.pdf 
3  I. Jung, H. Yeom: Enhanced Security for Online Exams Using Group Cryptography, 

IEEE Transactions on education 2009, vol. 52, no. 3. 
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okres trwania egzaminu (a zwykle nawet dłużej; czasami lepiej nawet nie 
przechowywać odpowiedzi udzielanych przez studentów po zakończeniu 
procesu weryfikacji i ewentualnej procedury odwoławczej)4, 5; 

 odporność na oszustwa (copy prevention and detection) – wymaganie to 
jest czasami nazywane także kontrolą (monitoring) – brane pod uwagę są 
różnego rodzaju oszustwa3: 
 zdawanie egzaminu przez inną osobę (podszywanie się), 
 pomaganie egzaminowanemu w trakcie egzaminu, 
 konsultowanie odpowiedzi z innymi egzaminowanymi, 
 używanie nieautoryzowanych materiałów, 
 przechwytywanie lub zakłócanie komunikacji pomiędzy egzaminowa-

nym a systemem; 
 integralność (integrity) – konieczne jest sprawdzenie zarówno pytań, jak  

i odpowiedzi pod kątem nieautoryzowanych modyfikacji (zmiany udzielo-
nych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu czy ingerencji w same pyta-
nia); 

 dostępność (accessibility) – wymagania dotyczące sprzętu czy lokalizacji 
nie powinny być ograniczające6, niektóre podejścia umożliwiają przystę-
powanie do egzaminu z prywatnego komputera, bez ograniczenia co do lo-
kalizacji; 

 anonimowość (anonymity) – niektóre rozwiązania7 zakładają, że student nie 
wie, kto jest egzaminatorem, a egzaminator nie ma informacji o tym, któ-
rego studenta odpowiedzi sprawdza; 

 rozproszone zaufanie (distributed trust) – tym pojęciem określamy sytu-
ację, w której żaden (z wielu) zarządzający nie ma pełnej informacji o sys-
temie, np. żaden nie zna przypisania studentów do egzaminatorów; 

 niezawodność (robustness) – wymaganie z pracy8 – funkcjonalnie prawie 
identyczne z pojęciem integralności z pracy9, ale bez uwzględnienia ogra-
niczenia liczby podejść studenta do tego samego egzaminu; 

 potwierdzenie (receipt) – student po zakończeniu egzaminu otrzymuje po-
twierdzenie wysłania odpowiedzi10; 

                                                 
4  A. Huszti, A. Petho: A Secure Electronic…, op. cit. 
5  I. Jung, H. Yeom: Enhanced Security…, op. cit. 
6 Ibidem. 
7  A. Huszti, A. Petho: A Secure Electronic…, op. cit. 
8  Ibidem. 
9  I. Jung, H. Yeom: Enhanced Security…, op. cit. 
10  Ibidem. 
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 poprawność (correctness) – oznacza sprawdzenie, czy student nie próbuje 
podejść jeszcze raz do tego samego egzaminu (po skasowaniu poprzednich 
wyników); 

 niewypieralność (non-repudiation) – własność zapewniająca, że wykonaw-
ca pewnej czynności (np. podpisu) nie może się jej wyprzeć, nawet jeżeli 
byłoby to w jego interesie (np. w większości schematów podpisu nie moż-
na rozróżnić czy podpis jest oryginalny, czy został podrobiony przez osobę 
o wystarczającej mocy obliczeniowej – w tym przypadku chcielibyśmy 
móc rozróżnić poprawny podpis sfałszowany od poprawnego oryginalne-
go). 

 Część powyższych wymagań można spełnić, wykorzystując metody krypto-
graficzne. Praktycznie wszystkie proponowane i implementowane rozwiązania 
zdalnego egzaminowania wymagać będą różnych metod zabezpieczania przesyła-
nych danych oraz sprawdzania tożsamości egzaminowanych osób z jednoczesnym 
zachowaniem ich anonimowości na etapie sprawdzania egzaminów przez egzami-
natorów. Należy też zapewnić integralność danych przesyłanych w trakcie zdawa-
nia egzaminu oraz potwierdzić autentyczność osoby zdającej nie tylko w momencie 
rozpoczęcia egzaminu, lecz również w czasie trwania całego egzaminu.  
 Samo zabezpieczanie przesyłanych danych jest już standardem w dobie elek-
tronicznego społeczeństwa. W sposób w miarę prosty jesteśmy w stanie, używając 
np. standardowego szyfrowania danych (AES), przesłać dane bezpiecznym kana-
łem, zaszyfrowane tajnym kluczem. W tym przypadku wspólny klucz służy zarów-
no do szyfrowania, jak i do odszyfrowywania danych. Nieco trudniejszą sprawą jest 
samo ustanowienie takiego kanału. Klucz służący do szyfrowania przesyłanych 
danych musi zostać rozesłany do wszystkich uczestników protokołu. Do tego celu 
wykorzystywane są szyfry asymetryczne (często wraz z infrastrukturą klucza pu-
blicznego opisaną w ustawie o podpisie elektronicznym – DzU 2001, nr 130, poz. 
1450, z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi) lub dedyko-
wany protokół Diffie–Hellmanna służący do tworzenia klucza sesyjnego11. 
 Szyfry asymetryczne wykorzystują pary kluczy, z których jeden – publiczny 
jest ogólnodostępny, drugi – prywatny, trzymany w sekrecie. W celu rozdystrybu-
owania uprzednio wygenerowanego klucza sesyjnego dla pewnego szyfru syme-
trycznego rozsyłana jest jego zaszyfrowana kluczem publicznym wartość. Gwaran-
tuje nam to, że jedynie dany odbiorca, posiadający odpowiedni klucz prywatny, 
będzie w stanie poznać jego wartość. Przy takim podejściu przyjmujemy, że klucz 
sesyjny jest tworzony wyłącznie u nadawcy. Można zwiększyć bezpieczeństwo 
tworzenia kluczy sesyjnych poprzez współtworzenie ich przez obie strony bez-
piecznego kanału. Metoda ta, znana jako protokół Diffie–Hellmanna, polega na 

                                                 
11  P. Oorschot, A. Menezes, S. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 

Boca Raton, FL, USA 1996. 
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naprzemiennej wymianie części klucza sesyjnego, ukrytych przed niepowołanymi 
osobami. Po zakończeniu protokołu obie strony mogą zrekonstruować wspólną 
wartość klucza sesyjnego, a zarazem na podstawie przesyłanych danych nikt inny 
nie jest w stanie ich wyznaczyć. 
 Parę kluczy szyfru asymetrycznego można również wykorzystać do potwier-
dzania autentyczności źródła wysyłanej wiadomości. Dodając do wiadomości pod-
pis elektroniczny złożony z wykorzystaniem klucza prywatnego, odbiorca, wyko-
rzystując publiczny klucz nadawcy, może zweryfikować, czy rzeczywiście wiado-
mość została wysłana przez oczekiwanego użytkownika, a zarazem (w odróżnieniu 
od klasycznego podpisu odręcznego) może sprawdzić autentyczność otrzymanej 
wiadomości. Uzyskujemy w ten sposób własność integralności przesyłanych da-
nych. 
 Ważne z punktu bezpieczeństwa jest również potwierdzanie autentyczności 
klucza publicznego. Realizowane jest to poprzez hierarchiczną strukturę urzędów 
certyfikujących takie klucze. Potwierdzone dane są podpisywane przez urząd certy-
fikujący. Powyższą hierarchę nazywamy infrastrukturą klucza publicznego (PKI). 
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu kluczy publicznych i szyfrowania przez wiele tzw. 
serwerów mieszających, możliwe jest stworzenie sieci mieszającej pozwalającej 
przesyłać anonimowo wiadomości. Anonimowość mogą zapewnić systemy MIX-
serwerów, znane m.in. z prac dotyczących wyborów elektronicznych12. 
 
 
2. Metody oszustwa 
 
 Jak można się domyślić, zdalna edukacja daje wiele możliwości oszustwa na 
testach, przy zadaniach domowych itp. Każdy nauczyciel i uczeń wie, że edukacja 
tradycyjna również w takie możliwości obfituje. Motywacją studenta jest najczę-
ściej chęć uniknięcia wysiłku i zaoszczędzenia czasu związanego z opanowaniem 
danego materiału czy zrobieniem danego zadania. Niestety, problem ściągania jest 
bardzo powszechny i szeroko akceptowany – powinien być traktowany jak coś 
niemoralnego, a dochodzi nawet do tego, że pisane są poradniki, jak oszukiwać.  
W szkołach średnich 97% uczniów deklaruje, że widziało, jak koledzy i koleżanki 
ściągali13. Co więcej, odsetek ściągających na przestrzeni ostatnich dekad stale 
wzrasta14. 

                                                 
12  D. Chaum: Secret-ballot: True voter verifiable elections, IEEE Security and Privacy 

2004, vol. 2, s. 38–47. 
13  G. Clabaugh, E. Rozycki: Preventing Plagiarism & Cheating, An Instructor’s Guide, 2nd 

ed., NewFoundations, Oraland, PA, USA, 2009, s. 5. 
14  F. Schab: Schooling without learning: Thirty years of cheating in high School, „Journal 

of Youth and Adolescence” 1991, vol. 26, s. 839–848. 
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 Egzaminy przeprowadzane zdalnie stwarzają szczególne możliwości zawyża-
nia swoich wyników nieetycznymi metodami; jest ich więcej niż podczas egzami-
nów, w których występuje pilnujący, a nie wszystkie metody zdalnego egzamino-
wania uwzględniają tego typu problem. W tym miejscu omówimy pokrótce metody 
tradycyjnie wykorzystywane przez egzaminowanych:  

 ściągi – polegają na korzystaniu w czasie testu z wcześniej przygotowane-
go źródła informacji i ukryciu tego faktu przed sprawdzającym; przy czym 
miejsca ukrycia zapisków są różne, od kartek papieru, przez długopisy, 
etykiety butelek, powierzchnię stołu aż do własnego ciała czy odzieży15; 

 przekazywanie informacji – uzyskiwanie pomocy od innych (również in-
nych egzaminowanych) w trakcie egzaminu poprzez zaglądanie w ich pra-
ce, rozmowę, podawanie karteczek czy nawet używanie umówionych ko-
dów lub łączności radiowej (SMS-y, specjalne, ukryte słuchawki blueto-
oth); 

 zastępstwo na egzaminie – podstawienie na egzamin kogoś innego, szcze-
gólnie łatwe, jeśli pilnujący nie znają pilnowanych; 

 odwołanie testu za pomocą symulacji awarii sprzętu lub wywołania alarmu 
pożarowego, bombowego itp.; 

 znalezienie klucza testu lub poznanie pytań wykorzystanych wcześniej; 
 manipulacja oprogramowaniem oceniającym – od zaznaczenia wszystkich 

odpowiedzi po to, żeby maszyna zarejestrowała punkt niezależnie od tego, 
która jest właściwa, aż po włamanie się do elektronicznego dziennika  
i bezpośrednią zmianę ocen; 

 zmowa ze sprawdzającym – od zapewnienia dużej gazety do czytania  
w czasie egzaminu, przez przekupstwo czy szantaż aż po działania nauczy-
ciela chcącego poprawić wyniki podopiecznych bez ich udziału. 

 Jak widać, problemy z uczciwością samego procesu egzaminowania nie są 
specyficzne dla egzaminów zdalnych, a tylko w ich przypadku dostępne są dodat-
kowe rozwiązania (rejestracja obrazu i dźwięku, monitorowanie komputera studenta 
itp.). 
 
 
3. Proponowane rozwiązania 
 
 Aby zapewnić punkt odniesienia do rozważań, przedstawimy w tym miejscu 
jeden z proponowanych systemów egzaminowania na odległość. Jeden z takich 
protokołów, SeCOnE, został zaproponowany w pracy16 jako metoda przeprowadza-
                                                 

15  M. Gogolewski, Ł. Nitschke, M. Ren, T. Tyksiński: Przegląd systemów egzaminowania 
elektronicznego pod względem bezpieczeństwa, Raport techniczny 137/2010, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2010. 

16  I. Jung, H. Yeom: Enhanced Security…, op. cit. 
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nia egzaminów z matematyki oraz języka angielskiego w gimnazjach i szkołach 
średnich. W rozwiązaniu tym zakłada się, że komputer ucznia jest wyposażony  
w mikrofon i kamerę internetową. Uczeń instaluje także specjalne oprogramowanie, 
które między innymi blokuje pozostałe programy, dostęp do sieci (poza systemem 
egzaminującym), jednocześnie przesyłając zrzuty ekranu oraz obraz z kamery  
(2 obrazy na sekundę). Środowisko takie umożliwia przynajmniej częściową kon-
trolę nad procesem zdawania egzaminu poza szkołą (np. w domu ucznia). Odpo-
wiednio ustawiona kamera wraz z programami monitorującymi komputer umożli-
wia wykrywanie oszustw. 
 Zapewnienie skutecznego monitoringu wymaga jednak utrzymywania połą-
czenia o dużej przepustowości (ok. 700 MB na studenta w ciągu godziny egzaminu) 
oraz znacznej przestrzeni dyskowej do celów archiwizacji. System jest dość skom-
plikowany, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę ról użytkowników oraz 
podziały kompetencyjne między nimi. Kolejnym, także dość skomplikowanym, 
rozwiązaniem jest schemat systemu HP, zaproponowany w pracy17. Autorzy zwró-
cili uwagę przede wszystkim na anonimizację dwustronnej komunikacji pomiędzy 
nauczycielem a studentem. Dzięki temu nauczyciel i student pozostają anonimowi 
wobec siebie. Dodatkowo dzięki zastosowaniu sieci mieszających proces anonimi-
zacji realizowany jest przez wielu uczestników – nie trzeba polegać na jednym 
zaufanym uczestniku. Cecha ta odróżnia to rozwiązanie od znacznie prostszego 
protokołu CHD18, który korzysta z pojedynczego pośrednika zwanego menedżerem. 
Wadą tego podejścia jest wymóg pełnego zaufania do menedżera. Na prostotę roz-
wiązania postawili twórcy systemu CHP19. Przyjęli oni, że studenci będą zdawać 
egzamin w pomieszczeniach kontrolowanych przez instytucję egzaminującą. Zdają-
cy będą odpowiadać na pytania za pomocą przenośnych terminali wyposażonych w 
łączność bezprzewodową (PDA, tablety itp.). Zakłada się, że terminal jest kontro-
lowany przez przeprowadzającego egzamin, a nie studenta. Wadą tego rozwiązania 
jest brak anonimowości. Porównanie wspomnianych wyżej systemów przedstawio-
ne zostało w tabeli 1. 
 Analiza cech opisanych rozwiązań prowadzi do dość oczywistego wniosku  
– polepszenie bezpieczeństwa systemu odbywa się kosztem zwiększenia stopnia 
jego skomplikowania. Rozwiązania, które okazały się spełniać najwięcej kryteriów 
bezpieczeństwa, wymagały zaangażowania wielu ról uczestników po stronie orga-
nizującego egzamin, wykorzystania zaawansowanych i złożonych narzędzi krypto-

                                                 
17  A. Huszti, A. Petho: A Secure Electronic…, op. cit. 
18  J. Castella-Roca, A. Dorca-Josa, J. Herrera-Joancomarti: A Secure E-Exam…, op. cit. 
19  J. Castella-Roca, J. Herrera-Joancomarti, J. Prieto-Blazquez: A Secure Electronic Exami-

nation Protocol using Wireless Networks, ITCC ’04: Proceedings of the International Conference 
on Information Technology: Coding and Computing (ITCC ’04), vol. 2, IEEE Computer Society 
2004. 
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graficznych, a w konsekwencji zwiększenia ilości informacji i liczby komunikatów 
wymienianych przez sieć komputerową. 
 

Tabela 1 
Porównanie systemów zdalnego egzaminowania 

 

 
Liczba 

ról 
Kontrola 

Potwier-
dzenie 

Anonimowość 
Rozproszenie 

zaufania 
Student Nauczyciel 

CHD 3 nie nie nie nie nie 

CHP 3 nie tak tak nie nie 

HP 5 nie tak tak tak tak 

Se-
CO E

7 tak tak tak tak nie 

 
 
Podsumowanie 
 
 Wiele obecnych trendów w dziedzinie e-learningu, kształcenia ustawicznego 
oraz systemów certyfikacji wskazuje zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiają-
ce sprawdzanie wiedzy na odległość. Analiza obecnej wiedzy na temat systemów 
zdalnego egzaminowania prowadzi do wniosku, że brak jest obecnie w pełni satys-
fakcjonującego rozwiązania. Bardziej zaawansowane systemy wydają się zbyt 
skomplikowane, co może wpływać na ich niezawodność. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że zorganizowanie prawdziwie zdalnych egzaminów wymaga wyrafinowane-
go systemu monitoringu. Co więcej, wskazane wydaje się skorzystanie z możliwo-
ści biometrii. Autorzy niniejszego opracowania skupili się głównie na technicznym 
aspekcie przeprowadzania tego typu egzaminów. Otwartym problemem pozostaje 
analiza psychologiczna (np. jak „zachęcić” do uczciwości poprzez system kontroli). 
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Summary 
 
 Various forms of e-learning have gained popularity in recent years due to growing 
demand for certification programs, lifelong learning and long-distance learning.  
A common requirement is the necessity of conducting exams remotely, as traditional 
examinations would increase costs to unacceptable levels. This article presents solutions 
that enable remote exams while ensuring fairness, by enforcing honesty of students and 
exam authorities. 
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BADANIE EWOLUCJI STOPNIA WYKORZYSTANIA UCZELNIANYCH STRON 
INTERNETOWYCH DO OBSŁUGI STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nadchodzący niż demograficzny może spowodować zmniejszenie liczby pol-
skich studentów. W tej sytuacji uczelnie starają się pozyskać studentów z zagrani-
cy1, w czym pomocne mogą być uczelniane witryny internetowe. Stanowią one 
między innymi platformę komunikacyjną pomiędzy studentami a szkołą, a także 
pełnią funkcję informacyjną lub – wprost – marketingową w stosunku do kandyda-
tów. Zawartość witryn oraz usługi oferowane za ich pośrednictwem mają wpływ na 
poziom jakości obsługi zainteresowanych stron2. 
 
 
1. Zastosowanie Internetu w obsłudze studenta przez uczelnie 
 
 Witryna internetowa jest nie tylko wirtualną wizytówką organizacji3 – wspiera 
obsługę jej klientów. Serwis internetowy uczelni służy również do przedstawiania 

                                                 
1  Według danych GUS liczba cudzoziemców studiujących w Polsce w roku akademickim 

2009/2010 wyniosła 17 tys. osób. wobec 6,5 tys. w roku 2000/2001, Mały rocznik statystyczny 
Polski 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010, s. 251. 

2  K. Hankiewicz, W. Prussak: Quality In Use Analysis of Polish Technical Universities 
Websites, w: K. Hankiewicz (red.): User Interface in Contemporary Ergonomics, Politechnika 
Poznańska, Poznań 2009, s. 49–66. 

3  M. Kaczmarek-Śliwińska: Witryna internetowa uczelni jako instrument Internet Public Rela-
tions, w: Prace naukowe. Systemy wspomagania organizacji SWO 2005, Akademia Ekonomiczna 
w Katowicach, Katowice 2005, s. 211–218. 
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opisu jej działalności. Ponadto ułatwia nawiązanie kontaktu, prezentując m.in. dane 
teleadresowe jej jednostek. Uczelnie za pomocą WWW poszerzają wiedzę studen-
tów na temat studiowania, udostępniając informacje o kierunkach i treści studiów,  
a także o warunkach studiowania. Strony internetowe są m.in. wykorzystywane do 
udostępniania regulaminów studiowania, planów studiów i harmonogramów roku 
akademickiego, materiałów dydaktycznych, ocen i informacji od nauczycieli aka-
demickich. W przypadku cudzoziemców strona internetowa uczelni może też 
umożliwiać kontakt z komórką współpracy międzynarodowej, pośredniczyć w po-
mocy medycznej, a także w zakwaterowaniu. 
 
 
2. Badanie i analiza stopnia wykorzystania Internetu w obsłudze studenta 
 
2.1. Wybór próby badawczej 
 
 Przedmiotem badań było wykorzystanie możliwości uczelnianych stron inter-
netowych do obsługi kandydatów na studia. Badania zawężono do elementów stron, 
które dotyczyły kandydatów – obcokrajowców, nieznających języka polskiego  
i komunikujących się w języku angielskim.  
 W celu wyboru szkół dla potrzeb niniejszych badań przyjęto, że uczelnia 
funkcjonuje na terenie Poznania, jest niezależną instytucją, a nie działem innej 
uczelni, posiada stronę internetową i istnieje anglojęzyczna wersja strony dla obco-
krajowców4. 
 Ponieważ kontakt kandydatów z uczelnią odbywa się w pierwszej kolejności 
poprzez strony główne serwisu uczelnianego, w badaniach uwzględniono wyłącznie 
te serwisy. Pominięto niezależne strony wydziałów i innych jednostek.  
 Na tej podstawie wybrano grupę 17 poznańskich uczelni. W tym zbiorze 8 
uczelni należy do kategorii publicznych, a pozostałe do kategorii uczelni niepu-
blicznych. Zestawienie wybranych uczelni przedstawiono w tabeli 1. 

                                                 
4  Ocenie nie poddano językowej jakości stron. Od rodzimych użytkowników języka an-

gielskiego docierają jednak informacje, że nie jest ona wysoka. 
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Tabela 1 
Wybrane uczelnie 

 

Nazwa 
WWW  

(strona główna) 
WWW w języku angielskim 

Uczelnie publiczne 

 Uniwersytet im. A. Mickiewicza www.amu.edu.pl www.amu.edu.pl/en 

 Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl www2.put.poznan.pl/en 

 Uniwersytet Ekonomiczny www.ue.poznan.pl www.pue.ue.poznan.pl 

 Uniwersytet Medyczny ump.edu.pl ump.edu.pl/eng 

 Uniwersytet Artystyczny www.asp.poznan.pl www.asp.poznan.pl/en_index.html 

 Uniwersytet Przyrodniczy puls.edu.pl en.puls.edu.pl 

 Akademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego 

 www.awf.poznan.pl 
www.awf.poznan.pl/ in-

dex.php?lang=en 

 Akademia Muzyczna  
im. I.J. Paderewskiego 

 www.amuz.edu.pl 
www.amuz.edu.pl/ 

page.php/2/0/show/121 

Uczelnie niepubliczne 

 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu www.pwsb.pl www.en.pwsbijo.pl 

 Wyższa Szkoła Bankowa  www.wsb.poznan.pl 
www.poznan.wsb.pl/ wwwPo-

znaneng 

 Wyższa Szkoła Logistyki www.wsl.com.pl/ www.wsl.com.pl/en/ 

 Wyższa Szkoła Umiejętności  
Społecznych 

 www.wsus.poznan.pl/ 
www.wsus.pl/index.php/ uczel-

nia/5,1,27 

 Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
 i Gastronomii 

 www.wshig.pl  www.wshig.pl/en/ 

 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  www.wsb.net.pl 
www.wsb.net.pl/higher-school-

safety 

 Wyższa Szkoła Handlu i Usług  www.wshiu.poznan.pl 
www.wshiu.poznan.pl/go.live.php
/PL-H112 english-version.html 

 Wyższa Szkoła Języków Obcych www.wsjo.poznan.pl www.wsjo.poznan.pl/en 

 Wyższa Szkoła Pedagogiki 
i Administracji 

 www.wspia.pl  www.wspia.pl/english 

 
2.2. Kryteria oceny 
 
 Do szczegółowej analizy zawartości badanych stron internetowych użyto 
zbioru 25 kryteriów elementarnych tworzących pięć kryteriów grupowych: 

 charakterystyka uczelni  5 elementów charakteryzujących uczelnię: wła-
dze, historia, aktualności, partnerzy lub uzyskane referencje (często wspo-
magane informacjami prasowymi), galeria zdjęć; 

 oferta uczelni – 6 elementów opisujących możliwości studiowania: kierun-
ki studiów, opis kierunków studiów, opis przedmiotów, wymagane doku-
menty, opłaty, międzynarodowa wymiana studentów; 
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 obsługa studentów – 6 elementów bezpośrednio wpływających na aspekt 
wygody obsługi kandydata na studia/studenta za pośrednictwem strony in-
ternetowej: obsługa elektroniczna, biblioteka, zakwaterowanie, opieka 
zdrowotna, komórka współpracy międzynarodowej, najczęściej zadawane 
pytania (FAQ); 

 kontakt z uczelnią – 4 elementy dotyczące informacji kontaktowych: dane 
teleadresowe i rejestracyjne, mapa ułatwiająca lokalizację jednostek uczel-
ni (plan uczelni), możliwość nawiązania kontaktu w czasie rzeczywistym 
(on-line), informacja o możliwości dojazdu za pomocą transportu publicz-
nego; 

 informacje dodatkowe  4 dodatkowe elementy ułatwiające obsługę: in-
formacje lokalne, mapa serwisu, wyszukiwarka serwisu, odnośniki do or-
ganizacji studenckich. 

 Wymienione elementy uznano za te, w które powinny być wyposażone strony 
internetowe do obsługi cudzoziemców. Badanie polegało na sprawdzeniu, czy wy-
mienione kryteria zastosowano na danej stronie5. Miarą stopnia wykorzystania 
możliwości był wyrażony w procentach stosunek liczby wykorzystanych elemen-
tów do liczby elementów, które można zastosować. 
 
2.3. Uzyskane wyniki 
 
 W celu oceny zmiany badań przeprowadzono dwukrotnie: 

 w styczniu 2010 r., 
 w styczniu 2011 r. 

 Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2. 
 Podczas pierwszego badania stwierdzono6, że największy udział w występo-
waniu w badanych serwisach miały elementy dotyczące oferty (67%) oraz charakte-
rystyki badanych uczelni (61%). Dobre rezultaty uzyskano również w zakresie 
kontaktu – 49%. Elementy dodatkowe (31%) i obsługa (29%) były stosowane  
w najmniejszym stopniu. 

                                                 
5  Podobną metodykę zastosowano w badaniach stopnia wykorzystania możliwości stron 

internetowych do logistycznej obsługi klienta. T. Kwaśniewski, W. Prussak: Wykorzystanie moż-
liwości stron internetowych do logistycznej obsługi klienta, w: M. Fertsch, K. Grzybowska, 
A. Stachowiak (red.): Logistyka i zarządzanie produkcją – narzędzia, techniki, metody, modele, 
systemy, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 231–242. 

6  Szczegółowe wyniki przedstawiono w pracy: K. Hankiewicz, W. Prussak: Assessment of 
Higher Education Schools’ Websites In Poznan, w: J. Kałkowska (red.): Application of Informa-
tion Technologies In Management, Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 127–137. 
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Tabela 2 
Stopień wykorzystania potencjału serwisów uczelnianych do obsługi cudzoziemców (%) 

 

Uczelnie 

Charaktery-
styka  

uczelni 

Oferta  
uczelni 

Obsługa 
i sprawy 

studentów 

Kontakt 
z uczelnią 

Informacje 
dodatkowe 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Pu
bl

ic
zn

e 

 Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza 

100 100 100 100 50 67 100 100 50 50

 Politechnika Poznańska 20 20 100 100 50 67 50 50 25 25

 Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 

40 40 67 100 0 0 50 50 75 75

 Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu 

80 80 83 83 67 67 75 75 50 50

 Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu 

80 80 50 50 50 50 0 75 0 0

 Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu 

40 80 83 83 50 67 100 75 25 25

 Akademia Wychowania 
Fizycznego 

40 60 50 50 33 33 75 75 50 50

 Akademia Muzyczna 80 80 100 100 0 0 50 75 50 50

 Wartość średnia 60 68 79 83 38 44 63 72 41 41

N
ie

pu
bl

ic
zn

e 

 Poznańska Wyższa Szkoła 
Biznesu 

80 100 100 100 67 67 50 50 25 25

 Wyższa Szkoła Bankowa 80 100 50 50 33 50 50 75 75 75

 Wyższa Szkoła Logistyki 80 80 33 33 0 0 25 25 25 25

 Wyższa Szkoła  
Umiejętności Społecznych 

20 40 67 83 33 50 25 50 0 25

 Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
i Gastronomii 

100 100 67 67 17 33 50 75 50 50

 Wyższa Szkoła  
Bezpieczeństwa 

40 20 17 17 0 0 25 25 0 0

 Wyższa Szkoła Handlu 
i Usług 

60 60 50 50 50 50 50 50 25 25

 Wyższa Szkoła Języków 
Obcych 

20 20 33 67 0 17 25 50 0 0

 Wyższa Szkoła Pedagogiki 
i Administracji 

80 80 67 67 0 0 25 50 0 0

 Wartość średnia 62 67 54 59 22 30 36 50 22 25

 
 Najbardziej rozbudowany serwis internetowy (Uniwersytet im. A. Mickiewi-
cza) wykorzystał 80% potencjału. Najniższy stopień uwzględnienia kryteriów wy-
nosił 16% (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Języków Obcych), 
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a średnia wartość wykorzystania możliwości stron przez badane uczelnie wyniosła 
48%.  
 Tylko witryny dwóch uczelni uwzględniły wszystkie składniki grupy charak-
terystyka. Z tej grupy elementów najsłabiej wykorzystano możliwość umieszczenia 
na stronie galerii zdjęć (47%), mimo że wersje polskojęzyczne je zawierały. 
Wszystkie elementy dotyczące oferty uczelni uwzględniano w siedmiu serwisach. 
Jednak tylko 41% serwisów podawało cennik. Żaden serwis nie stosował wszyst-
kich możliwych elementów dotyczących obsługi studentów. Skrajnym przypadkiem 
był element FAQ i element obsługi elektronicznej uwzględnione tylko w jednym 
serwisie. Elementy dotyczące kontaktu używano w większości serwisów. Najmniej 
były stosowane mapy (plany) uczelni (35%) i informacje na temat dojazdu publicz-
nymi środkami transportu (12%). Elementy z grupy kryteriów dodatkowe elementy 
uwzględniano średnio w 31%. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko w jednej witrynie 
umieszczono odnośniki do organizacji studenckich. 
 Po upływie roku odnotowano niewielki przyrost wykorzystania możliwości 
we wszystkich grupach kryteriów – największy w odniesieniu do kontaktu z uczel-
nią, a najmniejszy w zakresie informacji dodatkowych.  
 Strony uczelni zaliczonych do kategorii szkół publicznych przewodziły  
w wykorzystaniu elementów czterech grup. Jedynie w stosowaniu elementów grupy 
charakterystyka uczelni były lepsze uczelnie niepubliczne. Na uwagę zasługuje 
również niezmiennie zdecydowanie wyższy udział wykorzystania elementów kryte-
rium oferta przez uczelnie publiczne w porównaniu z uczelniami niepublicznymi. 
Jest to zastanawiające z powodu komercyjnego charakteru badanych szkół niepu-
blicznych. 
 Wartości średnie spełnienia kryteriów dla poszczególnych grup z podziałem 
na szkoły publiczne i prywatne przedstawiono na rysunkach 1 i 2.   
 Zaobserwowano, że w 2010 r. 53%, a w 2011 r. – 76% badanych uczelni ofe-
rowało możliwość studiowania w języku angielskim.  
 Stwierdzono, że niektóre strony obcojęzyczne są rzadko lub niekompletnie 
aktualizowane. Dotyczy to szczególnie informacji związanych z naborem i płatno-
ściami. Odnotowano przy tym wzrost liczby stron z nieaktualnymi informacjami 
(początkowo 41%, a później 35%). 
 Informacje podawane na stronach nie zawsze są spójne (nawigowanie po ser-
wisie różnymi drogami prowadzi do informacji o różnym stopniu aktualności). 
Bardzo często użytkownik nawigujący po odnośnikach wersji anglojęzycznej jest 
kierowany do informacji w języku polskim. Skrajnym przypadkiem jest umieszcza-
nie tekstów polskojęzycznych na głównej stronie serwisu anglojęzycznego. Do-
strzeżono, że spójność badanych serwisów pogarsza się (początkowo 59%, a póź-
niej 47% zawierało strony z treścią wyłącznie w języku angielskim). 
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Rys. 1. Zmiana wartości średnich spełnienia kryteriów grupowych przez uczelnie publicz-
ne (%) 

 
 

Rys. 2. Zmiana wartości średnich spełnienia kryteriów grupowych przez uczelnie niepu-
bliczne (%) 
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2.4. Wnioski 
 
 Wyniki badań dotyczących stopnia wykorzystania możliwości stron interne-
towych do obsługi cudzoziemców dowodzą, że nie jest on wysoki. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na wyniki oceny wykorzystania elementów z grupy oferta uczelni. 
Średni wynik tej kategorii wydaje się stosunkowo korzystny w porównaniu 
z rezultatami innych grup. Tym bardziej dziwi zdecydowanie gorsze wykorzystanie 
elementów tej grupy przez uczelnie niepubliczne, dla których komercyjny aspekt 
działalności powinien być szczególnie ważny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując ocenę spełnienia poszczególnych kryteriów, dostrzeżono, że 
większość stron uczelnianych pełni jedynie rolę wizytówki w wirtualnym świecie. 
Wyniki badań wskazują też, że uczelnie raczej nie doskonalą funkcjonalności swo-
ich stron internetowych, a stan rzeczywisty trudno uznać za zadowalający. Pięć-
dziesięcioprocentową obecność w badanych witrynach osiągają jedynie trzy ele-
menty: charakterystyka uczelni, oferta uczelni i kontakt z uczelnią.  
 Witryna internetowa − wirtualna „jednostka” uczelni − powinna stanowić 
odzwierciedlenie jej orientacji na studenta. Jeśli nie wykorzystuje w pełni swojego 
potencjału, negatywnie wpływa na wizerunek szkoły i przyczynia się do ogranicze-
nia liczby potencjalnych studentów. Jest to szczególnie ważne, gdy pierwszy kon-
takt kandydata z uczelnią odbywa się poprzez odwiedziny jej strony internetowej.  
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TESTING THE EVOLUTION OF THE UNIVERSITIES WEBSITES USE  
FOR STUDENTS' SERVICE 

 
 

Summary 
 
 The aim of the paper is to test, how selected universities take advantage of website 
possibility for foreign students service. The paper presents changes in last period of 
time. The obtained results show that universities take advantage of the website potential 
only partly. 
 

Translated by Krzysztof Hankiewicz 
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SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ewolucja Internetu i technologii informacyjnych spowodowała, że społeczeń-
stwa stopniowo przechodziły z ery industrialnej, w której główną siłą napędową 
gospodarki był przemysł i rolnictwo, w erę postindustrialną – erę, w której najistot-
niejsza jest informacja. Zaczął się kształtować nowy model społeczeństwa informa-
cyjnego, definiowany jako społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki 
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia 
dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa1. 
Informacja stała się najważniejszym i najbardziej pożądanym towarem, pozyskiwa-
nie jej w znaczącym stopniu wpływa na rozwój kulturalny i społeczny2. Podstawo-
wymi wyróżnikami nowego społeczeństwa są m.in.: wysoki poziom scholaryzacji 
społeczeństwa, wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie,  
a także postępujący proces decentralizacji społeczeństwa. Rozwój społeczeństwa 
determinowany dostępem do nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) nie jest jednak na tyle powszechny i równomierny we 
wszystkich jego warstwach, że rosną różnice pomiędzy grupami społecznymi dys-
ponujący kompetencjami cyfrowymi oraz grupami społecznymi ich pozbawionymi. 
Konsekwencje tego zjawiska są na tyle poważne, że niezbędne jest szybkie podjęcie 
działań mających na celu cyfrowe zintegrowanie tych grup. Niniejszy artykuł ma na 

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

zwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999. 
2  J. Gajda: Media w edukacji, Impuls, Kraków 2007. 
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celu ukazanie roli e-edukacji w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz 
działań podejmowanych na rzecz e-integracji polskiego społeczeństwa informacyj-
nego.  
 
 
1. Technologie informacyjne i komunikacyjne a wyzwania demograficzne pol-

skiego społeczeństwa informacyjnego 
 
 Model nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego jest w znacznym stopniu 
determinowany postępem technologicznym. ICT wywierają silny wpływ na jego 
rozwój i są niezbędne, aby sprostać codziennym wyzwaniom cywilizacyjnym, kul-
turowym i ekonomicznym – zarówno w aspekcie globalnym, jak i lokalnym. ICT  
w szczególności mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu konkurencyjności gospo-
darki w obliczu globalizacji, wzrostu znaczenia innowacji, ludzkiej kreatywności  
i wydajności pracy, modernizacji różnorodnych sektorów gospodarki sektora pu-
blicznego, a także dla sprostania wyzwaniom społecznym przy jednoczesnym roz-
wiązywaniu problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa3. W niniej-
szym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na ten ostatni aspekt. Albowiem 
ICT mogą służyć integracji społecznej, oferując nowe możliwości wielu osobom 
cierpiącym aktualnie z powodu wykluczenia społecznego. Muszą być jednak do-
stępne dla wszystkich, w przeciwnym wypadku bowiem staną się przyczyną kolej-
nego podziału, spowodowanego dostępem do technologii lub jego brakiem. W śro-
dowisku kształtowanym przez ICT „wykluczenie cyfrowe” degraduje społecznie, 
znacznie utrudnia kontakt międzypokoleniowy i odcina od nowych kanałów komu-
nikowania się i socjalizacji. Technologie te różnicują społeczeństwo na grupy ko-
munikujące się sieciowo i posiadające dostęp do nowej wiedzy i poszerzającego się 
rynku e-usług oraz wykluczone cyfrowo4. Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi 
się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowo-
czesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości5. Przejawia się  
w systematycznych różnicach w korzystaniu z komputerów i Internetu: pomiędzy 
krajami bardziej i mniej rozwiniętymi, pomiędzy ludźmi o różnym statusie społecz-
no-ekonomicznym (wykształcenie, dochody, zawód, zasobność), pomiędzy ludźmi na 

                                                 
3  ICT motorem innowacji, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/information_society/tl/ 

research 
4  D. Czerniawska, K. Głomb, A. Krawczyk: Stymulowanie rozwoju społeczeństwa infor-

macyjnego w woj. zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, studium 
Pro@ctis, Tarnów–Szczecin 2009. 

5  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykluczenie_cyfrowe 
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różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także pomiędzy różnymi obsza-
rami i regionami 6.  
 D. Batorski wskazuje na kilka wymiarów cyfrowych nierówności7: 

 wykorzystywane środki techniczne,  
 autonomia użycia,  
 sposób wykorzystania Internetu,  
 wsparcie społeczne,  
 umiejętności obsługi Internetu.  

 Cyfrowego wykluczenia nie da się bowiem zawęzić tylko do kwestii techno-
logicznych. Istotną rolę odgrywają również kompetencje kulturowe i społeczne. 
Potwierdzają to nieudane próby redukcji cyfrowego podziału, w trakcie których 
zajmowano się tylko kwestiami technologicznymi (zapewnianiem dostępu do Inter-
netu), pomijając zupełnie kwestię potrzebnych do tego umiejętności. Warto zatem 
skupić swoje działania nie tylko na zapewnieniu dostępu do komputerów i Internetu 
grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, ale również na umie-
jętnościach, wiedzy i kompetencjach niezbędnych do efektywnego korzystania  
z nowoczesnych ICT8. Te właśnie elementy można kształtować w społeczeństwie, 
zapewniając mu możliwie najszerszy zakres edukacji elektronicznej.  
 Według badań fundacji ECDL wśród grup społecznych zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym prym wiodą osoby starsze, niezależnie od ich statusu zawo-
dowego. Prawidłowość ta daje się zauważyć zarówno w Polsce (82%), jak i w skali 
całej Europy (72%). W Polsce kolejne pod względem liczebności grupy zagrożone 
wykluczeniem tworzą osoby mające słaby dostęp do technologii oraz pochodzące  
z obszarów wiejskich9. Fakt, że to osoby starsze są najbardziej zagrożone wyklu-
czeniem cyfrowym, nabiera dodatkowego znaczenia, gdy mowa o następujących 
zjawiskach demograficznych10: 

 społeczeństwa krajów europejskich starzeją się – pierwsza połowa XXI 
wieku ujawni skutki boomu demograficznego lat 50. i 60. (w roku 2050 
populacja osiemdziesięciolatków ulegnie potrojeniu w stosunku do roku 
2004 i stanowić będzie ponad 12% całego społeczeństwa), 

 w roku 2050 29,9% społeczeństwa europejskiego stanowić będą osoby  
w wieku powyżej 65. roku życia,  

                                                 
6  E. Fong, B. Wellman, M. Kew, R. Wilkes: Correlates of the digital divide: Individual, 

household and spatial variation, University of Toronto: Department of Sociology 2001. 
7  D. Batorski: Internet a nierówności społeczne, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 2(177),  

s. 107–131. 
8  Co to jest wykluczenie cyfrowe/ przepaść cyfrowa?, http://www.transpod.pl/index.php 
9  B. Chodacka, M. Miłosz: E-obywatel – przezwyciężanie barier, „E-mentor” nr 2, War-

szawa 2008. 
10  K. Głomb: E-integracja – stara nazwa, nowa treść, http://transpod.pl/index.php 
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 w roku 2030 średnia wieku mieszkańca UE wynosić ma 46,9 roku, czyli  
o 7,5 roku więcej niż w 2004. 

 Nie ma wątpliwości, że starzenie się europejskiego, w tym polskiego społe-
czeństwa, nabrało przyspieszenia, stąd powinno stać się przedmiotem ogólnego 
zainteresowania. Skutkować będzie bowiem istotnymi implikacjami ekonomiczny-
mi, społecznymi i kulturowymi tego procesu, oddziaływającymi na realną politykę  
i decyzje rządów.  
 
 
2.  Alfabetyzacja cyfrowa jako droga do e-integracji społeczeństwa informa-

cyjnego  
 
 Wobec problemów z równomiernym rozwojem całości społeczeństwa infor-
macyjnego w Europie władze UE przyjęły strategię i2010, kładącą duży nacisk na 
powszechny udział wszystkich obywateli w wyposażaniu ich w podstawowe umie-
jętności cyfrowe11. Ponadto w 2006 r. w Rydze przyjęto „Deklarację na rzecz  
e-integracji”, mającą na celu zlikwidowanie luk w używaniu ICT oraz osiągnięcie 
poprawy sytuacji gospodarczej, możliwości podjęcia pracy, jakości życia i udziału 
w życiu społecznym oraz spójności społecznej12. D. Kaplan zauważa, że e-
integracja odnosi się do efektywnego uczestnictwa jednostek i społeczności we 
wszystkich wymiarach społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do ICT, moż-
liwy dzięki usunięciu barier oraz chęci i gotowości do czerpania korzyści społecz-
nych z takiego dostępu13. Stanowi ona w pewnym sensie odwrócenie procesów, 
które początkowo dały podłoże wykluczeniu cyfrowemu, wskazując, że te techno-
logie, dotychczas używane jedynie przez wybrane warstwy społeczne, właściwie 
wykorzystane sprzyjać będą budowaniu powszechnego włączenia do społeczeń-
stwa. Dlatego też obecnie bardzo ważne jest kształtowanie kompetencji cyfrowych 
grup zagrożonych wykluczeniem – dążenie do powszechnej alfabetyzacji cyfrowej.  
 Alfabetyzację cyfrową rozumie się tu jako zdolność do zlokalizowania, orga-
nizowania, rozumienia, oceny i wytwarzania informacji z wykorzystaniem ICT,  
a także do komunikowania się i udziału w sieciach współpracy poprzez Internet14. 
Innymi słowy cyfrową alfabetyzację można określać jako pewne, świadome i kry-

                                                 
11  i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Bruk-

sela 2005, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL: pdf 
12  Deklaracja Ministrów, MSWiA, Ryga, 11.06.2006, http://www2.mswia.gov.pl/ downlo-

ad.php?s=1&id=1863 
13  D. Kaplan (red.): e-Inclusion: New Challenges and Policy Recommendations, 2005, s. 7, 

http://ec.europa.eu/information_society/.../kaplan_report_einclusion_final_version.pdf 
14  D. Czerniawska, K. Głomb, A. Krawczyk: Stymulowanie rozwoju …, op. cit. 
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tyczne wykorzystanie ICT w pracy, rozrywce i komunikacji15. Co istotne, poza pod-
stawowymi umiejętnościami wykorzystania ICT cyfrowa alfabetyzacja obejmuje 
znajomość właściwości, znaczenia i możliwości tych technologii w codziennym 
życiu16. Zatem kompetencja ta zawiera w sobie praktyczną wiedzę o obecnych ICT 
oraz o tym, jak i w jakim celu należy z nich korzystać. Człowiek cyfrowo kompe-
tentny potrafi się komunikować i pracować wydajnie, szczególnie wspólnie z oso-
bami posiadającymi taką samą wiedzę i umiejętności.  
 Wspomniane umiejętności konstruktywnego i krytycznego korzystania z ICT 
uważa się za klucz do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Biegłość w posługiwaniu się ICT stanowi katalizator takich kompetencji, jak czyta-
nie ze zrozumieniem, myślenie matematyczne oraz wiele innych kompetencji 
przedmiotowych. Umiejętność odbierania i przesyłania wiadomości tekstowych, 
znajomość poczty elektronicznej oraz internetowych kanałów dyskusyjnych – to  
z kolei społeczne kompetencje niezbędne każdemu użytkownikowi cyberprzestrze-
ni17. Ze względu na rosnące zasoby informacyjne Internetu za kluczowe zaczęto 
uważać także umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania 
danych.  
 
 
3. Rola e-edukacji w procesie e-integracji społeczeństwa informacyjnego 
 
 Osiągnięcie niezbędnych kompetencji w celu poprawienia nie najlepszej 
obecnie sytuacji w Polsce wymaga ciągłego dokształcania się w omawianym zakre-
sie. Jednakże współczesność niesie ze sobą wiele zmian cywilizacyjnych, w wyniku 
których, jak już wcześniej wspomniano, modele masowej edukacji zastępowane są 
modelami o charakterze bardziej indywidualnym. Zmienia się środowisko eduka-
cyjne. Pojawia się nieograniczona przestrzeń edukacyjna o charakterze mocno spo-
łecznościowym, otwierająca się na światy wirtualne18. Jednostki będą dążyć do 
brania odpowiedzialności za kształcenie się i doskonalenie swoich umiejętności. 
Wobec tego domagać się będą dostępu do nowych programów uczenia się, uaktual-
niających ich wiedzę i kształtujących umiejętności19. Wiele z nich przyjmuje formę 
e-edukacji, tj. edukacji wspieranej wykorzystaniem ICT. Masowa indywidualizacja 

                                                 
15  http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=7777&doclng 

=15 
16  Ibidem. 
17  Kompetencje kluczowe, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, 

http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/0_integral/031PL.pdf 
18  M. Polak: Nowe trendy w edukacji. Nowoczesna edukacja na wyciągnięcie ręki,  

w: Szkoła a nowoczesne technologie, materiały konferencyjne, Katowice 7.02.2011.  
19  S. Juszczyk: Edukacja w sytuacji zmiany społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-

skiego, Katowice 2007. 
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procesu kształcenia jednostek społeczeństwa informacyjnego jest zjawiskiem na 
tyle istotnym w skali Europy, że określono zbiór wniosków o charakterze strate-
gicznym20: 

 uelastycznienie ścieżek uczenia się powoduje konieczność zapewnienia ła-
twego dostępu on-line do kursów edukacyjnych i wiąże się ze różnicowa-
niem kursów dedykowanych specjalnie dobranym grupom, 

 ważne jest zapewnienie mobilności wirtualnej, 
 europejska przestrzeń edukacyjna powinna być oparta na współpracy  

w ramach regionów i realizowana w globalnym środowisku akademickim.  
 E-edukacja stała się jedną z naczelnych e-usług, a ten niepodważalny fakt 
został doceniony przez wiele instytucji, czego skutkiem jest pojawienie się w Inter-
necie wielu darmowych i płatnych kursów on-line. Niestety, istnieje znaczna grupa 
społeczna osób w wieku emerytalno-rentowym i osób o niskim wykształceniu, dla 
których ten typ usług cyfrowych nie został wystarczająco rozwinięty. Dlatego 
wprowadzając ideę edukacji przez całe życie również w obszarze e-edukacji, należy 
uwzględnić następujące wskazania21:  

 Należy umożliwić osobom wykluczonym cyfrowo uczestnictwo w e-usłu-
gach i wspierać działania przygotowujące do posługiwania się ICT. 

 Należy dzielić się wiedzą na temat e-edukacji ze społeczeństwem.  
 Ważne jest opracowanie metodyki tworzenia kursów e-edukacyjnych dla 

osób w wieku poprodukcyjnym oraz o niskim wykształceniu, a także za-
pewnienie finansowania (przez fundacje, samorządy itp.).  

 Należy zebrać i udostępnić w jednym miejscu informacje o ofertach kur-
sów e-edukacyjnych dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

 Ustawiczne kształcenie umożliwia zdobywanie kompetencji potrzebnych  
w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym, w tym kompetencji cyfrowych 
związanych z alfabetyzacją cyfrową społeczeństwa. Włączenie w proces dydak-
tyczny technologii e-edukacji przy świadomości potrzeby posiadania przez uczest-
ników elementarnych umiejętności komputerowych spowoduje znacznie szybsze 
kształtowanie kompetencji cyfrowych z racji tego, że stosowane technologie  
e-edukacji wykorzystują wiele narzędzi i mechanizmów znanych z systemów bu-
dowanych dla społeczeństwa informacyjnego i nawet podczas kształtowania innych 
kompetencji w procesie e-edukacji podświadomie utrwala się pewne standardy 
korzystania z ICT.  
 Kształtowanie kompetencji cyfrowych wsparto w wybranych krajach Unii 
Europejskiej programem Socrates Minerva, finansującym centra przygotowujące 
wdrażanie ludzi w wieku poprodukcyjnym w e-edukację, m.in. poprzez udostępnie-

                                                 
20  Ibidem.  
21  Ł. Tomczyk: E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, 

„E-mentor” 2009, nr 3. 
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nie dedykowanej dla seniorów platformy e-edukacyjnej22. Inne przykładowe inicja-
tywy ułatwiające dostęp grupom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym do e-usług, 
w tym e-edukacji, to centra kształcenia na odległość – wyposażone w komputery  
z dostępem do Internetu wspierają wiejskie społeczności lokalne poprzez zwiększa-
nie dostępu do ICT. Są ośrodkami umożliwiającymi kształcenie ustawiczne 
z wykorzystaniem metod e-edukacji. Inną inicjatywą jest n@utobus – mobilna pra-
cownia komputerowa, wyposażona w dostęp do Internetu realizowany drogą sateli-
tarną, podróżująca po wsiach i małych miastach. Kadra n@utobusu pomaga w zro-
zumieniu, czym jest e-administracja, jakie korzyści przynosi e-edukacja, jak zna-
leźć pracę, wykorzystując serwisy internetowe. Projekt w znacznym stopniu kon-
centruje się na przełamywaniu barier w korzystaniu z komputera oraz Internetu23.  
 Wydaje się, że wielką rolę odegrać mogą tu uczelnie wyższe, które wydają się 
najbardziej predestynowane (choćby ze względu na posiadanie kadry dydaktycznej 
i niezbędnej infrastruktury) do wdrażania usług e-edukacyjnych. Wyniki badań 
wśród 40 uczelni wyższych24 wskazały jednak, że jedynie 10 z nich zadeklarowało 
prowadzenie działalności e-edukacyjnej obok form edukacji tradycyjnej, z czego 
8 było uczelniami publicznymi. Uczelnie, które wprowadzają e-edukację w swoją 
ofertę edukacyjną, kierują się w świetle tego badania chęcią zwiększenia dostępno-
ści i atrakcyjności oferty, w tym dla osób niemogących studiować w trybie stacjo-
narnym (np. z przyczyn ekonomicznych lub zdrowotnych). Do tego zauważalna jest 
pewna forma presji studentów oczekujących prowadzenia oferowanych im zajęć  
w nowoczesnej formie, często z możliwością indywidualizacji procesu kształcenia, 
dostępem do najnowszej wiedzy specjalistycznej i nowoczesnych technologii, co 
świadczy o istnieniu realnego zapotrzebowania na taką formę usługi po stronie 
popytowej25.  
 Uczelnie napotykają w tym zakresie wiele barier i zagrożeń. Na pierwszy plan 
wysuwa się tu obawa władz przed oporem pracowników naukowo-dydaktycznych 
wobec konieczności stosowania w procesie dydaktycznym nowoczesnych ICT oraz 
trudności w szacowaniu i rozliczaniu wkładu ich pracy w prowadzenie kursu  
e-nauczania (częściowo nienormowany czas pracy). Jako kolejne problemy w tym 
kontekście pojawiają się kwestie kosztowe: konieczność ponoszenia kosztów szko-
lenia pracowników naukowo-dydaktycznych w celu przygotowania ich do prowa-
dzenia kursów e-nauczania, a także znaczny koszt wdrożenia profesjonalnej infor-
matycznej platformy e-nauczania. Zauważa się także kwestię utrudnionej weryfika-
cji wiedzy studenta (m.in. utratę kontroli nad samodzielnością wykonywania powie-

                                                 
22  Ibidem. 
23  Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem. 

Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne. Raport, Eficom SA, Warszawa 2008. 
24  J. Sobieska-Karpińska (red.): E-edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Raport ba-

dawczy Katedry Komunikacji Gospodarczej, UE Wrocław, Wrocław 2011. 
25  Ibidem. 
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rzonych zadań) i prawdopodobieństwo niekompatybilności systemu e-nauczania 
z posiadanym przez uczestników kursu e-nauczania sprzętem i oprogramowaniem. 
Co zaskakujące, nie dostrzega się potencjalnych problemów z awariami informa-
tycznych systemów e-nauczania i z zapewnieniem bezpieczeństwa danych w sys-
temach e-nauczania26.  
 Należy zatem stwierdzić, zgodnie z teorią T.S. Kuhna27, że nauki o edukacji 
muszą zmierzyć się z rewolucyjną zmianą paradygmatów. Dopiero sformułowanie  
i akceptacja nowych paradygmatów otworzą szansę zarówno na sformułowanie, jak 
i wdrożenie nowych modeli na każdym poziomie praktyki edukacyjnej28. Wciąż 
należy dążyć do promowania usług e-edukacyjnych zarówno po stronie popytowej 
– zwłaszcza wśród osób potencjalnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, oraz 
po stronie podażowej, stwarzając uczelniom wyższym oraz innym jednostkom edu-
kacyjnym i szkoleniowym warunki sprzyjające uruchamianiu działalności o tym 
charakterze. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Korzystanie z usług internetowych, a także podstawowe umiejętności kompu-
terowe, kształtowane w procesie e-edukacji, mogą znacznie wzbogacić wiedzę osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, mniejszości narodowych i etnicznych, osób o 
niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do 
tradycyjnej oferty edukacyjnej. Wiele programów pomocowych zarówno rządo-
wych, jak i unijnych otwiera nowe możliwości w zakresie zapewnienia dostępu do 
technologii, e-edukacja zaś jest w stanie dać tym grupom społecznym szansę zdo-
bywania umiejętności i wiedzy niezbędnych do uniknięcia cyfrowego wykluczenia 
ze społeczeństwa informacyjnego i ostatecznego cyfrowego zintegrowania wszyst-
kich obywateli.  
 
 
  

                                                 
26  Ibidem. 
27  T.S. Kuhn: Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2009.  
28  M. Kąkolewicz: Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów eduka-

cji, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, materiały konferencyjne, SGH, 
Warszawa 2010. 
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Summary 
 
 The article presents an analysis of educational implications of the information 
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NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU URZĘDAMI  
– WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród sekretarzy urzędów miejskich miast wojewódzkich oraz urzędów marszał-
kowskich. Celem badań było poznanie opinii urzędników na temat wykorzystywa-
nych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie, oceny istotności 
narzędzi informatycznych i projektów informatycznych w pracach urzędów oraz 
zebranie informacji o poziomie zadowolenia urzędników z realizacji i sposobach 
zarządzania projektami informatycznymi oraz oceny uwarunkowań prawnych na-
rzucanych przez przepisy. 
 
 
1. Przedmiot i metoda badań 
 
 W ramach badań opracowano kwestionariusz ankietowy (rysunek 1), który 
został rozesłany do sekretarzy miast w urzędach miejskich miast wojewódzkich 
oraz sekretarzy województw w urzędach marszałkowskich. Zgodnie z art. 5 ustawy 
o pracownikach samorządowych1 w urzędzie gminy, starostwie powiatowym  
i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, 
powiatu i województwa (zwanego dalej sekretarzem). Sekretarz podlega bezpo-
średnio kierownikowi urzędu, który może go upoważnić do wykonywania w jego 

                                                 
1  Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., DzU 2008, nr 223, 

poz. 1458, z późn. zm.  
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imieniu zadań, przede wszystkim z zakresu zapewnienia właściwej organizacji 
pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ze wzglę-
du na zakres obowiązków sekretarzy wybrano właśnie tę grupę osób jako odpowie-
dzialnych za podejmowanie ważnych decyzji w urzędach2. Badania zostały prze-
prowadzone w okresie od września do listopada 2010 r. 
 Spośród 34 rozesłanych kwestionariuszy otrzymano 18 zwrotów z następują-
cych jednostek: 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
 Urząd Miasta Krakowa, 
 Urząd Miasta Poznania, 
 Urząd Miejski w Gdańsku, 
 Urząd Miasta Katowice, 
 Urząd Miasta Zielonej Góry, 
 Urząd Miejski w Białymstoku, 
 Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
 Urząd Miasta Lublin, 
 Urząd Miasta Łodzi, 
 Urząd Miasta Opola, 
 Urząd Miasta Rzeszowa, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

                                                 
2  Zob. np. M. Ganczar: Informatyzacja administracji publicznej, Nowa jakość usług pu-

blicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009; J. Jankowski: Administra-
cja elektroniczna, Municipium SA, Warszawa 2009. 
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Rys. 1. Kwestionariusz ankietowy 

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Wyniki badań ankietowych 
 
 Analiza odpowiedzi na pytanie pierwsze dotyczące wykorzystywanych narzę-
dzi informatycznych wspomagających zarządzanie wykazuje, że urzędnicy korzy-
stają z różnych systemów informatycznych. W tabeli 1 przedstawiono pogrupowa-
ne3 narzędzia informatyczne według ich zastosowania. 
 

Tabela 1 
Wskazania urzędników w zakresie stosowanych narzędzi informatycznych  

wspomagających zarządzanie 
 

Rodzaj systemu Wskazania urzędników 

Systemy nowo-
czesnego biura 
(Office Automa-
tion Systems) 

Aplikacje biurowe, Microsoft Office 2007, 
LOTUS 
Serwisy internetowe 
E-kanały komunikacji 
System obsługi Spraw i Dokumentów MDOK 

EOD – Workflow 
Poczta elektroniczna 
System informacji prawnej, LEX 
System przepływu spraw 
Intranet, Internet 

Zintegrowane 
systemy zarzą-
dzania 

Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego KSAT 
2000  
ERP F/K 
KOMADRES FK 
ATMOTERM F7 
System zarządzania budżetem Besti@ 
System Kadry – Płace 
„System F – K”  
Kadry, Płace – KOMAX 
System RATUSZ 
System informacji przestrzennej 
System wspomagania budżetowania zadaniowego 

Systemy wspo-
magające zarzą-
dzanie projektami, 
procesami  
i jakością 

Mindmanager 
Microsoft Project 2007 
Zarządzanie procesami biznesowymi – program QPR 
System zarządzania jakością (ARIS QMS) 
QSystem – portal wspomagający zarządzanie jakością 
System Integrator – zarządzanie warstwą organizacyjną urzędu 

Inne 

System baz danych ORACLE wspomagający Ewidencję Działalności Gospodarczej 
System zarządzania siecią szerokopasmową CASTELROCK 
System zarządzania pasmem internetowym DYBAND 
Wirtualizacja serwerów, aplikacji (VMWare, Citrix) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

                                                 
3  W tabeli zebrano dosłowne odpowiedzi respondentów, którzy „serwisy internetowe” 

wskazali jako nazwę systemu. O klasyfikacji systemów informatycznych zarządzania zob. np.:  
M. Szmit: Informatyka w zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003. 
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 Ocena tych systemów dokonana przez urzędników jest w większości pozy-
tywna. Urzędnicy negatywnie ocenili jedynie: EOD – Workflow, Serwer poczty, 
Zintegrowany System Informatyczny, Podsystem Obiegu Dokumentów. 
 Najwięcej negatywnych ocen (3) otrzymał Podsystem Obiegu Dokumentów, 
pozostałe systemy otrzymały po jednym negatywnym wskazaniu. 
 Wśród 18 odpowiedzi na pytanie dotyczące istotności narzędzi informatycz-
nych wszyscy urzędnicy zgodnie potwierdzili, że jest to zagadnienie bardzo istotne. 
Podobna liczba odpowiedzi była na następne pytanie – 17 urzędników potwierdziło, 
że również bardzo istotnym zagadnieniem są projekty informatyczne realizowane 
w badanych urzędach. Jedna osoba określiła poziom ważności tych przedsięwzięć 
jako „istotny”. 
 Spośród 18 odpowiedzi aż 17 urzędników potwierdziło duże zainteresowanie 
projektami realizowanymi w ich urzędach. A 17 urzędników deklaruje zaangażo-
wanie w ich realizację.  
 W tabeli 2 wymienione zostały wskazane przez urzędników komórki organi-
zacyjne odpowiedzialne za realizację projektów informatycznych. 
 Odpowiedzi na ostatnie pytanie, dotyczące oceny zadowolenia z zarządzania 
projektami informatycznymi w urzędach i z realizacji tych projektów oraz oceny 
uwarunkowań narzucanych przez przepisy, potwierdzają, że w większości 
(10 wskazań) urzędnicy mają negatywną opinię na ten temat. Wymieniane powody 
to przede wszystkim: 

 brak spójnego celu, każdy projekt stanowi „wyspę”, brak realizacji central-
nego zarządzania informatyką w administracji według „kroków” schematu 
1. infrastruktura -> 2. software + hardware -> 3. edukacja, 

 dublowanie zadań, 
 brak spójnej polityki w skali kraju, problemy z ePUAP, 
 brak ujednoliconych przepisów dotyczących stosowania nowych rozwiązań 

informatycznych, 
 zbyt małe nakłady finansowe na rozwój informatyki, w szczególności za 

małe inwestycje w kadrę informatyczną; na szczeblu centralnym chaotycz-
ne tworzenie prawa „informatycznego” przez poszczególne resorty, 

 opóźnienia, nieścisłości w przepisach (ustawach i zarządzeniach), np. in-
strukcja kancelaryjna4 a elektroniczny obieg dokumentów, 

                                                 
4 Ankietę przeprowadzono w r. 2010. Instrukcje kancelaryjne zostały uchylone z dniem 1 

stycznia 2011 r. ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 40, poz. 230). 
Na marginesie można zaznaczyć, że przez 3 pierwsze tygodnie 2011 r., tj. aż do czasu wydania 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, które ukazało się 20 stycznia 2011 (DzU nr 14, poz. 67), istnia-
ła luka prawna teoretycznie uniemożliwiająca funkcjonowanie administracji państwowej. Powo-
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 przepisy nie uwzględniają specyfiki funkcjonowania samorządów, nie 
przystają do „realiów życia”, są przestarzałe i „skostniałe”, 

 nieprecyzyjne przepisy, które uniemożliwiają automatyzację pracy; każdy 
akt prawny przed jego podjęciem powinien być optymalizowany pod kątem 
informatycznym, 

 brak odpowiednich unormowań, nie jest możliwe opracowanie i przyjęcie 
optymalnej metodyki realizacji projektów. 

 
Tabela 2 

Wykaz komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację projektów  
informatycznych w poszczególnych urzędach 

 
Lp. Urząd Komórka organizacyjna 

1. 
Urząd Miasta Stołecznego Warsza-
wy 

Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Wy-
dział Wdrożeń i Rozwoju Systemów Informatycznych, Sa-
modzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Standardów 
IT i Zarządzania Projektami Informatycznymi 

2. Urząd Miasta Krakowa Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Informatyki 

3. Urząd Miasta Poznania Wydział Informatyki 

4. Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Informatyki 

5. Urząd Miasta Katowice Wydział Informatyki 

6. Urząd Miasta Zielonej Góry Biuro Informatyki 

7. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Informatyki 

8. 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego 

Wydział Informatyki 

9. Urząd Miasta Lublin Oddział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego 

10. Urząd Miasta Łodzi Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych 

11. Urząd Miasta Opola Wydział Informatyki 

12. Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 

13. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego 

Wydział Informatyki 

14. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 

Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych  
Wydział Informatyki i Systemów Informatycznych 

15. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 

Biuro Społeczeństwa Informacyjnego 

16. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego 

Departament Organizacyjny – Biuro Obsługi Informatycznej 

17. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubuskiego 

Wydział Informatyki 

18. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 

Biuro Informatyki w Departamencie Administracji  
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie 
Polityki Regionalnej 

 
Źródło: opracowanie własne.  

                                                                                                                        

łane rozporządzenie (obowiązujące od dnia ogłoszenia) wprowadziło nową instrukcję z datą 
wsteczną (retroaktywnie) od 1 stycznia 2011 r. 
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Podsumowanie 
 
 Pomimo że kwestionariusze ankietowe zostały zaadresowane imiennie do 
sekretarzy urzędów miejskich i marszałkowskich, to większość z nich unikała oso-
bistej odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i przekazywała je do komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań z zakresu informatyki. 
Takie uciekanie od odpowiedzi, niestety, zaburza wyniki badań, których celem było 
właśnie sprawdzenie opinii osób pełniących konkretne stanowiska w urzędach. 
 Analizując odpowiedzi urzędników na pytanie pierwsze, dotyczące wykorzy-
stywanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie, można zauwa-
żyć, że najczęściej wymienianymi systemami informatycznymi są systemy biurowe, 
komunikacji internetowej oraz systemy transakcyjne. Obszary zastosowań tych 
systemów to przede wszystkim praca biurowa, komunikacja wewnętrzna i ze-
wnętrzna, finanse i księgowość, kadry i płace oraz budżet. Niewątpliwie są one 
bardzo istotne z punktu widzenia zadań wykonywanych przez urząd, ale korzystać  
z nich powinni pracownicy urzędu niższego szczebla. Natomiast sekretarze miast/ 
województw powinni skupić się na wykorzystywaniu systemów wspomagających 
decyzje, informacyjnych kierownictwa czy wspomagania zarządzania. Urzędnicy 
nie wskazali jednak w swoich odpowiedziach takich narzędzi. Wynikać to może  
z braku takich systemów w urzędach bądź z faktu, że nie są one na tych stanowi-
skach wykorzystywane. Na pozytywną uwagę zasługują wskazane przez sekretarzy 
narzędzia z zakresu zarządzania projektami, jakością i procesami biznesowymi.  
 Ankietowani wysoko ocenili istotność narzędzi informatycznych oraz projek-
tów informatycznych w badanych jednostkach oraz zadeklarowali duże zaintereso-
wanie realizowanymi projektami i zaangażowanie w nie. Z drugiej strony taka po-
stawa urzędników powinna być związana z realizacją jak największej liczby zadań 
z zakresu informatyzacji oraz przeznaczaniem dużych nakładów budżetowych na 
ich wykonanie. Wyniki badań literaturowych, analizy budżetów poszczególnych 
urzędów, jak i liczby realizowanych przedsięwzięć informatycznych zidentyfiko-
wanych w ramach wcześniejszych badań5 pozwalają stwierdzić, że tak nie jest. 
Na przedsięwzięcia informatyczne urzędy przeznaczają kilka procent budżetu – 
jedne z najmniejszych wśród zadań przez nie realizowanych, a wyniki badań empi-
rycznych wskazują, że w niektórych jednostkach realizowano zaledwie jeden pro-
jekt w okresie trzech lat.  

                                                 
5  Zob. D. Lisiak-Felicka, M. Szmit: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych 

samorządowych przedsięwzięć informatycznych realizowanych w latach 2006–2008, w: „Ekono-
mika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 5(712), ORGMASZ, Warszawa 2009; D. Lisiak-
Felicka: Zarządzanie projektami informatycznymi w wybranych urzędach miejskich i urzędach 
marszałkowskich w ocenie urzędników, w: Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami 
publicznymi, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010; D. Lisiak-Felicka, M. Szmit: Projek-
ty informatyczne w administracji samorządowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, WNUS, Szczecin 2010.  
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 Analiza wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację 
projektów w badanych urzędach wskazuje na niejednakową strukturę organizacyjną 
jednostek. Komórki realizujące przedsięwzięcia informatyczne umiejscowione są  
w różnych departamentach na różnych szczeblach organizacji. W niektórych urzę-
dach za realizację projektów odpowiedzialnych jest kilka komórek organizacyj-
nych. Taka niejednakowa struktura organizacyjna badanych jednostek oraz podział 
obowiązków pomiędzy kilka komórek utrudniają zarządzanie wiedzą i uniemożli-
wia funkcjonowanie według paradygmatu „organizacji uczącej się”6. 
 Urzędnicy w badaniach ankietowych określili swoje uwagi dotyczące sposobu 
realizacji projektów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego  
i zarządzania nimi oraz uwarunkowań prawnych narzucanych przez przepisy. 
Zgodnie z odpowiedziami urzędników największym problemem stającym na drodze 
do realizacji przedsięwzięć informatycznych jest przede wszystkim niedostosowane 
prawo uniemożliwiające automatyzację procedur administracyjnych. Innym pro-
blemem jest brak odpowiednich przepisów lub ich sprzeczność z funkcjonującymi 
w urzędach rozwiązaniami informatycznymi. Wśród innych trudności urzędnicy 
wskazują na brak spójnego celu i polityki w zakresie informatyzacji, realizację 
projektów ad hoc oraz niewystarczające nakłady finansowe i inwestycje w zasoby 
ludzkie. To wszystko wpływa na negatywną ocenę urzędników w zakresie realizacji 
projektów w administracji samorządowej, choć należy zwrócić uwagę, że dość duża 
grupa (8 osób) nie wskazała w tym zakresie żadnych uwag. 
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Summary 
 
 The article presents the results of questionnaires conducted among the secretaries 
of City Offices and Marshall’s Offices. The purpose of this study was to examine opi-
nions of officials about: IT tools of management support, the significance of IT tools 
and IT projects and assessment of IT project management and implementation and legal 
requirements imposed by law. 
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WYKORZYSTANIE E-EDUKACJI  
NA PRZYKŁADZIE POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesność daje nam niepowtarzalną możliwość doświadczania rewolucji 
w technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która owocuje głębokimi i dyna-
micznymi zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa. Tak intensywny rozwój 
technologii wpływa na nasze życie, niejednokrotnie je ułatwiając, ale także czyniąc 
je wysoce skomplikowanym. Największym beneficjentem postępu technologiczne-
go jest oczywiście społeczeństwo, które korzysta praktycznie w każdej dziedzinie  
z dobrodziejstw technologii. Edukacja jest w społeczeństwie informacyjnym jed-
nym z najistotniejszych elementów, a jej dobry model w znacznym stopniu wpływa 
na kształt społeczności. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań istnieje 
możliwość dotarcia z edukacją nawet w najdalsze i najtrudniej dostępne rejony 
całego świata – zwiększa się dzięki temu świadomość społeczna – i przynajmniej-
teoretycznie powinien maleć analfabetyzm. Rewolucja informacyjno-
technologiczna pozwoliła przenieść się edukacji w cyberprzestrzeń, zwiększając jej 
zasięg, a tym samym zmniejszając liczbę ludzi odciętych od podstawowej edukacji. 
 Rewolucja informacyjna jest zjawiskiem, które objęło swoim zasięgiem wła-
ściwie cały świat. Zawrotne tempo zmian powoduje zmianę kształtu współczesnego 
świata niemal pod każdym względem. Najbardziej widoczne zmiany objęły sposób 
myślenia ludzi, a w konsekwencji zmiany w wielu aspektach życia codziennego. 
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1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
 
 Sprawna komunikacja w dzisiejszym świecie, obok informacji, to klucz do 
osiągnięcia sukcesu. Wszyscy potrzebujemy informacji, aby podejmować świado-
me decyzje i realizować wyznaczone cele. Technologie informacyjno-komunika-
cyjne pozwalają na racjonalizację procesów przepływu danych, następnie przetwa-
rzania ich na informację, a w konsekwencji na tworzenie wiedzy. 
 Technologię informacyjną1 (information technology – IT), od której wywodzą 
się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), można zdefiniować jako ze-
spół środków umożliwiających przetwarzanie danych w systemach informatycz-
nych, a zalicza się do nich: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) oraz 
metody organizacji danych. 
 To właśnie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych oraz sprawnej komunikacji proces edukacyjny nabiera całkiem 
nowego kształtu. 
 Komputer. To bardzo ogólne określenie współczesnego medium komunika-
cyjnego. Potencjał komputerów, ich przewagę nad dotychczasowymi mediami upa-
trywać można w następujących czynnikach2: personalizacja – chodzi o to, że ko-
munikaty przekazywane za pomocą komputerów można adresować do konkretnej 
osoby, najczęściej wymienionej z imienia i nazwiska, zwiększa to niejako skutecz-
ność tychże przekazów; interaktywność – w największym uproszczeniu chodzi  
o możliwość zareagowania na otrzymany komunikat w jak najkrótszym czasie,  
a także o aktualność informacji w momencie dostarczenia do odbiorcy; możliwość 
oddziaływania na zmysły – dzięki multimedialności komputerów, która nie jest 
może równa kontaktom i doznaniom rzeczywistym, możemy również odbierać 
informacje kilkoma zmysłami jednocześnie. Warto dodać, że według raportu spo-
rządzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, dotyczącego tempa wzrostu 
popytu na usługi szerokopasmowe 2010–2012, bardzo silnie zaznacza się trend 
wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę posiadanych przez gospodarstwa domowe kompu-
terów3. Zgodnie z prognozami wcześniej wspomnianego raportu w 2012 roku prze-
ciętna liczba gospodarstw domowych posiadających komputer wzrośnie o 20%  
w porównaniu z rokiem 2007. Tak wyraźny wzrost liczby komputerów nie może 
pozostać bez echa, jeśli chodzi o zmiany w społeczeństwie, i z pewnością wpływa 
na jego kształt. 
 Technologie mobilne, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia przenośne oraz 
oprogramowanie na te urządzenia. Najlepszym przykładem niech będą przenośne 

                                                 
1 E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski: Inżynieria systemów informatycznych w go-

spodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 
2  P. Postma: The new marketing era, McGraw-Hill, New York 1999. 
3 http://www.egospodarka.pl/pliki/UKE-Tempo-wzrostu-popytu-uslugi-szerokopasmowe-

2010-2012.pdf 
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odtwarzacze MP3, dzięki którym możliwe jest odsłuchiwanie książek lub kursów  
w formie audiobooków. Innym przykładem jest oprogramowanie tworzone na tele-
fony komórkowe, służące do kształcenia się, wszelkiego rodzaju słowniki, transla-
tory albo proste kursy poszerzające wiedzę. Coraz powszechniejsze są także przesy-
łane SMS-ami lub MMS-ami kursy nauki języków obcych itp. Jeszcze innym ro-
dzajem urządzeń mobilnych są czytniki książek elektronicznych (e-booków), po-
zwalają one na przechowywanie setek książek w jednym miejscu, w pamięci takie-
go urządzenia.  
 Web 2.0, czyli m.in.: wiki, blog, podcast, videocast, fora internetowe, RSS, 
social media itd. To kolektywny system tworzenia globalnych zasobów wiedzy, do 
którego dostęp mają wszyscy korzystający z sieci Internet. Model Web 2.0 polega 
na kulturze partycypacji poprzez zapraszanie użytkowników do dzielenia się wiedzą 
przez angażowanie ich w czytanie i komentowanie zasobów internetowych, a także 
edytowanie i tworzenie własnych opinii4. Przykładowym rozwiązaniem, które 
wspomaga procesy edukacyjne, jest chociażby social bookmarking – jest to sposób 
na opisywanie (tagowanie) zasobów internetowych, a następnie ich rekomendowa-
nie i współdzielenie. Przykładowe rozwiązania to chociażby wykorzystanie narzę-
dzi cloud computingu, jakie udostępnia Google (Google maps, Google docs). 
 Platformy edukacyjne. Jedną nich, bardzo popularną ze względu na darmo-
wy charakter, jest Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment). Rozwiązanie to służy do organizowania zasobów elektronicznych, które 
stanowić mają rozwinięcie i rozsrzeżenie wykładów lub podręczników. Dzięki pro-
stocie obsługi nauczyciel może szybko i w bardzo profesjonalny sposób przygoto-
wać materiał do indywidualnej albo grupowej nauki danego zagadnienia.  
 Nowoczesne technologie całkowicie zmieniają proces edukacyjny. W dalszej 
części artykułu przedstawiona jest historia i ewolucja edukacji oraz kolejne techno-
logie wykorzystywane na potrzeby nauczania. Proces asymilacji nowych rozwiązań 
na potrzeby edukacji wciąż postępuje. Dzięki mariażowi technologii informacyjnej 
z edukacją możemy obserwować tworzenie się e-learningu jako nowej formy na-
uczania, efektywniejszej i coraz popularniejszej. 
 
 
2. Wpływ nowoczesnych technologii na edukację 
 
 Rewolucja informacyjna wpłynęła na ukształtowanie się nowego zjawiska 
zwanego e-edukacją, czyli nauczania na odległość z wykorzystaniem nowocze-
snych rozwiązań elektronicznych. Wykorzystuje ona wszelkie nowoczesne zdoby-
cze technologiczne: urządzenia, aplikacje, jak i metody przesyłu danych, aby  

                                                 
4  M. Frydenberg, G.B. Shely: WEB 2.0 Concepts and Applications, Course Technology, 

Cengage Learning, Boston 2011. 
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w sposób do tej pory nieosiągalny dostarczać dane potrzebne w procesie edukacji. 
E-edukacja jest więc procesem nauczania, który jest osadzony i zaprojektowany, 
tak aby w całości lub przynajmniej częściowo zdobywanie wiedzy odbywało się  
z wykorzystaniem technologii elektronicznych. 
 Do najważniejszych form przekazu informacji w procesach e-edukacji należą 
m.in.5: 

 Uczenie się korespondencyjne, pierwotnie materiały szkoleniowe przesyła-
ne były w formie papierowej do studentów, obecnie materiały te uzupełnia-
ją CD i DVD. Prekursorami takiego kształcenia są J. Steward i I. Pitman, 
którzy przesyłali materiały do nauki pocztą. W 1833 r. w Nowym Jorku 
powstał uniwersytet nauki korespondencyjnej. 

 Radiowe programy edukacyjne, powstały w 1925 r. wraz z upowszechnie-
niem się radia w USA. 

 Telewizja edukacyjna, rozpowszechniona na Uniwersytecie Stanowym Io-
wa w USA w 1940 r. 

 Komputerowe programy edukacyjne, pojawiły się w trakcie współpracy 
Uniwersytetu Stanforda i firmy IBM. 

 Wideokonferencje. 
 Wykorzystanie platformy internetowej w procesach nauczania. London 

School of Business and Finance (LSBF), zainwestowała ponad 7,5 mln 
funtów w opracowanie internetowej platformy pozwalającej studiować za 
pośrednictwem Internetu (i Facebooka), oferując wysokiej jakości materia-
ły dydaktyczne w formie: nagrań wideo, dokładnych notatek i 24- 
-godzinnego wsparcia6. 

 E-edukacja dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii pozwala osobie 
korzystającej na swobodny wybór tematyki szkolenia, tempa nauczania oraz różno-
rodności dostępnych form nauczania. Z. Nowakowski wskazuje na 3 metatrendy 
globalnej edukacji7: 

 Wspólne tworzenie wiedzy i dzielenie się nią. Klasycznym przykładem 
może tutaj być wolna encyklopedia Wikipedia, opierająca sie na trzech 
prostych zasadach: neutralny punkt widzenia, weryfikowalność oraz zakaz 
umieszczania rezultatów własnej pracy twórczej. 

 Łączenie się ludzi poprzez sieć. Tworzenie społeczności internetowych  
w globalnej gospodarce niesie oczywiście wiele korzyści, ale także wiele 
zagrożeń – szczególnie wśród młodszej części naszego społeczeństwa. Jed-
nym z nich jest np. osłabienie więzi międzyludzkich.  

                                                 
5  J. Bednarek: Media w nauczaniu, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002. 
6  http://socjomania.pl/studia-via-facebook/ 
7  http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/nowakows.pdf 
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 Upowszechnianie elektronicznych platform edukacyjnych. Szybki rozwój 
technologii teleinformatycznych oraz systematycznie tworzone materiały 
szkoleniowe umożliwią dostęp do zasobów edukacyjnych w każdym miej-
scu i czasie. 

 
 
3. Wykorzystanie e-edukacji na polskich uczelniach wyższych 
 
 Badania8 w założeniu miały dostarczyć wyników z możliwie najliczniejszej 
grupy uczelni, tak by uzyskana próba w sposób prosty odzwierciedlała sytuację 
polskiego szkolnictwa wyższego w zakresie e-nauczania. W związku z tym dobrano 
próbę 357 jednostek, należących do podklasy 85.42.B Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności pt. „Szkoły wyższe”. Dane teleadresowe pozyskano z elektronicznej bazy 
danych Business CD firmy HBI Polska Sp. z o.o. Badania uruchomiono w pierw-
szej połowie grudnia i uzyskano 75 odpowiedzi (w tym 17 pełnych odpowiedzi oraz 
57 nieukończonych). Z powodu małej liczby wyników badania ponowiono, z za-
strzeżeniem niewypełniania ankiety przez jednostki, które ankietę już wypełniły, 
tym razem dobierając reprezentatywną grupę 180 uczelni i kierując zapytania bez-
pośrednio do osób lub komórek organizacyjnych w założeniu najlepiej poinformo-
wanych w zakresie oferty dydaktycznej uczelni – w zależności od możliwości po-
zyskania danych kontaktowych ze stron WWW uczelni wybierano jedną 
z osób/komórek organizacyjnych spośród: prorektorów ds. dydaktyki, działów na-
uczania, centrów nauczania na odległość, centrów jakości kształcenia lub dziekana-
tów w przypadku braku kontaktu do wcześniej wymienionych komórek. W ten 
sposób pozyskano kolejnych 59 odpowiedzi (w tym 23 pełne i 36 niedokończo-
nych). Sumarycznie uzyskano 40 pełnych odpowiedzi, odpowiedzi niedokończone 
w liczbie 93 zostały pominięte w dalszych rozważaniach. 
 Spośród badanych uczelni zdecydowaną większość stanowią uczelnie akade-
mickie (55%), a także uczelnie zawodowe (40%). 
 W przypadku kolejnego kryterium, wedle którego możemy rozpatrywać bada-
ne uczelnie, a konkretnie formy ich własności, uzyskano pełne odpowiedzi od 27 
uczelni publicznych (co stanowi 67,5% uzyskanych pełnych odpowiedzi) oraz od 
13 uczelni niepublicznych (32,5%). 
 Trzecim kryterium podziału ankietowanych uczelni jest ich struktura teryto-
rialna. Kryterium to jest o tyle ważne, że e-nauczanie z założenia powinno likwi-
dować bariery lokalizacyjne, stąd niezwykle istotne wydaje się przeprowadzenie 
analizy wpływu struktury terytorialnej na oferowanie możliwości e-nauczania przez 
uczelnie. Na podstawie analizy odpowiedzi trzeba stwierdzić, że wśród badanych 

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

dawczy Katedry Komunikacji Gospodarczej, UE Wrocław, Wrocław 2011. 
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uczelni wszystkie trzy wyspecyfikowane rodzaje struktury terytorialnej były repre-
zentowane przez zbliżoną liczbę uczelni. 
 Po dokonaniu analizy struktury respondentów zadano najistotniejsze dla ca-
łych badań pytanie o to, czy dana uczelnia oferuje prowadzenie działalności  
e-nauczania. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 10 uczelni spo-
śród 40 uwzględnionych w analizie. Pozostałe 30 uczelni z racji braku e-nauczania 
w ofercie z założenia nie odpowiadało na kolejne pytania ankiety. Wśród uczelni 
wyższych, które oferują e-edukację 8 (20%) to uczelnie akademickie, a pozostałe to 
uczelnie zawodowe 2 (5%). 
 Wśród uczelni, które prowadzą nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod e-nauczania aż 80% wykorzystuje takie formy edukacji od ponad 2 lat,  
a jeden z ośrodków akademickich stosuje e-edukację 15 lat, a najkrótszy okres pro-
wadzenia e-nauczania to 1 rok. Uzyskane wyniki wskazywać mogą, że badane 
szkoły wyższe mają doświadczenie w wykorzystaniu edukacji elektronicznej. 
 Jak wynika z przeprowadzonych badań, w kursach prowadzonych metodami 
e-learningu w zbadanych uczelniach uczestniczy przeszło 87 400 uczniów, w tym 
niemalże 56 500 na studiach stacjonarnych i ponad 28 000 na studiach niestacjo-
narnych. Średnio na badaną uczelnię przypada przeszło 4200 studentów korzystają-
cych z takich form nauczania.  
 Ponadto warto zauważyć, że przeciętnie na badanych uczelniach na studiach 
stacjonarnych z e-edukacji korzysta ponad 5600 studentów, na studiach niestacjo-
narnych zaś ponad 2800 uczniów. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką popular-
ność takich form nauczania zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonar-
nych. 
 Badane uczelnie wyższe pytane o powód wdrożenia e-nauczania najczęściej 
wskazywały na chęć zwiększenia atrakcyjności, aż 9 spośród nich wszystkich od-
powiedzi. Najrzadziej występująca odpowiedź dotyczyła rozproszonej struktury 
terytorialnej, tylko 2 zbadane uczelnie wszystkich odpowiedzi. Wynika z niego, że 
bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na podjęcie decyzji, przez badane 
uczelnie o wprowadzaniu e-learningu, są studenci, wskazało na to 7 spośród bada-
nych uczelni, oraz chęć zwiększenia dostępności oferty i dotarcia do szerszego 
grona odbiorców, wybrane przez 6 uczelni wszystkich odpowiedzi. 
 Zdecydowana większość badanych uczelni, bo aż 90%, ma wyodrębnioną 
komórkę odpowiadającą za organizację kursów e-learningowych, a także za ich 
jakość. Takie podejście świadczyć może o coraz większym zainteresowaniu pol-
skich uczelni nowoczesnymi technologiami. Ponadto na pytanie, czy na uczelni 
opracowano standardy prowadzenia kursów e-nauczania, aż 80% odpowiedziało 
twierdząco. Przez wprowadzenie standardów nauczania rozumiano tu: regulaminy, 
standardy metodyczne i organizacyjno-techniczne.   
 Zbadane uczelnie wykorzystują e-nauczanie we wszystkich trybach prowa-
dzenia zajęć. Świadczy to może o uniwersalnym charakterze dobranych technologii, 
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odpowiednich do nauczania grupowego, jak i do nauczania indywidualnego, ale 
również o wysokiej świadomości komórek odpowiedzialnych za e-edukację. Ponad-
to wykorzystanie tak szerokiego wachlarza zajęć pokazuje otwartość nauczycieli 
jak i studentów na nowe technologie i wzajemnie zaufanie. Na wszystkich zbada-
nych uczelniach prowadzone są wykłady w formie e-learningu, na 8 – lektoraty, 
najmniejszą popularnością cieszą się laboratoria. 
 Wszystkie badane uczelnie udostępniają materiały dydaktyczne studentom  
w procesie e-nauczania. Ponadto e-nauczanie wykorzystywane jest w celach kon-
sultacji osobistej jako forma komunikacji między prowadzącym a uczniami, wska-
zało tak 8 spośród badanych uczelni. Jedynie egzaminy, według badanych uczelni, 
nie powinny być prowadzone w formie e-nauczania. Większość uczelni, bo aż 
7, wskazała przydatność e-nauczania dla potrzeb kursów asynchronicznych, tylko 
3 wykorzystują e-nauczanie do kursów on-line. 
 Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań, uczelnie zwróciły najwięk-
szą uwagę na posiadane oprogramowanie i przepustowość łącza, 8 z 10 zbadanych 
uczelni wskazało na te zagadnienia jako bardzo istotne przy prowadzeniu kursów 
realizowanych w formie e-nauczania. Można wnioskować, że są to kluczowe obsza-
ry podczas konfigurowania kursów e-nauczania od strony technologicznej. Ponadto 
7 spośród zbadanych uczelni wskazało na stan uczelnianej sieci komputerowej. 
Najmniej, bo tylko 4, wskazało na dostępność peryferiów komputerowych oraz moc 
obliczeniową komputerów. Przy projektowaniu działań e-nauczania wiele miejsca 
badane uczelnie poświęciły zagadnieniom związanym z siecią komputerową i jej 
stanem oraz przepustowością łącza, świadczyć to może o dużym stopniu wykorzy-
stania rozwiązań sieciowych w procesach e-nauczania. Co więcej, uczelnie podczas 
projektowania i wdrażania kursów e-nauczania wzięły pod uwagę wiele czynników. 
Najwięcej uwagi poświęcono ocenie oprogramowania oraz przepustowości łącza, 
6 spośród badanych uczelni wskazało na te czynniki jako istotne. Dzięki wydajne-
mu łączu internetowemu oraz odpowiedniemu oprogramowaniu zajęcia prowadzo-
ne w trybie e-nauczania mogą mieć formę multimedialną i interaktywną, co zwięk-
sza ich atrakcyjność. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W świetle przeprowadzonych badań dotyczących przygotowania uczelni do 
prowadzenia działalności e-edukacyjnej można stwierdzić, że uczelnie, które wzięły 
udział w badaniach, w niewielkim stopniu wykorzystują tę nowoczesną formę edu-
kacji. Jedynie 10 z 40 uczelni zadeklarowało wykorzystanie jej. Uczelnie te, doce-
niając zalety tej formy edukacji, wykorzystują ją w sposób świadomy, o czym mogą 
świadczyć następujące wnioski wynikające z badań: 
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 posiadanie wyodrębnionych komórek mających czuwać nad organizacją 
kursów e-edukacyjnych, ich jakością i rozwojem, 

 wykorzystanie e-edukacji do prowadzenia zajęć we wszystkich trybach 
(wykłady, ćwiczenia, seminaria itd.), 

 świadome podejście do procesu projektowania platformy e-edukacyjnej, 
 wdrożenie dedykowanej platformy e-edukacyjnej w większości uczelni 

wykorzystujących tę formę nauczania. 
 Podsumowując, za redaktorem portalu Edunews.pl M. Polakiem należy przy-
toczyć kilka najważniejszych zasad, które stosować powinny polskie ośrodki edu-
kacyjne na drodze do innowacyjności9: 

 W centrum szkoły XXI wieku musi znajdować się uczeń. 
 Przekaz kierowany do ucznia powinien być spersonalizowany – dopasowa-

ny do jego preferencji i stylów uczenia się. 
 Polskie ośrodki kształcenia potrzebują mądrego wdrożenia nowych techno-

logii nie tylko ze względu na infrastrukturę, ale również w kontekście two-
rzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych, które wykorzystywane będą  
w procesie edukacji przez różnorakie mobilne i stacjonarne urządzenia cy-
frowe. 

 E-edukacja jako forma kształcenia ma coraz większe grono użytkowników 
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pojawiają się wciąż nowe ośrodki wyko-
rzystujące edukację elektroniczną, a te, które już wykorzystują tę formę nauczania, 
robią to w sposób świadomy. 
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THE APPLICATION OF E-EDUCATION PLATFORM  
ON POLISH UNIVERSITIES 

 
Summary 

 
 This article presents in a brief way the application of ICT in e-education. Authors 
also presents recent research findings of a research conducted on Polish universities 
concerning the state e-education in this research hubs.  
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Wprowadzenie 
 
 Ostatnie lata charakteryzuje wzmożone zainteresowanie rozwojem koncepcji 
e-administracji (e-government)1 . Wiele państw i regionów dostrzega w niej nowe 
możliwości komunikowania się z obywatelami i załatwiania spraw urzędowych on-
line oraz nowatorskie podejście do zarządzania całą administracją. Pierwsze wyniki 
badań potwierdzają, że wykorzystywanie systemów e-administracji przyczynia się 
do poprawy efektywności i transparentności usług administracyjnych oraz większej 
partycypacji obywateli i firm w procesie podejmowania decyzji administracyjnych2. 

                                                 
1  D. Aldrich, J.C. Berlot, C.R. McClure: E-Government: Initiatives, Development and Is-

sues, „Government Information Quarterly” 2002, vol. 19(4); N.K. Hanna: Transforming Govern-
ment and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing 
World, Springer, New York 2010; R. Heeks: Benchmarking E-government: Improving the Na-
tional and International Measurement, Evaluation and Comparison of E-government, w: G.P. 
Sahu, Y.K. Dwivedi, V. Weerakkody (eds.): E-government Development and Diffusion: Inhibi-
tors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009; R. Heeks, S. Bailur: Ana-
lyzing E-government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods, and Practice, 
„Government Information Quarterly” 2007, vol. 24; M. Hovard: E-government Across the Globe, 
„Government Finance Review” vol. 17(4); K. Siau, Y. Long: Factors Impacting E-government 
Development, w: International Conference in Information Systems, Washington DC, Dec. 11–15, 
2004; S.C. Srivastava, T.S.H. Teo: What Facilitates E-government Development? A Cross-
country Analysis, „Electronic Government, an International Journal” 2007, vol. 4(4); E-
Government Survey. From E-government to Connected Governance, New York 2008; 
E-Government Survey. Leveraging E-government at a Time of Financial and Economic Crisis, 
New York 2010.  

2  S. Assar, I. Boughzala, I. Boydens: Practical Studies in E-Government: Best Practices 
from Around the Word, Springer, New York 2010; G.P. Sahu, Y.K. Dwivedi, V. Weerakkody 
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 Analiza problematyki e-administracji pokazuje, że niektóre państwa, zwłasz-
cza wysokorozwinięte, osiągnęły zadowalający poziom jej rozwoju. Jednak cały 
czas wiele regionów znajduje się na początkowych etapach tworzenia i wdrożenia 
tej koncepcji3.  
 Celem artykułu jest ocena rozwoju e-administracji w województwie śląskim. 
Oceny tej dokonano w oparciu o prace empiryczne na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego na Śląsku4 oraz na podstawie przeprowadzonych badań jakościo-
wych. W artykule przedstawiono istotę i zakres e-administracji oraz najważniejsze 
relacje składające się na nią. Zaprezentowano różne modele stosowane do oceny 
poziomu dojrzałości e-usług publicznych. W części praktycznej, wykorzystując 
model Unii Europejskiej służący do oceny e-usług oraz regionalną platformę 
SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dokonano 
diagnozy e-usług publicznych w regionie śląskim. 
 Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowaniu działań mają-
cych na celu poprawę rozwoju e-administracji zarówno w poszczególnych regio-
nach, jak i w kraju. 
 
 
1. Przegląd literatury przedmiotu 
 
1.1. Definicja i zakres e-administracji  
 
 Analizując literaturę przedmiotu, trudno nie zauważyć, że konotacja terminu 
e-administracja jest różnorodna. W wąskim znaczeniu e-administracja oznacza 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez jednost-
ki i agencje rządowe. W szerokim ujęciu utożsamiania jest z katalizatorem wszel-
kich zmian w obszarze szeroko rozumianego zarządzania publicznego5.  
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje  
e-administrację jako narzędzie (ICT, a zwłaszcza Internet), które służy do efektyw-
nego zarządzania administracją6. Firma konsultingowa Gartner Group utożsamia  
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3  E-Government Survey. From E-government to Connected Governance, New York 2008; 
E-Government Survey. Leveraging E-government at a Time of Financial and Economic Crisis, 
New York 2010.  

4  C.M. Olszak, E. Ziemba (red.): Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach, Katowice 2010. 

5  K. Kraemer, J.L. King: Information Technology and Administrative Reform: will  
E-government be Different?, „International Journal of Electronic Government Ressearch” 2006, 
vol. 2(1).  

6  The E-government Project, OECD 2001, www.oecd.org 
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e-administrację z transformacją dokonującą się wewnątrz sektora publicznego oraz 
w ramach jego powiązań z otoczeniem. Wykorzystywanie ICT powinno służyć 
głównie do optymalizacji wykonywania różnorodnych usług publicznych7.  
 Z kolei Bank Światowy interpretuje e-administrację jako zastosowanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (sieci szerokopasmowe, Internet, telefonia 
komórkowa) przez jednostki administracji publicznej do doskonalenia relacji  
z obywatelami, biznesem oraz urzędami8.  
 Komisja Europejska definiuje e-administrację jako wykorzystanie ICT 
w administracji publicznej w ścisłym połączeniu z niezbędnymi zmianami organi-
zacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, aby poprawić jakość 
świadczonych przez administrację usług oraz uczynić efektywniejszym proces 
sprawowania polityki9.  
 Stosunkowo często e-administracja utożsamiana jest z zastosowaniem techno-
logii handlu elektronicznego na potrzeby jednostek administracji publicznej i poje-
dynczych obywateli10. Umożliwia ona łatwy dostęp do różnorodnych informacji 
i usług publicznych11. Jest to zatem szybki i efektywny sposób na wykonywanie 
różnych transakcji z obywatelami, biznesem oraz w obrębie jednostek administracji 
publicznej.  
 Podsumowując, można stwierdzić, że wśród badaczy nie ma zgodności co do 
jednoznacznej interpretacji terminu e-administracja. Większość jednak przyznaje, 
że wiąże się ona z zastosowaniem nowoczesnych ICT (e-mail, Interent, EDI, smart 
cards, faks, kioski internetowe, telefonia komórkowa), które oferują obywatelom 
i firmom nowe możliwości komunikowania się z jednostkami administracji pu-
blicznej oraz załatwiania wszelkich spraw administracyjnych drogą elektroniczną. 
Najważniejsze cechy tak rozumianej e-administracji przedstawiono w tabeli 1.  

                                                 
7  Gartner’s Four Phases of E-government Model, Gartner Group 2000, www.gartner.com. 
8  LAC PREM – Issues Note: E-government and the World Bank, The World Bank, No-

vember 5, 2001. 
9  D. Bogucki: eGovernment w Unii Europejskiej, „eAdministracja” 2005, nr 1. 
10  D. Chaffey: E-business and E-commerce Management, Pearson-Prentice Hall, New York 

2007. 
11  E. Turban, D. King, J.K. Lee, D. Viehland: Electronic Commerce: a Managerial Pers-

pective, Pearson-Prentice Hall, New Jersey 2004. 
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Tabela 1 
Atrybuty e-administracji 

 

Atrybuty Opis 

Wykorzystanie ICT Wykorzystanie różnorodnych technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych, które w znaczący sposób rozszerzają 

możliwości administracji  

Dostarczanie informacji i usług  Dostarczanie wszelkich informacji i usług obywatelom oraz 

firmom 

Transparentość i odpowiedzial-

ność  

Inicjatywy e-administracji powinny być przejrzyste i wiary-

godne zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych intere-

sariuszy  

Organizacyjna i strukturalna 

transformacja  

Dokonywanie różnych transformacji w zakresie metod pracy, 

obiegu dokumentów, procedur załatwiania spraw itp.  

Integracja 

 

Integracja stron internetowych różnych departamentów admi-

nistracji i agencji, umożliwiająca użytkownikom łatwy dostęp 

do informacji publicznej  

Efektywne zarządzanie Nowoczesny model zarządzania, a zwłaszcza zrządzanie 

informacją i wiedzą  
 
Źródło:  B. Maheshwari, V. Kumar, U. Kumar, V. Sharn: A Framework for E-government 

Portal Development, w: G.P. Sahu, Y.K. Dwivedi, V. Weerakkody (eds.):  
E-government Development …, op. cit. 

 
 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że celem e-administracji jest 
wzrost dostępności i efektywności świadczenia usług publicznych. Powinna ona 
uproszczać załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwiać uzyskiwanie wszelkich 
publicznych informacji drogą elektroniczną. Realizacja e-administracji wiąże się  
z wykorzystaniem różnorodnych ICT. Służą one do przebudowy procesów we-
wnętrznych, zmiany sposobu świadczenia usług oraz koordynacji i integracji proce-
sów zachodzących w różnych urzędach12.  
 

                                                 
12 T. Almarabeh, A. AbuAli: A General Framework for E-Government: Definition Maturity 

Challenges, Opportunities, and Success, „European Journal of Scientific Research” 2010, 
vol. 39(1); S. Bretschneider: Information Technology, E-government, and Institutional Change, 
„Public Administration Review” 2003, vol. 63(6); B. Maheshwari, V. Kumar, U. Kumar, V. 
Sharn: A Framework for E-government…, op. cit.; Strategia rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 2008, www.mswia.gov.pl/strategia/ 
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1.2. Rodzaje relacji w e-administracji 
 
 W ujęciu procesowym e-administracja to proces polegający na ciągłym do-
skonaleniu jakości świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem ICT. Usługi te 
są efektem istnienia różnych relacji zachodzących w jednostkach administracji 
publicznej i na styku administracji z otoczeniem (rysunek 1). Relacje zewnętrzne 
obejmują współdziałanie urzędów administracji publicznej i przedsiębiorców (A2B, 
B2A) oraz relacje pomiędzy urzędami administracji publicznej i obywatelami 
(A2C, C2A). Natomiast relacje wewnętrzne to związki zachodzące pomiędzy urzę-
dami administracji publicznej (A2A) oraz urzędami i pracownikami (A2E, E2A).13  
 

 
 

Rys. 1. Rodzaje relacji w e-administracji 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kategoria A2B i B2A dotyczy wszelkich interakcji jednostek administracji  
z biznesem, z firmami i różnego rodzaju instytucjami. Odnosi się do działalności,  
w której jednostki administracji publicznej udostępniają biznesowi informacje  

                                                 
13  C.J. Anumba, K. Ruikar: E-business in Construction, John Wiley & Sons, Oxford 2008; 

A. Meier, H. Stormer: eBusiness & eCommerce. Managing the Digital Value Chain, Springer, 
Berlin 2009. 
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i usługi, a biznes kontaktuje się z jednostkami administracji publicznej, udostępnia-
jąc im informacje oraz składając zamówienia na informacje i usługi. 
 Kategoria A2C i C2A jest chyba najbardziej wymowna i widoczna. Obejmuje 
swoim zakresem relacje między administracją i obywatelami. Głównym celem tego 
typu relacji jest umożliwienie obywatelom składania wniosków i podań oraz otrzy-
mywanie informacji oraz załatwianie spraw administracyjnych drogą elektroniczną. 
Obywatele mają możliwość zadawania pytań, otrzymywania odpowiedzi od jedno-
stek administracji publicznej, dokonywania płatności, ubiegania się o różnego ro-
dzaju pozwolenia i zaświadczenia, a także aktualizowania dokumentów. Jednostki 
administracji publicznej mogą udostępniać i rozpowszechniać informacje w sieci, 
prowadzić szkolenia i pomagać obywatelom w sprawach urzędowych14.  
 Kategoria A2A obejmuje wszelkie działania między organami administracji 
publicznej oraz podmiotami w ramach określonej jednostki administracyjnej, czyli 
dotyczy wymiany informacji między organami władzy wykonawczej, sądowniczej 
itp. Teoretycznie interakcje A2A powinny doprowadzić do większej współpracy 
między różnymi szczeblami jednostek administracji15. Okazuje się jednak, że  
w niektórych przypadkach dzielenie się informacją może doprowadzać do konflik-
tów interesów i utrudnienia kooperacji16.  
 Relacje A2E i E2A mają służyć do poprawy komunikacji między jednostkami 
administracji publicznej a jej pracownikami. Do tego celu mogą wykorzystywać 
systemy elektronicznego obiegu dokumentacji, pocztę intranetową itp. 
 
1.3. Modele dojrzałości usług e-administracji 
 
 W literaturze przedmiotu można spotkać różne koncepcje służące do oceny 
dojrzałości rozwoju e-administracji. Często określane są one mianem modeli doj-
rzałości e-usług publicznych17. 

                                                 
14  M. Ramaswamy, A.N. Selian: e-Government in Transition Countries: Prospects and 

Challenges, w: Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences HICSS ’06, Kauai 2006.  

15  M.R. Wimmer: Knowledge Management in Electronic Government, w: Proceedings of 
5th IFIP International Working Conference KMGov 2004, Springer, New York 2004. 

16  V. Homburg, V. Bekkers: The Back-Office of eGovernment, w: Proceedings of the 35th 
Hawaii International Conference on System Sciences HICSS 35, Big Island 2002. 

17  T. Almarabeh, A. AbuAli: A General Framework…, op. cit.; G. Karokola, L. Yngström: 
Discussing E-Government Maturity Models for Developing World – Security View, w: Proceed-
ings of Information Security for South Africa ISSA 2009, Johannesburg 2009; K. Layne, J. Lee: 
Developing Fully Functional e-Government: A Four Stage Model, „Government Information 
Quarterly” 2001, vol. 18(2); C.G. Reddick: A Two-Stage Model of E-government Growth: Theo-
ries and Empirical Evidence for US Cities, „Government Information Quarterly” 2004, vol. 21(1); 
H. Safari, K. Haki, A. Mohammadian, E. Farazmand, G. Khoshsima, A. Moslehi: eGovernment 
Maturity Model (eGMM), Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise Informa-
tion Systems, Porto 2004.  
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 Znanym modelem w tym zakresie jest propozycja K. Layne’a i J. Lee18. Auto-
rzy wskazali na cztery etapy rozwoju e-administracji, obejmujące: (1) katalogowa-
nie, (2) transakcje, (3) integrację pionową oraz (4) integrację poziomą. Przechodze-
nie z jednego etapu na kolejny wiąże się z coraz większą złożonością wykonywa-
nych operacji i ich integracją. K.V. Andersen i H.Z. Henriksen zaproponowali uzu-
pełnienie wspomnianego modelu dojrzałości o strategiczne zastosowania ICT 
w administracji publicznej. Koncepcja ta została nazwana modelem przebudowy 
procesów sektora publicznego (Public Sector Process Rebuilding – PSPR)19 . Auto-
rzy twierdzą, że przesłanką do rozwoju takiego modelu jest chęć poprawy jakości  
i efektywności przetwarzania informacji na potrzeby administracji publicznej. 
 Bank Światowy proponuje model rozwoju e-administracji analogiczny do 
modelu w handlu elektronicznym, w którym wyróżnia się cztery następujące etapy: 
(1) informacyjny, (2) interaktywny, (3) transakcyjny oraz (4) dostawy. Z badań 
Banku Światowego oraz ONZ wynika, że duża część urzędów administracji pu-
blicznej znajduje na pierwszym etapie rozwoju20.  
 Komplementarny w stosunku do propozycji Banku Światowego, jest model 
zaproponowany przez ONZ, który składa się z pięciu etapów21. Etap początkowy 
wyraża się w statycznej prezentacji najważniejszych informacji w sieci na temat 
jednostek administracji publicznej. Drugi etap wiąże się z pojawieniem dynamicz-
nych stron WWW i lepszą wizualizacją informacji. Dla administracji publicznej 
oznacza ułatwienia modyfikacji zawartości stron internetowych i poprawę ich funk-
cjonalności. Osiągnięcie trzeciego etapu rozwoju e-administracji, tzw. interaktyw-
nego, związane jest z faktem, że obywatele mogą pobierać ze stron internetowych 
formularze on-line, wysyłać pocztę elektroniczną do urzędników i komunikować 
się z urzędami za pośrednictwem sieci Web. Poziom czwarty, określany transakcyj-
nym, wiąże się z możliwością załatwiania spraw urzędowych on-line i dokonywa-
nia płatności poprzez Internet. Ostatni etap jest przykładem pełnej integracji róż-
nych e-usług w obszarze całej administracji publicznej (nie tylko pojedynczych 
jednostek).  
 Firma konsultingowa Deloitte & Touche, prowadząca badania nad rozwojem 
e-administracji, zaproponowała sześcioetapowy model transformacji e-admini-

                                                 
18  K. Layne, J. Lee: Developing Fully Functional e-Government: A Four Stage Model, 

„Government Information Quarterly” 2001, vol. 18(2).  
19  K.V. Andersen, H.Z. Henriksen: E-Government Maturity Models: Extension of the Layne 

and Lee Model, „Government Information Quarterly” 2006, vol. 23 (2). 
20  Ibidem; A Definition of E-Government, The World Bank, Washington DC 2003; Ben-

chmarking E-Government: A Global Perspective, United Union – American Standard Public 
Administration 2001, www.ncc.gov.ph/ files/un-aspa5stagesegovt.pdf 

21  Benchmarking E-Government: A Global Perspective, United Union – American Standard 
Public Administration 2001, www.ncc.gov.ph/files/un-aspa5stagesegovt.pdf 
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stracji22. Etapy te odpowiednio obejmują: rozpowszechnianie informacji, wykony-
wanie transakcji, wielozadaniowe portale, spersonalizowane portale, grupowanie 
usług, pełną integrację i transformację administracji23. 
 Trudno nie zauważyć, że wiele z wymienionych poziomów dojrzałości  
e-administracji wykazuje spójność z propozycją stworzoną przez kraje Unii Euro-
pejskiej. Zwraca się w niej uwagę na cztery poziomy dojrzałości usług e-admini-
stracji:24 

 informacyjny – urzędy publikują informacje w sieci WWW, a obywatele 
i przedsiębiorcy uzyskują potrzebne informacje, przeglądając serwisy in-
ternetowe urzędów na komputerach lub w specjalnych kioskach informa-
cyjnych; 

 interakcyjny – obywatele i przedsiębiorcy komunikują się drogą elektro-
niczną z pojedynczymi urzędami, ale urzędy niekoniecznie komunikują się 
z nimi drogą elektroniczną; 

 transakcyjny – obywatele i przedsiębiorcy komunikują się drogą elektro-
niczną z pojedynczymi urzędami, a urzędy również elektronicznie im od-
powiadają; 

 integracyjny – portale internetowe udostępniają informacje z różnych urzę-
dów i umożliwiają realizację relacji na poziomie transakcyjnym.  

 Poziom ostatni stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbęd-
nych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną – od 
uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich wypełnienie 
(także z wykorzystaniem formularzy on-line na stronie internetowej) i odesłanie 
drogą elektroniczną aż do uiszczenia wymaganych opłat i otrzymania oficjalnego 
pozwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który dana osoba czy 
przedsiębiorca występuje. Rozwiązania tej klasy w różnych regionach, a nawet 
krajach UE powinny być ze sobą spójne i tworzyć wspólny system informacji  
i usług publicznych dostępny dla obywateli oraz przedsiębiorców wszystkich 
państw. Wymaga to przede wszystkim wpisania się w ramy tzw. interoperacyjności, 
którą należy rozumieć jako zbiór założeń, metodyk, standardów i specyfikacji re-
komendowanych dla urzędów administracji publicznej, aby mogły one sprawnie 
współpracować ze sobą25. 
 Trudno nie zgodzić się z opinią, że czwarty poziom integracji usług  
w e-administracji jest etapem najbardziej dojrzałym i docelowym. Jego realizacja 

                                                 
22  W.Y. Wong: At the Dawn of E-Government. Deloitte and Touch Study Report, Deloitte 

& Touch, New York 2000. 
23  E. Turban, D. King, J.K. Lee, D. Viehland: Electronic Commerce: a Managerial Pers-

pective, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004. 
24  European Interoperability Framework for European Public Services (EIF). Version 2.0, 

2009, www.mswia.gov.pl/portal/pl/256/7879/Europejskie_Ramy_Interoperacyjnosci_20.html. 
25  Ibidem. 
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jest jednak przedsięwzięciem niezwykle złożonym i trudnym, wymagającym prze-
zwyciężania różnorodnych problemów natury organizacyjnej, prawnej, informacyj-
nej oraz technologicznej26. 
 
1.4. Unia Europejska wobec rozwoju e-administracji 
 
 W 2000 roku Komisja Europejska zarekomendowała 20 podstawowych usług 
administracji publicznej, które powinny być w krajach unijnych do 2005 roku do-
stępne on-line, przynajmniej na trzecim poziomie dojrzałości usług – tzw. transak-
cyjnym (tabela 2). Niestety, poziom ten jest w Polsce dwukrotnie niższy niż średnia 
unijna. Na przykład w 2007 roku wynosił on 25%, przy średniej unijnej 59% i przy 
średniej dla trzech krajów Unii Europejskiej, będących liderami w tej kategorii  
– 95%27. Jedynie cztery usługi osiągnęły poziom transakcyjny, a mianowicie: po-
średnictwo pracy, deklaracje celne, obowiązkowe ubezpieczania społeczne, wysy-
łanie danych statystycznych.  
 W tej sytuacji trudno nie zgodzić się z opinią, że poziom rozwoju e-usług  
w Polsce wymaga znaczącej poprawy. Wiąże się to z koniecznością podjęcia różno-
rodnych inicjatyw i prac nie tylko na szczeblu krajowym, ale także regionalnym. 
Ogromna rola przypada tutaj władzom regionalnym i instytucjom samorządowym. 
Dobrą ilustracją tego zjawiska są działania podejmowane w regionie śląskim, mają-
ce na celu poprawę jakości świadczenia e-usług publicznych.  
 
 
2. Metodologia badań 
 
 Celem badań była ocena rozwoju e-administracji w województwie śląskim,  
w tym m.in. odpowiedź na pytania: jakie usługi są oferowane obywatelom i firmom 
oraz jaki jest ich poziom dojrzałości. Do rozwiązania powyższego problemu zasto-
sowano studium przypadku. Analiza pojedynczego, ale rzeczywistego przypadku, 
jakim jest System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, pozwoliła 
na zdiagnozowanie rozwiązań wartych naśladowania w zakresie rozwoju  
e-administracji (a zwłaszcza w relacjach administracja–obywatel oraz administra-
cja–biznes) oraz błędów, które należy minimalizować lub których należy wręcz 
unikać. 
 

                                                 
26  W. Lam: Barriers to e-Government Integration, „The Journal of Enterprise Information 

Management” 2005, vol. 18(5); M.M. Kamal, M. Themistocleous, V. Morabito: Evaluating  
e-Government Infrastructure Through Enterprise Application Integration (EAI), w: Z. Irani,  
P. Love (eds.): Evaluating Information Systems. Public and Private Sektor, Butterworth-
Heinemann Elsevier, New York 2008. 

27  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013…, op. cit. 
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Tabela 2 
Podstawowe e-usługi publiczne rekomendowane przez Unię Europejską 

 
Lp. Usługi dla obywateli Lp. Usługi dla przedsiębiorstw 

1. Podatek od osób fizycznych  1. 
Obowiązkowe ubezpiecza-
nia społeczne (ZUS) 

2. Pośrednictwo pracy 2. 
Rejestracja działalności 
gospodarczej 

3. 
Świadczenia społeczne (zasiłek dla bezrobotnych, 
zasiłek rodzinny, ubezpieczenia chorobowe, 
stypendium naukowe) 

3. Podatek od osób prawnych 

4. 
Dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobi-
sty, prawo jazdy) 

4. Podatek VAT 

5. Rejestracja pojazdu  5. Dane statystyczne 
6. Pozwolenie na budowę 6. Deklaracje celne 
7. Policja – obsługa zgłoszeń  7. Zezwolenia i certyfikaty 

8. 
Katalogi bibliotek publicznych i ich przeszukiwa-
nie  

8. Zamówienia publiczne 

9. 
Akty stanu cywilnego (urodzenia, zawarcia 
związku małżeńskiego, zgonu) 

  

10. Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie   
11. Ewidencja meldunkowa    

12. 

Usługi związane ze zdrowiem (interaktywna 
porada lekarska w zakresie dostępności usług  
w różnych placówkach medycznych, umówienie 
wizyty u lekarza) 

  

 
Źródło:  eEurope. An Information Society for All, 2000, http://europa.eu/legislation_ sum-

maries/information_society/l24221_en.htm 
 
 
3. Wyniki badań 
 
 Do rozwojowu e-administracji w regionie śląskim wykorzystano platformę 
SEKAP. Była ona tworzona w latach 2005–2008, w ramach projektu finansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami  
w projekcie były 54 jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, urzędy 
powiatowe, Urząd Marszałkowski), liderem zaś – Samorząd Województwa Ślą-
skiego.  
 Celem systemu SEKAP jest dostarczanie obywatelom i firmom e-usług pu-
blicznych, a to wiąże się jednocześnie z:  

 obniżeniem kosztów świadczenia usług publicznych, 
 podniesieniem jakości usług publicznych, 
 poszerzeniem oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, 
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 poprawą warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 ze zwiększeniem stopnia wykorzystania ICT przez mieszkańców regionu, 
 ze wzrostem konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.  

 Obecnie poprzez system SEKAP świadczy swoje usługi 79 urzędów admini-
stracji publicznej (www.sekap.pl). Usługi obejmują relacje A2C/C2A, A2B/B2A  
i A2A, a ich rodzaje są następujące: dowody osobiste i meldunki, działalność go-
spodarcza, geodezja i kartografia, komunikacja, drogownictwo i transport, kultura, 
sport, turystyka i oświata, ochrona środowiska, podatki i opłaty, rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo i rybołówstwo, sprawy obywatelskie, zdrowie i sprawy społeczne. 
Wszystkie urzędy w SEKAP mają jednolity standard realizacji usług i takie same 
formularze. 
 W Katalogu spraw systemu SEKAP mieści się około 100 różnych usług pu-
blicznych, w tym wszystkie usługi rekomendowane przez Komisję Europejską (ta-
bela 2). Ich analiza, w kontekście opisanych wcześniej poziomów dojrzałości  
e-usług zaproponowanych przez UE, pozwala stwierdzić, że większość z nich jest 
obecnie dostępnych dla obywateli i dla firm na pierwszym poziomie dojrzałości  
– poziomie informacyjnym. Oznacza to, iż obywatele i firmy mogą zapoznać się 
z procedurą załatwienia sprawy, poznać przepisy regulujące sprawę oraz pobrać 
niezbędne formularze, które następnie należy wypełnić i osobiście lub za pomocą 
poczty tradycyjnej złożyć w urzędzie. Również w sposób tradycyjny odbiera się 
stosowne zaświadczenia i decyzje administracyjne. Cześć usług jest na interakcyj-
nym poziomie dojrzałości. Wówczas obywatele i firmy komunikują się drogą elek-
troniczną z urzędami, np. przesyłając odpowiedni wniosek za pomocą tzw. Skrzyn-
ki kontaktowej, ale odbiór stosownego zaświadczenia lub decyzji następuje osobi-
ście w urzędzie. Najmniej usług jest realizowanych na trzecim poziomie dojrzałości 
– poziomie transakcyjnym. Aby skorzystać z takiej usługi, należy wypełnić elektro-
niczny formularz i wysyłać go elektronicznie poprzez Skrzynkę kontaktową do 
urzędu. Również drogą elektroniczną otrzymuje się decyzję administracyjną. Po-
nadto można w dowolnej chwili sprawdzić stan sprawy i ustalić, na jakim etapie 
realizacji się znajduje.  
 Wart podkreślenia jest fakt, że dostępność usług na poziomie interakcyjnym  
i transakcyjnym uzależniona jest od konkretnego urzędu. Aby możliwe było korzy-
stanie z takich usług, urzędy muszą opracować karty usług (rysunek 2) oraz udo-
stępnić obywatelom i przedsiębiorstwom e-formularze. Najbardziej zaawansowany 
pod tym względem jest Urząd Miasta Katowice. Bez konieczności odbycia wizyty 
w urzędzie można za pośrednictwem SEKAP zrealizować kilkadziesiąt usług. Nie-
stety, w styczniu 2011 roku w Katowicach załatwiono w ten sposób tylko 30 spraw.  
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Rys. 2. Karta usługi w SEKAP 

Źródło: https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=6778 

 
 Przykładowe e-usługi publiczne dla obywateli (A2C/C2A) oraz firm 
(A2B/B/A) udostępnione na poszczególnych poziomach dojrzałości przez Urząd 
Miasta Katowice przedstawiono w tabeli 3. 
 Do rejestracji w systemie, wypełniania formularzy, ich wysyłania oraz odbie-
rania korespondencji konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego (kwalifi-
kowanego bądź niekwalifikowanego). Uzyskanie darmowego podpisu niekwalifi-
kowanego Centrum Certyfikacji SEKAP wiąże się z wypełnieniem i wysłaniem 
wniosku elektronicznego do CC SEKAP oraz podpisaniem umowy cywilnopraw-
nej. Po otrzymaniu podpisu elektronicznego można w pełni korzystać z usług 
SEKAP.  
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Tabela 3 
Poziomy dojrzałości e-usług publicznych w SEKAP 

 
Informacyjny Interakcyjny Transakcyjny 

 Zameldowanie 
na pobyt cza-
sowy 

 Wydanie do-
wodu osobiste-
go po raz 
pierwszy osobie 
powyżej 18 lat 

 Zgłoszenie 
utraty dowodu 
osobistego 

 

 Wydanie wtórnika 
prawa jazdy z powo-
du jego utraty (zagu-
bienie, kradzież, 
zniszczenie) 

 Ustawowa wymiana 
prawa jazdy 

 Stypendia dla uzdol-
nionej młodzieży wo-
jewództwa śląskiego 

 Wydanie zaświad-
czenia o niezaleganiu 
w podatkach lub 
stwierdzające stan 
zaległości 

 Wydanie zaświad-
czenia o wysokości 
zaległości podatko-
wych podatnika 

 Wydanie karty par-
kingowej dla osoby 
niepełnosprawnej 

 Wydanie zaświadczenia z akt meldunko-
wych 

 Wymeldowanie z pobytu stałego i czaso-
wego  

 Udostępnienie danych z akt ewidencji 
ludności lub dowodów osobistych 

 Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej 

 Zgłoszenie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej 

 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

 Wpis do ewidencji klubów sportowych  

 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych 

 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów  

 Udzielenie koncesji na poszukiwanie  
i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych 

 Zgłoszenie powstania obowiązku podatku 
rolnego  

 Wydanie karty wędkarskiej lub karty ło-
wiectwa podwodnego 

 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu 
ryb 

 Zezwolenie na sprowadzenie zwłok 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem SEKAP. Rozpoczęto prace nad 
projektem SEKAP II. Na jego realizację pozyskano środki finansowe z Unii Euro-
pejskiej. Zaplanowano rozbudowę systemu polegającą przede wszystkim na wpro-
wadzeniu kolejnych usług na trzeci poziom dojrzałości – poziom transakcyjny. 
Ponadto prowadzone będą dalsze prace nad interoperacyjnością na poziomie orga-
nizacyjnym, a także technicznym i semantycznym. Zaplanowano również zintensy-
fikowanie prac mających na celu lepsze rozpowszechnienie systemu SEKAP  
w regionie. Docelowo planuje się, żeby była możliwość załatwienia spraw 
w urzędzie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.  
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Podsumowanie 
 
 System SEKAP jest przykładem dobrej praktyki budowy e-administracji  
w regionie. Wiele koncepcji i rozwiązań powstałych w trakcie prac projektowych  
i wdrożeniowych ma charakter uniwersalny. Są to zatem koncepcje i rozwiązania 
warte skopiowania.  
 Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie rekomendacji 
dla skutecznej budowy i wdrażania e-administracji. Rekomendacje te są ważne nie 
tylko dla regionu śląskiego, ale także dla innych regionów i krajów, które stoją  
w obliczu transformacji administracji w e-administrację. Równocześnie mogą także 
przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powodzenia takiej transformacji. Wśród 
najistotniejszych wymienić należy: 

 Obecnie celem przedsięwzięć dotyczących budowy e-administracji powin-
no być udostępnianie e-usług publicznych obywatelom i biznesowi przy-
najmniej na trzecim poziomie dojrzałości. 

 Budowa i rozwój e-administracji wymagają kreowania świadomości oby-
wateli, firm i jednostek administracji publicznej oraz promocji projektów  
i wdrożeń e-administracji. Kształtowanie odpowiedniej kultury informa-
cyjnej, kreowanie zachowań ludzi i motywowanie ich do korzystania  
z e-usług publicznych oraz rozwój kompetencji w zakresie wykorzystywa-
nia e-usług publicznych są podstawą rozwoju e-administracji. 

 Budowa i rozwój e-administracji wymagają stworzenia jednej, wspólnej ar-
chitektury korporacyjnej dla administracji, obejmującej ludzi, procesy biz-
nesowe, struktury organizacyjne oraz systemy informatyczne. 

 Budowa i rozwój e-administracji wymagają ogromnej determinacji władz 
regionalnych i przedstawicieli różnych gremiów (biznesu, naukowców, 
przedstawicieli administracji publicznej).  

 Konieczne jest przeciwdziałanie wszelkim barierom utrudniającym wyko-
rzystywanie e-administracji. Są to głównie bariery ekonomiczne związane 
z wysokimi kosztami dostępu do Internetu, kosztami zakupu komputerów 
czy elektronicznego podpisu. Jest to szczególnie istotne w przypadku oby-
wateli, a także małych i średnich przedsiębiorstw. 
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E-GOVERNMENT DEVELOPMENT. TYPES AND MATURITY LEVELS  
OF E-ADMINISTRATION SERVICES IN THE SILESIAN REGION 

 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is to assess the development of e-government in the Silesian 
region. The paper explains the nature, scope and key relationships occurring in the  
e-government. Various models used to assess the maturity level of e-public services is 
then presented. In the practical part, using the model of the European Union and the 
regional platform SEKAP (Electronic Communication System for Public Administra-
tion), the diagnosis of public e-services in the Silesian region was made. The article 
ends with recommendations for the development and improvement of e-public services. 
 

Translated by Celina M. Olszak, Ewa Ziemba 
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E-LEARNING JAKO ELEMENT E-BIZNESU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Początki zdalnego nauczania datowane są na długo przed rozpoczęciem się 
tzw. ery Internetu. Początkowo były to kursy korespondencyjne, potem radiowe lub 
telewizyjne. Ich oddźwięk w pewnych krajach był dość znaczny – wiele osób ak-
tywnie uczestniczyło w takiej formie szkoleń lub edukacji. W Polsce jeden z więk-
szych sukcesów został odniesiony w zakresie szkoleń oraz form edukacji poprzez 
specjalnie przygotowane programy telewizyjne (wraz z zapleczem organizacyjnym)  
w tematyce rolniczej. Pojawienie się Internetu i upowszechnienie dostępu to tego 
medium bardzo mocno wpłynęło na zdalne nauczanie – pojawiły się nowe formy  
i narzędzia w większości udostępniane właśnie przez Internet. Drugim znaczącym 
bodźcem rozwoju zjawiska określanego obecnie najogólniej jako WBL (Web-Based 
Learning) jest upowszechnienie się wśród społeczeństwa tzw. edukacji przez całe 
życie (life long learning). To pośrednio wymuszone przez warunki gospodarcze 
zjawisko spowodowane jest: 

 stałą potrzebą aktualizacji i rozwoju wiedzy oraz umiejętności, 
 koniecznością szkoleń spowodowanych stale rosnącą liczbą zmian stano-

wisk lub też pracodawców, 
 koniecznością śledzenia nowinek, nowości z zakresu reprezentowanej 

dziedziny działalności, co w przypadku ilości tych informacji dostępnych 
przez Internet jest zadaniem trudnym1. 

 Równolegle rozwinęła się dziedzina zarządzania wiedzą (Knowledge Mana-
gement), która także wspierana jest przez bardzo zaawansowane rozwiązania in-

                                                 
1  R. Manson, F. Rennie: E-learning: the key concepts, Routledge, New York 2006. 
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formatyczne. Zakres działania tych aplikacji zaczyna coraz mocniej nakładać się na 
zagadnienia e-learningu, a w wielu przypadkach są to wręcz systemy zintegrowane. 
 Zarówno nauczanie przez Internet, jak i rozwiązania wspierające zarządzanie 
wiedzą są trwałą częścią bardziej ogólnego zjawiska, jakim jest e-biznes. Głównym 
aspektem połączenia jest oferowanie usług/treści przez Internet w celu uzyskania 
bezpośrednio lub pośrednio korzyści ekonomicznych.  
 Celem artykułu jest prezentacje e-learningu jako bardzo dynamicznie rozwija-
jącej się gałęzi elektronicznej ekonomii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na do-
stępne formy oraz przyszłe trendy w zakresie WBL.  
 
 
1. Pojęcie e-learningu oraz stosowane formy 
 
 Przegląd literatury światowej jasno wskazuje na dość odmienne podejścia 
zarówno do samej definicji e-learningu, jak i stosowanych w tym przypadku form 
nauczania. Aktualne publikacje na ten temat dostępne są głównie w języku angiel-
skim, a stosowane w nich terminy nie posiadają jeszcze odpowiedników w języku 
polskim lub posiadają dość nietrafne odpowiedniki. Z uwagi na ten fakt w artykule 
zdecydowano się na stosowanie terminów angielskich, podając ich stosowane lub 
przybliżone tłumaczenia. Jednym z pierwszych pojęć było Web-Based Instruction 
opisane jako multimedialny program, wykorzystujący zalety i zasoby sieci WWW 
w celu stworzenia środowiska wspierającego i zachęcającego do nauki. Drugi  
z terminów, Virtual Learning, oznaczał po prostu proces edukacji przez Internet 
(bez braku osobistego kontaktu z prowadzącym). W tym przypadku jednak sprawą 
sporną była zgodność z pojęciem tzw. telenauczania. Wraz z rozwojem globalnej 
sieci pojawiły się nowe pojęcia, np. on-line learning – zupełnie zgodny z poprzed-
nim WBL (oparty na Internecie oraz rozwiązaniach intranetowych), przy czym 
rozważany był jako nowy etap rozwoju otwartego, elastycznego nauczania zdalne-
go. Samo pojęcie e-learningu zostało wstępnie zdefiniowane w jako wykorzystanie 
technologii oraz mediów cyfrowych jako wsparcia w nauczaniu i uczeniu się. Jest 
ono nacechowane mocniej technologicznie i według American Society for Training 
and Development (ASD) zawiera w sobie wszystkie wymienione terminy oraz defi-
nicje i dodatkowo jeszcze computer-based learning2. 
 Dość duże zróżnicowanie występuje także w samych formach e-learningu.  
Z uwagi na najczęściej wyznaczane kryteria można przyjąć następującą klasyfika-
cję: 

 ze względu na czas dostępu: tryb synchroniczny oraz asynchroniczny, 

                                                 
2  R.C. Sharma, S. Mishra: Cases on global e-learning practices: successes and pitfalls, In-

formation Science Publishing, USA 2007. 
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 ze względu na medium: kursy radiowe i telewizyjne, kursy internetowe, 
kursy na CD i DVD, 

 ze względu na stosunek do klasycznej metody nauki: kursy uzupełniające 
tradycyjną naukę, kursy zastępujące tradycyjną naukę3. 

 Każda z przedstawionych form posiada własne zaplecze technologiczne,  
w którym znaczenie dwóch głównych elementów w postaci sprzętu i oprogramo-
wania może się mocno różnić. Na przykład w rozwiązaniach wspierających na-
uczanie w trybie synchronicznym konieczna jest bardzo zaawansowana technicznie 
platforma sprzętowa, natomiast w przypadku kursów oferowanych np. na nośnikach 
optycznych największe znacznie ma system tworzenia treści i układu zawartości 
takiego kursu. Wzrastające zainteresowanie e-learningiem powoduje wzrost podaży 
tego typu usług – liczba rozwiązań oraz ich wariantów wspierających zdalne na-
uczanie stale rośnie. 
 
 
2. Rynek oprogramowania wspierającego zdalne nauczanie 
  
 Rynek oprogramowania określanego ogólnie mianem LMS (Learning Mana-
gement Systems) rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrastający popyt wśród organi-
zacji (szkół, uczelni) oraz przedsiębiorstw powoduje, że każdy większy producent 
oprogramowania zawiera w swojej ofercie przynajmmniej jeden produkt tej klasy. 
Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że firma programistyczna tworzy produkt 
na swoje potrzeby (z uwagi na charakterystykę branży, w której trzeba stale rozwi-
jać swoje umiejętności), a następnie w przypadku sukcesu zaczyna udostępniać 
swój program także komercyjnie. Na rynkach lokalnych, narodowych oraz między-
narodowym pojawiają się coraz to nowe rozwiązania (aplikacje, systemy, platfor-
my). Zjawisko to dotyczy zarówno rynków rozwiniętych (np. Stany Zjednoczone), 
jak i rozwijających się (np. Azja). Typy tych rozwiązań i zakres funkcjonalności 
można zawrzeć w następującej klasyfikacji: 

 narzędzia autorskie (Authoring tools), 
 systemy zarządzania nauczaniem (Learning Management Systems), 
 Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems – CMS), 
 Systemy zarządzania treścią i nauczeniem (Learning Content Management 

Systems – LCMS), 
 Systemy zarządzania nauczaniem synchronicznym (Life Communication 

Systems – LCS)4 . 

                                                 
3  A. Wodecki: Po co e-learning na uczelni? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji 

„Rozwój e-edukacji w ekonomicznych szkolnictwie wyższym”, Warszawa 2007. 
4  S. Soomro: E-learning Experiences and Future, Sciyo.com 2010. 
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 Lista opisanych rodzajów rozwiązań wspomagających Web-Baseed Learning 
nie jest zamknięta. Stały rozwój technologii ICT, adoptowanie rozwiązań sprzęto-
wych i trendów rozwoju Internetu (WEB 2.0, WEB 3.0, portale społecznościowe) 
mają odzwierciedlenie także w e-learningu. Dobrym przykładem jest coraz to więk-
sza gama rozwiązań z zakresu Mobile Learning Solutions (MLS), gdzie platforma 
nauczania oraz treści kursów są specjalnie optymalizowane do rozdzielczości 
i możliwości komputerów przenośnych (netbooki, tablety), a nawet PDA czy 
smartphone’ów. Wszystko w ramach wprowadzania do praktyki podstawowego 
założenia e-learningu: ucz się gdziekolwiek, w dogodnym dla ciebie czasie. 
 Atrakcyjność rynku oprogramowania wspierającego zdalne nauczanie bardzo 
dobrze widać, gdy organizacja chce włączyć takie rozwiązanie do swojej działalno-
ści. Przeglądając liczbę dostępnych rozwiązań, należy podjąć kilka ważnych decy-
zji, które mogą bardzo mocno rzutować na dalszy rozwój e-learningu w danej orga-
nizacji. Oprogramowanie dostępne jest w postaci rozwiązań „darmowych” (opar-
tych na licencji GNU) oraz komercyjnych. Pierwsza gama rozwiązań jest bardzo 
szeroka i praktycznie z każdego typu wymienionego w tej części artykułu można 
znaleźć szereg dostępnych programów/platform. Gama rozwiązań komercyjnych 
jest jeszcze szersza – dobrym przykładem może tu być witryna: http://www.e- 
-learninglist.co.uk/, gdzie skupiono opis aplikacji dostarczanych przez ok. 430 pro-
ducentów oprogramowania z całego świata. W tym przypadku dość istotną kwestią 
są koszty licencji. Komercyjne rozwiązania wspierające e-learning są drogie 
(zwłaszcza w przypadku typowego zakupu licencji np. w formie na liczbę użyt-
kowników czy też po prostu system). Jednak upowszechnienie się outsourcingu 
informatycznego, początkowo w modelu ASP (Application Service Provider),  
a obecnie określanego mianem SaaS (Software as a Service), powoduje, że można 
bardzo precyzyjnie przewidzieć całkowite koszty. Konkurencja na rynku dostaw-
ców jest bardzo duża, ale idąc w parze z rosnącym popytem i popularnością tych 
rozwiązań, jest to wciąż rozwojowy rynek usług e-biznesowych. 
 
 
3. E-learning jako gałąź elektronicznej ekonomii 
  
 Początki idei zdalnego nauczania oraz praktycznych działań w jego zakresie 
datowane są na długo przed upowszechnieniem się Internetu. Jednak to dopiero 
właśnie ta ogólnoświatowa sieć spowodowała powstanie i rozwój e-learningu.  
Z punktu widzenia ostatecznego klienta tego typu usług (ucznia, studenta, uczestni-
ka komercyjnych lub korporacyjnych szkoleń) sam e-learning może być traktowany 
jako usługa, bardzo często płatna bezpośrednio lub pośrednio. Z uwagi na fakt, że 
głównym medium transmisyjnym powodującym upowszechnianie pewnych treści, 
jest Internet, możemy mówić o sprzedaży przez sieć, czyli o e-biznesie. Sam  
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e-learning jak najbardziej spełnia założenia transakcji zawieranej w tzw. elektro-
nicznej ekonomii: 

 jest dostępny z każdego miejsca i o każdej porze, 
 jest dostępny w dla każdego (brak ograniczeń geograficznych), 
 jest tani – podobnie jak w typowej transakcji prowadzonej w Internecie od-

padają koszty posiadania tradycyjnego sklepu/magazynu/hurtowni i zwią-
zane z tą infrastrukturą obciążenia, tak i w szkoleniach on-line nie jest wy-
magany gmach szkoły czy firmy szkoleniowej. To znacznie podnosi do-
chodowość przedsięwzięcia przy rosnącej liczbie uczestników szkoleń.  

 Jest wiele czynników determinujących rozwój rynku e-learningu. Do głów-
nych zaliczyć należy przede wszystkim stale rozwijaną infrastrukturę Internetu (pod 
względem pokrycia geograficznego, tu dużą rolę odgrywają inicjatywy sieci telefo-
nii komórkowych, ale także coraz częstsze projekty państwowe oparte na szeroko-
pasmowej technologii Mobile WiMAX). Rosnąca przepustowość powoduje możli-
wość udostępniania pełnych materiałów multimedialnych bez ryzyka mało komfor-
towego odbioru po stronie uczestnika kursu. Poza tym stale rośnie liczba użytkow-
ników sieci Internet (maleją koszty urządzeń komputerowych i dostępu), więc 
zwiększa się grono potencjalnych klientów usług szkoleniowych. Drugim ważnym 
czynnikiem jest globalizacja i otwarcie nowych rynków pracy. Rotacja zatrudnienia 
(wspomniana wcześniej rosnąca liczna stanowisk lub pracodawców w trakcie karie-
ry zawodowej) wymusza konieczność stałego, samodzielnego doszkalania lub pro-
wadzenia szkoleń pracowniczych w celu budowania przewagi konkurencyjnej fir-
my na rynku. 
 Informacje pochodzące z rynku usług e-learningowych bardzo optymistycznie 
prognozują jego rozwój. Raport przygotowany przez Ambient Insight w styczniu 
2011 r. wycenia wartość tego rynku w Stanach Zjednoczonych w 2009 r. na kwotę 
27,1 mld dol. Popyt na tego typu usługi w ciągu ostatnich pięciu lat wzrastał śred-
nio o 12,8%, co w 2014 r. ma spowodować jego wartość w USA na poziomie 49,6 
mld dol. W prognozowanym okresie (do roku 2014 r.) Stany Zjednoczone mają 
utrzymać pozycję lidera na rynku WBL, jednak przewiduje się, że drugą pozycję 
zajmowaną obecnie przez kraje Europy Zachodniej przejmie Azja (rozpatrywana 
łącznie z Australią i Nową Zelandią). Wzrost rynku e-learningu w Azji ma wynieść 
ok. 33,5% rocznie. Dużym zaskoczeniem okazały się prognozy rozwoju dla Europy 
Wchodniej – tu poziom wzrostu szacowany jest na 23% rocznie, co daje temu re-
gionowi drugie miejsce na świecie5. 
 Poza rozwojem samego oprogramowania, które jest przecież jedynie środowi-
skiem e-learningu, bardzo szybko rozwija się gałąź odpowiedzialna za treści oraz 
metodykę kursów elektronicznych. Bez tego elementu nie byłoby przecież możli-
wości kształcenia. Badania pokazują, że przygotowywanie materiałów do szkoleń 

                                                 
5  Ambient Insight Research, http://www.ambientinsight.com/ 
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on-line odbywa się wciąż głównie na zasadzie prototypowania. Wypuszczona wer-
sja materiałów podlega ewaluacji w procesie praktycznego szkolenia, jest udosko-
nalana i ponownie testowana. Zauważając potrzebę rynku, wiele światowych uczel-
ni zaczyna wprowadzać przedmioty lub nawet całe kierunki poświęcone metody-
kom i narzędziom technicznym wspierającym produkcję materiałów do kształcenia 
przez Internet (słowo „produkcja” jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ taki 
kurs stał się po prostu produktem i obiektem handlu). W tym zakresie raport Am-
bient Insight zwraca uwagę na duży opór lokalnych rynków/klientów na treści kur-
sów, które zostały jedynie przetłumaczone, a nie poddane procesowi lokalizacji do 
warunków danego regionu czy państwa. Wykazuje to na konieczność budowania 
międzynarodowych zespołów tworzących kursy internetowe lub daje szanse mniej-
szym, lokalnym firmom na działanie w tym zakresie (oczywiście w zgodzie ze 
standardami informatycznymi określającymi zasady organizacji treści dydaktycznej 
w postaci elektronicznej). 
 Prognozuje się także, że dotychczasowa pozycja lidera przedsiębiorstw jako 
klienta kursu e-learningowego zostanie przejęta przez ośrodki dydaktyczne i aka-
demickie6. 
 
 
4. Trendy rozwoju e-learningu  
  
 Obserwacja rynku, a zwłaszcza zachowań klientów (bo to przecież oni po-
przez swoje oczekiwania kreują przyszłe rozwiązania) pozwala dostrzegać 2 głów-
ne nurty rozwoju e-learningu. Pierwszy z nich, wspomniany już został w artykule  
– jest to integracja, a właściwie zacieranie się granic między nauczaniem on-line 
a kierunkiem nazywanym zarządzanie wiedzą (ZW). Oczywisty wydaje się stwier-
dzenie, że podczas dzielenia się wiedzą czy doświadczeniem z inną osobą zachodzi 
jednocześnie proces nauczania. Podobnie jak to dzieje się w nauczania przez Inter-
net, tak i w przypadku ZW występuje znaczna liczba aplikacji, i to głównie opar-
tych na Internecie. Pytaniem do rozstrzygnięcia jest kwestia, czy dzielenie się wie-
dzą poprzez takie sieciowe aplikacje nie jest już czystą formą e-learningu? Od 
dłuższego czasu funkcjonuje pojęcie „e-wiedza”, które spowodowało nie tylko 
wyłonienie się nowych form działalności, ale także zmianę dotychczasowych stra-
tegii oraz modeli e-biznesowych w zakresie nauki na odległość7. E-wiedza składa 
się z obiektów wiedzy oraz przepływów wiedzy, które razem tworzą zawartość, 
kontekst oraz wnętrze aplikacji. Zasób ten pochodzić może także ze społeczności 
praktyków (ekspertów) w formie różnego typu perełek znajdujących się w wiedzy 

                                                 
6  Ibidem. 
7  D. Norris, R. Robson, J. Mason, P. Lefrere: A revolution in knowledge sharing. 

„EDUCAUSE review” 2003, vol. 15, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0350.pdf 
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ukrytej, a jej wartość rynkowa może być zrozumiała tylko dla specjalistów z danej 
dziedziny. Zasoby e-wiedzy mogą być w bardzo łatwy sposób łączone lub wchła-
niane przez inne zasoby tego typu. To właśnie łatwość tego procesu spowodowała, 
że e-wiedzę należy traktować jako towar komercyjny8. 
 Drugi z mocno wyodrębniających się trendów rozwoju e-learningu jest kon-
sekwencją wyraźnie już ugruntowanych idei WEB 2.0. Platformy, na których two-
rzy się własne treści (wraz z ich trwałym zachowaniem), łatwo i bardzo intuicyjne 
przeszukuje się wszelkiego rodzaju zasobów (filmów wideo, podcastów, zdjęć lub 
blogów) w połączeniu z możliwością tworzenia własnych podspołeczności, zdomi-
nowały domenę tzw. nauczania nieformalnego. Różnego typu portale społeczno-
ściowe stały się miejscem spotkań profesjonalistów, gdzie wymienia się poglądy 
i doświadczenia nieujęte w ramy nauczania formalnego. Tą odmianę WBL nazwano 
społecznościowymi systemami nauczania (Social Learning System). Głównym 
miejscem ich praktycznego występowania jest wsparcie procesu uczenia organiza-
cyjnego. Szacuje się, że zaledwie 20% tego nauczania (zarówno indywidualnego, 
jak i grupowego) objęte jest nauczaniem sformalizowanym. Pozostała część, w 
postaci aż 80%, dokonuje się w sferze nieformalnej. Tu praca indywidualna lub 
działania grupowe realizowane są za pomocą przeróżnych, ogólnie dostępnych 
narzędzi społecznościowych, jak np. wiki, Facebook, Google Apps., Skype, Linke-
dIn, Slideshare itp. Obecnie zauważono pozytywne aspekty tego zjawiska  
i organizacje starają się je wspomagać odpowiednimi (wewnętrznie kontrolowany-
mi) rozwiązaniami, takimi jak np. MS SharePoint, elgg. (aplikacja portalu społecz-
nościowego) czy mZinga9. 
 Podsumowując przedstawione kierunki rozwoju e-learning’u, nie można nie 
zauważyć rosnącej interdyscyplinarności tej dziedziny oraz ścisłego związku  
z wywołanymi przeze Internet zmianami zachodzącymi w życiu gospodarczym.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiona w artykule analiza domeny e-learningu jasno pokazuje jego 
ścisły związek ze zmianami w życiu gospodarczym oraz społecznym wywołanymi 
przez Internet. Upowszechnienie dostępu do tej globalnej sieci otworzyło milionom 
ludzi możliwość korzystania z przygotowanych elektronicznych materiałów eduka-
cyjnych, uczestnictwa w szkoleniach synchronicznych lub po prostu wymiany do-
świadczeń zawodowych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi społecznościo-
wych. E-biznesowy charakter e-learningu określa przede wszystkim traktowanie 

                                                 
8  D. Norris, R. Robson, J. Mason, P. Lefrere.: Transforming e-Knowledge, 2003. 

http://www.intercog.net/tek/ 
9  www.c4lpt.co.uk/socialmedia 
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kursów internetowych (a także samych ich treści) jako komercyjnego towaru (usłu-
gi) dostępnego przez ogólnoświatową sieć. 
 Rozwój e-learningu nie jest pozbawiony barier. Lokalna infrastruktura sie-
ciowa w niektórych regionach świata praktycznie uniemożliwia pełne wykorzysta-
nie dostępnych narzędzi i przygotowanych treści. Drugim zagadnieniem jest jakość 
samych szkoleń. Szacuje się, że na przygotowanie jednej godziny dobrego kursu 
on-line należy poświęcić 100 godzin pracy w interdyscyplinarnym zespole. W prak-
tyce jednak kursy bardzo często tworzone są w sposób partyzancki (bez fachowej 
wiedzy), co powoduje zniechęcenie ostatecznych beneficjentów (uczestników szko-
leń, studentów) i brak zainteresowania taką formą edukacji. W tym przypadku po-
zytywne rozwiązanie nasuwa sam rynek – duże zainteresowanie zdalnym naucza-
niem za pomocą Internetu powoduje powstanie specjalności kształcących specjali-
stów w zakresie metodyki nauczania oraz odpowiedniego wykorzystania dostęp-
nych narzędzi/systemów w procesie czystego lub mieszanego nauczania przez In-
ternet. 
 Bardzo optymistyczne prognozy rozwoju WBL stawiają go czołówce dziedzin 
elektronicznej ekonomii, których dalsza ekspansja w połączeniu z integracją z na-
rzędziami zarządzania wiedzą oraz systemami społecznościowymi da nową jakość 
w dziedzinie nauczania. Prawdopodobnie powstanie także jakieś nowe pojęcie na 
potrzeby określenia tak zintegrowanego zjawiska. 
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E-LEARNING AS A PART OF E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 E-learning has changed distance learning. The revolution based on Internet econ-
omy influenced also professional and academic education. The main e-business assump-
tions are fulfilled and the number of e-learning types and IT support tools is constantly 
increasing. The article presents the idea of e-learning, features and perspectives of WBL 
market and finally future trends of development. As final conclusion the integration 
process of e-learning application, Knowledge Management systems and social tools is 
described. 
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Wprowadzenie 
 
 W dobie społeczeństwa informacyjnego zasobność wiedzy i szybkość prze-
pływu informacji ma podstawowe znaczenie dla rozwoju społecznego i wzrostu 
gospodarczego. Tworzenie efektywnych modeli komunikacyjnych, które odpowia-
dają współczesnym wymaganiom rynkowym, jest coraz częściej oparte na nowo-
czesnych systemach teleinformatycznych. Rozwój technologii teleinformatycznych 
ma coraz większy wpływ na różne dziedziny życia. Wykorzystanie najpopularniej-
szych usług internetowych w przedsiębiorstwach komercyjnych, instytucjach edu-
kacyjnych czy administracji rządowej stało się faktem. Coraz więcej instytucji  
i organizacji zajmujących się procesem dydaktycznym sięga zarówno po nowe 
formy dystrybuowania, jak i konstruowania wiedzy, co powoduje, że tradycyjny 
oraz e-learningowy model nauczania ciągle ewoluuje. 
 
 
1. Procesowa definicja systemu e-learningowego 
 
 Ze względu na coraz większą liczbę komercyjnych systemów  
e-learningowych oraz rozwój darmowych narzędzi e-nauczania, powoli zanika 
bariera ekonomiczna, która była główną przeszkodą w wejściu na e-learningową 
drogę. To prawda, nie wszystkie organizacje mogą sobie pozwolić na wykorzysty-
wanie takich systemów, jak Blackboard czy WBTServer, ale ciekawą alternatywą 
na wdrożenie filozofii e-nauczania mogą być darmowe narzędzia, takie jak: Mo-
odle, Sakai, LAMS czy dotLRN. 
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 Zgodnie z teorią systemów można wyróżnić trzy rodzaje definicji systemu  
e-learningowego (rozumianego jako zbiór elementów oddziaływających na siebie 
nawzajem na różnych płaszczyznach: informatycznej, metodologicznej, organiza-
cyjnej, ekonomicznej, społecznej itp.): strukturalne, procesowe i atrybutowe.  
 Druga grupa definicji nakazuje patrzeć na system przez pryzmat jego funkcji 
w organizacji edukacyjnej, czyli zachodzących w systemie procesów. Istotą defini-
cji są tutaj zatem strumienie wejścia do systemu, transformowane w strumienie 
wyjściowe oraz zagadnienia związane ze sterowaniem systemem. Na definicję 
funkcjonalną systemu e-learningowego organizacji edukacyjnej składać się będą 
następujące elementy: 

 strumienie wejścia – potrzeby (cele) organizacji edukacyjnej rozumiane ja-
ko podnoszenie poziomu (lub utrzymanie) dydaktycznej jakości kształcenia 
studentów (oraz nauczycieli) oraz zapewnienie efektywności ekonomicznej 
funkcjonowania organizacji (także przewagi konkurencyjnej). Istotnym 
składnikiem strumieni wejściowych są zasoby organizacji (informatyczne, 
organizacyjne, finansowe, ludzkie); 

 transformacja – zbiór procesów występujących równolegle lub następują-
cych po sobie w określonej kolejności, mających na celu przekształcenie 
strumieni wejściowych w strumienie wyjścia – osiągnięcie wyznaczonych 
celów (zaspokojenie potrzeb organizacji) poprzez uzyskanie realnej prze-
wagi konkurencyjnej i jakości edukacyjnej (podniesienie poziomu naucza-
nia i kompetencji, poszerzenie bazy produktywnej wiedzy, zwiększanie po-
ziomu rekrutacji, zadowolenie studentów, współpraca z pracodawcami itp.) 
oraz powiększenie bazy zasobów (wzrost poziomu kompetencji nauczycie-
li, poszerzenie bazy elektronicznych materiałów dydaktycznych itp.). 

 Ze względu na zróżnicowany stopień skomplikowania organizacji edukacyj-
nych szczegółowa lista procesów powinna być tworzona indywidualnie dla każdej  
z osobna. Ogólna definicja funkcjonalna systemu e-learningowego może opierać się 
na grupach procesów występujących w działaniach dydaktycznych oraz około dy-
daktycznych większości organizacji.  
 Do głównych działań funkcjonalnych systemu e-learningowego zaliczyć za-
tem należy: 

 na płaszczyźnie organizacyjno-ekonomicznej: 
 zdefiniowanie pryncypiów dla e-learningowej strategii w organizacji, 
 określenie budżetu i harmonogramu działań, 
 powołanie zespołu projektowego, szkolenia, 
 planowanie elektronicznego procesu dydaktycznego; 

 na płaszczyznach informatycznej i metodologiczno-merytorycznej: 
 wybór i instalacja informatycznej platformy e-learningowej, 
 wybór metodologii, analiza i projekt elektronicznych kursów dedyko-

wanych wybranej platformie e-learningowej, 
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 implementacja i test opracowanych kursów elektronicznych, 
 realizacja i kontrola procesu dydaktycznego w oparciu o platformę  

i kursy, 
 ewaluacja narzędzi e-learningowych i kursów elektronicznych, 
 ocena jakości i efektywności zrealizowanych kursów elektronicznych. 

 

 
 

Rys. 1. System e-learningowy w ujęciu procesowym 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Definicja funkcjonalna opisuje system e-learningowy jako zbiór następujących 
po sobie lub realizowanych równolegle procesów mających na celu racjonalne wy-
konanie usługi e-learningowej w ramach przyjętych założeń i dostępności zasobów 
w organizacji. Poszczególne elementy systemu e-learningowego, nie tylko pozosta-
ją ze sobą w określonych relacjach, ale także realizują przypisane im funkcje.  
W definicji funkcjonalnej daje się zauważyć równorzędność poszczególnych proce-
sów występujących w systemie e-learningowym – nie występują procesy mniej lub 
bardziej ważne. Istotnym czynnikiem jest natomiast precyzyjne określenie funkcji, 
czyli zmiany stanu początkowego w stan pożądany, oraz kolejność ich występowa-
nia. Ponadto ważnym elementem procesowego ujęcia zagadnień nauczania elektro-
nicznego jest ocena jego jakości i efektywności zarówno w aspekcie ilościowym, 
jak i jakościowym. Inaczej mówiąc, system e-learningowy w ujęciu procesowym to 
prawidłowa identyfikacja zmiennych wejściowych (potrzeby dydaktyczne, zasoby 
organizacji) oraz ich przekształcenie (transformacja) w efekt końcowy (zmienne 
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wyjścia), jakim jest realizacja założonych celów na określonym wcześniej pozio-
mie1. 
 
 
2. Charakterystyka modelu Kirkpatricka 
 
 Zgodnie z przytoczoną definicją procesową e-learningu, ostatnim, ale bardzo 
istotnym elementem realizacji szkoleń elektronicznych jest przeprowadzenie ewa-
luacji i dokonanie oceny efektywności zrealizowanego kursu. W tym celu można 
posłużyć się czteropoziomowym modelem Donalda L. Kirkpatricka2, na który skła-
dają się: 

 poziom I – reakcja, 
 poziom II – uczenie się, 
 poziom III – zachowanie, 
 poziom IV – wyniki. 

 Cztery poziomy oznaczają następujące po sobie etapy oceny efektywności 
szkolenia. Żaden z poziomów nie powinien być pomijany, każdy jest równie istot-
ny, choć im wyższy poziom, tym dostarcza wartościowszych informacji.  
 Ocena reakcji może być inaczej nazwana oceną zadowolenia klienta, czyli 
swoistą odpowiedzią uczestników na realizowane szkolenie e-learningowe. W mo-
delu Kirkpatricka wyróżnia się szkolenia otwarte i szkolenia wewnętrzne. Pierwsza 
grupa dotyczy kursów, które najczęściej są szkoleniami bezpłatnymi dla uczestnika 
(często za kurs płaci firma) i nie mają charakteru obligatoryjnego; do drugiej grupy 
zaś należą kursy obowiązkowe, realizowane wewnątrz określonej organizacji. Naj-
ważniejszym elementem oceny na tym poziomie jest wystąpienie reakcji pozytyw-
nej na zaproponowane szkolenie e-learningowe, które w przyszłości przełoży się na 
większą motywację do nauki. Samo wystąpienie pozytywnej reakcji nie determinu-
je odpowiedniego sposobu przyswajania wiedzy, niemniej jednak reakcja negatyw-
na bardzo często wiąże się z pogorszeniem tego procesu. 
 W ramach realizacji szkoleń e-learningowych mogą ulegać zmianie następują-
ce elementy: poziom wiedzy, poziom umiejętności oraz postawa uczestników kur-
su. Kluczowe więc wydają się odpowiedzi na pytania: jaka wiedza i umiejętności 
zostały nabyte oraz które postawy zostały zmienione. Według modelu Kirkpatricka 
pomocne w ocenie efektywności uczenia się mogą być dwie grupy studentów: gru-
pa eksperymentalna (biorąca udział w szkoleniu e-learningowym) i grupa kontrolna 
(niebiorąca udziału w szkoleniu). Porównanie wyników obu grup i zaobserwowane 
różnice będą stanowić efekty procesu uczenia się. Najczęściej stosowanymi narzę-
                                                 

1  Na podstawie: W. Downar: System transportowy, kształtowanie wartości dla interesariu-
sza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 57. 

2  D.L. Kirkpatrick: Ocena efektywności szkolenia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 
1998, s. 40. 
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dziami porównania obu grup w przypadku zmiany poziomu wiedzy i umiejętności 
są testy wstępne i końcowe (lub inne zbliżone narzędzia weryfikacji elektronicznej), 
a w przypadku zmiany postaw oprócz testów stosowana może być także rozmowa 
wstępna i końcowa. 
 

 
 

Rys. 2. Model oceny efektywności Kirkpatricka 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Kolejnym elementem oceny efektywności szkolenia jest ocena zachowania; 
można je zdefiniować jako zakres, w obrębie którego następuje zmiana w postępo-
waniu danej osoby na skutek jej uczestnictwa w szkoleniu3. Według modelu Kirkpa-
tricka muszą wystąpić cztery przesłanki, aby owa zmiana miała szansę wystąpić: 
osoba poddana szkoleniu musi chcieć się zmienić, musi wiedzieć, co i jak ma robić, 
musi pracować w sprzyjającej atmosferze i powinna być nagradzana za każdą pozy-
tywną zmianę. Zakładając racjonalne podejście osoby poddanej szkoleniu  
e-learningowemu, dwa pierwsze wymogi mogą zostać osiągnięte stosunkowo ła-
two. W przypadku trzeciej i czwartej przesłanki odpowiedzialność za realizację 
szkolenia e-learningowego, a zwłaszcza blended learningowego ponosi prowadzą-
cy. 
 Ważnym elementem procesu oceny zmian w zachowaniu jest porównanie 
poniesionych kosztów z potencjalnymi korzyściami. Można w tym miejscu wyko-
rzystać klasyczny zestaw metod finansowych opierający się na szacowaniu prze-
pływów pieniężnych (wskaźnik efektywności Ef, wartość zaktualizowana netto 
NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zwrot z inwestycji ROI) lub metody ukierun-
kowane na pomiar efektów i nakładów uwzględniających ich niemierzalny charak-
ter (całkowity koszt eksploatacji TCO, analiza kosztów i korzyści CBA, metoda 
wielu celów i wielu kryteriów MOMC itp.). 
 Na koniec należy zaznaczyć, że pojawienie się zmiany w zachowaniu nie jest 
ostatecznym rozwiązaniem. Jeżeli zmiana w zachowaniu się nie pojawi, nie nastąpi 
także osiągnięcie oczekiwanych wyników, natomiast wystąpienie zmiany może być 
gwarantem sukcesu szkolenia e-learningowego, ale nie musi nim być. 
 

                                                 
3  D.L. Kirkpatrick: Ocena efektywności…, op. cit., s. 42. 

reakcja uczenie się zachowanie wyniki



Wykorzystanie modelu Kirkpatricka do oceny efektywności szkoleń… 281

Tabela 1 
Podstawowe pytania dla poszczególnych poziomów modelu Kirkpatricka 

 

Poziom Pytania 
Poziom I Czy szkolenie podobało się uczestnikom? Co planują oni zrobić  

z wiedzą nabytą na szkoleniu? Czy uczestnik doświadczył pozytyw-
nych emocji podczas realizacji zajęć? 

Poziom II Czy zaobserwowano przyrost wiedzy i umiejętności? Czego nauczy-
ła się szkolona osoba? Czy zmieniły się postawy osoby szkolonej? 
Jak się zmieniły? 

Poziom III  W jakim stopniu poprawiła się efektywność pracy, poszczególnych 
działań? Czy osoba szkolona ma możliwość wykorzystania nabytej 
wiedzy i umiejętności w pracy? Czy zmiany zachowań są rezultatem 
szkolenia? 

Poziom IV Czy szkolone osoby wykorzystują w pracy to, czego się nauczyły? 
Czy zmiany zachowań mają pozytywny i mierzalny wpływ na wyni-
ki działalności instytucji? Jaki jest zwrot z inwestycji w kształcenie? 
Czy została przybliżona realizacja celów organizacji? 

 
Źródło: M. Dąbrowski, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/591  
 
 Ocena wyników pracy uczestników szkolenia jest często najtrudniejszym oraz 
jednocześnie najważniejszym etapem ze wszystkich poziomów oceny efektywności 
w modelu Kirkpatricka. Wiąże się to z faktem, iż ciężko jest ocenić, które zmiany są 
efektem przeprowadzonego szkolenia, a które nastąpiły samoistnie lub miały na nie 
wpływ inne czynniki zewnętrzne, przez co jednoznaczna ocena wyników jest prawie 
niemożliwa4. Główne elementy przeprowadzonego badania to: zmiana efektywności 
pracy uczestników szkolenia i zgodność założonego celu dydaktycznego z osiągnię-
tym wynikiem. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi na tym etapie oceny 
należą: grupa kontrolna, obserwacja bieżąca i analiza statystyczna. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Pojawienie się i dynamiczny rozwój systemów e-learningowych wprowadza 
proces dydaktyczny w nową erę, która zmienia tradycyjne spojrzenie na edukację  
i jej otoczenie. Dzięki wzrostowi potencjału nowoczesnych technologii informacyj-
nych ewoluuje proces kształcenia oferowany przez organizacje i jednostki eduka-
cyjne, które muszą poradzić sobie z efektywną obsługą, dystrybucją i absorbowa-
niem wiedzy. Jednym z kluczowych elementów e-learningowego procesu dydak-
                                                 

4  http://www.anacco.pl/  
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tycznego jest ocena efektywności realizowanych szkoleń. Model Kirkpatricka sta-
nowić może ciekawe narzędzie weryfikacji kursów elektronicznych i równocześnie 
może być punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych analiz efektywności  
e-learningowej. 
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DONALD L. KIRKPATRICK'S TRAINING EVALUATION MODEL 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the functional definition of e-learning system and it shows the 
role of verifying and evaluating e-learning courses and training process. The main aim 
of this article is to present a brief summary of Donald L Kirkpatrick’s training evalua-
tion model – the four levels of learning and e-learning evaluation. 
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POZIOM JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Instytucje publiczne są kluczowymi jednostkami mającymi wpływ na kształt  
i funkcjonowanie społeczności lokalnych. Jedną z funkcji instytucji publicznych 
jest świadczenie usług publicznych, w tym wraz z rozwojem technologii informa-
cyjno--komunikacyjnych (ICT) także e-usług. W ciągu ostatnich pięciu lat zaintere-
sowanie większości urzędów świadczeniem usług publicznych drogą on-line stale 
wzrasta. Z formalności załatwianych w urzędach przez Internet w 2008 roku korzy-
stała jedna czwarta obywateli w wieku od 16 do 74 lat. W tym samym okresie zain-
teresowanie usługami e-administracji wśród polskich firm wynosiło 68%, co było 
wielkością równą średniej Unii Europejskiej1. Poszerza się również gama funkcjo-
nalności serwisów internetowych urzędów, z których interesant może skorzystać za 
pośrednictwem serwisów internetowych. Ich podstawowy wykaz przedstawiono na 
rysunku 1. Widać na nim stopień wykorzystania możliwości oferowanych na inter-
netowych stronach własnych urzędów. Pozytywny kierunek zmian zaobserwować 
można w szczególności na przykładzie działań związanych z pobieraniem formula-
rzy. Wykorzystywanie tej funkcji wzrosło o ponad 20% w ciągu 4 lat (od roku 2006 
do 2010). 
 

                                                 
1  Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2009, s. 37. 
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Rys. 1. Funkcjonalności dostępne na własnych stronach internetowych urzędów 

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej 
w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA, październik 
2010, s. 111. 

 
 W ostatnim czasie serwisy w większej mierze udostępniają możliwości tzw. 
Web 2.02. Zmianie uległy wartości związane z możliwością wyrażania opinii  
w sprawach będących we władaniu urzędu oraz zgłaszanie błędów i propozycji 
usprawnień w świadczeniu usług. Co istotne, szczególnie z punktu pomiaru jakości 
świadczenia usług, o jedną czwartą wzrosła również możliwość śledzenia etapu 
załatwianej w urzędzie sprawy. Cały czas jednak, biorąc pod uwagę kompleksowe 
załatwienie spraw, działalność polskich urzędów pozostawia wiele do życzenia. 
Tylko 10% z nich jest w stanie wybraną usługę świadczyć całościowo3. 
 
 
1. Czynniki wpływając na jakość obsługi klientów w zakresie e-administracji 
 
 Do fundamentalnych zadań podstawowych jednostek administracji publicznej 
według powszechnie przyjętego standardu zalicza się zaspokajanie potrzeb obywa-
teli4, a poprawa jakości obsługi społeczności lokalnej jest w zasadzie dla większości 

                                                 
2  Web 2.0 można zdefiniować jako filozofię tworzenia serwisów internetowych wykorzystu-

jących użytkowników (internautów) jako współtwórców zawartości witryny. Opiera się ona na 
aspekcie wirtualnej wspólnoty skupionej wokół strony WWW, gdzie treść jest zdeterminowana 
potrzebami artykułowanymi przez członków grupy. T. Dryl: Serwisy społecznościowe Web 2.0 
jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami, http://wzr.pl, 2009. 

3  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów…, op. cit., s. 111, por. Społe-
czeństwo informacyjne w liczbach 2009…, op. cit., s. 37. 

4  Zob. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 
279; Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2006.  
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jednostek administracji publicznej zasadniczym punktem strategii lub planu rozwo-
ju danej miejscowości. 
 

Wpływ ICT w procesie świadczenia usług na skrócenie czasu realizacji usługi 

 
 

Wpływ ICT w procesie świadczenia usług na wyeliminowanie konieczności dostarczania przez 

klientów danych, które są już w zasobach urzędu (np. adres, NIP itp.) 

 
 

Wpływ ICT w procesie świadczenia usług na zwiększenie liczby obsłużonych klientów 

 
 

Wpływ ICT w procesie świadczenia usług na uproszczenie procedur obsługi klienta 

 
 

Rys. 2. Wpływ ICT w procesie świadczenia usług (w ciągu ostatnich 3 lat) 

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów…, op. cit., s. 65–67. 

 
 Jakość obsługi klientów jednostek administracji publicznej w czasach po-
wszechnego wzrostu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych zale-
żeć więc będzie w dużej mierze od właściwego ich wykorzystania, co wpłynie rów-
nocześnie na oczekiwania społeczności lokalnych co do dostępności i jakości 
świadczonych przez administrację publiczną usług oraz sposobu oceny realnych 
potrzeb obywateli względem e-usług. 
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 Analizując przytoczone dane, należy stwierdzić, że praktycznie w większości 
przypadków wykorzystanie w procesie świadczenia usług technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych pozytywnie wpływa na poziom obsługi klientów przez 
urzędy. Przede wszystkim zauważalne jest skrócenie czasu realizacji obsługi intere-
santa. Ponad połowa z poddanych badaniu urzędów zauważyła w swojej działalno-
ści pozytywny wpływ używania ICT na wyeliminowanie konieczności dostarczania 
przez klientów danych, które są już w zasobach urzędu, zwiększenie liczby obsłu-
żonych klientów oraz uproszczenie procedur ich obsługi. W trzech czwartych na-
tomiast stwierdzono skrócenie czasu realizacji obsługi petentów. Urzędnicy z 48% 
urzędów odnotowali także wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną5. 
Zastanawiająca może być także stosunkowo duża niewiedza o problemie w urzę-
dach najwyższego rzędu, które zazwyczaj w około 20% udzielały odpowiedzi „nie 
wiem”. Elementem, który często decyduje o stosowaniu pewnych rozwiązań  
w urzędach, są koszty, w przypadku większości urzędów (w 51%) ICT, niestety, nie 
przyczyniły się do obniżenia kosztów obsługi klienta albo wpływ ten pozostaje 
nierozpoznany (24%)6. 
 Dokonując rozważań w dziedzinie jakości świadczenia usług publicznych 
drogą on-line, najczęściej przywołuje się następujące aspekty jakościowe, których 
zastosowanie pozytywnie wpływa na jakość obsługi7:  

 wielość kanałów komunikacji – co oznacza, że obok tradycyjnych kanałów 
komunikacji służących do realizacji usług publicznych pojawiły się także  
i nowe, bardziej nowoczesne rozwiązania. Jednak rzadko wykorzystuje się 
korzyści płynące z łączenia ze sobą kilku kanałów komunikacji8; 

 wsparcie i pomoc – określa, czy e-usługi są uzupełniane lub wspierane 
przez towarzyszące im rozwiązania zapewniające pomoc w korzystaniu  
z tych usług. Działania takie najczęściej przybierają formę np. pomocy  
on-line lub utworzenia infolinii dla obywateli;  

 proaktywność – której podejście cechuje się wyprzedzeniem przez instytu-
cje użyteczności publicznej aktywności obywateli i polega np. na wysłaniu 
zawiadomienia o zbliżającym się terminie upływu przekazania dokumenta-
cji9; 

                                                 
5  Zob. Wpływ informatyzacji na usprawnienie…, op. cit., s. 65–70. 
6  Wpływ informatyzacji na usprawnienie…, op. cit., s. 71. 
7  Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, 

Akademia e-Rozwoju Regionalnego. Materiały szkoleniowe projektu SIRMA-2-1-07, Warszawa–
Tarnów 2007, s. 37–38. 

8  Za przykład podaje się tutaj m.in. otrzymywanie wstępnych obliczeń i wypełnień zeznań 
podatkowych, które obywatel może uzupełnić on-line lub potwierdzić ich poprawność telefonicz-
nie lub SMS-em, ibidem, s. 37.  

9  Za przykład usługi proaktywnej autorzy opracowania Oddziaływanie inwestycji ICT na 
rozwój regionalny…, op. cit., podają obsługę podatnika we Francji, gdzie to władze wypełniają 
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 integracja usług – umożliwiająca łączenie oferowanych przez administrację 
e-usług, tak aby klient mógł je uzyskać jednocześnie10; 

 śledzenie – czyli założenie opierające się na rozwiązaniu wprowadzonym 
przez serwis Amazon.com, pozwalające na śledzenie swojej sprawy na każ-
dym etapie jej realizacji. Jednak w administracji publicznej jest to jeszcze 
cały czas aspekt niedostatecznie rozwinięty, choć w znaczącym stopniu 
mógłby wpłynąć na poprawę jakości obsługi obywatela; 

 dostępność – a konkretniej stopień dostępności do treści świadczonych 
drogą on-line usług dla różnych grup odbiorców oraz ich zgodność z W3C 
(The Word Wide Web Consortium)11. Problem ten, prezentujący niedosta-
teczność rozwiązań związanych z brakiem stosowania właściwych kryte-
riów sformułowanych przez konsorcjum W3C na stronach internetowych 
polskich urzędów, przedstawiono na rysunku 3; 

 wielojęzyczność – czyli udostępnianie treści serwisów internetowych jed-
nostek administracji publicznej w innych wersjach językowych. Na tym 
polu, analizując kraje członkowskie, pozostaje jeszcze wiele niedocią-
gnięć12. Odnosząc ten problem do polskich realiów, okazuje się, że zdecy-
dowana większość stron urzędów nie posiada innej wersji językowej i, jak 
jest to widoczne na rysunku 4, przez ostatnie 4 lata nie zanotowano w tym 
względzie znaczącej poprawy. 

 

 
 

Rys. 3.  Poziom spełnienia kryteriów dostępności sformułowanych przez W3C przez urzę-
dy posiadające własną stronę internetową 

 Dotyczy wytycznych w formie WCAG 2.0 

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów…, op. cit., s. 106. 

                                                                                                                        

deklarację podatkową i dopiero wtedy wysyłają ją do obywatela celem weryfikacji, podpisania 
i odesłania do urzędu. 

10  Przykładem integracji usług może być stosowanie formalności związanych z rejestrowa-
niem nowo sprzedanego samochodu przez dealera, który na życzenie klienta może także załatwić 
formalności związane z ubezpieczeniem pojazdu, ibidem. 

11  The Word Wide Web Consortium – jest międzynawodowym konsorcjum pracującym nad 
rozwojem standardów sieci internetowej, zob. http://www.w3.org/ 

12  Według analizy przeprowadzonej przez autorów raportu inne wersje językowe własnych 
serwisów internetowych urzędów najczęściej pojawiają się na stronach nowych krajów człon-
kowskich. Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny…, op.cit., s. 37–38. 
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Rys. 4. Stopień dostępności innej wersji językowej na stronach internetowych urzędów  

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów…, op. cit., s. 104. 

 
 Językiem, na który, jeśli już do tego dochodzi, zostaje przetłumaczona interne-
towa strona własna urzędu, jest w większości, bo aż w 94% język angielski. Drugi  
w kolejności zanotowano język niemiecki, blisko 70%, oraz rosyjski – na poziomie 
18%. Najczęściej dokonywano tłumaczenia stron urzędów wojewódz-
kich/centralnych (68%), najrzadziej natomiast tłumaczenia pojawiały się na stro-
nach urzędów gminnych, z których blisko trzy czwarte nie posiadało innej niż pol-
ska wersji językowej13.  
 Postulowane kierunki zmian mające wpływ na jakość obsługi obywateli przez 
jednostki administracji publicznej powinny być uzależnione także od poziomu 
sprawności administracji. Jak podano w Podręczniku dobrych praktyk regional-
nych. E-administracja, istnieje zbiór elementów odpowiedzialnych za skuteczną 
administrację z wykorzystaniem Internetu. Do podstawowych z nich, decydujących 
o kształcie świadczenia e-usług i ich dostępności, zaliczono14: 

 powiększenie i usprawnienie front-office; 
 decentralizację usług, treści, wizerunku (tzn. dostosowanie do lokalnych, 

specyficznych potrzeb), przy jednoczesnym zagwarantowaniu standaryza-
cji, interoperacyjności, komplementarności i wspólnej kontroli tam, gdzie 
jest to pożądane i wykonalne; 

 ustanowienie odpowiednio funkcjonującego łańcucha wartości świadczenia 
usług z jednolitym biznesplanem; 

 zintegrowanie usług (elektronicznych i pozaelektronicznych); 
 łatwość do wykorzystania i oferowania obywatelom wartości dodanej wy-

nikającej ze świadczenia e-usług. 
 Jak można przeczytać w Podręczniku…, skuteczność działań administracyj-
nych ma swoje źródło w procesie integracji i może koncentrować się wokół dialogu 
społecznego oraz zwiększenia wartości publicznej wraz z angażowaniem w usługi 

                                                 
13  Szerzej: Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania…, op. cit., s. 104–105. 
14  Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja, wyd. pol., Projekt SIRMA 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Tarnów 2007, s. 29–30. 
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publiczne15. Czynniki decydujące o skuteczności e-administracji obejmują m.in. 
uproszczenie procedur wpływające na zmniejszenie obciążenia administracyjnego, 
reorganizację front-office, przejrzystość, wiarygodność i reagowanie na potrzeby 
klientów oraz podejście wielokanałowe16. Ostatnie w wyróżnionych było przywo-
ływane wcześniej jako element pomocny w budowaniu jakości obsługi przez jed-
nostki administracji publicznej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Powszechny wzrost zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych, to kolejna z determinant wspomagających funkcjonowanie administracji pu-
blicznej, przekładających się zazwyczaj na poprawę obsługi obywatela. Analizując 
przedstawione dane, należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie świadczenia usług 
publicznych on-line przyczyniło się do wzrostu zadowolenia z obsługi interesan-
tów, wpłynęło na skrócenie czasu, w którym usługa była realizowana, zaobserwo-
wano uproszczenie procedur obsługi oraz odnotowano zwiększenie liczby obsłużo-
nych przez urząd klientów w ciągu ostatnich 3 lat. Zatem stwierdzić można, że 
współczesny rozwój e-administracji dzięki wprowadzaniu nowego sposobu świad-
czenia usług publicznych wpływać będzie na usprawnienie kontaktów urząd– 
–obywatel, a stosowanie ICT w świadczeniu usług publicznych przyczynia się do 
wzrostu jakości życia obywateli.  
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QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN E-GOVERNMENT 
 
 

Summary 
 
 The article raises issues of impact of information and communication technology 
on the quality of customer service offered by public administration offices. It was noted 
that the introduction of public on-line services contributes, amongst other, to an in-
creased satisfaction with the services and reduces the time of providing the services.  
In consequence the quality of customer service is improved. 
 

Translated by Agnieszka Tomaszewicz 
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TYPY DANYCH I STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ICH  
W SYSTEMACH E-LEARNINGOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 
wprowadza nowe możliwości prezentacji materiałów edukacyjnych. Zasoby i ak-
tywności w systemach e-learningowych mają za zadanie wspomagać zajęcia dydak-
tyczne realizowane przez Internet po to, by podnosić jakość i efektywność kształce-
nia.  
 W artykule omówiono szeroki zakres wykorzystywanych repozytoriów wie-
dzy, metadanych i aktywności zawartych w serwisach e-learningowych oraz doko-
nano wizualizacji kluczowych zasobów reprezentujących treści e-kursu. 
 
 
1. Techniki kształcenia e-learningowego 
 
 E-learning staje się rzeczywistością w uczelniach, podmiotach edukacyjnych 
czy nawet szkołach. Funkcjonowanie zajęć w technologii zdalnego nauczania  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opiera się głównie na dwóch mode-
lach: 

 Pierwszy, oparty na systemach e-learningowych, w których materiały dy-
daktyczne są publikowane w zwartej i sformalizowanej formie. W tym 
przypadku istnieje pewne środowisko (e-kurs), w którym prowadzący zaję-
cia przygotowuje ich podział na lekcje (tematycznie bądź w formie czaso-
wej – tygodniowej), a także poszerza je o zadania, testy, materiały teksto-
we, graficzne i multimedialne. W trakcie zajęć dochodzi do komunikacji 
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(a-)synchronicznej studentów i nauczyciela, który kontroluje postęp nauki, 
weryfikuje wiedzę poprzez wykorzystanie np. quizów. Całość rozwiązania 
opiera się na protokołach i standardach komunikacyjnych sieci Internet 
(http, ftp, e-mail). Tak skonstruowany system pozwala uczącym się oso-
bom na dowolność czasu i miejsca w przypadku korzystania z jego zaso-
bów lub komunikacji z prowadzącym e-kurs.  

 Drugie rozwiązanie opiera się na multimedialności przekazu z wyłącze-
niem jakichkolwiek form komunikacji z prowadzącym. Przekaz treści dy-
daktycznych jest nagranym wcześniej wykładem (bądź publikowanym  
w trakcie, w czasie rzeczywistym, kiedy wymagana jest jednoczesna obec-
ność nauczyciela i osób uczących się – nauczanie on-line) i publikowanym 
z wykorzystaniem mediów strumieniowych (w formie Flash, RealVideo, 
MS MediaPlayer). Często tak przygotowana prezentacja jest uzupełniana  
o podcasty, screencasty czy wideocasty, będące formami internetowej pu-
blikacji, dzięki której można szybko przeprowadzić i rozpropagować pre-
zentację z danej dziedziny wiedzy1. Zaletą tych rozwiązań jest także to, iż 
można z nich korzystać nie tylko na komputerze, ale także za pomocą 
smartfonów lub MP3. 

 Powyższe techniki kształcenia uzupełniają dodatkowo standardy zapisu da-
nych do e-learningu, takie jak SCORM (Sharable Content Object Reference Mo-
del), IMS (Instructional Management Systems), czy ECC (E-learning Courseware 
Certification), które zapewniają interoperacyjność oraz łatwą integrację pomiędzy 
systemem zarządzania szkoleniami a samym szkoleniem e-learningowym. Wyko-
rzystanie danej techniki kształcenia w ramach szkolenia e-learningowego determi-
nuje typy danych, zasoby i aktywności użyte w procesie e-nauczania. 
 
 
2. Typy danych w systemach e-learningowych 
 
 Obok elastycznego zarządzania kursami (i użytkownikami) oraz dystrybucją 
materiałów szkoleniowych w technologii e-learningowej jest niezwykle ważne 
tworzenie treści i danych elektronicznych. Komponenty materiałów dydaktycznych 
wykorzystują dowolną cyfrową formę przekazu i prezentacji, którą można podzielić 
według ich funkcjonalności na siedem obszarów: 

 Dokumenty tekstowe, statyczne – najczęściej wykorzystywane przy two-
rzeniu materiałów edukacyjnych zawierające także grafiki. Najczęściej 
używane formaty to: TXT (tekstowy), DOC (Microsoft Word), RFT (Rich 

                                                 
1  Z. Zieliński: Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, w: K. Grysa: Rola in-

formatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odle-
głość, Kielce 2008, s. 83. 
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Text Format), HTML (HyperText Markup Language), PDF (Portable Doc-
ument Format), ODT (Open Office Writer), XLS (Microsoft Excel). 

 Dane w postaci grafiki – pozwalające wizualizować dane, symulacje kom-
puterowe oraz pewne pojęcia i definicje. Głównie używane formaty to for-
maty grafiki rastrowej: JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG 
(Portable Network Graphics), GIF (Graphics Interchange Format). 

 Multimedia – dokumenty zawierające różne formy informacji oraz różne 
formy przekazu (tekst, dźwięk, grafikę, animację czy wideo) – najczęściej 
wykorzystywane formaty w e-learningu to: SWF (Shockwave Flash Ob-
ject), PPT, PPS (Microsoft PowerPoint), MHT (jednoplikowa strona sieci 
Web – jeden z formatów PowerPoint), ODP (Open Office Impress). 

 Dane w postaci audio i wideo – będące materiałami przetworzonymi, przy-
gotowanymi do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie. Są to pliki do 
pobrania i odtworzenia na komputerze. Do nich należą media: AVI (Audio 
Video Interleave), MPEG (Moving Picture Experts Group), ASF (Advan-
ced Systems Format). Do takich danych mogą też być zaliczane media 
strumieniowe, pozwalające na odsłuchanie muzyki i odtworzenie filmu bez 
konieczności skopiowania go na komputer (także odtwarzane w czasie rze-
czywistym, jako np. przekaz wystąpienia lub wykładu on-line). Najczęściej 
używane formaty to: RVMB (RealMedia), WMV (Windows Media Video), 
QuickTime (firmy Apple). 

 Aplikacje interaktywne, symulatory, wideokonferencje – pozwalające na 
wprowadzenie interakcji do przekazu e-learningowego, wzbogacenie go  
o obrazowanie animacją i możliwością zmian parametrów doświadczeń, 
które w normalnych warunkach nie byłyby możliwe do przeprowadzenia. 
W tym przypadku mogą być użyte aplety Java, aplikacje Adobe Flash, Ar-
ticulate Studio czy Adobe Authorware. 

 Sieciowe źródła wiedzy – narzędzia sieciowe zawierające metadane oraz 
informacje on-line lub będące źródłami do innych zasobów – takie jak: wi-
ki, tagi, automatyczne linki (URL) oraz aktywności na platformach  
e-learningowych: słowniki pojęć, katalogi plików. 

 Uzupełnieniem prezentowanych danych jest stosowanie form komunikacji  
i weryfikacji wiedzy osób szkolących się. W tym celu wykorzystywane są 
głosowania, ankiety, fora dyskusyjne, zadania, quizy/testy, czaty, lekcje, 
dzienniki, które są typowymi elementami systemów e-learningowych (lub 
ich rozszerzeniami, np. krzyżówki programu HotPotatoes). 

 Wszystkie wymienione przykłady danych wykorzystywane są w systemach  
e-learningowych i ich zadaniem jest jak najlepsze przekazanie wiedzy. Zaletą roz-
wiązań systemów zintegrowanych (tj. Moodle, Dokeos, ILIAS, LAMS, WBTE-
xpress) jest łatwość tworzenia kursów, możliwość łączenia funkcjonalności różnych 
rozwiązań (tekst + grafika + animacja + dźwięk) i możliwość osadzania modułów 
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podtrzymujących motywację do uczenia się, sprawdzających wiedzę, oceniania czy 
raportowania efektów uczenia się. Standardy techniczne e-learningu (np. SCORM) 
pozwalają, by typy danych: 

 stosować i wykorzystywać z tą samą efektywnością w innych systemach, 
 udostępniać treści, kopiować je i przenosić, 
 wykorzystywać je w różnych konfiguracjach i systemach e-learning2. 

 Obiektowa budowa treści kursów e-learningowych pozwala by, każdy typ 
danych został przygotowany niezależnie i mógł być wielokrotnie wykorzystany  
w dowolnym e-kursie. 
 
 
3. Stopień wykorzystania danych w systemach e-learningowych 
 
 Analizę stopnia wykorzystania danych w systemach e-learning przeprowa-
dzono w oparciu o cztery funkcjonujące systemy e-nauczania – Moodle w wersji 
1.9.10. Jest to najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie tego typu w Polsce. Plat-
forma Moodle została napisana za pomocą języka skryptowego PHP i współpracuje 
z bazą danych MySQL. System ten umożliwia konstruowanie zasobów edukacyj-
nych i zarządzanie procesem kształcenia dzięki takim funkcjom, jak zarządzanie 
kursami, użytkownikami oraz materiałami edukacyjnymi. Badana platforma pozwa-
la na zamieszczanie danych elektronicznych z każdego opisywanego wcześniej 
obszaru typów danych. W tabeli 1 przedstawiono charakterystyczne cechy bada-
nych systemów. 

Tabela 1 
Przegląd badanych systemów e-learningowych 

 

Nazwa 
systemu 

Podmiot  
realizujący 

Adres serwisu 
Rok  

powstania 
serwisu 

Łączna 
liczba 

kursów w 
systemie 

Liczba 
badanych 
kursów 

E-learning 
WSH 
Kielce 

Wyższa Szkoła 
Handlowa w 
Kielcach 

moodle.wsh-kielce.edu.pl 2004 15 4 

Portal  
e-learning 
PITWIN 

Portal Innowacyj-
nego Transferu w 
Nauce 

moodle.pitwin.edu.pl 2009 6 4 

Więcej 
wiem – 
lepiej uczę 

NovaIdea - Cen-
trum Innowacji 

moodle.novaidea.pl 2010 122 4 

Wirtualna 
Szkoła XXI 
wieku 

eSzkoła24.pl 
Szkoła XXI wieku 

eszkola24.pl/moodle 2010 44 4 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
2  P. Peszko, Co to jest SCORM, http://blog.2edu.pl/2010/11/co-to-jest-scorm.html 

(12.02.2011). 
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 Przeanalizowano kursy o różnej tematyce i stopniu interaktywności: 
 dedykowane studentom WSH w ramach przedmiotów informatycznych 

(np.: Technologia informacyjna – semestr I i II, Internet i sieci komputero-
we w logistyce, Systemy e-handlu, Strategia internetowa firmy); 

 kursy przygotowane w ramach projektu unijnego PITWIN dla osób zwią-
zanych z nauką (np.: Podstawy użytkowania programu R, Wprowadzenie 
do badań on-line, Interfejsy mózg–komputer. Neuroinformatyka, Rola pu-
blic relation w instytucjach społecznego zaufania); 

 szkolenia unijne dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje w zakresie 
korzystania z nowych technologii (Materiały szkoleniowe – e-learning dla 
nauczycieli, Przykładowe kursy e-learning); 

 kursy przygotowywane przez nauczycieli szkół średnich i gimnazjów  
w ramach projektu unijnego, dostarczającego narzędzi teleinformatycznych 
nauczycielom (Technologia informacyjna dla nauczycieli, Chemia – gim-
nazjum, Język niemiecki – gimnazjum). 

 Każdy z badanych kursów e-learningowych został sprawdzony pod kątem 
liczby zawartych danych i stopnia wykorzystania materiałów elektronicznych w 
obszarach: tekstowym, graficznym, multimediów, audio-wideo, aplikacji interak-
tywnych, sieciowych źródeł wiedzy i form komunikacji. W tabeli 2 przedstawiono 
liczbę typów danych zamieszczonych w badanych kursach e-learningowych z po-
działem na ich funkcjonalności. 
 

Tabela 2 
Liczba typów danych w analizowanych kursach e-learningowych 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Jeżeli chodzi o liczbę wykorzystanych form danych – najwięcej w badanych 
portalach jest zamieszczonych materiałów graficznych (558 elementów), obrazują-
cych pewne zjawiska oraz opisywane definicje. Kolejnym pod względem liczby 
zasobem w e-kursach są dokumenty statyczne (341 elementów) będące głównie 

Tekst grafika multimedia audio‐wideo
aplikacje 

interaktywne

sieciowe 

źródła 

danych

formy 

komunikacji i 

weryfikacji 

wiedzy

Razem 

materiały 

elektroniczne

E‐learning 

WSH Kielce
128 235 24 3 3 56 42 491

Portal e‐

learning 

PITWIN

94 121 8 4 0 9 22 258

Więcej 

wiem – 

lepiej uczę

30 50 14 0 0 25 18 137

Wirtualna 

Szkoła XXI 

wieku

89 152 19 2 1 71 168 502

Suma 341 558 65 9 4 161 250 1388
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plikami HTML, zamieszczonymi w kursie dokumentami MS Word i PDF, bądź 
plikami tekstowymi. Następnym znaczącym zasobem są aktywności związane  
z komunikacją oraz aplikacjami weryfikującymi wiedzę i nabytymi umiejętnościa-
mi (250 elementów) oraz sieciowymi źródłami wiedzy takimi jak aktywne linki do 
zasobów zewnętrznych, zbiory tagów, wikipedie i słowniki pojęć (161 elementów). 
Najmniej zamieszczonych jest tzw. elementów multimedialnych (65) – głównie 
prezentacji PowerPoint oraz filmów (9) oraz interaktywnych aplikacji (4) – w tym 
przypadku był to dostęp do aplikacji wideokonferencyjnych. 
 Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono stopień nasycenia najczęściej używanych 
elementów danych w badanych obszarach. 
 

 
 

Rys. 1. Stopień wykorzystania poszczególnych danych w obszarze tekst 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2.  Stopień wykorzystania poszczególnych danych w obszarze komunikacja i weryfi-
kacja wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 3. Stopień wykorzystania poszczególnych danych w obszarze sieciowe źródła wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Różnorodność typów danych w systemach e-learningowych umożliwia do-
wolność ich zastosowania w e-kursach, która jest zależna od tematyki kursu, jak  
i możliwości zastosowania w nim stopnia interaktywności lub elementów multime-
dialnych. Badane kursy wykazują wysokie nasycenie informacjami statycznymi 
(tekstem, dokumentami), grafiką obrazującą opisywane definicje teorie oraz szero-
kim spektrum zastosowań form komunikacji z osobami uczącymi się oraz aplika-
cjami weryfikującymi zdobytą wiedzę. Systemy e-learningowe stają się coraz popu-
larniejszym rozwiązaniem stosowanym na uczelniach i w innych podmiotach edu-
kacyjnych, jednak największym problemem nie jest wdrożenie takiego systemu, ale 
przygotowanie spójnych, merytorycznie i metodycznie poprawnych e-kursów, które 
kosztują wiele pracy i pochłaniają najwięcej zasobów finansowych.  
 
 
Literatura 
 
1. Peszko P., Co to jest SCORM, http://blog.2edu.pl/2010/11/co-to-jest-scorm.html 

(12.02.2011)  
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TYPES OF DATA AND UTILIZATION LEVEL OF THEM  
IN E-LEARNING SYSTEMS 

 
 

Summary 
 
 Teaching using modern informatics’ technologies implements new possibilities of 
educational content presentation. Supplies and activities in e-learning systems are about 
to support didactical exercises executed through internet so to increase quality and 
learning effectiveness. Hereby presents wide range of knowledge repositories being 
used and a visualisation of key resources has been made, which represents e-course 
content.  
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PROWADZENIE GIER HAZARDOWYCH W INTERNECIE  
W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wśród funkcji państwa, rozumianego nie w sposób klasyczny jako konglome-
rat terytorium, ludności i suwerennej władzy, ale jako podmiot publicznoprawny 
wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki narodowej, wyodrębnia się m.in. funk-
cję regulacyjną. Sprowadza się ona do podejmowania przez struktury państwa upo-
rządkowanych działań zmierzających do wywarcia wpływu na określone procesy 
społeczne i gospodarcze. Składają się zaś na nią zarówno działania polegające na 
ustalaniu określonych reguł prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsię-
biorców, jak i te związane z wyciąganiem konsekwencji względem podmiotów 
wspomniane zasady naruszających. Zależnie od rodzaju sektora gospodarczego, 
którego aktywność ta dotyczy, ingerencja państwa przybierać może różny kształt  
i różną skalę. Tam, gdzie wpływ na sytuację ekonomiczną i osobistą obywateli, 
może osiągnąć poważne rozmiary, a ryzyko wystąpienia zjawisk patologicznych 
względem nich jest znaczące, poziom regulacji jest wyższy i obejmuje zwykle sze-
rokie instrumentarium rozmaitych środków prawnych.  
 Stąd też taką szczególną dziedzinę wykonywania działalności gospodarczej 
stanowi urządzanie gier hazardowych. Powodów takiego stanu rzeczy upatrywać 
należy w kilku ich aspektach. Po pierwsze, państwo przypisuje sobie prawo 
do sprawowania monopolu w tym obszarze aktywności ekonomicznej. Po drugie, 
losowość i rozmiar finansowy gier hazardowych sprawiają, że stają się one zwykle 
obszarem zainteresowania zorganizowanych grup i związków przestępczych. Sta-
nowią one w konsekwencji doskonałe pole do uprawiania procederu tzw. prania 
brudnych pieniędzy, a zatem nadawania środkom pieniężnym pochodzącym z nie-
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legalnych (zwykle przestępczych) źródeł walorów legalnie pozyskanych dochodów. 
Po trzecie, istotnym aspektem jest wymiar moralny tego typu działalności, która 
prowadzi częstokroć uczestników gier do uzależnienia od hazardu1.  
 Zwłaszcza w ostatnich latach zagadnienie urządzania gier hazardowych stało 
się przedmiotem szczególnego zainteresowania instytucji państwowych tak ze stro-
ny władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej. W konsekwencji podjęta została 
rządowa inicjatywa legislacyjna służąca do wprowadzenia istotnych ograniczeń  
i restrykcji w zakresie prawideł prowadzenia działalności w tym obszarze. Dopro-
wadziła ona do uchwalenia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardo-
wych2 (dalej: u.g.h.). Jej zastosowanie napotyka jednakże poważne trudności  
w przypadku gier prowadzonych on-line. 
 
 
1. Pojęcie internetowych gier hazardowych i ich prawne ograniczenia  
 
 Co kryje się pod pojęciem gier hazardowych, które opisać można jako prowa-
dzone on-line lub internetowe? W myśl postanowień art. 1 u.g.h. ustawodawca 
zaliczył do gier hazardowych trzy kategorie gier: gry losowe, zakłady wzajemne  
i gry na automatach. Za gry losowe uznał gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, 
których wynik zależy m.in. od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Należą 
do nich: gry liczbowe; loterie pieniężne; gra telebingo; gry cylindryczne (ruletka); 
gry w karty; gry w kości; gra bingo pieniężne i fantowe; loterie fantowe, promocyj-
ne i audioteksowe (art. 2 ust. 1 u.g.h.). Pod pojęciem zakładów wzajemnych rozu-
mieć należy zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywa-
niu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt (totalizatory) oraz 
wystąpienia określonych zdarzeń (tzw. bukmacherstwo) (art. 2 ust. 2 u.g.h.). Gry na 
automatach natomiast to gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicz-
nych lub elektronicznych (m.in. informatycznych) o wygrane pieniężne lub rzeczo-
we, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 u.g.h.). Ustawodawca nie 
zdefiniował zatem wprost, nie wprowadzając stosownego wyjaśnienia legalnego, 
gier hazardowych określanych mianem „internetowych”. Wspomina jedynie  
o grach prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, które stanowić 
mogą z kolei element sieci komputerowej, i ta jedynie wskazówka rzuca nieco 
światła na treść formułowanej definicji. Stwierdzić więc należy, że o podziale gier 
hazardowych na „tradycyjne” i „internetowe” decyduje charakter narzędzia tech-
nicznego wykorzystywanego przez organizatora gry jako płaszczyzna wymiany 
informacji i dokonywania transakcji z jej uczestnikami. Mając na uwadze powyż-

                                                 
1  M. Czyżak: Odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gier hazardowych w polskim 

systemie prawnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 2, s. 13.  
2  DzU 2009, nr 201, poz. 1540. 
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sze, uznać można w konsekwencji, że pod pojęciem „internetowych gier hazardo-
wych” kryją się gry hazardowe, w których medium służącym do porozumiewania 
się organizatorów oraz uczestników gry jest Internet.  
 
 
2. Prawne ograniczenia w prowadzeniu gier hazardowych on-line  
 
 Czy przywołany powyżej fakt legislacyjny oznacza jednak, że prawodawstwo 
polskie i unijne nie reguluje w ogóle tej materii? Z pewnością znajduje się ona  
w sferze zainteresowania tak prawa wspólnotowego, jak i krajowego, a podstawo-
wym celem przyświecającym prawodawcy w tym przypadku jest ograniczenie roz-
miarów tego zjawiska.  
 Wspomnieć tutaj należy chociażby o rezolucji Parlamentu Europejskiego  
z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych on-line 
(2008/2215(INI)3. Potwierdza się w niej, że: państwa członkowskie mają prawo 
regulować i kontrolować rynki gier hazardowych zgodnie z ich tradycją i kulturą  
w celu ochrony konsumentów przed uzależnieniem, oszustwami, praniem brudnych 
pieniędzy i ustawianiem gier sportowych, a także z myślą o ochronie struktur uzy-
skiwania środków finansowych, powstałych w oparciu o kulturę uprawiania hazar-
du, które pozwalają finansować działalność sportową i inne cele społeczne (pkt 1 
rezolucji). Co więcej, podkreśla się przy tym, że rozprzestrzenianie się hazardu  
on-line podwyższa niebezpieczeństwo występowania wspomnianych zjawisk pato-
logicznych związanych w szczególności z obserwowanym w ostatnim czasie postę-
pującym procesem przenikania się telewizji interaktywnej, telefonii komórkowej  
i stron internetowych umożliwiających oferowanie gier na odległość bądź gier ha-
zardowych on-line, zwłaszcza osobom niepełnoletnim (pkt 14 rezolucji).  
 Ograniczenia w prowadzeniu gier hazardowych on-line dają się wywieść 
wprost także z przepisów polskiego prawa. I tak np. zakłady sportowe stanowią 
kategorię zakładów wzajemnych (art. 2 ust. 2 pkt 1 u.g.h.), których prowadzenie 
wymaga uzyskania zezwolenia (art. 6 ust. 3 u.g.h.). Obowiązująca ustawa o grach 
hazardowych dopuszcza dokonywanie zakładów tego rodzaju jedynie w punktach 
przyjmowania zakładów, stąd też wykluczona zostaje możliwość przyjmowania 
zakładów on-line. Nie stoi to przy tym w sprzeczności z prawodawstwem unijnym 
zapewniającym swobodę świadczenia usług4, jakkolwiek trudno sobie wyobrazić 
dokonanie przez ustawodawstwa krajowe skutecznego podziału „cyberprzestrzeni” 
poprzez wytyczenie w niej swego rodzaju granic państwowych.  

                                                 
3  Dz. Urz. UE C 87E z 1.04.2010, s. 30–35. 
4  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 września 2009 r., Dz. Urz. C-42/07, LEX nr 

513740. 
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 Nadmienić należy bowiem, że niektóre ograniczenia w tej materii uznane 
zostały za dopuszczalne i uzasadnione z uwagi na interes ogólny, obejmujący  
w szczególności ochronę konsumentów, przeciwdziałanie oszustwom, porządek 
publiczny itp. W obszarze działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem 
gier liczbowych wśród państw członkowskich istnieją jednakże poważne rozbież-
ności dotyczące promowanych przez nie wartości moralnych, religijnych i kultural-
nych5. Państwa te korzystają zatem ze swobody w ustalaniu celów ich polityki  
w dziedzinie gier liczbowych oraz poziomu ochrony, do którego dążą. Zasadniczym 
celem regulacji krajowej ograniczającej swobodę przepływu usług jest zwalczanie 
przestępczości. Ma ona jednak zawsze zmierzać do ochrony użytkowników gier 
hazardowych przed oszustwami popełnionymi przez podmioty urządzające te gry.  
 
 
3. Nieprawidłowości towarzyszące urządzaniu gier hazardowych w Internecie 
 
 Sama istota prowadzenia gier hazardowych on-line, podobnie skądinąd jak  
w przypadku innych usług świadczonych drogą elektroniczną, sprawia, że wdroże-
nie i zapewnienie pełnego przestrzegania określonych przez państwo reguł prowa-
dzenia działalności gospodarczej w określonym obszarze napotyka przeszkody 
poważniejsze niż w przypadku usług wykonywanych w sposób „klasyczny”, tj. 
przy bezpośrednim fizycznym kontakcie usługodawcy (przedsiębiorcy) i usługo-
biorcy (klienta). 
 Na czym polega trudność w nadzorze państwa nad zgodnością z prawem 
świadczenia usług polegających na urządzaniu gier hazardowych w Internecie? 
Wydaje się, że stanowi ona konsekwencję zaistnienia trojakiego rodzaju przesłanek 
– formalnoprawnych, kryminalnych oraz etycznych. 
 Po pierwsze, prowadzenie gier hazardowych obwarowane zostało szeregiem 
ograniczeń, które trudno wyegzekwować w przypadku internetowych gier hazar-
dowych. I tak np. prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pie-
niężnych i gry telebingo objęte jest monopolem państwa (art. 5 u.g.h.), urządzanie 
gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może mieć 
miejsce jedynie na podstawie koncesji na prowadzenie kasyna gry, w zakresie gry 
bingo pieniężne – na podstawie udzielonego zezwolenia na prowadzenie salonu gry 
bingo pieniężne, a w zakresie zakładów wzajemnych – na podstawie udzielonego 
zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (art. 6 ust. 1–3 u.g.h.). Wymóg 
urządzania niektórych gier hazardowych jedynie w kasynie bądź salonie gry wyklu-
cza zatem zupełnie legalność ich organizowania w Internecie. Działalność ta może 
być ponadto prowadzona jedynie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

                                                 
5  J. Ryszka: Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2009 r. Dz. Urz. C-42/07, LEX/el 

2009. 



Prowadzenie gier hazardowych w Internecie w świetle polskiego prawa 303

odpowiedzialnością, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 6 ust. 4 u.g.h.). W przypadku wykorzystywania Internetu jako medium trudno 
jest niejednokrotnie zidentyfikować, analogicznie jak w przypadku spammingu, nie 
tylko lokalizację podmiotu urządzającego grę hazardową, ale wręcz jego autentycz-
ność. Co więcej, podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza także określone dani-
ny publiczne, takie jak opłata za udzielenie koncesji i za udzielenie zezwoleń, opła-
ta egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa zawodowego, a także podatek 
od gier, które stanowią dochód budżetu państwa (art. 68–77 u.g.h.). Nietrudno sobie 
wyobrazić, że nie sposób ich ściągnąć w przypadku podmiotów w pewnym sensie 
wirtualnych, bez wyraźnie określonej siedziby, zarządu, prowadzonej rzetelnie 
księgowości itp. 
 Po drugie, gry hazardowe mogą być częstokroć wykorzystywane przez zorga-
nizowane grupy i związki przestępcze w prowadzonej przez nie działalności krymi-
nalnej, związanej w szczególności z różnego rodzaju oszustwami oraz procederem 
prania brudnych pieniędzy. Zwłaszcza w tym drugim przypadku trudności w zwery-
fikowaniu rzeczywistego poziomu środków finansowych wpływających do dyspo-
zycji podmiotu urządzającego gry hazardowe, jak również niemożność identyfikacji 
osób je wprowadzających czynią z gier hazardowych prowadzonych on-line idealne 
narzędzie do nadawania pieniądzom pochodzącym z działalności przestępczej wa-
lorów legalnie pozyskanych środków płatniczych. 
 Po trzecie, ich niekontrolowana ekspansja wyrządzać może szkody społeczne 
o wiele bardziej dolegliwe niż w przypadku pozostałych rodzajów gier hazardo-
wych. Praktycznie nieograniczony dostęp do rozmaitych form hazardu skutkuje, 
zdaniem specjalistów, niepokojącym wzrostem w Polsce liczby osób, zarówno 
dorosłych, jak i nieletnich, uzależnionych od uczestnictwa w grach hazardowych. 
Niemniej jednak hazard internetowy, dostępny w stopniu znacznie wyższym, niż 
ma to miejsce w przypadku gier tradycyjnych, niesie ze sobą zwiększone ryzyko 
uzależnienia i zagrożenia właśnie dla nieletnich, jako osób mniej dojrzałych emo-
cjonalnie od dorosłych, bardziej podatnych na pokusy, co powoduje, że w ich przy-
padku szybciej przekształcają się one w uzależnienie6. Stąd też ustawa o grach ha-
zardowych wprowadza również ograniczenia dotyczące uczestnictwa w nich. Doty-
czą one m.in. dopuszczalnego wieku uczestników gier losowych. Wstęp do ośrod-
ków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów, a także możliwość uczestnic-
twa w grach losowych (z wyłączeniem loterii fantowych i loterii promocyjnych) 
mają jedynie osoby, które ukończyły 18 lat (art. 27 ust. 1 i 2 u.g.h.). Polityka pań-
stwa w analizowanym obszarze obejmować musi jednak, obok kreowania narzędzi 
formalnoprawnych, również działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne, 

                                                 
6  Projekt ustawy o grach hazardowych, Uzasadnienie projektu, Sejm RP VI kadencji, Druk 

nr 2481. 
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do realizacji których służyć ma, utworzony w myśl postanowień art. 88 u.g.h., Fun-
dusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
 
 
4. Prawna odpowiedzialność za nielegalne prowadzenie gier hazardowych 
 
 Prowadzenie nielegalnych gier hazardowych on-line, jak również naruszenie 
innych wymogów ich dotyczących, analogicznie jak i w przypadku gier tradycyj-
nych, podlega surowej odpowiedzialności prawnej, poddanej rygorowi prawa ad-
ministracyjnego, karnego oraz karnego skarbowego7.  
 W myśl postanowień art. 89 ust. 1 u.g.h., karze pieniężnej podlega m.in. urzą-
dzanie gry hazardowej bez koncesji lub zezwolenia (art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h.),  
a nawet samo uczestniczenie w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub ze-
zwolenia (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.g.h.). Karalność uczestnictwa w grach hazardowych 
obejmuje przy tym wszelkie nielegalnie prowadzone gry hazardowe, w szczególno-
ści te urządzane wbrew prawu on-line. Wysokość przedmiotowej sankcji wynosi 
100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry – w przypadku urządzania gry ha-
zardowej bez koncesji lub zezwolenia lub w przypadku uczestniczenia w takiej grze 
(art. 89 ust. 2 u.g.h.). 
 Naruszanie ustalonych prawem zasad wykonywania działalności w zakresie 
gier hazardowych poddano również odpowiedzialności karnoskarbowej w rozdziale 
9 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy8 (dalej: K.k.s.): „Prze-
stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardo-
wych”. Wśród czynów zabronionych podlegających karze na gruncie przywołanego 
aktu normatywnego znalazły się m.in. takie, które związane są z reklamą i promocją 
gier hazardowych. Zgodnie z postanowieniami art. 110a par. 1 i 2 K.k.s., karze 
grzywny do 720 stawek dziennych podlega zatem m.in. niezgodne z przepisami 
prawa zlecanie lub prowadzenie reklamy lub promocji takich gier, jak np. zakłady 
wzajemne, które urządzane bywają on-line, umieszczanie reklamy takich zakładów, 
jak również czerpanie korzyści z ich nielegalnej reklamy lub promocji. 
W przypadku czynów zabronionych mniejszej wagi ich sprawca podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 110a par. 3 K.k.s.). 
 Oczywiste jest, że nielegalne jest także prowadzenie działań reklamowych 
dotyczących internetowych gier hazardowych w postaci niezamówionej informacji 
handlowej przesyłanej drogą elektroniczną, tj. spamu. Stanowi on zarówno wykro-
czenie podlegające karze grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł, zgodnie  
z postanowieniami przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-

                                                 
7  Zob. M. Czyżak: Odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gier…, op. cit., s. 17–25. 
8  Tekst jednolity DzU 2007, nr 111, poz. 765, ze zm. 
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czeniu usług drogą elektroniczną9, a ponadto uznane zostało za czyn nieuczciwej 
konkurencji podlegający odpowiedzialności karnoadministracyjnej na gruncie 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 106  
w zw. z art. 24)10.  
 Dodać należy, że wraz z nowelizacją ustawodawstwa karnego wymierzoną 
przeciwko procederowi nielegalnego urządzania gier hazardowych wśród środków 
karnych znanych ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny11 (dalej: K.k.) 
znalazł się zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych 
(art. 39 pkt 2d K.k.). Mowa w tym przypadku nie tylko o zakazie wstępu do obiek-
tów, gdzie gry tego rodzaju są urządzane, ale również o zakazie uczestnictwa  
w nich, a zatem i zakazie uczestnictwa w grach prowadzonych on-line. Nie obejmu-
je jedynie uczestnictwa w loteriach promocyjnych, a orzeczony może zostać  
w przypadku skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier 
hazardowych lub udziałem w nich (art. 41c K.k.). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wszechobecnej, i co do zasady korzystnej ekonomicznie i społecznie, tenden-
cji elektronizacji rozmaitego rodzaju usług, w tym i tych polegających na prowa-
dzeniu gier hazardowych, towarzyszyć mogą zjawiska patologiczne. W konse-
kwencji nieodzowne jest wprowadzenie, proporcjonalnych do zaistniałych zagro-
żeń, regulacji prawnych chroniących dobra szczególnie istotne dla społeczeństwa. 
Jak przedstawia się realizacja tego postulatu w przypadku gier hazardowych świad-
czonych za pośrednictwem Internetu? Podkreślić należy, że polskie ustawodaw-
stwo, będące pochodną przyjętego przez państwo bardzo restrykcyjnego modelu 
regulacji tej kategorii działalności gospodarczej, wyznacza bardzo ścisłe zasady 
urządzania gier hazardowych, wykluczając w znacznym stopniu możliwość ich 
prowadzenia on-line. Stanowi to w szczególności konsekwencję, postulowanej 
przez normy prawa unijnego, ochrony niepełnoletnich przed niekorzystnym oddzia-
ływaniem gier hazardowych, zwłaszcza tych świadczonych on-line.  
 Niemniej jednak skuteczna realizacja przez instytucje państwowe takiej poli-
tyki gospodarczej (i karnej zarazem) napotyka poważne trudności. Z jednej bowiem 
strony mamy w obecnej dobie do czynienia z ekspansją Internetu jako medium 
wymiany informacji, środka edukacji, a przede wszystkim płaszczyzny świadczenia 
różnego rodzaju usług, i nie sposób sobie przy tym wyobrazić tendencji odwrotnej 
w przypadku gier hazardowych. Z drugiej strony coraz powszechniejsze staje się 

                                                 
9  DzU 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm. 
10  DzU 2007, nr 50, poz. 331, ze zm. 
11  DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm. 
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wykorzystywanie go jako narzędzia popełnienia przestępstw czy też innej kategorii 
deliktów podlegających odpowiedzialności prawnej, ujawnienie zaś sprawców tych 
czynów napotyka poważne przeszkody uwarunkowane technologicznie i związane 
z wirtualnym charakterem cyberprzestrzeni. 
 Jakie działania podejmie zatem państwo, aby okiełznać tę sferę aktywności 
ludzkiej? Odpowiedź wydaje się prosta i sugeruje wykorzystanie narzędzi telein-
formatycznych do przeciwdziałania procederowi nielegalnego organizowania gier 
hazardowych online. Przypomnieć należy bowiem, że z uwagi na fakt, iż dotych-
czasowe instrumentarium środków prawnych służących do tego celu uznano za 
środek niewystarczający, podjęto już w swoim czasie prace legislacyjne nad „Pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych 
ustaw”12. Zakładał on utworzenie, przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej, teleinformatycznego Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych (dalej: Rejestr), 
do którego wpisywane byłyby adresy elektroniczne umożliwiające identyfikację 
stron internetowych lub innych usług zawierających m.in.: treści umożliwiające 
urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych 
grach lub stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję albo informowanie  
o sponsorowaniu. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wykonujący usługi w zakresie 
dostępu do Internetu zobowiązani byliby natomiast m.in. do blokowania dostępu do 
adresów elektronicznych wpisanych do Rejestru. Wpis dokonywany byłby sądow-
nie, na wniosek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu skarbo-
wego oraz Służby Celnej. Zaniechanie wypełniania przez przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych obowiązków informacyjnych związanych z Rejestrem podlegałoby 
karze pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu.  
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GAMBLING IN THE INTERNET IN THE LIGHT OF POLISH LAW 
 
 

Summary 
 
 The article presents the phenomenon of gambling online as a special area of eco-
nomic activity which is a subject at the selected state regulatory policy. It indicates, that 
European and Polish law heads towards the limitation of gambling organized on the 
Internet. What is more, paper describes the threats connected with the negative social 
and criminal aspects this kind of activity and Polish legal framework counteracting 
them, including penal, penal-administrative and penal-fiscal responsibility, having IT 
tools in prospect. 
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Wprowadzenie 
 
 Pomimo nasilenia procesów integracyjnych i konsolidacyjnych obejmujących 
rynki finansowe krajów członkowskich infrastruktura rozrachunkowo-depozytowa 
rynku kapitałowego pozostaje dość zróżnicowana i sfragmentaryzowana – nie tylko 
w całej Unii, ale nawet w samej strefie euro1. Utrudnia to swobodny przepływ kapi-
tału, znajdując odzwierciedlenie w wyższych kosztach zawieranych transakcji. 
Przeprowadzone w ostatnich latach analizy kosztów funkcjonowania systemów 
rozrachunku papierów wartościowych wykazały, że koszty związane z rozrachun-
kiem transgranicznym są ponaddziesięciokrotnie wyższe niż te ponoszone w przy-
padku transakcji krajowych. Za istniejący stan rzeczy winą obarcza się brak harmo-
nizacji pomiędzy poszczególnymi krajami w sferze prawnej, podatkowej i tech-
nicznej. 
 Dokonywane na rynku kapitałowym transakcje fuzji i przejęć instytucji zaan-
gażowanych w organizację obrotu nie zapewniły niestety funkcjonowania zunifi-
kowanej infrastruktury posttransakcyjnej, przede wszystkim ze względu na stoso-
wanie zróżnicowanych modeli prowadzenia biznesu w tym obszarze rynku2. Szansę 
na rozwiązanie istniejącego problemu stworzyło wdrożenie systemu TARGET2  
– paneuropejskiego systemu rozliczeń międzybankowych w euro w czasie rzeczy-
                                                 

1  B. Wróbel, K. Nakoneczny, M. Kapis, M. Pajkowska, K. Zielińska, E. Budrewicz: Sys-
temy rozrachunków papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, Narodowy Bank 
Polski Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009, s. 41, 73–74. 

2  European Central Bank, Target2-Securities. Settling without borders, Imprimerie Cen-
trale, Luxembourg 2009, s. 9. 
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wistym. Możliwe stało się bowiem wykorzystanie wspomnianego systemu do roz-
rachunku transakcji papierami wartościowymi na obszarze objętym zasięgiem jego 
działania. 
 
 
1. Główne założenia projektu 
 
 Inicjatorem projektu utworzenia platformy TARGET2-Securities (T2S) był 
Europejski Bank Centralny (EBC), choć w proces jego realizacji zostały zaangażo-
wanie nie tylko banki centralne strefy euro, ale także te działające w pozostałych 
krajach Unii oraz europejskie instytucje pełniące funkcje centralnych depozytów. 
Misją przedsięwzięcia stało się zapewnienie zharmonizowanego i sprawnego rozra-
chunku transakcji dokonywanych na unijnym rynku oraz – a właściwie przede 
wszystkim – usprawnienie i obniżenie kosztu rozrachunku transgranicznego obej-
mującego transakcje papierami wartościowymi rozliczane zgodnie z zasadą „papie-
ry w zamian za płatność” (delivery vs. payment) przy wykorzystaniu pieniądza ban-
ku centralnego.  
 Oficjalnie decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem utworzenia paneuropej-
skiej platformy rozrachunkowej została podjęta w 2006 roku. Dwa lata później 
przystąpiono do opracowania szczegółowej koncepcji funkcjonowania systemu. 
Sprowadzała się ona do stworzenia platformy technicznej do rozrachunku transakcji 
na papierach wartościowych niebędącej jednocześnie europejskim centralnym de-
pozytem papierów wartościowych. Podstawowe założenia projektu przewidują 
bowiem przeniesienie na platformę T2S wyłącznie funkcji rozrachunkowej doty-
czącej instrumentów finansowych zarejestrowanych na kontach prowadzonych 
przez te centralne depozyty, które przystąpią do systemu. W gestii wspomnianych 
instytucji pozostanie natomiast realizacja funkcji depozytowych oraz świadczenie 
innych wykonywanych wcześniej usług. 
 Obsługę transakcji realizowanych w tworzonym systemie umożliwią rachunki 
pieniężne stanowiące dedykowane subkonta pieniężne systemu TARGET2. Zinte-
growanie kont pieniężnych i kont papierów wartościowych zapewni przeprowadza-
nie rozrachunku w papierach wartościowych i środkach pieniężnych na jednej plat-
formie, co zredukuje ryzyko ponoszone przez uczestników transakcji.  
 Dostępem uczestników centralnych depozytów do pieniądza banku centralne-
go będą zarządzać banki centralne. Poprzez platformę obsługiwane będą zatem 
przede wszystkim te transakcje, których rozrachunek następuje w euro, choć  
w przypadku pojawienia się zapotrzebowania danego rynku możliwe będzie doko-
nywanie rozrachunku w innych walutach. Warunkiem tego ostatniego będzie prze-
jęcie odpowiedzialności za rozrachunek pieniężny przez bank centralny właściwy 
dla danej waluty. 
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 Od strony technicznej całe przedsięwzięcie polegać ma na outsourcingu rozra-
chunku dokonywanego wcześniej przez poszczególne depozyty na platformę T2S, 
zarządzaną przez T2S Operator – podmiot funkcjonujący poza strukturami EBC  
w formule przewidującej wyłącznie pokrywanie ponoszonych kosztów. Operacyjne 
wdrożenie systemu T2S, zaplanowane na połowę 2014 roku, powinno więc 
usprawnić proces rozrachunku papierów wartościowych ze strefy euro oraz dopro-
wadzić do zniesienia różnic między pomiędzy przeprowadzaniem rozliczeń krajo-
wych i transgranicznych realizowanych przez centralne depozyty. 
  
 
2. Korzyści wynikające z outsourcingu rozrachunku na platformę 
 
 Wdrożenie systemu T2S będzie więc kolejnym krokiem w procesie tworzenia 
w pełni jednolitego rynku finansowego. Dzięki uruchomieniu platformy krajowe 
depozyty uzyskają bezpośredni dostęp do wszystkich papierów wartościowych 
rozliczanych w nowym systemie oraz możliwość dokonywania dla swoich inwesto-
rów rozrachunku w euro lub w innych dopuszczalnych przez system walutach  
w stosunku do papierów zdeponowanych w innych depozytach. Z uwagi na istnie-
jącą możliwość świadczenia usług pośrednictwa tym depozytom, które nie zostaną 
przyłączone do platformy, ułatwiony rozrachunek nie będzie dotyczył wyłącznie 
uczestników nowego systemu, lecz powinien objąć cały region. 
 Wymuszona przez uruchomienie platformy harmonizacja procedur i mechani-
zmów rozrachunku właściwie uniemożliwi dalsze stosowanie rozwiązań specyficz-
nych dla danego rynku (co obecnie stanowi dość powszechną praktykę). Harmoni-
zacja ta będzie dotyczyć zarówno struktury kont depozytowych i pieniężnych, jak  
i przesyłanych pomiędzy depozytami komunikatów i instrukcji oraz samego har-
monogramu dnia rozrachunkowego. 
 Wskutek integracji z paneuropejską infrastrukturą rozrachunkową dostępność 
krajowych rynków papierów wartościowych dla zagranicznych inwestorów niewąt-
pliwie zwiększy się, a koszty rozrachunku transgranicznego zostaną obniżone. Po-
winno to znaleźć odzwierciedlenie we wzroście wolumenu obrotu dokonywanego 
przez zagranicznych inwestorów na lokalnych rynkach oraz w zwiększonym udzia-
le tej grupy inwestorów w transakcjach IPO (Initial Public Offer).  
 Korzyści wynikające z uruchomienia platformy T2S powinny stać się także 
odczuwalne dla części podmiotów pozyskujących na rynku kapitałowym potrzebne 
fundusze – dotyczyć będą jednak głównie emitentów zaliczanych do grona spółek 
średnich i dużych. Sytuacja mniejszych podmiotów w zasadzie nie ulegnie zmianie, 
gdyż niezależnie od przyjętych rozwiązań w zakresie zawierania i rozrachunku 
transakcji spółki z tej grupy nie są przedmiotem zainteresowania zagranicznych 
inwestorów. W przypadku większych spółek największe znaczenie będzie miała 
możliwość obniżenia kosztów pozyskania kapitału w ramach ofert publicznych, 
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uzyskiwana przede wszystkim wskutek nasilenia konkurencji pomiędzy podmiota-
mi zaangażowanymi w obsługę emisji (wynikającego chociażby z zapewnionej  
w nowym systemie swobody wyboru centralnego depozytu dla rejestracji emisji)3. 
Szerszy dostęp inwestorów zagranicznych powinien przełożyć się na lepszą wycenę 
tych spółek, a płynność emitowanych przez nie walorów powinna zwiększyć się, 
choć trudno oczekiwać, by zamiany w tym zakresie były spektakularne. 
  
 
3. Oczekiwana redukcja ponoszonych kosztów transakcyjnych 
 
 Dzięki umiejscowieniu na wspólnej platformie kont poszczególnych europej-
skich instytucji depozytowych obniżą się koszty tworzenia i utrzymywania linków 
operacyjnych z zagranicznymi depozytami oraz realizacji operacji rozrachunko-
wych, co powinno przełożyć się na obniżenie pobieranych opłat. Przewidywana 
redukcja kosztów transakcyjnych ma wynieść od 7 do 18%. Po stronie centralnych 
depozytów redukcja kosztów wynikać będzie ze zmniejszenia opłat transgranicz-
nych i uzyskania efektów ekonomii skali, po stronie banków depozytariuszy działa-
jących jednocześnie na kilku rynkach stanowić będzie konsekwencję obniżenia 
kosztu rozrachunku transgranicznego ponoszonego na tym poziomie (w tym opłat 
pobieranych przez centralne depozyty) oraz niższych kosztów utrzymywania za-
bezpieczeń. To ostatnie będzie wynikiem skonsolidowanego dostępu do puli papie-
rów wartościowych uczestników z różnych rynków przeznaczonych na zabezpie-
czenie w T2S, scentralizowanego rozrachunku pieniężnego na jednym koncie ope-
racji dokonywanych na różnych rynkach oraz wykonywania rozrachunku z wielu 
rynków jednocześnie w jednym systemie. Wskutek zmniejszenia liczby interfejsów, 
wprowadzenia jednolitych raportów i jednego zharmonizowanego procesu rozra-
chunku dla wszystkich rynków objętych działalnością platformy zmniejszeniu ule-
gną również koszty działalności back-office. 
 Prognozowane obniżenie kosztów nie będzie jednak w niektórych obszarach 
tak znaczące, jak sugerują to obecnie podmioty zaangażowane w tworzenie paneu-
ropejskiej platformy rozrachunkowej. Przykładem takich „przeszacowanych” ko-
rzyści wydają się wskazywane potencjalne oszczędności związane z brakiem ko-
nieczności ponoszenia przez poszczególne depozyty wydatków na rozwój własnych 
systemów informatycznych. Nie należy bowiem zapominać o tym, że wspomniane 
koszty nie zostaną wyeliminowane, lecz będą ponoszone „na poziomie” platformy  
i z pewnością zostaną ostatecznie przerzucone na uczestników systemu. 
 

                                                 
3  Por. prezentacja S. Pycko: T2S – szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku, 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 2010, http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/ 
aktualnosci/Strony/NewsDetails.aspx?idn=283 
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4.  Zagrożenia wynikające z nasilenia konkurencji pomiędzy uczestnikami 
systemu 

 
 Dla instytucji tworzących tzw. infrastrukturę posttransakcyjną, w szczególno-
ści dla centralnych depozytów, uruchomienie platformy T2S nie będzie oznaczać 
wyłącznie oszczędności. Wspomniane podmioty zostaną zmuszone do poniesienia 
kosztów adaptacji posiadanych systemów do rozwiązań narzucanych przez zasady 
działania wdrażanego systemu. Zmienią się standardy w zakresie komunikacji,  
a struktura kont będzie wymagała odpowiedniego dostosowania. Konieczna okaże 
się aktualizacja baz danych i ustalenie nowego harmonogramu rozrachunku. Istnieje 
również duże prawdopodobieństwo, że do momentu przyłączenia do platformy 
wiele instytucji infrastrukturalnych nie zdąży zamortyzować poczynionych wcze-
śniej inwestycji, które po wprowadzeniu nowych rozwiązań okażą się bezużyteczne 
i konieczne będzie dokonanie odpowiednich odpisów na ten cel. 
 Uruchomienie paneuropejskiej platformy rozrachunkowej stanie się także dla 
wspomnianych instytucji infrastrukturalnych źródłem poważnych zagrożeń, z któ-
rych większość będzie związana z przewidywanym nasileniem konkurencji. Działa-
jące na unijnym rynku instytucje pełniące funkcje depozytowe niewątpliwe podej-
mą działania zmierzające do pozyskania zagranicznych uczestników rynku, co 
zmusi do konkurowania o lokalnych odbiorów świadczonych usług dotąd w zasa-
dzie „przypisanych” do krajowych instytucji4.  
 Zaostrzenie konkurencji między instytucjami dokonującymi rozrachunku nie 
wynika jednak wyłącznie z tworzenia wspólnej platformy rozrachunkowej. Zasada 
swobodnego wyboru dostawcy usług posttransakcyjnych została sformułowana  
w przyjętej w 2004 roku „Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych”5. Jej wytyczne znalazły też odzwierciedlenie w postanowieniach opracowa-
nego w listopadzie 2006 roku „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 
rozliczeń i rozrachunków”6. Wdrażane w oparciu o wskazane regulacje rozwiązania 
prowadzą do stopniowego rozdzielenia poszczególnych usług związanych z obsługą 
obrotu instrumentami finansowymi i pobieranych za ich świadczenie opłat (w tym 
wydzielenia rozliczeń i rozrachunku), co zakończy w niedalekiej przyszłości stoso-
waną dotychczas praktykę oferowania pewnych usług na zasadzie „pakietowej”. 
Towarzysząca nowym rozwiązaniom większa transparentność opłat rozrachunko-
wych uniemożliwi centralnym depozytom czerpanie korzyści z niedostatecznej 

                                                 
4  Utrata części potencjalnych uczestników będzie również wynikiem konsolidacji akty-

wów w wybranych depozytach. 
5  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku 

w sprawie rynku instrumentów finansowych, Dz.Urz. L 145, 30.04.2004, art. 34 i 46. 
6  Europejski kodeks postępowania w zakresie rozliczeń i rozrachunków (European Code of 

Conduct for Clearing and Settlement) z dnia 7 listopada 2006 roku, http://fese.eu/_lib/files/  
European_Code_of_Conduct_for_Clearing_and_Settlement.pdf 
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wiedzy klientów. Pojawi się również presja na obniżenie marży za dokonywany 
rozrachunek związany z jego outsourcingiem na platformę T2S. Nastąpi także 
ograniczenie zapotrzebowania ze strony globalnych depozytariuszy na usługi po-
średnictwa na lokalnym rynku.  
 Przystąpienie do platformy połączone z generalnym zmniejszeniem barier 
dostępu zagranicznych podmiotów do krajowej infrastruktury przyczyni się dodat-
kowo do zaostrzenia konkurencji pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę izb rozli-
czeniowych oraz platformami organizującymi obrót instrumentami finansowymi. 
Pomioty te, odczuwające silną presję na obniżenie opłat pobieranych za świadczone 
przez siebie usługi, zostaną właściwie zmuszone do podjęcia działań zmierzających 
do uzyskania efektów skali związanych z jednoczesnym prowadzeniem działalności 
na wielu rynkach 7. 
 
 
5.  Możliwości przyłączenia polskich instytucji infrastrukturalnych do tworzo-

nej platformy 
 
 Pomimo potencjalnych trudności i zagrożeń oraz konieczności poniesienia 
kosztów uruchomienia nowego systemu do prac nad projektem włączyły się rów-
nież polskie instytucje infrastrukturalne. W lutym 2010 roku podpisany został Uni-
lateral Undertaking – dokument deklarujący podjęcie działań związanych z przyłą-
czeniem do platformy T2S. Po stronie polskiej we wspomniany proces w najwięk-
szym stopniu zaangażowany został Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, 
który we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim przyjął na siebie obowiązek 
pokierowania działalnością tzw. National Users Group (NUG_PL) – grupy roboczej 
zajmującej się wdrażaniem systemu na polskim rynku kapitałowym. 
 Zgodnie z pierwotnymi założeniami przyłączenie polskich instytucji tworzą-
cych infrastrukturę rynku kapitałowego do platformy T2S miało nastąpić dopiero 
po przystąpieniu Polski do strefy euro. Jednak pomimo że obecnie zapotrzebowanie 
na obsługę rozrachunku transgranicznego w Polsce oceniane jest jako relatywnie 
niewielkie, brana jest pod uwagę realizacja alternatywnego planu – przyłączenia 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) do platformy T2S już  
w momencie jej uruchomienia (przy wykorzystaniu zapewnianej przez tworzony 
system opcji dokonywania rozrachunku w walucie innej niż euro). Uwzględniony 
został zapewne fakt, że założona dobrowolność uczestnictwa w systemie nie ozna-
cza rzeczywistej swobody decyzji odnośnie do przyłączenia się do tworzonej plat-
formy. Pozostawanie poza systemem może okazać się katastrofalne w skutkach dla 
ewentualnych outsiderów – przede wszystkim z uwagi na ograniczone możliwości 
spełniania oczekiwań inwestorów i emitentów odnośnie do swobodnego dostępu do 

                                                 
7  Por. prezentacja S. Pycko: T2S – szanse i korzyści…, op. cit. 
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innych rynków regionu oraz brak odpowiedniej efektywności kosztowej prowadzo-
nej działalności.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Oczekuje się, iż prace związane z uruchomieniem platformy T2S znacząco 
przyspieszą proces ujednolicania procedur rozrachunku transakcji papierami warto-
ściowymi na rynku europejskim. Wdrożenie nowego systemu bezpośrednio lub 
pośrednio przyczyni się usunięcia wielu spośród wyszególnionych w raporcie 
Giovanniniego barier utrudniających prowadzenie efektywnego rozrachunku i roz-
liczeń transgranicznych na rynku papierów wartościowych Unii Europejskiej  
– barier dotyczących stosowanych praktyk rynkowych i wymogów technicznych 
(obejmujących między innymi różnice w stosowanej technologii informatycznej, 
ograniczenia możliwości bezpośredniego korzystania z systemów rozliczeniowych 
przez instytucje z innych krajów, zróżnicowanie długości cykli rozliczeniowych  
i monopol instytucji depozytowych w dziedzinie przechowywania papierów warto-
ściowych wyemitowanych w danym kraju)8. Wdrożenie paneuropejskiego systemu 
rozrachunku transakcji papierami wartościowymi będzie więc następnym krokiem 
do utworzenia w pełni jednolitego rynku kapitałowego i katalizatorem dalszej inte-
gracji tej części rynku. 
 Tworzona platforma ułatwi dostęp do instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu w poszczególnych krajach, zapewniając jednocześnie możli-
wość swobodnego korzystania z ofert podmiotów zajmujących się usługami post-
transakcyjnymi. Zapewni tym samym warunki do czerpania korzyści z harmoniza-
cji stosowanych rozwiązań i będzie stymulować konkurencję między dostarczycie-
lami usług związanych z organizacją obrotu na rynku kapitałowym. Pozytywne 
następstwa zachodzących we wskazanym obszarze zmian, odczuwane zarówno 
przez instytucje tworzące infrastrukturę rynku kapitałowego, jak i podmioty zawie-
rające na nim określone transakcje, będą konsekwencją realnego funkcjonowania 
jednolitego rynku – przede wszystkim jego poszerzenia i możliwości redukcji kosz-
tów związanej z osiąganiem korzyści skali. Nasilenie konkurencji w sferze usług 
postransakcyjnych i obniżenie kosztów zawierania transakcji przełoży się na wyż-
szą płynność rynków i niższe koszy pozyskiwania kapitału przez emitentów, co  
z kolei może znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu tempa wzrostu PKB. 

                                                 
8  Pierwszy z opracowanych przez tzw. grupę Giovanniniego raportów, opublikowany  

w 2001 r., wskazywał 15 takich barier, oprócz wspomnianych praktyk technicznych i wymagań 
rynkowych, także te dotyczące procedur podatkowych i rozwiązań prawnych. Zob. The Giovan-
nini Group: Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union, Euro-
pean Commission, Bruksela 2001. 
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 Tworzona platforma jest jednak tylko kolejnym – nie ostatnim – etapem two-
rzenia w pełni jednolitego europejskiego rynku kapitałowego. Bez usunięcia pozo-
stałych barier wskazanych w raporcie Giovanniniego, w szczególności barier praw-
nych i podatkowych, swobodny przepływ inwestycji transgranicznych na wspo-
mnianym rynku nadal pozostanie ograniczony. 
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THE INTRODUCTION OF TARGET2-SECURITIES PLATFORM AS  
A NEXT STAGE OF CREATING A SINGLE EUROPEAN CAPITAL MARKET 
 
 

Summary 
 
 This paper presents main assumptions of project of activation paneuropean securi-
ties settlement platform – TARGET2-Securities. It determines the significance of com-
piled system for unification and harmonization post-trading services and the system’s 
role in creating a single European market. The article specifies advantages resulting 
from implementation of new settlement rules (including reduction in transactional cost), 
simultaneously pointing out threats being a consequence of intensification of compe-
tence in this part of the market. It also describes actions undertaken by Polish infrastruc-
ture institutions aimed at joining to T2S platform.  
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AGENT ROZLICZENIOWY I OPŁATA INTERCHANGE  
W TRANSAKCJACH KARTĄ PŁATNICZĄ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Proces rozliczania transakcji dokonywanych kartą płatniczą jest złożony  
i bierze w nim udział wiele podmiotów. Agent rozliczeniowy odgrywa w nim zna-
czącą rolę, pośrednicząc zarówno w przepływie informacji dotyczących autoryzacji, 
jak i potem przelewów z konta konsumenta na konto przedsiębiorcy. Pobiera on 
przy tym opłatę interchange, z której część zostaje u niego, a część przekazywana 
jest organizacji płatniczej oraz bankowi konsumenta. 
  
 
1. Definicja i obowiązki agenta rozliczeniowego 
 
 Agent rozliczeniowy (acquirer) to bank lub inna instytucja prawna zawierają-
ca z akceptantem (przedsiębiorcą) umowę o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu 
elektronicznych instrumentów płatniczych1. A elektroniczny instrument płatniczy to 
każdy instrument płatniczy, także z dostępem do pieniędzy na odległość, który 
umożliwia konsumentowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych no-
śników danych lub elektroniczną jego identyfikację niezbędną przy operacji,  
w szczególności karta płatnicza lub instrument pieniądza elektronicznego2 – czyli 
urządzenie, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, przede wszyst-

                                                 
1  Ustawa z 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, 

poz. 1385, z późn. zm., art. 2 pkt 1) i 2). 
2  Ibidem, art. 2 pkt 4). 
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kim karta zasilana do określonej wartości3 (tzn. karta przedpłacona, inaczej karta 
pre-paid). 
 Agent rozliczeniowy nazywany może być centrum rozliczeniowym, centrum 
autoryzacyjnym lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym4. 
 Umowa między agentem rozliczeniowym i akceptantem powinna określać: 

 rodzaje elektronicznych instrumentów płatniczych, przy użyciu których 
można dokonywać operacji u akceptanta; 

 odpowiednie procedury, w tym procedury bezpieczeństwa, oraz obowiązki 
akceptanta związane z dokonywaniem operacji; 

 termin i sposób zapłaty akceptantowi przez agenta rozliczeniowego; 
 przyczyny odmowy przez akceptanta przyjęcia zapłaty przy użyciu elek-

tronicznego instrumentu płatniczego5. 
 Akceptant w ramach umowy zawartej z agentem rozliczeniowym płaci mie-
sięczny abonament, który związany może być także z dzierżawą terminala e-POS6, 
oraz opłatę prowizyjną7. 
 Agent rozliczeniowy jest zobowiązany kwartalnie przekazywać do Narodo-
wego Banku Polskiego informacje o: 

 liczbie akceptantów; 
 liczbie urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze; 
 liczbie i wartości przeprowadzanych transakcji; 
 zarejestrowanych próbach przeprowadzenia i przeprowadzonych transak-

cjach zmierzających do naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł 
uczciwego obrotu8. 

 Listę agentów rozliczeniowych prowadzi Narodowy Bank Polski. Obecnie 
obejmuje ona 18 podmiotów, m.in.: Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Pol-
ska Kasa Opieki SA, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA, 
eCard SA, Elavon Financial Services Limited oddział w Polsce, First Data Polska 

                                                 
3 Ibidem, art. 2 pkt 5). 
4  Żwiruk K.: Jak przebiega proces autoryzacji karty płatniczej?, http://kartyonline.pl/ ar-

ty.php?id=26, (2.01.2011); Rynek kart płatniczych w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 
2003, s. 12. 

5  Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych…, op. cit., art. 8 ust. 1. 
6  Terminal e-POS (Point Of Sale, punkt sprzedaży); Świecka B.: Bankowość elektronicz-

na, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 119. 
7  Żwiruk K.: Interchange fee – ile kosztuje płatność kartą, http://kartyonline.pl/arty.php? 

id=88 (25.01.2011). 
8  Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych…, op. cit., art. 13, ust. 1; Rozpo-

rządzenie z 24.09.2003 w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez 
agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności, DzU 2003, nr 175, 
poz. 1699, par. 1. Urządzenia akceptujące elektroniczne instrumenty płatnicze to terminale POS. 
Transakcje naruszające lub obchodzące przepisy prawa albo reguły uczciwego obrotu to tzw. 
transakcje oszukańcze. 
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SA, Lukas Bank SA, MPAY SA, PayTel SA, PayU SA9. Nazwa agenta rozlicze-
niowego widnieje na potwierdzeniu płatności kartą (choć niekiedy zamiast niej 
znajduje się tam nazwa przedsiębiorcy). 
 
 
2. Pośredniczenie agenta rozliczeniowego w płatności kartą 
 
 Agent rozliczeniowy pośredniczy w przekazywaniu zapytania autoryzacyjne-
go i informacji o autoryzacji transakcji przeprowadzanej kartą płatniczą przez kon-
sumenta. Następnie dokonuje przelewu pieniędzy z konta konsumenta na konto 
przedsiębiorcy (akceptanta), pobierając przy tym opłatę prowizyjną interchange,  
z której część pozostawia, a część przekazuje organizacji płatniczej i bankowi kon-
sumenta – rysunek 1. 
 Płatność kartą następuje u przedsiębiorcy (akceptanta), gdzie sprzedawca 
przeciąga lub umieszcza kartę w terminalu POS (odczyt danych z paska magne-
tycznego lub czipa) albo kiedy konsument posiadający kartę zbliżeniową zbliża ją 
do czytnika podłączonego do terminala (odczyt danych następuje drogą radiową). 
Następnie sprzedawca wpisuje kwotę zakupu. Transakcja jest potwierdzana PIN-em 
przed autoryzacją (w przypadku kart zbliżeniowych przy transakcjach do kwoty 
50 zł nie jest on wymagany) lub podpisem po autoryzacji. 
 Terminal sprawdza, czy karta nie jest na tzw. stop-liście (liście kart zastrzeżo-
nych – zagubionych lub skradzionych), a następnie łączy się z agentem rozlicze-
niowym, który z kolei przekazuje zapytanie autoryzacyjne do jednego z systemów 
rozliczeniowych10. Nie zawsze wszystkie transakcje podlegają autoryzacji – autory-
zacja może być pominięta np. w przypadku zakupów niektórymi kartami kredyto-
wymi11 lub zakupów na niewielkie kwoty (zależy to jednak od decyzji banku jako 
wydawcy karty)12. 

                                                 
9  Lista podmiotów prowadzących działalność agenta rozliczeniowego, działających zgod-

nie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 
2009. First Data Polska jest właścicielem marki Polcard; First Data International finalizuje prze-
jęcie firmy POLCARD SA, http://www.polcard.com.pl/71383.xml (2.02.2011). eService wchodzi 
w skład Grupy PKO BP SA; eService SA Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych, 
http://www.eservice.com.pl/ (2.02.2011). 

10  K. Żwiruk: Interchange fee…, op. cit.; Żwiruk K.: Jak przebiega…, op. cit. 
11  J. Surażyńska, E. Okoniewska: Co zrobić, kiedy skradzione zostaną karty płatnicze? 

„Polska Dziennik Bałtycki”, 7.05.2010, s. 35. 
12  K. Żwiruk: Jak przebiega…, op. cit. 
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Rys. 1. Przepływ informacji, przelewów i opłat prowizyjnych przy płatności kartą 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rynek kart płatniczych w Polsce…, op. cit., 
s. 12, 13; K. Żwiruk: Jak przebiega…, op. cit.; K. Żwiruk: Interchange fee…, op. 
cit. 

  
 W Polsce funkcjonują trzy systemy rozliczeniowe – Krajowy System Rozli-
czeń (KSR), GCMS MasterCard oraz VNNSS Visy (tabela 1). O tym, do jakiego 
systemu rozliczeniowego będzie kierowana dana transakcja kartą, zależy od banku 
(jako jej wydawcy)13. KSR przyjmuje transakcje każdą kartą wydaną przez polski 
bank, natomiast systemy rozliczeniowe MasterCard oraz Visy tylko karty własnych 
organizacji14. MasterCard i Visa są organizacjami płatniczymi (inaczej towarzy-
stwami płatniczymi)15. Karty tych dwóch organizacji są wydawane w Polsce16.  
  

                                                 
13  System płatniczy w Polsce…, op. cit., s. 27. 
14  Rynek kart płatniczych w Polsce… op. cit., s. 10. 
15  K. Łabenda: Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 

2010, s. 171; Świecka B.: Bankowość elektroniczna…, op. cit., s. 53–54. 
16  Tylko niektórzy agenci rozliczeniowi (np. First Data Polska i eService) pośredniczą  

w transakcjach dokonywanych kartami innych niż MasterCard czy Visa organizacji płatniczych, 
tzn. American Express, Diners Club lub Japan Credit Bureau (JCB). 
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Tabela 1 
Systemy rozliczeniowe dla transakcji kartami płatniczymi w Polsce 

 

System rozliczeniowy Właściciel Rozliczane transakcje 

Krajowy System Rozliczeń (KSR) First Data Polska płatność każdą kartą 

Global Clearing Management System 

(GCMS) 

MasterCard płatność kartą MasterCard 

Visa National Net Settlement System 

(VNNSS) 

Visa płatność kartą Visa 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: MasterCard rules, MasterCard 2010, s. 27; 

Rynek kart płatniczych w Polsce…, op. cit., s. 10; System płatniczy w Polsce, Naro-
dowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 27; First Data International finalizuje prze-
jęcie…, op. cit. 

 
 System rozliczeniowy kieruje następnie zapytanie autoryzacyjne do banku 
konsumenta, który autoryzuje daną transakcję lub nie autoryzuje jej. Autoryzacja 
nastąpi, jeśli konsument ma wystarczającą ilość pieniędzy na koncie oraz nie nastą-
piło przekroczenie kwotowych i ilościowych limitów autoryzacyjnych przypisanych 
do jego karty. Odpowiedź banku jest przekazywana do systemu rozliczeniowego, 
następnie do agenta rozliczeniowego i do terminala. W przypadku autoryzacji kon-
sument otrzymuje towar/usługę (wiąże się to jednocześnie z zablokowaniem pie-
niędzy na jego koncie). Natomiast po zakończeniu dnia informacje dotyczące 
wszystkich transakcji muszą być przesłane z terminala do agenta rozliczeniowego. 
Sprzedawca ma w tym momencie możliwość dopisania obciążeń uzupełniających, 
np. w ramach napiwku w restauracji, dlatego konsument powinien wcześniej zwró-
cić uwagę, by zakreślić lub wpisać kwotę „0” na potwierdzeniu płatności kartą17. 
Agent rozliczeniowy przesyła informacje do systemu rozliczeniowego, a następnie 
informacje przesyłane są pomiędzy bankiem rozliczeniowym (będącym jednym  
z banków komercyjnych), Krajową Izbą Rozliczeniową i Narodowym Bankiem 
Polskim18. Ostateczne zaksięgowanie transakcji kartą na koncie konsumenta nastę-
puje po ok. 2 dniach roboczych. 
 Znacznie większe obciążenie transakcjami dokonywanymi kartami płatniczy-
mi daje się zauważyć w piątki popołudniu, soboty i w okresach przedświątecznych, 
kiedy czas oczekiwania na autoryzację, ze względu na bardzo dużą ilość dokony-
wanych równocześnie transakcji, może się znacznie wydłużyć. W skrajnych przy-
padkach agent rozliczeniowy może nawet zawiesić przyjmowanie płatności kartą 
poprzez terminal. W takich sytuacjach, a także np. w razie awarii terminala sprze-
dawcy powinni właściwie dokonywać autoryzacji telefonicznej, jednak bardzo 

                                                 
17  K. Żwiruk: Jak przebiega…, op. cit. 
18  Rynek kart płatniczych w Polsce…, op. cit., s. 13. 
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rzadko to robią, i po prostu odmawiają przyjmowania zapłaty kartą. Podobnie nie są 
przyjmowane w takich przypadkach wypukłe karty kredytowe, pomimo że istnieje 
jeszcze dodatkowa możliwość odczytania danych z takich kart za pomocą tzw. 
imprintera – brak jest jednak takich urządzeń, a jeśli nawet są, sprzedawcy odnoszą 
się do nich niechętnie. 
 Agent rozliczeniowy pobiera nie tylko opłatę abonamentową za dzierżawę 
terminala przedsiębiorcy (jako akceptantowi), ale pomniejsza także kwotę każdej 
transakcji dokonanej kartą płatniczą o tzw. opłatę prowizyjną interchange. Opłata ta 
wynosi 2-3% wartości zakupu i zależy od typu przedsiębiorcy i jego obrotów,  
a także rodzaju karty (prowizja dla kart kredytowych jest wyższa niż debetowych). 
Tak więc przedsiębiorca otrzymuje na swoje konto 97–98% kwoty zakupu towa-
ru/usługi. Jednak tylko 10% opłaty interchange pozostaje u agenta rozliczeniowego, 
pozostałe 90% jako tzw. opłata multi-lateral interchange jest przez niego przeka-
zywane bankowi – jako wydawcy karty oraz organizacji płatniczej. Pieniądze te, jak 
twierdzą banki, służą do finansowania bankowych kosztów akceptacji kart, zapo-
biegania transakcjom oszukańczym, kredytowania okresu bezodsetkowego w przy-
padku kart kredytowych19. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Agent rozliczeniowy (działający jako bank lub wyspecjalizowany podmiot) 
jest pierwszym ogniwem w systemie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą (czyli ak-
ceptantem) a bankiem konsumenta – przy dokonywaniu przez niego płatności kartą. 
Agenci rozliczeniowi biorą także udział w zapobieganiu dokonywania transakcji 
oszukańczych kartami zastrzeżonymi przez konsumentów (wcześniej zgubionymi 
lub ukradzionymi) – dzięki ciągłej aktualizacji tzw. stop-listy w terminalu POS. 
Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 18 agentów rozliczeniowych, listę których 
prowadzi Narodowy Bank Polski. 
 Płatność kartą jest bardzo promowana jako świadcząca o nowoczesnym społe-
czeństwie i likwidująca problem kosztu utrzymania pieniądza w gotówce. Szcze-
gólnie promowane i rozwijane ostatnio są technologie kart zbliżeniowych. Jednak 
wszystkie tego rodzaju płatności wiążą się także z kosztami, ze względu na pobie-
raną przez agenta rozliczeniowego opłatę prowizyjną interchange. Utrzymanie 
takiego systemu rozliczeń leży nie tylko w interesie agenta, ale także, i to właściwie 
w znacznie większym stopniu, w interesie organizacji płatniczych (np. MasterCard 
czy Visa) oraz banku konsumenta – tym dwóm podmiotom agent rozliczeniowy 
przelewa nawet znacznie większą część opłaty niż ta, która pozostaje u niego. 
Szczególny dochód dla banków stanowi opłata interchange pobierana za płatność 

                                                 
19  K. Żwiruk: Interchange fee…, op. cit. 
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kartą kredytową (jest wyższa niż za płatność kartą debetową), nawet jeśli konsu-
ment otrzymuje zwrot części kosztów zakupu (zwrócone jemu pieniądze są i tak 
mniejsze niż dochód banku z pobranej wcześniej przez niego opłaty interchange) 
lub punkty w ramach tzw. programów lojalnościowych. 
 Koszty opłaty interchange pobieranej przez agenta rozliczeniowego ponoszą 
wszyscy konsumenci dokonujący zakupów w miejscu, gdzie istnieje możliwość 
płatności kartą, bez względu na to, czy nią płacą, czy nie – ponieważ koszty tej 
opłaty są rozkładane proporcjonalnie na wszystkich. Jednak obciążenie konsumen-
tów tą opłatą może być mniejsze lub większe, zależnie od tego, czy opłata inter-
change zostanie doliczona tylko do udziału sprzedaży towarów/usług (w ogólnej 
sprzedaży), za które konsumenci dokonują zapłaty kartą, czy też do ceny wszyst-
kich oferowanych towarów/usług. 
 Koszt opłaty interchange nie jest niski, ponieważ wprowadzenie możliwości 
zapłaty kartą nie opłaca się małym sklepom (albo oferują taką możliwość konsu-
mentom, ale w ograniczony sposób – np. za zakupy od 20 zł). Płatność kartą prawie 
zawsze jest możliwa w przypadku sklepów dużych sieci handlowych, ponieważ są 
one w stanie negocjować ze swoimi dostawcami korzystne dla siebie ceny hurtowe 
i dzięki temu mogą i tak konkurować pomimo konieczności podniesienia ceny  
o opłatę „interchange”. Jednak nawet niektóre duże sieci nie wprowadzają możli-
wości płatności kartą – dzięki temu są jeszcze bardziej konkurencyjne. Jest to jed-
nocześnie dowód kalkulacji ich właścicieli, którzy wolą ponieść ryzyko przewozu 
gotówki do banku lub nawet koszt zatrudnienia konwojentów. 
 Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy o opłatę interchange  
(i tym samym nieprzerzucanie jej na wszystkich konsumentów dokonujących zaku-
pów) przy jednoczesnym doliczaniu jej do ceny towaru/usługi tylko w przypadku 
płatności kartą, mogłoby spotkać się z dużym sprzeciwem agentów rozliczenio-
wych, organizacji płatniczych i banków oraz doprowadzić do znacznego spadku 
liczby transakcji dokonywanych kartą. Utracone w ten sposób przychody banki 
mogłyby próbować wyrównać podniesieniem opłaty za wydanie i użytkowanie 
karty płatniczej i/lub prowadzenie konta. 
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THE SIGNIFICATION OF THE ACQUIRER AND THE INTERCHANGE FEE 

BY THE CARD TRANSACTIONS MADE BY CONSUMER 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the definition of the acquirer and its responsibilities. In the 
paper are also the activities of the acquirer by the card transaction in the clearing system 
presented. The special attention was paid on the interchange fee, which is charged by 
the acquirer and passed to the MasterCard or Visa and the consumer bank. 
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA KART ZBLIŻENIOWYCH JAKO ŚRODKA 
PŁATNICZEGO NA IMPREZACH MASOWYCH – BADANIA EMPIRYCZNE  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Karty zbliżeniowe są jednym z najbardziej innowacyjnych instrumentów płat-
niczych. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii oraz mających kilkudziesię-
cioletnią tradycję systemów kierowanych przez organizacje płatnicze udało się po 
raz pierwszy uzyskać instrument, który jest w stanie skutecznie konkurować 
z gotówką przy płatnościach niskokwotowych. Dzięki zastosowanej technologii 
RFID1 oraz zmodyfikowanym procedurom autoryzacji karta zbliżeniowa jest naj-
szybszą elektroniczną formą płatności. Popularność tradycyjnej formy karty płatni-
czej, z którą klienci są zaznajomieni, sprzyja szybkiemu zaakceptowaniu tej inno-
wacji. Te cechy kart zbliżeniowych umożliwiają nowe zastosowania biznesowe 
oraz wykorzystanie kart płatniczych tam, gdzie do tej pory niepodzielnie królowała 
gotówka. 
 Środowiskiem wręcz idealnym do zastosowania kart zbliżeniowych wydają 
się wszelkiego rodzaju imprezy masowe, podczas których konieczna jest szybka 
obsługa tysięcy drobnych transakcji w bardzo krótkim czasie. Z drugiej strony 
w Europie, gdzie karty zbliżeniowe znajdują się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, 
konieczne jest stymulowanie zainteresowania klientów tą nową formą płatności 
i propagowanie wiedzy na temat kart zbliżeniowych. 

                                                 
1  RFID – Radio Frequency IDentification – jest technologią umożliwiającą zdalny odczyt 

układów scalonych za pomocą fal radiowych; szerzej w: G. Hancke: RFID and Contactless Tech-
nology, w: K.E. Mayes, K. Markantonakis: Smart Cards, Tokens, and Security Applications, 
Springer, New York 2008. 
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 Celem niniejszego artykułu było oszacowanie korzyści – pod względem finan-
sowym, efektywności czasowej i celów marketingowych – wynikających z wyko-
rzystania kart zbliżeniowych podczas dużych imprezach masowych w Polsce  
w 2010 roku. Zaprezentowane dane uzyskano bezpośrednio od organizatorów wy-
branych festiwali i agentów rozliczeniowych oraz banków-wydawców kart zbliże-
niowych. Ponadto dokonano analizy wyników badań ankietowych, którymi objęci 
byli uczestnicy festiwali. 
 
 
1. Charakterystyka kart zbliżeniowych 
 
 Pozyskiwanie klientów dla nowego produktu jest procesem skomplikowanym 
i długotrwałym. Jedną z propozycji jego opisu jest teoria dyfuzji innowacji2, zgod-
nie z którą bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie i tempie wprowa-
dzania innowacji jest relatywna korzyść z jej stosowania odnoszona przez klientów 
w stosunku do innych usług zaspokajających te same potrzeby. Tak więc czynni-
kiem decydującym o akceptacji kart zbliżeniowych przez klientów oraz sprzedaw-
ców są korzyści, jakie odnoszą oni w porównaniu z innymi metodami płatności  
– ograniczającymi się obecnie głównie do gotówki oraz stykowych kart płatni-
czych. W wypadku kart zbliżeniowych szanse na akceptację przez klientów wydają 
się bardzo duże, ponieważ instrument ten oferuje rozliczne, znaczące korzyści dla 
wszystkich stron rynku płatniczego. 
 Zastosowanie kart zbliżeniowych ma na celu przede wszystkim zapewnienie 
klientom wygody i oszczędności czasu na poziomie nieosiągalnym przy zastosowa-
niu tradycyjnych kart stykowych z paskiem magnetycznym lub mikroprocesorem 
EMV. Dodatkowymi korzyściami dla klienta są: brak potrzeby zarządzania dużą 
ilością gotówki w portfelu, oszczędność czasu przy dokonywaniu transakcji oraz 
pełna kontrola nad swoim wydatkami. Badania zrealizowane w Polsce3 i USA4 
wykazały, że proces płatności dokonywanych kartami bezstykowymi jest znacznie 
szybszy niż w wypadku tradycyjnych kart płatniczych, a przy transakcjach off-line  
– bez drukowania papierowych potwierdzeń – nawet gotówki. Decydują o tym 
następujące czynniki:  

 Nie jest konieczne podawanie instrumentu płatniczego sprzedawcy. 
 Nie ma konieczności wydawania reszty przez sprzedawcę ani rozmieniania 

wysokich nominałów. 

                                                 
2  E.M. Rogers: Diffusion of Innovations, 4th ed., Free Press, New York 1995. 
3  M. Polasik, J. Górka, G. Wilczewski, J. Kunkowski, K. Przenajkowska: Time Efficiency 

of Point-Of-Sale Payment Methods: Preliminary Results, „Journal of Internet Banking and Com-
merce” 2010, vol. 15, no. 3, s. 277–288. 

4  E. Klee: How people pay: Evidence from grocery store data, „Journal of Monetary Eco-
nomics” 2008, vol. 55, iss. 3, s. 526–541. 
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 Nie ma konieczności autoryzacji płatności mieszczących się w limicie ni-
skokwotowym kodem PIN lub podpisem. 

 Nie ma konieczności drukowania papierowych potwierdzeń dokonania 
transakcji (tzw. slipów) na terminalu płatniczym, jak ma to miejsce w wy-
padku transakcji kartami stykowymi. 

 Transakcja może być wykonana w trybie off-line, co nie wymaga oczeki-
wania na połączenie z serwerem centrum autoryzacji. 

 Karty zbliżeniowe oferują także znaczące korzyści handlowcom, którzy dzięki 
ich wykorzystaniu mogą liczyć na zmniejszenie kolejek przy kasach, a zatem obni-
żenie kosztów osobowych obsługi płatności. Krótsze kolejki oznaczają wzrost łącz-
nych wydatków klientów rzadziej rezygnujących z zakupów, a jednocześnie mają-
cych swobodniejszy dostęp do środków finansowych dzięki używaniu karty płatni-
czej. Handlowcy mogą liczyć na redukcję obrotu gotówkowego oraz zyskać wize-
runek nowoczesnej i innowacyjnej firmy. 
 
 
2. Karty zbliżeniowe jako środek płatniczy na festiwalach 
 
 Na polskim rynku pierwsze karty zbliżeniowe pojawiły się za sprawą Banku 
Zachodniego WBK SA w grudniu 2007 roku, gdy wydał on zbliżeniową kartę pre-
paid Maestro PayPass w formie pieniądza elektronicznego na okaziciela5. Techno-
logia zbliżeniowa bardzo szybko przeszła sprawdzian na imprezach masowych i już 
latem 2008 roku pojawiła się na Heineken Open’er Festival w Gdyni, a w kolejnych 
latach na pozostałych festiwalach organizowanych przez firmę Alter Art, m.in. pod 
marką przedpłaconej karty ALTER kART. 
 W 2009 roku liczba transakcji kartami zbliżeniowymi na 3 festiwalach firmy 
Alter Art wyniosła 185 tys., o łącznej wartości prawie 2 mln zł. Rok później doko-
nano tam już około 300 tys. transakcji zbliżeniowych o łącznej wartości 3 mln zł. 
W 2009 roku na jednego uczestnika przypadało 1,7 transakcji, a w 2010 roku 2,1 
transakcji. Biorąc pod uwagę, że operacje zakupu na festiwalach są czynnością 
dodatkową, należy uznać, że karty zbliżeniowe stały się popularnym instrumentem 
płatności. Powyższe statystyki świadczą o sukcesie kart zbliżeniowych jako środka 
płatności na festiwalach.  
 
 

                                                 
5  M. Polasik: Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług nr 598, cz. 2, Szczecin 2010, s. 241–248. 
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3. Korzyści z zastosowania technologii zbliżeniowej na imprezach masowych 
 
 W oparciu o posiadane dane statystyczne oraz wyniki badań ankietowych 
przeprowadzono analizę korzyści uzyskanych w roku 2010 dzięki masowemu za-
stosowaniu kart zbliżeniowych na trzech festiwalach muzycznych: Heineken 
Open’er Festival, Coke Live Music Festival i Selector Festival. Podczas tych im-
prez dopuszczone było stosowanie jedynie dwóch instrumentów płatniczych: zbli-
żeniowych kart MasterCard PayPass oraz bonów festiwalowych, będących substy-
tutem gotówki. 
 
3.1. Oszczędności uzyskane dzięki kartom zbliżeniowym 
 Bezpośrednim rezultatem zastosowania kart zbliżeniowych była zmiana prze-
biegu i czasu trwania procesu zakupu oraz płatności odbywającego się w punktach 
handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie festiwali. W celu oszacowania 
wpływu technologii zbliżeniowej na ten proces posłużono się odniesieniem stanu 
faktycznego do dwóch scenariuszy alternatywnych, na które musieliby zdecydować 
się organizatorzy, gdyby technologia zbliżeniowa była dla nich niedostępna.  
W scenariuszu pierwszym założono na festiwalach dopuszczenie płatności gotów-
ką, zamiast płatności kartami zbliżeniowymi, natomiast w scenariuszu drugim zało-
żono niedopuszczenie stosowania gotówki, jednak z powodu braku technologii 
zbliżeniowej transakcje przeprowadzane są tradycyjnymi stykowymi kartami płat-
niczymi z użyciem kodu PIN. 
 W oparciu o powyższe scenariusze alternatywne opracowano szacunki poten-
cjalnych oszczędności uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii zbliżeniowej. 
Zostały one oparte na różnicach w czasie trwania procesu zakupu realizowanego za 
pomocą poszczególnych metod płatności. Badania z zakresu tej problematyki zosta-
ły przeprowadzone w listopadzie 2009 r. przez zespół badawczy dra M. Polasika6. 
Z badań tych wynika, że karty zbliżeniowe jako jedyne elektroniczne instrumenty 
płatnicze są konkurencyjne wobec gotówki pod względem czasu realizacji płatno-
ści. Ze względu na fakt, iż płatności kartami zbliżeniowymi na festiwalach odbywa-
ły się w trybie off-line7 (bez papierowych potwierdzeń transakcji) czas operacji tymi 
kartami był najkrótszy spośród czasów transakcji z użyciem pozostałych badanych 
instrumentów płatniczych. 
 Z punktu widzenia czasu poświęconego przez klienta na dokonanie zakupu, 
zastosowanie karty zbliżeniowej pozwala na oszczędzenie ok. 12 sekund w stosun-
ku do alternatywnego użycia gotówki oraz 29 sekund w stosunku do karty stykowej 

                                                 
6  M. Polasik, J. Górka, G. Wilczewski, J. Kunkowski, K. Przenajkowska N. Tetkowska: 

Time Efficiency of Point-of-Sale Payment Methods: The Empirical Results for Cash, Cards and 
Mobile Payments, 17 February 2011, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1769922 

7  Podczas imprez Heineken Open’er Festival, Coke Live Music Festival i Selector Festival 
ponad 90% transakcji zrealizowano w trybie off-line. 
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z kodem PIN. Natomiast czynności realizowane podczas procesu płatności przez 
sprzedawcę ulegną skróceniu przeciętnie o niespełna 8 sekund w porównaniu z 
transakcją gotówkową oraz 26 sekund w porównaniu z transakcją stykową  
z kodem PIN. 
 W oparciu o szacunki przeciętnych różnic czasowych możliwa jest ocena 
łącznych oszczędności uzyskanych dzięki zastosowaniu kart zbliżeniowych na fe-
stiwalach. Analiza scenariusza alternatywnego nr 1 wykazuje, że udało się skrócić 
łączny czas poświęcony przez klientów na dokonanie transakcji o 1013 godzin 
(63 dni8) w stosunku do czasu potrzebnego przy wykorzystaniu gotówki (rysu-
nek 1). W wypadku scenariusza nr 2, gdzie punktem odniesienia są znacznie wol-
niejsze transakcje z użyciem tradycyjnych kart stykowych z kodem PIN, potencjal-
na redukcja czasu straconego przez klientów była znacznie większa i wynosiła od-
powiednio 2394 godziny (150 dni). Skrócenie czasu dokonywania transakcji nie-
wątpliwie znajduje odzwierciedlenie we wzroście satysfakcji uczestników festiwali. 
Oszczędności czasu sprzedawców poświęconego na obsługę płatności (w godzi-
nach) związane ze stosowaniem kart zbliżeniowych były nieznacznie mniejsze 
(rysunek 1). W wypadku scenariusza alternatywnego pierwszego wyniosły one 631 
godzin (79 dni roboczych9), natomiast dla scenariusza drugiego oszczędności czasu 
osiągnęły 2127 godzin (266 dni roboczych). 
 Należy zauważyć, że czas poświęcony przez sprzedawców na realizację trans-
akcji płatniczej ma bezpośredni wymiar finansowy. Obsługa tej samej liczby klien-
tów, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu sprzedaży (scenariusze alternatywne 
1 i 2), wymagałaby od sprzedawców albo dłuższego czasu pracy, albo zwiększenia 
liczby punktów sprzedaży i samych sprzedawców. Alternatywą dla tych rozwiązań 
byłaby utrata części przychodów z niezrealizowanej sprzedaży. Możemy, przy za-
łożeniu, że stawka za godzinę dodatkowej pracy płacona sprzedawcy na festiwalach 
wynosiła około 12 zł brutto, oszacować oszczędności finansowe uzyskane dzięki 
stosowaniu kart zbliżeniowych (rysunek 2). W wypadku scenariusza pierwszego, 
zakładającego substytucję płatności gotówkowych, oszczędności te wynosiłyby 7,6 
tys. zł, natomiast w scenariuszu drugim, w którym punktem odniesienia są karty 
stykowe z PIN, oszczędności wyniosłyby 25,5 tys. zł. Szacunki te obejmują jedynie 
bezpośrednie oszczędności wynikające z redukcji czasu pracy sprzedawców. Zasto-
sowanie kart zbliżeniowych przynosi jednak także bardzo duże korzyści w obszarze 
satysfakcji klientów i korzyści wizerunkowych. 
 

                                                 
8  Czas zaoszczędzony przez klientów obliczono w dniach ich aktywności dobowej o dłu-

gości 16 godzin, tj. 24 godziny pomniejszone o 8 godzin snu. 
9  Dzień roboczy sprzedawcy wynosi 8 godzin. 
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Rys. 1.  Potencjalne oszczędności czasu uzyskane przez klientów i sprzedawców dzięki 
zastosowaniu na festiwalach kart zbliżeniowych 

Źródło: badania własne. 

 

 
 

Rys. 2.  Potencjalne oszczędności kosztów pracowniczych uzyskane dzięki zastosowaniu 
na festiwalach kart zbliżeniowych 

Źródło: badania własne. 
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3.2. Zadowolenie klientów i korzyści wizerunkowe 
 Bezpośrednie korzyści finansowe mogą być czynnikiem sprzyjającym wdra-
żaniu innowacji płatniczych. Jednak o sukcesie produktu w dłuższej perspektywie 
decyduje także satysfakcja klientów. Tylko jej zapewnienie gwarantuje, że instru-
ment płatniczy będzie rzeczywiście powszechnie wykorzystywany, a jego posiada-
nie przełoży się na większą skłonność do zakupów i wzrost sprzedaży. 
 

 
 

Rys. 3.  Powody zadowolenia respondentów ze stosowania kart zbliżeniowych na festiwalu 
Heineken Open’er 2010 

Źródło:  MWorks: MasterCard® PayPass™ at the Heineken Open’er Music Festival 2010, 
Study Report, July 2010 (n = 1613). 

 

 
 Karty zbliżeniowe wydają się znakomicie spełniać oczekiwana klientów. Jak 
pokazały badania ankietowe wykonane przez firmę MWorks podczas festiwali na 
próbie 1627 osób10, aż 93% użytkowników było zadowolonych z korzystania ze 
zbliżeniowej ALTER kART, z czego trzy czwarte deklarowało, że są bardzo zado-
woleni. Wśród głównych przyczyn satysfakcji ze stosowania kart zbliżeniowych 
uczestnicy wymieniali (rysunek 3): szybkość transakcji, wygodę stosowania oraz 
łatwość obsługi i użytkowania. Potwierdza to słuszność założeń, jakie od początku 
przyjęto, wprowadzając karty zbliżeniowe na rynek, że wygoda i szybkość będą 
kluczowymi cechami decydującymi o ich sukcesie. Jedynie poniżej 2% responden-
tów deklarowało niezadowolenie z obecności kart zbliżeniowych na festiwalu. 
Wśród tej grupy zwracano uwagę na problemy związane z działaniem terminali 
oraz niewystarczającą ich liczbę. 

                                                 
10  MWorks: MasterCard® PayPass™…, op. cit. 
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 Interesujące są odpowiedzi na pytanie o preferencje respondentów odnośnie 
do dwóch dostępnych na festiwalach instrumentów płatniczych – kart zbliżenio-
wych oraz bonów festiwalowych, będących substytutem gotówki. Okazało się, że 
aż 94,9% osób uznało karty zbliżeniowe za wygodniejsze. Ponadto 60% posiadaczy 
ALTER kART zadeklarowało chęć dalszego korzystania z kart poza festiwalem. 
Wątpliwości pozostałych respondentów były związane głównie z tym, że posiadali 
oni inne karty i nie odczuwali potrzeby używania kolejnej lub nie byli pewni co do 
liczby punktów sprzedaży, które przyjmują karty zbliżeniowe. Przynajmniej część 
z tych zastrzeżeń będzie samoczynnie ustępowała wraz z rozwojem w Polsce ich 
sieci akceptacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Karty zbliżeniowe wciąż stanowią w Polsce innowację. Przedstawiona analiza 
korzyści wynikających z ich stosowania oraz bardzo wysoki poziom satysfakcji 
klientów korzystających z tych kart sugerują, że zainteresowanie posiadaniem 
i akceptowaniem kart zbliżeniowych będzie szybko wzrastać. Będzie to m.in. wynik 
promocji tej formy płatności podczas imprez masowych, co powinno stymulować 
wzrost wykorzystania kart zbliżeniowych na całym polskim rynku płatności deta-
licznych.  
 Uzyskane wyniki potwierdzają, że karty zbliżeniowe przynoszą duże korzyści 
tam, gdzie liczy się czas i konieczna jest obsługa płatności dużej liczby klientów. 
Potencjalnie pozwalają one na skracanie kolejek w takich miejscach, jak: kasy bile-
towe, duże centra handlowe, bary szybkiej obsługi, stadiony oraz wszelkie punkty 
handlowe i usługowe, w których dominuje obrót gotówkowy, a istnieje potrzeba 
szybkiej realizacji transakcji. Szczególnie duże możliwości zastosowania bezsty-
kowych kart płatniczych, uzupełnionych o specjalne aplikacje biletowe, występują 
w transporcie publicznym (płatności w bramkach, przejściach lub bezpośrednio  
w pojazdach). W związku z tym idealnym środowiskiem dla kart zbliżeniowych są 
wszelkiego rodzaju imprezy masowe zarówno o charakterze kulturalnym, jak  
i sportowym, takie jak zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 
roku. 
 Wykazano, że zastosowanie technologii zbliżeniowej może przynosić sprze-
dawcom bezpośrednie oszczędności kosztów nie tylko w porównaniu z płatnośc-
ciami gotówkowymi, ale także z tradycyjnymi kartami stykowymi. Jest to ważna 
informacja dla wydawców kart płatniczych, gdyż oznacza, że w niektórych zasto-
sowaniach tradycyjne technologie stykowe są niewystarczająco wydajne, a wyposa-
żenie kart w dodatkową technologię zbliżeniową przynosi dużą wartość dodaną 
zarówno ich posiadaczom, jak i sprzedawcom. Zatem nakłady poniesione przez 
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banki na wdrażanie technologii zbliżeniowej powinny przynosić efekty w postaci 
satysfakcji klientów oraz wzrostu aktywności wykorzystania kart. 
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THE BENEFITS FROM CONTACTLESS CARDS USAGE AS A PAYMENT 
INSTRUMENT AT MASS EVENTS – EMPIRICAL STUDY 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the paper is to estimate benefits arising from the contactless cards 
use at mass events in Poland in 2010. The results showed that contactless cards have the 
potential to reduce the time of payment and queues as well as the labor costs for sellers. 
The high level of customers’ satisfaction suggests that the interest in having and accept-
ing contactless cards will be growing and that they are a prospective payment instru-
ment. 
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POZYSKIWANIE WIEDZY Z DANYCH ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ogólnie wiadomo, że wiedza jest źródłem przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa na rynku. Dlatego, próbując ją pozyskać, tworzy się ogromne bazy zawie-
rające coraz więcej różnego typu danych. Ze względu na ich ilość tradycyjne tech-
niki analizy stają się zawodne. Pojawiają się więc nowe narzędzia służące do wy-
dobywania z morza danych istotnych informacji. Jednym z nich są sztuczne sieci 
neuronowe (artificial neural networks), zwane w skrócie także sieciami neurono-
wymi (neural networks). Należą one do zaawansowanej techniki modelowania, 
zdolnej do odwzorowywania nadzwyczaj złożonych funkcji, a ich nieliniowy cha-
rakter istotnie wzbogaca możliwości zastosowania.  
 
 
1. Geneza sztucznych sieci neuronowych 
 
 Inspiracją do stworzenie sztucznych sieci neuronowych była wiedza z dzie-
dziny nauk biologicznych na temat budowy i sposobu funkcjonowania systemu 
uczącego się w mózgach zwierząt. Składa się on z połączonych ze sobą neuronów 
tworzących sieć. Neurony przekazują sobie informacje za pomocą impulsu elektro-
chemicznego. Wychwytują go od sąsiednich neuronów za pomocą dendrytów, na-
stępnie ciało komórki (perikarion) agreguje sygnały wejściowe i wyznacza sygnał 
wyjściowy, który aksonem zostaje wyprowadzony do synaps. Te przekazują go 
dalej, za pomocą skomplikowanych procesów elektryczno-chemicznych, do kolej-
nych neuronów. Neurony tworzą sieć, wykorzystując połączenia synaptyczne, które 
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łączą zakończenie aksonu jednego neuronu z dendrytem następnego. Na rysunku 1 
przedstawiono schemat i funkcjonowanie biologicznego neuronu. 
 

 
 

Rys. 1.  Schemat budowy biologicznego neuronu i jego funkcjonowanie 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R. Tadeusiewicz: Wprowadzenie do praktyk 
stosowania sieci neuronowych, w: Sieci neuronowe. Materiały konferencyjne, 
StatSoft Polska, Kraków 1999, s. 11–12. 

 
 Mózg człowieka zawiera około 1011 neuronów, każdy połączony średnio z 10 
tys. innych neuronów, co daje łącznie 1015 połączeń synaptycznych1. Mimo że po-
jedynczy neuron ma prostą budowę, to gęsta siatka połączonych neuronów jest w 
stanie wykonać skomplikowane zadania uczenia się.  
 Podobną budowę mają sztuczne sieci neuronowe, które także składają się z ze 
wzajemnie połączonych ze sobą elementów przetwarzających informacje. Jednak są 
one jedynie modelem matematycznym naśladującym fragmenty rzeczywistego 
mózgu w bardzo uproszczony sposób. 
 
 

                                                 
1  D.T. Larose: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 131. 
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2. Model sztucznego neuronu i sposób jego funkcjonowania 
 
 Sztuczny neuron jest prostym systemem przetwarzającym wartości sygnałów 
wprowadzonych na jego wejściu w pojedynczą wartość wyjściową. Jest więc ukła-
dem posiadającym, zależnie od liczby danych wejściowych, n wejść (podobnie jak 
n dendrytów w neuronie biologicznym) i zawsze dokładnie jedno wyjście (akson). 
Model sztucznego neuronu przedstawiony jest na rysunku 2.  
 

 
 

Rys. 2.  Schemat budowy sztucznego neuronu z przykładową funkcją agregującą i aktywa-
cji oraz z uwzględnieniem wartości progowej jako wagi w0 

Źródło:  opracowanie własne.  

 
 Sygnały wejściowe (oznaczone jako: x1, x2,..., xn) są wartościami danych pier-
wotnych, podawanych do sieci z zewnątrz lub wartościami pośrednimi, pochodzą-
cymi z połączonych z danym neuronem wyjść innych neuronów. Wartości te są 
przemnażane przez odpowiednie współczynniki zwane wagami2 (oznaczone jako: 
w1, w2,..., wn), które podobnie jak w neuronie biologicznym, odzwierciedlają siłę 
reakcji synapsy. „Ważone” sygnały wejściowe są sumowane i za pomocą funkcji 
aktywacji przetwarzane w wartość wyjściową (sygnał wyjściowy). W najprostszym 
przypadku funkcja aktywacji przyjmuje postać funkcji identycznościowej: ƒ(s) = s, 

                                                 
2  Proces ten może się różnić w zależności od rodzaju funkcji agregującej. Na rysunku 2 

pokazana jest najpopularniejsza funkcja agregująca. 



Karolina Bartos 342 

która w połączeniu z przedstawioną na rysunku 2 funkcją agregacji definiuje funk-
cjonowanie tzw. neuronu liniowego, pozwalającego na budowę bardzo użytecznych 
liniowych sieci neuronowych3. Innym przykładam funkcji aktywacji jest bardzo 
często stosowana funkcja sigmoidalna (rysunek 2), a także funkcja tangensoidalna 
i tzw. funkcje radialne (gaussowskie). 
 Każdy neuron posiada tzw. wartość progową (próg = Θ), określającą, jak silne 
musi być jego pobudzenie, by doszło do uaktywnienia neuronu. Próg odejmowany 
jest od ważonej sumy wartości wejściowych:  

 
 Neuron, dla którego s ≥ 0, nazywamy pobudzonym. W procesie uczenia się4 
sieci następuje modyfikacja parametrów poszczególnych neuronów, tj. wag (wi) 
oraz wartości progowej (Θ). Wyodrębnienie Θ jako osobnego parametru wymaga-
łoby prowadzenia dla niego osobnej notacji. Dlatego dogodniejsze jest włączenie 
progu do sumy ważonej poprzez stworzenie dodatkowej stałej wartości wejściowej 
x0 = -1 oraz odpowiadającej jej wadze w0 = Θ. Dzięki włączeniu wartości progowej 
do wektora wag, podczas procesu uczenia próg będzie traktowany jak każdy inny 
parametr5. Jednocześnie ułatwi to zapis funkcji agregującej, która przyjmie postać 
jak na rysunku 2.  
 
 
3. Budowa i działanie sztucznych sieci neuronowych  
 
 Możliwości przetwarzania informacji za pomocą pojedynczego neuronu są 
niewielkie, dlatego łączy się je ze sobą w grupy tworzące tzw. sztuczną sieć neuro-
nową. Najczęściej stosowane są sieci należące do klasy jednokierunkowych sieci 
wielowarstwowych. Schemat budowy sieci tego typu jest pokazany na rysunku 3.  
Neurony uporządkowane są tam w warstwach: warstwa wejściowa, warstwy (war-
stwa) ukryte oraz warstwa wyjściowa. Sygnały przenoszące informację przepływają 
w jednym kierunku6 od warstwy wejściowej, przez kolejne warstwy ukryte do war-
stwy wyjściowej. Neurony warstwy wejściowej otrzymują na wejściu dane z ze-

                                                 
3  P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz, R. Tadeusiewicz: Metody sztucznej inteligencji i ich zasto-

sowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 
2007, s. 80. 

4  Proces uczenia zostanie omówiony w dalszej części artykułu. 
5  K. Krawiec, J. Stefanowski: Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Poli-

techniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 84–85. 
6  Wśród sieci warstwowych istnieją również sieci rekurencyjne, w których wartości wyj-

ściowe neuronów jednej warstwy są przekazywane na wejścia warstw wcześniejszych, a więc 
istnieją tzw. sprzężenia zwrotne. Przykładem sieci, w której wszystkie połączenia mają charakter 
sprzężeń zwrotnych, jest sieć Hopfielda. 
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wnątrz sieci i przetwarzając je za pomocą funkcji agregującej i aktywacji, przekazu-
ją sygnały na wejścia neuronów pierwszej warstwy ukrytej. Te, dokonując kolej-
nych przekształceń, wysyłają przetworzone sygnały dalej – na kolejne wejścia na-
stępnych ukrytych warstw. W końcu sygnały docierają do warstwy wyjściowej. 
Tam, po przetworzeniu przez neurony budujące tę warstwę, wysyłane są na ze-
wnątrz, jako już końcowe wartości wyjściowe sieci.  

 

 
Rys. 3.  Przykładowa struktura jednokierunkowej sieci wielowarstwowej 

Źródło:  opracowanie własne.  

 
 W sieciach warstwowych zwykle każdy neuron danej warstwy jest połączony 
ze wszystkimi neuronami warstwy bezpośrednio sąsiadującej. Taki typ połączeń 
jest nazywany typem połączeń każdy-z-każdym7.  
 Proces przygotowania sieci do jej prawidłowego działania nazywa się ucze-
niem. Polega on na modyfikacji przez sieć wartości wag (na rysunku 2 oznaczonych 
jako: w0, w1,..., wn) na podstawie analizy danych ze zbioru uczącego. Sieć, opiera-
jąc się na przedstawionych jej rzeczywistych przypadkach (wartościach danych ze 
zbioru uczącego), próbuje odkryć prawidłowości charakteryzujące te obiekty lub 

                                                 
7  P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz, R. Tadeusiewicz: Metody sztucznej…, op. cit., s. 83–84. 
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badane zjawiska i zapamiętuje je w postaci zmodyfikowanych wartości wag8. Jeśli 
podczas uczenia wartość współczynnika wagowego przyjmie wartość zero, to dane 
połączenie pomiędzy neuronami zostanie usunięte. Jeśli zaś wszystkie wejściowe  
i wyjściowe wagi połączeń danego neuronu będą równe zero, to cały neuron, jako 
niepotrzebny zostaje usunięty. Zwykle jednokrotna prezentacja danych (jedna epo-
ka) ze zbioru uczącego nie wystarcza do prawidłowego funkcjonowania sieci. Dla-
tego prezentowane są one wielokrotnie, często nawet kilka tysięcy lub milionów 
razy.  
 
 
4. Przykładowe obszary zastosowań sztucznych sieci neuronowych do pozy-

skiwania wiedzy  
 
 Sieci neuronowe są narzędziem o wysokich możliwościach aplikacyjnych. 
Stosowane są do rozwiązywania różnego typu problemów, w wielu dziedzinach, 
takich jak np.: medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia czy fizyka. W eko-
nomii znajdują szerokie zastosowanie, umożliwiając „odkrycie” z posiadanych 
danych niezbędnej wiedzy potrzebnej do podejmowania kluczowych decyzji. 
Do przykładowych klas problemów ekonomicznych, które z powodzeniem są roz-
wiązywane za pomocą sieci neuronowych, można zaliczyć: przewidywanie (pre-
dykcję), klasyfikację (przydział do istniejących klas) oraz grupowanie9. 
 4.1. Predykcja 
 Sieci często wykorzystywane są do przewidywania na podstawie danych wej-
ściowych, jakie będą dane wyjściowe. Przykładami tego typu zastosowań mogą być 
np.: przewidywanie zachowań rynków finansowych (możliwości zmian lub konty-
nuacji trendu cenowego poszczególnych instrumentów, ale także ich konkretne 
ceny), prognozy ekonomiczne rozwoju przedsiębiorstw, przewidywanie zapotrze-
bowania na konkretny produkt lub usługi, a także prognoza zjawisk i wskaźników 
makroekonomicznych, takich jak np. bezrobocie czy inflacja. Do celów predykcyj-
nych zwykle wykorzystuje się najprostsze warstwowe sieci perceptronowe o jedno-
kierunkowym przepływie sygnału, z nieliniowymi funkcjami aktywacji. Do bar-
dziej zaawansowanych typów sieci używanych do tego typu problemów należą 
sieci stosujące regresję uogólnioną (GRNN). 

                                                 
8  Ibidem, s. 84–85. 
9  Poniższe grupy problemów opisane na podstawie: R.Tadeusiewicz: Sieci neuronowe, 

Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993, s. 16–18; J. S. Zieliński: Inteligentne 
systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,  
s. 171–208. 
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 4.2. Klasyfikacja (przydział do istniejących klas) 
 Polega na wytworzeniu przez sieci neuronowe podczas procesu uczenia pól 
decyzyjnych odpowiadających zdefiniowanym przez użytkownika klasom. Prawi-
dłowo nauczona sieć potrafi na podstawie danych wejściowych poprawnie zakwali-
fikować dany obiekt do odpowiedniej klasy. Przykładem takiej klasyfikacji może 
być ocena zdolności kredytowej klienta. Sieć jest uczona na podstawie danych do-
tyczących wcześniejszych klientów, a następnie na podstawie danych zawartych we 
wniosku kredytowym obecnego klienta przydziela go do odpowiedniej klasy, np.: 
klient wypłacalny, niewypłacalny, pozostali. Do rozwiązywania zagadnień klasyfi-
kacyjnych wykorzystuje się zwykłe jednokierunkowe sieci z ciągłymi, nieliniowy-
mi funkcjami aktywacji. Identyfikacja klas jest w nich zorganizowana najczęściej 
poprzez przypisanie jednemu neuronowi wyjściowemu sieci jednej konkretnej kla-
sy. Sieci tego typu mają więc tyle neuronów wyjściowych, na ile klas został podzie-
lony rozpatrywany problem. 
 4.3. Grupowanie 
 Polega na grupowaniu rekordów, obserwacji lub przypadków w klasy podob-
nych obiektów. Różni się od klasyfikowania tym, że tutaj nie znamy początkowo 
klas, do których będą przydzielane obiekty. Dopiero algorytm grupowania próbuje 
podzielić cały zbiór danych na klasy, w których podobieństwo obiektów wewnątrz 
klasy jest możliwie jak największe, a podobieństwo do obiektów spoza danej klasy 
jak najmniejsze. Przykładem zastosowania grupowania może być segmentacja 
klientów. Dzięki segmentacji można otrzymać informacje, jakie cechy posiadają 
klienci z danej grupy oraz czego oczekują od kupowanych przez nich produktów 
(usług). Pozwala to na lepsze dostosowanie oferty i strategii marketingowej do typu 
klientów danej grupy. Do rozwiązania problemu grupowania stosuje się różne typy 
sieci samouczących, najczęściej są to sieci Kohonena. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Nie sposób jest wymienić wszystkie możliwość zastosowań sieci do pozyski-
wania wiedzy z danych, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że jest to na-
rzędzie bardzo chętnie stosowane. Wynika to nie tylko z jego dużej użyteczności, 
ale także z faktu, że sieci neuronowe automatycznie uczą się na podanych przez 
użytkownika przykładach i w praktyce same konstruują potrzebne modele. Jednak 
należy zauważyć, że niezbędna jest tutaj pewna wiedza użytkownika dotycząca 
odpowiedniego wyboru typu sieci, jej architektury (sposobu ułożenia neuronów, 
określenie ich liczby i rodzaju połączeń pomiędzy nimi), określenia funkcji agregu-
jącej i aktywacji w poszczególnych warstwach, ustalenie czasu uczenia się sieci 
(liczby epok), a także właściwej interpretacji uzyskanych wyników.  
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Summary 
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neural networks: origin, structure and functioning. What is more, the author describes 
use of this tool to solve economic problems in three areas: prediction, classification and 
clustering.  
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ZNACZENIE INFORMACJI DLA ROZWOJU KLASTRA 
 

Gdybyśmy mogli wcześniej wiedzieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, 

moglibyśmy lepiej ocenić, co czynić i jak czynić.  

A. Lincoln 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Burzliwy charakter otoczenia sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie struktur 
klastrowych na pełne i bieżące informacje o ich wewnętrznym i zewnętrznym oto-
czeniu. Informacje te stanowią fundament podejmowania decyzji zarówno na po-
ziomie strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym. 
 Każda decyzja obarczona jest określonym poziomem ryzyka. Z chwilą gdy 
klaster dysponuje właściwym zasobem informacji, minimalizuje to ryzyko, traktu-
jąc informację jako kluczowy czynnik rozwoju.  
 Celem artykułu jest próba podkreślenia strategicznej roli informacji w proce-
sie zarządzania strukturą klastra. Rozważania prowadzono w oparciu o badania 
teoretyczne i empiryczne. 
 
 
1. Przedsiębiorczy wymiar klastra 
 
 W związku z ogromną pojemnością i wieloznacznością semantyczną pojęcia 
klaster, w literaturze przedmiotu brak jest uniwersalnej, powszechnie stosowanej  
i zaakceptowanej jego definicji. Można przyjąć, że klastry to regionalne i terytorial-
ne koncentracje współzależnych firm, które współpracują z organizacjami publicz-
nymi i społecznymi, działają w tych samych lub pokrewnych sektorach, produkują  
i sprzedają podobne lub komplementarne produkty, przez co mogą być względem 
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siebie konkurentami (koopetycja); wspólnie identyfikują i rozwiązują pojawiające 
się w otoczeniu problemy. Istotne jest w tym przypadku utrzymanie modelu triple 
helix, czyli nakładania się wzajemnych relacji między partnerami, tj. przedsiębior-
cami, jednostkami naukowo-badawczymi i administracją samorządową, gdyż tylko 
taki układ wzajemnych powiązań, oparty na interakcyjności, rokuje sukces klastra1. 
P. Wieczorek podkreśla, że koncepcja klastra, która traktowana jest jako pewien 
wyjątek od zasady dominacji gry rynkowej, w żadnym przypadku nie oznacza pró-
by podważenia racji bytu gospodarki rynkowej ze swoistymi dla niej mechanizma-
mi rywalizacji i selekcji2. Według M. Goryni i B. Jankowskiej koncepcja ta jest 
przykładem wzbogacenia klasycznej regulacji rynkowej regulacją państwową  
o elementy kooperacyjne oraz stanowi uzupełnienie brakującego elementu ekono-
mii neoklasycznej i rozbudowanie ważnego wątku nowej ekonomii instytucjonalnej 
poprzez wprowadzenie do analizy elementu zaufania do partnerów3.  
 Koncepcja klastra działającego we współczesnej gospodarce opiera się wła-
ściwie na takich kluczowych elementach, jak: lokalizacja, koncentracja, masa kry-
tyczna, współzależność, interakcyjność, przywództwo, specjalizacja. Ponadto  
z analizy literatury przedmiotu wynika, iż dynamiczne środowiska struktur klastro-
wych charakteryzują się4: 

 bliskością wymagających i zaawansowanych dostawców i nabywców, 
 powiązaniami z pokrewnymi branżami przemysłu,  
 ułatwionym dostępem do ciągle specjalizujących się i zaawansowanych 

elementów produkcji (kapitał ludzki, finansowy, infrastruktura), 
 intensywną współpracą formalną i nieformalną partnerów, 
 dynamiczną konkurencją, wynikającą z obecności konkurentów w struktu-

rze klastra, wejścia na rynek nowych firm, w tym typu spin-off (odprysko-
wych), 

 zdolnością do nieustannych innowacji oraz polepszania jakości oferowa-
nych towarów i usług, 

 determinującym wpływem czynników społecznych i kulturowych na 
sprawny przepływ informacji. 

 Klastry zazwyczaj powstają w wyniku inicjatywy klastrowej, odpowiednio 
zaprojektowanej przez jednego wiodącego lokalnego lidera, którym może być 

                                                 
1  J. Staszewska: Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 2008, nr 7, s. 49. 
2  P. Wieczorek: Klastry a pozycja rynkowa przedsiębiorców, „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 2008, nr 12, s. 62. 
3  M. Gorynia, B. Jankowska: Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań pod-

miotów gospodarczych, „Ekonomista” 2007, nr 3, s. 335. 
4  Firmy w powiązanych branżach tworzą klastry, gdyż mają tendencję do kolokacji. Kla-

stry to nie tylko stały przepływ towarów i usług, nakładów i rezultatów, ale także dynamiczny 
układ oparty na generowaniu wiedzy i innowacji. Zob. Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels: Zie-
lona księga inicjatyw klastrowych PARP, Warszawa 2006, s. 21–23. 
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przedsiębiorca, jednostka naukowo-badawcza, instytucja wsparcia biznesu, właści-
wy organ administracji samorządowej. Czynnikami, które sprzyjają powstawaniu 
tych struktur, są: baza zasobów, jakość i potencjał partnerstwa, sprawna komunika-
cja między uczestnikami tej struktury, jasny cel wspólnej działalności, rzeczywiste 
zaangażowanie w proces tworzenia i rozwoju klastra różnych środowisk, które 
mogą uruchomić inicjatywę klastrową, istnienie jednostki moderującej, która budu-
je zaufanie otoczenia, działa na rzecz klastra oraz szerokie wykorzystanie pomocy 
instytucji okołobiznesowych5. Z badań wynika, że w wielu przypadkach klastry 
funkcjonują niezależnie od świadomości firm i innych kluczowych interesariuszy. 
 Klaster jako organizacja przedsiębiorcza, poprzez wybór odpowiednich strate-
gii, odpowiednie wykorzystanie zasobów, tworzenie elastycznych struktur, promo-
wanie innowacyjności, skutecznie wykorzystuje szanse, jakie stwarza otoczenie.  
W miarę rozwoju własnych kompetencji organizacje przedsiębiorcze nabierają 
charakteru organizacji izomorficznych, dorównując złożonością swych wewnętrz-
nych struktur i systemów złożoności swego otoczenia oraz odpowiadając na zmiany 
otoczenia własną zmiennością, szybko i skutecznie reagując na jego wymagania6. 
 Zarządzanie klastrem traktowane jako działalność kierownicza i sprawne dys-
ponowanie zasobami opiera się na tworzącym określoną całość działaniu, obejmu-
jącym podstawowe jego funkcje, takie jak: planowanie, organizowanie, motywo-
wanie i kontrolowanie, nakierowanym na właściwe wykorzystanie zasobów ludz-
kich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych dla sprawnego i skutecznego 
osiągania celów tej organizacji7. Warto podkreślić, że elementem integrującym 
poszczególne funkcje realizowane w tej strukturze jest proces informowania i ko-
munikacji.  
 Efekty, które wynikają z funkcjonowania klastrów, można rozpatrywać za-
równo na poziomie gospodarki kraju, regionu, jak i indywidualnych korzyści po-
szczególnych członków tej struktury. Sprawiają one, że łatwiej jest sprostać wy-
zwaniom globalizacji ze względu na możliwość8: korzystania z elastycznego po-
działu pracy, redukcji kosztów produkcji i kosztów transakcyjnych, łatwego dostę-
pu do informacji, obniżenia kosztów pozyskiwania informacji, realizacji wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych, łatwego dostępu do nowej wiedzy, w tym tech-
nologii, podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, poprawy wizerunku członków 
klastra wobec partnerów biznesowych. 

                                                 
5  J. Staszewska: Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć – przyczyny 

i skutki klasteringu, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 1, s. 30. 
6  I. Penc-Pietrzak: Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010, s. 10. 
7  Zob. B. Kożuch: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 140. 
8  B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila: Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009,  

s. 25. 
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 M. Porter podkreśla, że swobodny przepływ informacji za pośrednictwem 
grupy dostawców i/lub klientów mających kontakt z licznymi konkurentami, dyfu-
zja innowacji i wzajemne powiązania w klastrze, również te często nieoczekiwane, 
prowadzą do dostrzegania coraz to nowszych sposobów konkurowania oraz okazji 
dalszego rozwoju. Ponadto dodaje, że klaster staje się instrumentem utrzymania 
zróżnicowania i przezwyciężania tendencji do skupiania się jedynie na wybranych 
sprawach wewnętrznych, bezwładności, braku elastyczności i wzajemnych ustęp-
stwach konkurentów, opóźniających lub blokujących podnoszenie poziomu konku-
rencji i nowe wejścia do sektora9. Z badań S. Fabianiego i G. Pellegriniego wynika, 
że firmy działające w izolacji, na peryferiach, poza strukturami klastrowymi, odno-
towały nawet do 40% niższe zyski10.  
 
 
2. Zarządzanie informacją w klastrze 
 
 Klaster jako organizacja jest zbiorem zasobów zarówno materialnych, jak  
i niematerialnych. Sprawność jego funkcjonowania zależy w znacznej mierze od 
jakości posiadanych zasobów informacyjnych, w tym umiejętności ich pozyskiwa-
nia i wykorzystywania. Informacja jest bowiem czynnikiem, który zmniejsza skalę 
niewiedzy o danym zjawisku i umożliwia doskonalenie metod zarządzania oraz 
podejmowanie decyzji, które ograniczają do minimum ryzyko popełnienia błędu11. 
Zarządzanie informacją w klastrze polega na planowaniu, organizowaniu, koordy-
nacji i kontroli cząstkowych funkcji informacyjnych, przebiegających na płasz-
czyźnie operacyjnej i strategicznej oraz obejmujących wszystkie obszary działalno-
ści klastra12. W procesie tym nie powinno zabraknąć uwzględnienia potrzeb infor-
macyjnych, kanałów przepływu informacji, metod pozyskiwania i przetwarzania 
informacji czy posiadanej wiedzy w tym zakresie wraz z możliwościami technicz-
no-technologicznymi. 
 Celem podejmowania trafnych działań, decydujących o sukcesie rynkowym 
klastra, w jego strukturze niezbędny jest dostęp do określonych grup informacji: 
formalnych i nieformalnych, wewnętrznych i zewnętrznych, krajowych i zagranicz-
nych. Informacje zewnętrzne pochodzą z otoczenia zewnętrznego klastra i dotyczą 
głównie makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego. Z kolei źródłem infor-
macji wewnętrznych jest sam klaster, w tym jego członkowie. Potencjalnymi źró-

                                                 
9  M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 229. 
10  Zob. M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i interna-

cjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 33. 
11  R. Pieczykolan: Informacja marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 23. 
12  Por. J. Czekaj: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krako-

wie, Kraków 2000, s. 29. 
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dłami informacji wartościowych dla klastra są13: instytucje sektora B+R, środki 
masowego przekazu, inne klastry i inicjatywy klastrowe, projekty badawcze finan-
sowane ze środków publicznych, bazy danych patentów, międzynarodowe sieci 
transferu technologii. Kluczowe okazują się informacje dotyczące: potrzeb aktual-
nych i potencjalnych członków klastra, umiejętności i kompetencji konkurentów 
przedsiębiorstw z danego sektora, najnowszych rozwiązań techniczno- 
-technologicznych, możliwości w zakresie finansowania wspólnych projektów, 
zachowań i potrzeb klientów. Szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju są 
informacje mające charakter prognostyczny, gdyż pozwalają one na identyfikację  
i analizę trendów, sił i wydarzeń determinujących decyzje strategiczne. Istotna jest 
w tym przypadku umiejętność profesjonalnego pozyskiwania, przetwarzania, w tym 
filtrowania, coraz większych ilości informacji w coraz krótszym czasie. 
 Informacje mogą być pozyskiwane w różnorodny sposób. W zależności od 
potrzeb, możliwości finansowych i percepcyjnych można korzystać w tym celu 
zarówno z pierwotnych, jak i wtórnych źródeł informacji. Teoria i praktyka gospo-
darcza dostarczają wiele uniwersalnych metod, takich jak: metody analizy strate-
gicznej, które pozwalają na kompleksową i wieloczynnikową analizę organizacji 
oraz turbulentnego otoczenia, czy metody badań marketingowych, które dostarczają 
informacji o rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępo-
waniem człowieka oraz działaniach marketingowych. 
 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w klastrze opiera się także na właści-
wie zaprojektowanym systemie informacyjnym. Struktury klastrowe zorientowane 
na dynamiczny rozwój, budując tego typu system, dostosowany do potrzeb infor-
macyjnych, specyfiki działalności, składający się z poszczególnych podsystemów 
związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i transferem informacji, 
bazują początkowo na posiadanych zbiorach informacji. Złożoność systemu infor-
macyjnego, określającego zbiór zorganizowanych celowo procedur, w rezultacie 
których uzyskiwana jest informacja wspierająca planowanie, podejmowanie decyzji 
i kontrolę w organizacji, wzrasta wraz ze wzrostem ilościowych i jakościowych 
potrzeb informacyjnych14. System ten powinien być stale aktualizowany i zasilany 
bieżącymi informacjami. 
 Wśród licznych korzyści wynikających z lepszego wykorzystania zasobów 
informacyjnych w klastrze możemy wyróżnić zarówno jednorazowe korzyści, 
związane z podjęciem decyzji bardziej odpowiednich do danej sytuacji, tj. korzyści 
wynikające z możliwości lepszego dostosowania się tej struktury do otoczenia, jak  

                                                 
13  L. Palmen, M. Baron: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, 

PARP, Warszawa 2008, s. 154. 
14  I.P. Rutkowski: Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wyd. AE w Poznaniu, 

Poznań 2004, s. 11–12. 
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i korzyści długofalowe, które są efektem niejednokrotnego zastosowania pozyska-
nych informacji w różnych sytuacjach decyzyjnych15.  
 
 
3. Komunikacja w klastrze 
 
 W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla się związek informacji  
z komunikacją, wskazując, iż komunikację można traktować jako szczególny przy-
padek informowania, zorientowanego na wywołanie określonej zmiany lub jako 
pojęcie nadrzędne w stosunku do informowania16. Bez sprawnej, formalnej i nie-
formalnej, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji żaden klaster nie może funkcjo-
nować i rozwijać się. Tym bardziej że przedsiębiorstwa mają często wyraźny obraz 
tego, co robią, jednak rzadko tego, co wiedzą i posiadają17. 
 Menedżer klastra powinien wypracować właściwy i skuteczny dla danej struk-
tury model zarządzania przez komunikację. Model ten, obejmując procesy służące 
do zdobywania, tworzenia, przetwarzania, magazynowania i usuwania informacji, 
tworzy istotne połączenia między ludźmi, ideami oraz informacjami potrzebnymi 
do osiągnięcia sukcesu18. Zarządzając strukturą klastra, konieczne jest zbudowanie 
strategii komunikacji zgodnej z przyjętą strategią rozwoju tej struktury, umiejętne 
wykorzystywanie zarówno tradycyjnych, jak i nowych narzędzi komunikacyjnych 
oraz mierzenie efektywności działań komunikacyjnych. 
 Przyjęty i realizowany sposób komunikowania się klastra z otoczeniem jako 
przykład sposobu zachowania się kształtuje tożsamość tej struktury. Odpowiednia 
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna klastra sprzyja lepszej koordynacji realizo-
wanych działań, lepszej współpracy z otoczeniem, kreuje właściwe zachowania 
organizacyjne, tworzy odpowiedni klimat organizacyjny, a także wywiera pozy-
tywny wpływ na proces uczenia się, innowacyjność, motywację, zaangażowanie, 
integrację i sprawność członków. Z jednej strony umożliwia wymianę doświadczeń, 
wiedzy a z drugiej pozwala na odpowiednio szybkie reagowanie na pojawiające się 
problemy. Ułatwia przebieg procesu dyfuzji (upowszechniania) innowacji w okre-
ślonej przestrzeni i określonym czasie. Tworzy unikatową kulturę organizacji, bu-
dując spójny wizerunek struktury klastra w oczach kluczowych interesariuszy.  

                                                 
15  S. Forlicz: Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 42. 
16  Proces komunikacji najogólniej oznacza transmisję informacji, wymianę informacji w re-

lacji nadawca – odbiorca. Komunikowanie to wymiana powodująca pożądane zrozumienie  
i zachowanie się odbiorcy. Informowanie to przekaz jednokierunkowy, a komunikacja dwustron-
ny. Zob. J. Czekaj: Metody zarządzania…, op. cit., s. 29. 

17  Dzięki możliwości wymiany informacji na poziomie lokalnym przedsiębiorstwa mogą 
m.in. łatwiej identyfikować partnerów do kolejnych projektów. L. Palmen, M. Baron: Przewodnik 
dla…, op. cit., s. 154. 

18  M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka: Metody organizacji i zarządzania, Wyd. 
AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 72. 
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 Z badań19, którymi objęto klastry z całej Polski w 2010 roku, wynika, że ko-
munikacja tych struktur w zakresie wspólnych platform komunikacyjnych, we-
wnętrznej prasy i imprez integracyjnych jest niewystarczająca ze względu na ogra-
niczone zasoby finansowe, pochodzące głównie ze składek członkowskich. Re-
spondenci podkreślili, że w związku ze społecznym pełnieniem funkcji przez wielu 
koordynatorów w ramach klastra przygotowanie nowych sposobów komunikacji 
jest w pewnym sensie uniemożliwione. We wszystkich badanych klastrach odbywa-
ją się spotkania członków. Popularną formą komunikowania się członków w kla-
strze są listy dyskusyjne i komunikaty rozsyłane w postaci e-maili. W przypadku 
klastrów funkcjonujących w Polsce dostrzega się duże bariery komunikacyjne o 
charakterze formalnym i nieformalnym, wynikające z braku ukształtowanych form 
organizacyjnoprawnych tych podmiotów, struktur organizacyjnych, z poziomu 
kultury organizacyjnej, jakości współpracy, przyzwyczajenia do sformalizowanej 
komunikacji pionowej, lęku oraz niechęci do podejmowania pełnego przekazu in-
formacji20.  
 Budowanie elastycznej platformy współpracy w ramach klastra wymaga nie 
tyle zintegrowanych form komunikacji elektronicznej, co inwestowania w rozwój 
relacji bezpośrednich, stosunków face-to-face, gdyż tylko dokładne poznanie part-
nera warunkuje zdolność ludzi do partnerskiej współpracy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Koniecznym, lecz nie jedynym warunkiem funkcjonowania i rozwoju struktur 
klastrowych jest istnienie realnych relacji między ich członkami, opartych na wza-
jemnym partnerstwie. W większości przypadków tego typu relacje wymagają od 
partnerów: otwartości, odpowiedzialności i odpowiedniego poziomu zaufania.  
Z uwagi na to, że budowanie i kształtowanie partnerstwa odbywa się w warunkach 
burzliwości otoczenia, tym samym nie może się ono obyć bez poprawnej komuni-
kacji, w tym stałej wymiany informacji. 
 Z analizy polskich przypadków klastrów wynika jednak, że nie wszystkie te 
struktury są świadome roli, jaką pełni informacja i komunikacja w procesie rozwo-
ju. Wiąże się to z tym, iż większość klastrów znajduje się dopiero w fazie embrio-

                                                 
19  Projekt Benchmarking klastrów w Polsce był realizowany od marca do listopada 2010 r. 

i obejmował analizę porównawczą 47 działających klastrów w Polsce. Przeprowadzany był 
w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, 
transfer i upowszechnianie innowacji. Przy jego realizacji współpracowały ze sobą: PARP, kon-
sultanci, firma Deloitte jako główny wykonawca. Zob. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport 
z badania, PARP, Warszawa 2010, s. 82–86. 

20  Częstym problemem destrukcyjnym dla komunikacji w klastrze jest brak wiedzy o wza-
jemnych potrzebach członków tej struktury. Zob. J. Staszewska: Klaster perspektywą dla przed-
siębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009, s. 57. 
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nalnej i nie posiada jeszcze profesjonalnego systemu przywództwa i zarządzania. 
Wyjątkiem są klastry wysokotechnologiczne, innowacyjne, które skupiają się wo-
kół instytucji badawczo-rozwojowych i wciąż doskonalą się w zakresie sprawnego 
zarządzania informacją i komunikacją. 
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION IN THE CLUSTER DEVELOPMENT 
 
 

Summary 
 
 In the paper the key role of information in the process of cluster structures devel-
opment was considered. The information sources have been identified as well as infor-
mation needs. There was underlined that the stability in partnership of these structures is 
dependent on communication improvement. 
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Wprowadzenie 
 
 Szybkość dostępu do informacji, a co za tym idzie nowoczesne rozwiązania 
technologiczne stały się w dzisiejszych czasach ważnym elementem osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej, a więc równocześnie strategicznym zasobem pozwalają-
cym otworzyć nowe możliwości rozwoju1. Często podkreślany jest więc fakt, że 
przetrwać mogą tylko przedsiębiorstwa, które będą elastyczne oraz zwiększą swoją 
efektywność i zaadoptują się do globalizującego się otoczenia.  
 W związku z powyższym przedsiębiorstwo, by kontynuować rozwój, musi 
poszukiwać nowych form działalności, a w szczególności przenieść swoją działal-
ność do Internetu2.  
 W niniejszym artykule skupimy się na zarządzaniu projektami informatycz-
nymi, a dokładniej na sposobach kontroli przebiegu oraz ocenie rentowności two-
rzenia stron internetowych przez przedsiębiorstwo usług informatycznych.  
 
 

                                                 
1  M. Brzozowski: Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2010 
2  Z. Bieniek: Organizacyjno-funkcjonalne aspekty e-biznesu, w: E. Weiss, M. Godlewska 

(red.): Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, VIZJA, Warszawa 2007. 
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1. Pojęcie projektu 
 
 Projekty, jak podaje M. Trocki, to zorganizowane ciągi działań ludzkich zmie-
rzające do osiągnięcia określonych celów, czyli niepowtarzalne przedsięwzięcia3. 
Przykładem projektu może więc być wdrażanie systemu informatycznego, budowa 
hali produkcyjnej lub wprowadzenie nowego produktu na rynek. Jak wynika z przy-
toczonej definicji, w związku ze złożonością i niepowtarzalnością projektów, za-
rządzanie i rozliczanie projektów jest również złożonym procesem. Konsekwencją 
złożoności projektów może być4: 

– znaczne rozciągnięcie przebiegu procesu w czasie, 
– zaangażowanie znacznych, ale limitowanych zasobów finansowych, mate-

rialnych lub ludzkich, 
– znaczne ryzyko techniczne, organizacyjne lub finansowe związane z prze-

biegiem procesów. 
 Nieco inną definicję projektu przytacza Z. Szyjewski5. Według niego projekt 
jest to ciąg działań o następującej charakterystyce: 

 jest procesem mającym swój początek i koniec, 
 musi być zarządzany, by mógł przynieść skutek, 
 wszyscy muszą mieć jasność celów, sposobów realizacji projektów i od-

powiedzialności w zakresie przydzielonych ról, co pozwala uzyskać wła-
ściwe zaangażowanie.  

 Z powodu złożoności przebiegu procesu projektowania niezwykle istotne 
wydaje się stworzenie takiego systemu informacyjnego controllingu, który pozwo-
liłby na kontrolę efektywności przebiegu procesu na każdym z jego etapów.  
 W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji tego, czym jest zarządzanie 
projektami. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczona zostanie definicja  
H. Karznera6, według którego zarządzanie projektami to planowanie, harmonogra-
mowanie i kontrola ciągu powiązanych ze sobą działań, pozwalające na skuteczną 
realizację celów projektu. Specyficzne cechy zarządzania projektami sprawiają, że 
niezwykle istotne jest opracowanie mechanizmów kontroli przebiegu procesu od 
jego zainicjowania do momentu zakończenia. 
 
 

                                                 
3  M. Trocki: Organizacja projektowa, BIZARRE, Warszawa 2009. 
4  Ibidem. 
5  Z. Szyjewski: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Warszawa 2004. 
6  H. Kerzner: Adwanced Project management, Edycja polska, Gliwice 2005, s. 18. 
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2. Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu projektami 
 
 Zarządzanie przez projekty polega na podporządkowaniu elementów struktury 
przedsiębiorstwa oraz wszystkich procesów realizacji projektów. Zarządzanie to 
wymaga więc stworzenia w przedsiębiorstwie struktury organizacyjnej, w której  
w miejsce tradycyjnych pionów zostają wprowadzone zespoły projektowe. W skład 
zespołów projektowych mogą wchodzić pracownicy o różnych umiejętnościach  
i kompetencjach, którzy w przypadku tradycyjnych struktur organizacyjnych znaj-
dowaliby się w całkowicie odmiennych jednostkach organizacyjnych. Niezwykle 
ważna w zrządzaniu projektami jest umiejętność pracy zespołowej i rozumienia 
znaczenia projektu dla przedsiębiorstwa.  
 W swoich założeniach controlling projektów ma za zadanie dostarczać aktual-
nych i przejrzystych informacji na temat stopnia realizacji projektu i jego kosztów, 
które pozwolą szybko przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom. Nadrzędną zasa-
dą jest więc w tym przypadku nie dokładność informacji, ale jej aktualność, pozwa-
lająca na sprawne zarządzanie projektami7. 
 Wykorzystanie Internetu pozwala na usprawnienie procesów informacyjnych 
w zarządzaniu projektami. Do najważniejszych zalet można zaliczyć8: 

 jednokrotne wprowadzenie danych do systemu i możliwość ich wykorzy-
stania przez wszystkich uprawnionych zainteresowanych, 

 oszczędność czasu związaną z brakiem konieczności przesyłania dokumen-
tów w postaci papierowej, 

 przyspieszanie procesu podejmowania decyzji poprzez możliwość zdalne-
go zatwierdzania dokumentów i zadań, 

 automatyczne przetwarzanie i księgowanie dokumentów, 
 łatwość archiwizacji dokumentacji elektronicznej, 
 raportowanie mogące dotyczyć całości procesu, a nie tylko jego poszcze-

gólnych elementów, 
 możliwość obsługi procesów przez całą dobę, 
 likwidację bariery geograficznej, 
 możliwość pozyskania klientów spoza rynku, na którym funkcjonuje 

przedsiębiorstwo. 
 Specyficzne cechy zarządzania projektami sprawiają, że niezwykle istotną 
sprawą jest opracowanie mechanizmów kontroli przebiegu procesu od jego zaini-
cjowania do momentu zakończenia.  
 
 
                                                 

7  B. Niedbała: Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Klu-
wer Business, Kraków 2008. 

8  A. Nowicki, M. Sitarska (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2010. 
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Rys. 1.  Kontrola przebiegu projektu 

Źródło:  M. Łada, A. Kozarkiewicz: Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. 
Beck, Warszawa 2007, s. 34. 

 
 Na rysunku 1 przedstawiono, w jaki sposób powinna przebiegać kontrola  
w zarządzaniu projektami9. 
 Obecnie istnieje wiele narzędzi opartych na technologiach internetowych, 
mających za zadanie gromadzenie, przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie 
danych potrzebnych przy realizacji projektów. Są to m.in.: 

 podstawowe dane o kliencie (customer relationship management – CRM), 
 dane o ofercie złożonej klientowi (w tym wycena) i przebiegu rozmów 

przed podpisaniem umowy wykonania zlecenia i po podpisaniu jej (CRM), 
 podstawowe założenia dotyczące zlecenia oraz wymiana informacji  

z klientem w trakcie trwania projektu (np. Witryna Projektowa), 
 zadania zlecone pracownikom w ramach wykonywania projektu oraz wpi-

sywany na bieżąco czas wykonywania zadania (np. system ticketowy 
Request Tracker – RT), 

 rozliczenia i faktury (system fakturowania). 
 Poniżej krótko scharakteryzowane zostaną przykładowe internetowe wersje 
wymienionych narzędzi. 

                                                 
9  M Łada, A. Kozarkiewicz: Rachunkowość zarządcza…, op. cit. 
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 CRM to system pozwalający na kompleksowe zarządzanie relacjami z klien-
tem. Jednym z powszechnych rozwiązań internetowych jest Microsoft Dynamics 
CRM, czyli oparty na rozwiązaniach przeglądarkowych oraz technologii .NET 
system zarządzania wiedzą na temat klientów, segmentacji klientów, planowania  
i przeprowadzania kampanii, analizowania i raportowania, zarządzania potencjal-
nymi klientami i transakcjami, zarządzania kontami i kontaktami, szybkiego dostę-
pu do produktów, cen i ofert. 
 Witryna projektowa to repozytorium informacji o projekcie, obejmujące takie 
obszary jak: zbiór dokumentów projektu, wszystkie istotne dla projektu wydarzenia 
i informacje niezawarte w zbiorze dokumentów, a pojawiające się każdego dnia 
trwania projektu, oraz repozytorium problemów – system do zgłaszania błędów  
i nowych funkcjonalności i zarządzania nimi. Przykładową witrynę projektową 
można stworzyć za pomocą narzędzia Microsoft SharePoint, narzędzi „chmury” 
Google lub jednego z darmowych forów internetowych (np. phpBB). 
 Request Tracker to narzędzie służące do zgłaszania zadań (zleceń, problemów 
do rozwiązania itp.) do wykonania. Zgłaszający wysyła zlecenie do odpowiedniej 
„kolejki” (zwykle jest to dział zajmujący się daną kategorią zlecenia) poprzez for-
mularz na podstronie systemu RT lub za pomocą poczty e-mailowej na odpowiedni 
adres. Wykonujący zadanie może dopisywać własne komentarze, zmieniać status 
zadania (np. otwarte, wstrzymane, zamknięte), a przede wszystkim na bieżąco wpi-
sywać czas wykonania zadania. Dane z RT służą potem project managerowi do 
rozliczenia pracownika i wyliczenia kosztów zadania. 
 
 
3.  RT Integrator jako zintegrowane narzędzie zarządzania informacją pod-

czas realizacji projektu 
 
 Istnienie kilku zupełnie odrębnych systemów stanowiłoby problem wówczas, 
gdyby były to aplikacje „stacjonarne”, komunikujące się z bazami danych czy użyt-
kownikami za pomocą różnych interfejsów. Jednak w przypadku wymienionych 
wcześniej systemów mamy do czynienia z jednym schematem: aplikacja wymienia 
informacje z użytkownikiem przez standardowy protokół internetowy http, a pre-
zentacja informacji następuje przy zastosowaniu standardowego języka znaczników 
HTML. Dzięki temu użytkownik, mając jedną przeglądarkę, ma dostęp do wszyst-
kich systemów, a ich obsługa niewiele różni się od siebie. 
 Również interfejs internetowy można wykorzystać do stworzenia narzędzia, 
które zintegruje w jednym widoku dane pochodzące z tych kilku różnorodnych 
systemów. Wykorzystując protokół http oraz bibliotekę cURL dla PHP autor arty-
kułu opracował prostą witrynę integrującą systemy oraz pozwalającą na bieżące 
śledzenie projektów – RT Integrator (rysunek 2).  
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Rys. 2.  RT Integrator – główny interfejs programu – widok konkretnego projektu 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Głównym źródłem danych integratora jest system kolejkowy Request Tracket. 
Dzięki zastosowaniu połączenia za pomocą biblioteki cURL po stronie serwera nie 
jest wymagane bezpośrednie połączenie z bazą danych – integrator można więc 
wykorzystywać jednocześnie w wielu firmach posługujących się RT. 
 Każdy projekt ma w integratorze osobną tabelę, domyślnie zwiniętą. Po roz-
winięciu (rysunek 2) wyświetlane są następujące informacje: 
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 Informacje o projekcie – tytuł projektu, krótki opis, planowany budżet i da-
ta zakończenia (zafakturowania) projektu, a także linki do oferty w syste-
mie Microsoft Dynamics CRM oraz do witryny projektu utworzonej za 
pomocą Microsoft SharePoint. 

 Zadania w ramach projektu – poszczególne, wyodrębnione części składowe 
projektu, zwykle w sposób, w jaki zostały przedstawione klientowi; jest tu-
taj nazwa zadania, termin zakończenia oraz aktualny stan. 

 Sprzedaż – są to informacje o poszczególnych zadaniach, jakie zostały 
przekazane klientowi – wartość sprzedanego zadania oraz ewentualnie 
liczba jednostek miary (zwykle jest to godzina) oraz cena jednostkowa. 

 Rzeczywiste wykonanie – są to dane pochodzące z systemu RT. W tym 
miejscu można tworzyć nowe „tickety”, czyli zadania systemu RT, lub do-
dawać istniejące stworzone w inny sposób. W dowolnym momencie jest 
możliwość odświeżenia i sprawdzenia stanu oraz dotychczas wpisanego 
czasu danego zadania. Tutaj również podawana jest wewnętrzna jednostka 
przeliczeniowa, dzięki której sprawdza się stopień wykorzystania budżetu 
na całe zadanie. Jest też link do strony zgłoszenia w systemie RT. 

 Bieżąca kontrola projektu – to najważniejsza kolumna, która pozwala 
stwierdzić, czy dane zadanie nie przekroczyło swojego budżetu oraz czy 
mieści się w podanych ramach czasowych. Dzięki połączeniu z systemem 
RT dane są zawsze aktualne. Jeżeli budżet i czas mieszczą się w założe-
niach, są wyświetlane na zielono, jeśli je przekraczają – z minusem na 
czerwono. 

 Istnieje możliwość wygenerowania zestawień w formacie pliku Excel zarów-
no zadań sprzedanych klientowi, jak i wewnętrznego zestawienia czasu pracy pra-
cowników, potrzebnego potem do rozliczenia pracowników, naliczenia im premii, 
sprawdzenia efektywności ich pracy itd.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zarządzanie projektami jest jednym z najważniejszych etapów realizacji ce-
lów i zadań każdego przedsiębiorstwa. Menedżer projektów musi przetworzyć 
ogromną ilość informacji pochodzących zarówno od klienta (zleceniodawcy), jak  
i z samego procesu realizacji projektu. Często również realizuje kilka projektów 
równocześnie. 
 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami oparte na 
technologiach internetowych mogą stanowić w niedługim czasie podstawowe źró-
dło wiedzy dla kierownika projektów, a dzięki unifikacji sposobów przesyłania, 
przetwarzania i prezentacji danych w Internecie, dostępne w czytelnej formie  
w każdym miejscu i o każdym czasie.  
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PROJECT MANAGEMENT SUPPORTED BY INTERNET TECHNOLOGIES 
 
 

Summary 
  
 The main purpose of this article is to demonstrate the benefits of using Internet 
technologies in project management. The article presents the concept of the project, its 
characteristics, the possibility of using Internet technologies and finally shows an ex-
ample of the practical control of the projects in the modern enterprise. 
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WPŁYW ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY  
NA KSZTAŁTOWANIE STRATEGII I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  

W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamika zmian otocznia zewnętrznego oraz ewolucja społeczna powodują 
konieczność dostosowania wewnętrznego układu organizacji do nowej sytuacji  
i nowych potrzeb. Identyfikując okazje, jakie stwarza otoczenie dla rozwoju organi-
zacji, w szczególny sposób należy rozważyć zmianę modelu gospodarki, jaki doko-
nał się poprzez przyjęcie przez kraje europejskie w 2000 roku wspólnej koncepcji 
rozwojowej zawartej w Strategii Lizbońskiej. Strategia zakładała budowę najbar-
dziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do utrzy-
mania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, stworzenia większej liczby lep-
szych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. Strategia Lizbońska 
skupiała się na rozwoju czterech zasadniczych potencjałów, do których zaliczono: 
kapitał ludzki, system innowacyjny, technologie teleinformatyczne, otoczenie insty-
tucjonalno-prawne.  
 Dziesięcioletnia perspektywa realizacji strategii pokazała szereg pozytywnych 
zmian, choć nie tak dynamicznych jak zapowiadano, jakie dokonały się w krajach 
europejskich dzięki ukierunkowanym działaniom w perspektywach strategicznych 
oraz funduszom dystrybuowanym poprzez programy operacyjne. Realizacja Strate-
gii Lizbońskiej w dużym stopniu zakłócona została kryzysem światowym, który 
zmusił państwa europejskie do podjęcia skutecznych działań zapobiegających nega-
tywnym skutkom spowolnienia gospodarczego. Zreformowana koncepcja nowej 
Europy została zawarta w przyjętej w 2010 roku nowej strategii Europa 2020  
– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
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czeniu społecznemu1. Nowo przyjęta strategia zakłada 3 kierunki działań określone 
jako: rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), roz-
wój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej), rozwój sprzyjający włą-
czeniu społecznemu (wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim pozio-
mem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną). 
 Powyższe działania są bezpośrednią kontynuacją założeń Strategii Lizboń-
skiej, analizując szczególnie koncepcję strategiczną – Europa 2020 z punktu wi-
dzenia organizacji gospodarczych, dla których szczególną okazję stwarza zrówno-
ważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy 
(GOW) zgodnie z definicją Banku Światowego2 rozumiana jest tutaj jako gospo-
darka, w której trwałe użycie i tworzenie wiedzy są w centrum jej procesów rozwo-
ju gospodarczego. Gospodarka wiedzy to taka, która używa wiedzy jako silnika 
wzrostu gospodarczego. Przyjęta koncepcja rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 
wspomagana kapitałem płynącym z funduszy UE stanowi doskonałe tło dla rozwo-
ju przedsiębiorstw. Bezpośrednie i pośrednie okazje, jakie stwarza rozwój gospo-
darki wiedzy, są dla wielu przedsiębiorstw sygnałem do dostosowania własnej stra-
tegii rozwojowej do warunków nowej gospodarki, a także do właściwego doboru i 
rozwoju systemów informatycznych, które są jednym z podstawowych narzędzi 
dostosowania do nowej rzeczywistości. 
 
 
1. Czynniki wpływające na kształtowanie strategii przedsiębiorstw i dobór 

systemów informacyjnych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
 
 Strategia to rzeczywiście podjęte bądź zamierzone działania o znaczeniu pod-
stawowym dla istnienia i rozwoju firmy. Strategia określa działania przedsiębior-
stwa, które ono podejmuje bądź powinno podjąć, aby osiągnąć cele i w ten sposób 
wypełniać swoją misję3. 
 Odpowiednim wsparciem rozwoju i realizacji właściwej strategii przedsiębior-
stwa w dynamicznym otoczeniu jest odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna, 
umożliwiająca między innymi wzrost innowacyjności oraz szybką koordynację 
wszystkich działań w przedsiębiorstwie. Co więcej, technologie informatyczne 
stanowią jeden z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność przed-

                                                 
1  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
2  Korea as Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned, Overview, 

World Bank, Washington 2006. 
3  J. Kałkowska, E. Pawłowski, J. Trzcielińska, S. Trzcieliński, H. Włodarkiewicz-

Klimek: Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 
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siębiorstw funkcjonujących w gospodarce wiedzy. Również pośrednio, połączone  
z szeroko rozumianymi procesami innowacyjnymi zachodzącymi w przedsiębior-
stwach, stanowią potencjał rozwoju wiedzy. Ponadto szeroko rozumiane technolo-
gie informacyjne istotnie wpływają na zmianę sposobu i metod zarządzania przed-
siębiorstwem w kierunku transformacji do przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. 
 Czynniki w gospodarce opartej na wiedzy kształtujące zarówno dobór strate-
gii, jak i systemów teleinformatycznych analizować możemy poprzez pryzmat za-
sadniczych jej filarów: kapitału ludzkiego, innowacyjności, systemów teleinforma-
tycznych oraz otoczenia instytucjonalno-prawnego. 
 W obszarze kapitału ludzkiego, czyli budowania społeczeństwa wiedzy, do 
najistotniejszych okazji tworzących właściwy klimat do rozwoju przedsiębiorstwa 
w warunkach GOW możemy zaliczyć: rozwój aktywnej polityki zatrudnienia dążą-
cy do równowagi pomiędzy elastycznością i pewnością zatrudnienia – model flexi-
curity, inwestowanie w zasoby ludzkie poprzez realizację koncepcji life-long-
learningu, podejmowanie działań służących do prognozowania i monitorowania 
kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w przyszłości, tworzenie warunków do 
zwiększania mobilności pracowników. 
 W zakresie systemu innowacyjnego wraz z przedsiębiorczością i technolo-
giami teleinformatycznymi tworzącymi kluczowe warunki do kształtowania strate-
gii przedsiębiorstw w gospodarce wiedzy, do najistotniejszych czynników zalicza-
my: funkcjonowanie europejskiej przestrzeni badawczej pozwalającej na płynną 
wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy państwem, nauką i biznesem, wzrost 
krajowych wydatków na badania i rozwój, upraszczanie polityki patentowej, two-
rzenie warunków do rozwoju technologii teleinformatycznych, wdrażanie technolo-
gii teleinformatycznych w urzędach administracji publicznej, redystrybucję środ-
ków z funduszy unijnych na rzecz pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw. 
 W ramach otoczenia instytucjonalno-prawnego wśród czynników sprzyjają-
cych przedsiębiorstwom wymienić możemy: utrzymywanie reżimu wskaźników 
makroekonomicznych, realizację reform strukturalnych, uproszczenie regulacji 
prawnych, tworzenie dynamicznego otoczenia biznesu z mniejszą biurokracją, two-
rzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym 
rynku Unii Europejskiej. 
 
 
2. Identyfikacja czynników w gospodarce opartej na wiedzy wpływających  

na kształtowanie strategii i systemów teleinformatycznych przedsiębiorstw 
 
 Analizując źródła okazji, jakie stwarza gospodarka wiedzy, określono czynni-
ki, które w opinii autorek wpływają na kształtowanie strategii oraz systemów telein-
formatycznych w przedsiębiorstwach, a w dalszej części artykułu zostaną one pod-
dane badaniom.  
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 W obszarze strategii do czynników tych zaliczono: narastający poziom wy-
kształcenia kadry kierowniczej, obszary podejmowanych inwestycji, posiadane 
technologie teleinformatyczne, prowadzoną własną działalność badawczo- 
-rozwojową, własne patenty i wdrożenia, podejmowanie współpracy z ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi oraz realizowany eksport towarów i usług. 
 Przedstawione czynniki z punktu widzenia strategii potraktowane zostały jako 
elementy, których występowanie świadczyć będzie o skłonności przedsiębiorstwa 
do wykorzystywania potencjału gospodarki wiedzy. Analizie poddana została rów-
nież identyfikacja koncepcji strategii skupiająca się na badaniu celów strategicz-
nych oraz określeniu źródeł dalszego rozwoju organizacji w warunkach gospodarki 
wiedzy4. 
 W zakresie analizy technologii teleinformatycznych oceny dokonano głównie 
na podstawie czynnika dobrze rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Ziden-
tyfikowano również bariery ograniczające wdrażanie nowoczesnych systemów 
informatycznych oraz korzyści ich zastosowania w badanych przedsiębiorstwach5.  
  
2.1. Zakres badań 
 W celu zweryfikowania powyższych założeń badaniom poddano 20 przedsię-
biorstw funkcjonujących w Polsce, dobranych losowo spośród przedsiębiorstw, 
które w latach 2007–2009 zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na WGPW. 
Badania zostały zrealizowane w 2010 roku. Ich przedmiotem były zestandaryzowa-
ne dokumenty przedsiębiorstw, informacje wtórne oraz wywiad telefoniczny. Prze-
prowadzone badania miały charakter pilotażowy. Ich celem była identyfikacja 
skłonności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania potencjału GOW.  
 
 
3. Analiza czynników odzwierciedlających wykorzystanie potencjału GOW  

w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw 
 
 Analizując czynniki wymienione w punkcie 2, które odzwierciedlają wyko-
rzystywanie potencjału, jaki niesie ze sobą GOW w kształtowaniu strategii przed-
siębiorstw, otrzymano następujące wyniki: 

 Narastający poziom wykształcenia kadry kierowniczej – czynnik ten sprzy-
ja transferowi i narastaniu wiedzy w organizacji. W ocenie został on uzna-

                                                 
4  Szerzej na ten temat w: H. Włodarkiewicz-Klimek, J. Kałkowska: Shaping the strategy 

of knowledge based economy of Polish enterprises, w: W. Karwowski, G. Salvendy (eds.): Ad-
vances in human factors, ergonomics and safety in manufacturing and service industries, Taylor 
and Francis Group, Boca Raton 2011.  

5  Szerzej na ten temat w: J. Kałkowska, H. Włodarkiewicz-Klimek: Information technol-
ogies in concurrent engineering in selected knowledge based economy companies in Poland  
– some results of research, w: W. Karwowski, G. Salvendy (eds.): Advances in human…, op. cit. 
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ny za niewykorzystaną okazję; 100% badanej kadry zarządzającej posiada 
wykształcenie wyższe, jednak w ostatnich latach zaledwie 40% uzupełniało 
swoją wiedzę, uczestnicząc w studiach podyplomowych lub kursach. Brak 
aktywnego dostępu do wiedzy może ograniczać w istotny sposób identyfi-
kację okazji płynących z otoczenia i ograniczać horyzont strategiczny 
przedsiębiorstwa. 

 Długoterminowe inwestycje – identyfikując typy inwestycji, należy stwier-
dzić, że dominującym obszarem były inwestycje w nieruchomości i infra-
strukturę (90% badanych przedsiębiorstw) oraz w maszyny i urządzenia 
(80%). W znacznie mniejszym stopniu przedsiębiorstwa inwestowały  
w technologię (50%) oraz systemy informatyczne i transportowe (30%). 
Analizując wyniki badań, możemy powiedzieć, że dzięki realizacji inwe-
stycji związanych z wprowadzaniem maszyn i urządzeń, a przede wszyst-
kim inwestycji w obszarze nowych technologii oraz systemów informa-
tycznych do organizacji wprowadzana jest nowa wiedza. Tworzone są no-
we kompetencje, które pozwalają na wykreowanie strategicznej przewagi 
konkurencyjnej. 

 Działalność badawczo-rozwojowa oraz posiadanie własnych patentów  
i wdrożeń. Zaledwie 40% badanych organizacji prowadzi własną działal-
ność badawczo-rozwojową. Spośród badanych tylko 20% firm zadeklaro-
wało posiadanie własnych patentów i wdrożeń, a 30% podejmowanie 
współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Wymienione obszary 
stanowią doskonałe źródło kreowania przewagi konkurencyjnej, jednak jak 
wynika z badań organizacje, nie wykorzystują tych możliwości. Wśród 
czynników wpływających na taki stan rzeczy wymienia się ograniczenia 
związane ze źródłami finansowania, brak własnych laboratoriów badaw-
czych oraz brak właściwych zasobów ludzkich.  

 Działalność eksportowa – ponad 80% firm prowadzi działalność eksporto-
wą. Wymiana potencjału wiedzy z partnerami zagranicznymi jest czynni-
kiem o bardzo dużym potencjale rozwojowym. Wraz z wymianą towarów  
i usług z partnerami zagranicznymi następuje również wymiana i transfer 
wiedzy, rodzący źródło przewagi strategicznej.  

 Obok czynników wpływających na kształtowanie strategii badaniom zostały 
poddane cele strategiczne analizowanych przedsiębiorstw. Wśród najczęściej poja-
wiającej się koncepcji rozwoju organizacji znalazły się następujące cele: umacnia-
nie pozycji konkurencyjnej (80%) oraz konsolidacja w branży (60%). W dalszej 
kolejności pojawiły się cele skoncentrowane na rozwoju sieci sprzedaży (40%), 
rozwoju eksportu (40%), przejęciu firmy pokrewnej (30%), zajęciu pozycji lidera  
w branży (20%) oraz minimalizacji kosztów (10%). Analizując koncepcję rozwoju 
organizacji w warunkach okazji, jakie stwarza gospodarka wiedzy, za najbardziej 
rozwojowe cele uznać możemy konsolidację w branży, przejęcie firmy pokrewnej 
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oraz zwiększenie dynamiki eksportu. Realizacja tych celów pozwoli na szybkie  
i bezpośrednie pozyskiwanie i wprowadzenie wiedzy do organizacji poprzez wyko-
rzystywanie potencjału partnerów strategicznych. W przypadku realizacji pozosta-
łych celów wiedza narasta stopniowo poprzez kreowanie się nowych kompetencji. 
 
 
4.  Analiza czynników odzwierciedlających wpływ potencjału GOW na wyko-

rzystywanie IT w przedsiębiorstwach 
 
 Ocena czynnika, jakim jest relatywnie dobrze rozbudowana infrastruktura 
informatyczna, została szeroko zinterpretowana. Przede wszystkim w tym zakresie 
wykazano, że wszystkie badane organizacje posiadały systemy informatyczne 
wspomagające proces zarządzania. Połowa przedsiębiorstw wykorzystywała zinte-
growane systemy zarządzania, w pozostałych organizacjach występowały systemy 
dedykowane przede wszystkim w obszarze finansowo-księgowym, gospodarki 
magazynowej, produkcji i zaopatrzenia, zarządzania kadrami oraz zarządzania rela-
cjami z klientem. Oprócz oprogramowania specjalistycznego we wszystkich przed-
siębiorstwach wykorzystywano również pakiet MS Office. Ponadto w około 20% 
przedsiębiorstw stosowano darmowe oprogramowanie specjalistyczne dostępne  
w Internecie bądź w czasopismach branżowych. W zakresie wykorzystywanej tech-
nologii internetowej daje się zauważyć wpływ dostępu do szerokopasmowego łą-
cza. W związku z tym przedsiębiorstwa korzystają zarówno z sieci komputerowej 
przewodowej, jak i bezprzewodowej. Większość badanych przedsiębiorstw (85%) 
posiada również wewnętrzną sieć – intranet. Ponadto wszystkie badane przedsię-
biorstwa mają zarejestrowane konta poczty elektronicznej pod własną domeną. 
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć również, że w przedsię-
biorstwach wciąż istotną przewagę nad komputerami mobilnymi mają komputery 
stacjonarne. Proporcje te są dość znaczne. W komputery mobilne wyposażeni 
są zazwyczaj członkowie zarządu, kierownicy pionów, przedstawiciele handlowi 
oraz menedżerowie projektów. W kolejnym etapie badań dokonano identyfikacji 
barier  
i korzyści wykorzystywania technologii IT. Barier upatrywano głównie w braku 
środków finansowych oraz braku nowoczesnej infrastruktury technicznej. Z kolei 
do korzyści respondenci zaliczali między innymi: szybkość wymiany informacji, 
sprawność komunikacji, łatwy dostęp do danych oraz komputerowe wspomaganie 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Integralną część tych badań stanowi 
ocena stopnia wykorzystania stosowanego systemu informatycznego. Okazało się, 
że przedsiębiorstwa mało efektywnie wykorzystują stosowane systemy i technolo-
gie. Taki stan rzeczy wydaje się podyktowany zarówno brakiem wiedzy odnośnie 
do nowych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, jak i ograniczeniami 
posiadanej infrastruktury. Co ciekawe, pomimo wspomnianych ograniczeń respon-



Wpływ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na kształtowanie strategii… 369

denci pozytywnie ocenili stopien nowoczesności swoich zasobów technologicznych 
w porównaniu z nowszymi, dostępnymi na rynku.  
 Analizując poziom informatyzacji badanych przedsiębiorstw, można zauwa-
żyć, że jest on na relatywnie dobrym poziomie. W miarę pogłębiania umiejętności 
wykorzystywania pojawiających się w otoczeniu okazji z całą pewnością poziom 
ten będzie wzrastał. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dynamiczne zmiany gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy 
stwarzają współczesnym organizacjom wiele okazji do rozwoju. Badania wykazały, 
że polskie przedsiębiorstwa, kształtując swoją tożsamość strategiczną, coraz czę-
ściej wykorzystują okazje, jakie stwarza gospodarka oparta na wiedzy. Możemy do 
nich zaliczyć rozwój inwestycji, wdrażanie i wykorzystywanie technologii telein-
formatycznych oraz działalność eksportową. Jednak wiele obszarów, które mogłyby 
zdynamizować rozwój strategiczny organizacji, jest niewykorzystywanych czy 
wręcz niedostrzeganych przez przedsiębiorstwa. Należy tutaj wymienić przede 
wszystkim działalność badawczo-rozwojowa oraz współpracę z ośrodkami badaw-
czo-rozwojowymi. Dynamika współczesnego życia gospodarczego wymusza 
na organizacjach ciągłą gotowość i otwartość na zmiany, które najłatwiej wprowa-
dzać przy wspomaganiu systemów informatycznych. 
 Obecność i dostępność systemów informatycznych w zarządzaniu organizacją 
ma kluczowe znaczenie w narastaniu wiedzy organizacyjnej zwłaszcza w obszarze 
skodyfikowanym. Co więcej, obecność i rozwój systemów teleinformatycznych 
to jedne z najważniejszych aspektów dostosowywania struktur wewnętrznych 
do warunków gospodarki wiedzy. W tym zakresie trzeba jednak uwzględnić pew-
ne ograniczenia. Największe z nich stanowi znikome zainteresowanie modernizacją 
szeroko rozumianej infrastruktury technologicznej. Taka sytuacja wydaje się spo-
wodowana nie tylko kryzysem ekonomicznym, ale również brakiem środków finan-
sowych, a także brakiem umiejętności wykorzystania środków unijnych na ten cel. 
Istnieje jednak pewna grupa przedsiębiorstw, która wyraźnie wskazała, że zamierza 
inwestować w nowe technologie, określając jednocześnie kwotę zamierzonych 
inwestycji.  
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THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEVELOPMENT 
ON SHAPING THE STRATEGY AND INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN POLISH ENTERPRISES 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the factors influencing on Polish enterprises strategy and in-
formation technologies shaping in conditions of knowledge-based economy. There is 
pointed the area results from knowledge-based economy conception which are the direct 
and indirect chances for organization development. According to this, the authors fo-
cused mainly on the role of strategy and IT technologies in researched enterprises in  
a context of their ability to opportunities usage which are created by the knowledge-
based economy development.  
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Autorka w artykule przedstawia podstawowe koncepcje, terminologię oraz 
techniki zarządzania ryzykiem projektu informatycznego. Prezentuje, jak identyfi-
kować i analizować ryzyko w projekcie, a także daje wskazówki odnoszące się do 
tego, jakie techniki wybrać w celu łagodzenia ryzyka tak, aby całkowity wpływ 
zagrożenia na projekt został zminimalizowany. 
 
 
1. Definicja zarządzania ryzykiem projektu informatycznego 
 
 W realizację projektu informatycznego zaangażowanych jest wiele zdarzeń  
– w tym zdarzeń o charakterze zagrożenia dla powodzenia projektu, w znacznej 
mierze dotyczą one realizacji zadań w wyznaczonym czasie oraz budżecie. Podjęcie 
działań nawet tych o ryzykownym charakterze jest zasadne, jeśli zostanie nagro-
dzone oczekiwanym rezultatem. W projektach informatycznych ryzyko niepowo-
dzenia jest duże, jednak równoważone jest przez możliwość odniesienia sukcesu na 
wysokim poziomie. Istotne jest, aby ryzykiem zarządzać. Zarządzanie jest proce-
sem, który wymaga identyfikowania, analizowania i kontroli ryzyka. Przyjmuje się, 
że zarządzanie ryzykiem jest częścią procesu zarządzania projektem, jednak ze 
względu na specyfikę problemu oba procesy różnią się. 
 Ważnym elementem zarządzania ryzykiem jest jego nastawienie na zarządza-
nie zapobiegawcze bardziej niż na zarządzanie sytuacją kryzysową. 
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Tabela 1 
Różnice między procesami zarządzania projektem i zarządzana ryzykiem 

 

Zarządzanie projektem Zarządzanie ryzykiem 

Adresowane do ogólnych zagrożeń, wspól-

nych dla wielu podobnych projektów 

Skupione na unikalnych dla danego projektu 

zagrożeniach 

Planowanie tego, co powinno się wydarzyć, 

i szukanie dróg realizacji planów 

Prognozowanie tego co może się wydarzyć,  

i szukanie dróg minimalizacji ewentualnych 

zagrożeń 

Planowanie nastawione na osiągnięcie 

sukcesu 

Planowanie nastawione na kierowanie i łago-

dzenie potencjalnych niepowodzeń 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Według  B.W. Boehma istnieją cztery podstawowe powody, dla których za-
rządzanie ryzykiem projektu informatycznego jest niezbędne1: 

 Zarządzanie ryzykiem wspiera panowanie nad budżetem i czasem realizacji 
projektu.  

 Zarządzanie ryzykiem pozwala uniknąć niepotrzebnych „przeróbek” wyni-
kających z błędnych, dwuznacznych lub brakujących wymagań, co często 
prowadzi do 40–50-procentowego wzrostu kosztów całkowitych projektu. 

 Umiejętne zarządzanie ryzykiem pozwala zwolnić zasoby użyte do wy-
krywania i zapobiegania zagrożeniom w tych obszarach, w których ryzyko 
jest minimalne lub w ogóle nie występuje. 

 Prowadzenie zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu skutkuje 
wytworzeniem produktu, który był oczekiwany przez zamawiającego,  
a w konsekwencji sprzedający otrzymuje oczekiwane wynagrodzenie. 

 
 
2. Definicja ryzyka w projekcie 
 
 Przedstawiając zarządzanie ryzykiem, należy wskazać definicję pojęcia ryzy-
ko. Najczęściej termin ten jest utożsamiany z potencjalnym problemem, zagroże-
niem, które w konsekwencji może prowadzić do niepowodzenia całego projektu.  
W ramach realizacji projektów informatycznych możemy wyróżnić kilka typów 
ryzyka: 

 ryzyko techniczne – problemy związane z językiem, wielkością projektu, 
funkcjonalnością, platformami, metodami, standardami czy procesami. Ry-
zyko z tej grupy może być wynikiem nadmiernych ograniczeń, braku do-

                                                 
1  B.W. Boehm: Software Risk Management, Les Alamitos, CA, IEEE Computer Society 

1989. 
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świadczenia, słabo określonych wymagań lub również zależności organiza-
cyjnych będących poza bezpośrednią kontrolą zespołu projektowego; 

 ryzyko zarządzania – problemy wynikające z braku planowania, braku do-
świadczenia w zakresie zarządzania, problemy w komunikacji, problemy 
organizacyjne, brak autorytetów – władzy czy wreszcie problemy z kontro-
lą; 

 ryzyko budżetowe – problemy z przepływami pieniężnymi, budżetowa-
niem, zwrotem z inwestycji; 

 ryzyka prawne i kontraktowe – wynikające ze zmian w wymaganiach, 
harmonogramach, problemy wynikające z regulacji rządowych oraz zabez-
pieczeń gwarancyjnych; 

 ryzyko kadrowe – problemy z doświadczeniem, przeszkoleniem, problemy 
etyczne, moralne, konflikty wewnątrz zespołu projektowego, problemy  
z wydajnością; 

 inne źródła ryzyka – niedostępność lub spóźnienia w dostawach zapasów, 
wyposażenia, nieodpowiednie narzędzia lub zasoby komputerowe oraz 
długi czas reakcji na zgłaszane zapotrzebowanie. 

 
 
3. Proces zarządzania ryzykiem 
 
 Proces zarządzania zaczyna się od identyfikacji potencjalnego ryzyka projek-
tu. Każdy rodzaj zidentyfikowanego ryzyka jest następnie analizowany oraz oce-
niany (nadawany jest mu priorytet ważności). Tworzony jest następnie plan działań 
ograniczających prawdopodobieństwo pojawienia się ryzyka i/lub redukujących 
wpływ zaistniałego zagrożenia na powodzenie projektu. Niektóre planowane reak-
cje powinny być realizowane tylko wtedy, gdy wystąpią określone zdarzenia, dlate-
go zespół projektowy powinien opracować plany reakcji – działania interwencyjne 
które mogą być podjęte w pewnych z góry określonych okolicznościach. Konieczne 
jest przy tym sprecyzowanie i obserwowanie czynników, które warunkują urucho-
mienie reakcji awaryjnej (np. nieosiągnięcie pośredniego kamienia milowego). 
Plany zawierają zwykle kilka alternatywnych działań w zakresie danego ryzyka. 
Kolejnym krokiem procesu zarządzania ryzykiem jest monitoring i badanie statusu 
zidentyfikowanego ryzyka, na tym etapie ujawnione mogą zostać nowe rodzaje 
ryzyka, jak również może zostać zamknięty etap zarządzania wcześniej zidentyfi-
kowanym ryzykiem.  
  
 3.1. Identyfikacja ryzyka 
 Podczas pierwszego etapu zarządzania ryzykiem dokonujemy identyfikacji  
i tworzymy listę rodzajów ryzyka. Lista ta tworzona jest w oparciu o różne techniki 
identyfikacji, do których zaliczamy: wywiad, raport, analizę założeń, analizę list 
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kontrolnych, techniki oparte na diagramach, analizę ścieżki krytycznej, opinię eks-
pertów, analizę SWOT. 
 Burza mózgów/wywiady – są zaliczane do technik gromadzenia informacji. 
Celem metody jest zbudowanie listy rodzajów ryzyka projektu. Wywiadom podle-
gają członkowie zespołu projektowego, jak również klienci czy sprzedawcy, korzy-
sta się też z pomocy ekspertów, którzy nie są członkami zespołu.  
 Analiza list kontrolnych – technika ta pomaga w tworzeniu listy potencjalnych 
rodzajów ryzyka projektu na podstawie danych archiwalnych pochodzących ze 
zrealizowanych już projektów. Lista kontrolna to lista zawierające pytania o poten-
cjalne rodzaje ryzyka, które powinny zostać rozważone. Przykładem listy kontrol-
nej jest zaproponowana przez Software Engineering Institute taksonomia Taxono-
my-Based Risk Identification, która opiera się na badaniu 13 głównych obszarów 
ryzyka, w ramach których zadanych może być około 200 pytań pomagających 
utworzyć listę potencjalnych rodzajów ryzyka projektu. Taksonomia zaproponowa-
na przez SEI umożliwia identyfikowanie ryzyka w obrębie trzech klas: 

 inżynierii produktu (product engineering), 
 środowiska deweloperskiego (development environment), 
 ograniczeń programowych (program constraints).  

 Wykorzystanie list kontrolnych przyspiesza i upraszcza rozpoznawnie rodza-
jów ryzyka, jednak lista ta może nie być kompletna, dlatego zespół projektowy 
musi zadbać o identyfikację rodzajów ryzyka niewystępujących na liście. 
 Analiza ścieżki krytycznej – polega na określeniu zdarzeń, które mogą najbar-
dziej wpłynąć na niedotrzymanie terminów projektu, czyli takich, dla których zapas 
czasu jest równy zeru (ciąg tych zdarzeń nazywamy w projekcie ścieżką krytyczną). 
Graficzna prezentacja techniki CPM (Critical Path Metod – metoda ścieżki kry-
tycznej) polega na przedstawieniu poszczególnych zdarzeń w postaci węzłów,  
a czynności za pomocą łuków. W górnej ćwiartce węzła umieszcza się identyfikator 
zdarzenia, pozostałe ćwiartki są wypełniane przez wyliczony termin wystąpienia 
zdarzenia oraz zapas czasu. Wpisy na łukach przedstawiają czas trwania danej 
czynności.  
 Wszelki poślizg w obrębie zdarzeń na ścieżce krytycznej musi być oznaczony 
jako wysoce ryzykowny, a przyczyny mogące go wywołać powinny zostać odno-
towane na liście rodzajów ryzyka projektu.  
 3.2. Analiza ryzyka 
 Podczas analizy ryzyka postuluje się określenie dla każdego ze zidentyfiko-
wanych rodzajów ryzyka: 

 (p) prawdopodobieństwa, że dane ryzyko się pojawi,  
 (s) wpływu, który określa rozmiar ewentualnej straty, gdy ryzyko się zma-

terializuje, 
 (d) dodatkowo wprowadzony może zostać jeszcze element wykrywalności 

ryzyka. 



Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym 375

 Wykorzystując podane wartości, możemy wyliczyć indeks wartości prawdo-
podobieństwa ryzyka (Risk Probability Number), do tego posłuży nam wzór2: 
 

RPN = p*s*d 
 
 Dla poszczególnych wartości ryzyka, wpływu oraz wykrywalności możemy 
przyjąć rangi z zakresu od 1 do 10. Tak prezentowane podejście do oceny ryzyka 
wywodzi się z metody FMEA, która polega na analitycznym ustalania związków 
przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz 
uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Celem metody jest iden-
tyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub 
minimalizowanie ryzyka z nimi związanego. 
 

Tabela 2 
Fragment rejestru ryzyka 

 

Element 
(warstwa) 

Lp. 
Opis ryzyka (składowe) 

Prawdo-
podobień-

stwo 

Wpływ na 
projekt 

Ocena 
Właściciel 

ryzyka 

 P W R=P*W  

Zarządzanie 
projektem 

1. Doświadczenie kierownictwa 

projektu (1–5) 

1 5 5 Komitet 
Sterujący 

Zaangażowanie najwyższego 

kierownictwa (1–5) 

3 5 15 Zarząd 

Personel 2. Dostępność (1–5) 5 5 25 KS 

Zaangażowanie (1–5) 3 5 15 Zarząd 

Nadzór (1–5) 4 3 12 Zarząd 

Charakter 
projektu 

3. Prostota (typowość) (1–5) 3 4 12 KS 

Nowatorstwo (5–1) 2 2 4 Przedstawiciel 
użytkownika 

 
 
 
 
 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia (P) - skala 1–5 
Wpływ na projekt (W)     - skala 1–5 
Ocena R = P*W      - skala 1–25 
Za istotne uznane zostały rodzaje ryzyka, które mają ocenę większą niż 9 lub równą 9 
albo jedna ze składowych ma wartość 5. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Najczęściej jednak ocena ryzyka projektu prowadzona jest w oparciu o dwa 
wcześniej wymienione czynniki, tj. prawdopodobieństwo i wpływ. Takie podejście 

                                                 
2  Z. Biniek: Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym, Warszawa 2010. 
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proponowane jest między innymi przez Project Management Institute. W przedsta-
wionej przez PMI metodyce zarządzania projektami PMBoK (Project Management 
Body of Knowledge) postuluje się przeprowadzenie analizy ryzyka w rozbiciu na 
analizę jakościową, a następnie ilościową. W fazie analizy jakościowej dokonujemy 
oceny prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka (risk probability and 
impact assessment). Ocena skutków wystąpienia danego ryzyka odbywa się w od-
niesieniu do celów projektu, takich jak: koszt, czas, jakość oraz wydajność. W me-
todyce postuluje się zbieranie informacji za pomocą ankiet, wywiadów, zebrań lub 
konsultacji z osobami spoza zespołu projektowego. Na tym etapie uaktualniany jest 
również rejestr rodzajów ryzyka, który jako dokument zakładany jest już na począt-
ku procesu zarządzania ryzykiem projektu. Początkowo rejestr jest wypełniany listą 
wstępnie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, następnie uzupełnia się go o rezulta-
ty kolejnych etapów zarządzania ryzykiem, co prowadzi do uszczegółowienia in-
formacji dotyczących zagrożeń projektu. Na etapie analizy jakościowej możliwe 
jest uzupełnienie rejestru o wartości prawdopodobieństwa i skutków dla wcześniej 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. 
 3.3. Określenie możliwych reakcji na zagrożenie 
 Planując zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym, możemy posłużyć się kil-
koma strategiami: możemy ryzyka unikać, możemy ryzyko przenosić, łagodzić lub 
też akceptować. Dla każdego zagrożenia możemy wybrać jedną strategię lub posłu-
żyć się ich kombinacją. 
 Po dokonaniu wyboru przystępujemy do określenia konkretnych działań po-
zwalających wdrożyć zaplanowany wariant. Przy wyborze określonego wariantu 
warto posłużyć się oceną proponowaną przez Boehma. Boehm definiuje poziom 
redukcji ryzyka, który ma pomóc w wyznaczeniu kosztu (korzyści) wynikającego  
z podjęcia działań redukujących ryzyko (redukcję rozumiemy tutaj jako działania 
zmierzające do ograniczenia prawdopodobieństwa pojawienia się ryzyka lub dzia-
łania ograniczające wpływ ryzyka, jeśli się ono pojawi). Poziom redukcji ryzyka 
jest to różnica między ekspozycją ryzyka przed wprowadzeniem działań i po ich 
wprowadzeniu podzielona przez koszt podjętej aktywności. Jeżeli poziom redukcji 
ryzyka jest mniejszy od jedności, to oznacza, że koszty redukcji ryzyka przewyż-
szają prawdopodobny zysk będący wynikiem wprowadzonych działań. 
 Postulowane jest również określenie strategii podstawowej i zapasowej – gdy-
by strategia bazowa okazała się nieskuteczna. Ważne, aby dokonać również prze-
glądu rodzajów ryzyka, które mogą się urzeczywistnić po zastosowaniu wybranej 
strategii działania, w tym celu warto przewidzieć pewną rezerwę projektową doty-
czącą czasu lub kosztów. 
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Tabela 3 
Możliwe reakcje na zagrożenie 

 
Zapobieganie 
(prewencja)/ 
unikanie 

Usunięcie zagrożenia – zmiana dotychczasowego trybu postępowania, 
tam, gdzie jest to wykonalne, może usunąć zagrożenie. Wprowadza się 
środki zaradcze, które albo wyeliminują wystąpienie zagrożenia, albo 
wyeliminują jego wpływ na projekt 

Redukowanie/ 
łagodzenie  

Zajęcie się zagrożeniem – podejmując działania pozwalające w jakiś 
sposób sterować zagrożeniem, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia albo ograniczyć jego oddziaływanie na projekt do akcep-
towalnego poziomu 

Przeniesienie Jest to specjalna forma redukowania ryzyka, gdy zarządzanie ryzykiem jest 
przekazane stronie trzeciej, np. za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej 
lub klauzuli kary, tak że skutki zagrożenia nie zagrażają prowadzeniu 
projektu. Nie każde ryzyko może być przeniesione w taki sposób  

Akceptacja Pogodzenie się z istniejącym zagrożeniem – prawdopodobnie dlatego, że 
przy rozsądnych kosztach nic nie można zrobić dla jego złagodzenia albo 
prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki zagrożenia są na akceptowanym 
poziomie 

Tworzenie 
rezerw 

Planuje się i organizuje odpowiednie działania, aby je uruchomić, kiedy 
zagrożenie się zmaterializuje 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Managing Successful Projects with Prince2, 

The Stationery Office Ltd., CCTA, Norwich 2002.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Złożoność oraz rosnące wymagania stawiane produktom z branży informa-
tycznej powodują wzrost poziomu ryzyka towarzyszącego tej działalności. Jeżeli 
zespół projektowy nie zarządza ryzykiem projektu już na poziomie prac przygoto-
wawczych, prowadzić to może do przekroczenia czasu, kosztów, a w konsekwencji 
do upadku projektu. Proces zarządzania ryzykiem musi być wbudowany w realiza-
cję procesów projektowych i jest realizowany przez cały cykl życia projektu. Za-
rządzanie ryzykiem wymaga środowiska wolnego od obaw, w którym dyskusja  
o potencjalnych zagrożeniach może być prowadzona w otwarty sposób z udziałem 
wszystkich zainteresowanych (klient, użytkownik, dostawca). Przyjęcie pozytyw-
nego, proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem może prowadzić do reduk-
cji, a nawet eliminacji potrzeby wdrażania zarządzania kryzysowego w ramach 
realizowanego projektu informatycznego. 
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Summary 
 
 The article presents the basic concepts, terminology and techniques of risk man-
agement project. Presents how to identify and analyze risks in the project, and also 
gives guidance on what techniques to choose in order to mitigate risk so that the total 
impact of the project risk is minimized. 
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EWOLUCJA KONCEPCJI ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojęcie organizacyjnego uczenia się było definiowane przez wielu autorów. 
Stąd też pojawiła się potrzeba systematyzacji definicji odnoszących się do tego 
zagadnienia. Najprostszym sposobem jest stworzenie chronologii definicji. Mimo 
że jest to zadanie trudne ze względu na ich liczbę, to działanie takie jest bardzo 
potrzebne, ukazuje bowiem trwałość tego aspektu funkcjonowania organizacji 
i jego głębokie zakorzenienie w naukach o zarządzaniu, psychologii, socjologii 
i zachowaniach organizacyjnych, sięgające lat 60. XX wieku. Chronologiczne ze-
stawienie definicji organizacyjnego uczenia się przedstawił C.K. Barnett (2001)1, 
podobnie opisał je J.B. Harrington, wskazując na najważniejsze nurty zarządzania, 
jak myślenie systemowe czy zarządzanie jakością, które wniosły swój wkład 
w rozwój organizacyjnego uczenia się2.  
 Celem tego artykułu jest przedstawienie ewolucji organizacyjnego uczenia się, 
począwszy od orientacji na adaptację do zmian, na zarządzaniu wiedzą skończyw-
szy. 
 
 

                                                 
1  N.A. Endlich: An investigation of the Nexus Between Strategic Planning and Organiza-

tional Learning, Dissrtation, The Virginia Politechnic Institute and State University, Falls Church 
– Virginia 2001, s. 38. 

2  J.B. Harrington: Organizational learning: a theoretical overview and case study, Boston 
University 2000, s. 10–21. 
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1. Koncepcje organizacyjnego uczenia się 
 
 R.M. Cyert i J.G. March (1963) rozumieli organizacyjne uczenie się jako pro-
ces adaptacji do zmian w otoczeniu poprzez zmianę celów i zasad analizy otoczenia 
organizacji3. W tym rozumieniu organizacyjnego uczenia się autorzy położyli 
główny nacisk na zmiany w otoczeniu, które są bodźcem do zmian wewnątrz orga-
nizacji. Podobnie zjawisko organizacyjnego uczenia się potraktowali V.E. Cangelo-
si i W.R. Dill (1965), twierdząc, że organizacyjne uczenie się jest sporadycznym, 
schodkowym, adaptacyjnym procesem, będącym następstwem złożoności otocze-
nia, niepewności co do przyszłości i zbyt niskich wyników ekonomicznych w sto-
sunku do oczekiwań4. 
 Nieco inaczej zjawisko to ujął H.A. Simon (1969), stwierdzając, że organiza-
cyjne uczenie się to coraz większy wgląd w problemy organizacyjne i udane ich 
rozwiązywanie przez pracowników5. J.G. March i J.P. Olsen (1976) przez organiza-
cyjne uczenie się rozumieli proces dostosowania zachowań organizacji wskutek 
zdobywania doświadczenia6. W pracach H.A. Simona i J.G. Marcha oraz  
J.P. Olsena kładzie się nacisk na wgląd pracowników w działanie organizacji ja-
ko podstawowy element organizacyjnego uczenia się. Podobnie wgląd organizacyj-
ny (organizational inquiry) odgrywa kluczową rolę w koncepcji Ch. Arygyrisa  
i D. Schöna (1978, 1996). Organizacyjne uczenie się według tych uczonych 
jest procesem, w którym członkowie organizacji wykrywają błędy lub anomalie 
i poprawiają je7. Występuje, gdy jednostki w organizacji doświadczają problemo-
wej sytuacji, zagłębiają się w jej istotę i przyczyny dla dobra organizacji. Doświad-
czają wtedy zadziwiającej dysharmonii pomiędzy oczekiwanymi a aktualnymi re-
zultatami działań i odpowiadają na tę dysharmonię poprzez proces myślenia i dal-
szych działań, które prowadzą ich do zmiany obrazów organizacji, a także restruk-
turyzacji działań, tak by organizacja uzyskiwała wyniki zgodne z oczekiwaniami. 
By stało się organizacyjnym, uczenie się, będące rezultatem organizacyjnej docie-
kliwości, musi zostać zakorzenione w obrazach organizacji przechowywanych 
w umysłach pracowników lub/i w artefaktach epistemologicznych (mapach, ele-
mentach pamięci organizacyjnej i programach) obecnych w środowisku organiza-
cji8. 
 Podobnie nacisk na utrwalanie pewnych wzorców zachowań w organizacji 
położyli C. Fiol i M. Lyles (1985), według których organizacyjne uczenie się poja-

                                                 
3  N.A. Endlich: An investigation of the Nexus Strategic Planning…, op. cit., s. 42–43. 
4  Ibidem. 
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
8  C. Argyris, D.A. Schön: Organizational learning II, Addison-Wesley Publishing, Com-

pany, Inc., Massachusetts 1996, s. 16.  
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wia się, gdy dochodzi do zmian organizacyjnych poprzedzonych rozumowaniem 
poznawczym pracowników, wymaga nowego spojrzenia na problemy, innego ich 
rozumienia. To nowe rozumienie rozwija nowe mapy poznawcze, założenia  
i wpływa na przyszłe działania9, czyli jak to ujęli B. Levitt i J. March (1988), orga-
nizacje uczą się poprzez kodowanie wniosków z historii organizacji w rutynach 
decydujących o zachowaniu10. 
 W latach 90. XX wieku wraz z rozwojem technologii informatycznych 
w organizacyjnym uczeniu się położono większy nacisk na przetwarzanie informa-
cji. Jak stwierdzili R. Lipshitz i M. Popper (1996), na organizacyjne uczenie się 
składają się mechanizmy łączące uczenie się na poziomie indywidualnym z organi-
zacyjnym uczeniem się. Pozwalają one zbierać, analizować, magazynować, rozpo-
wszechniać i wykorzystywać informacje istotne dla efektywności organizacji11. 
Drugim bardzo ciekawym podejściem do organizacyjnego uczenia się było dostrze-
żenie jego wielodyscyplinarnego charakteru przez M. Easterby-Smitha, według 
którego na organizacyjne uczenie się składają się uzupełniające się nawzajem dys-
cypliny nauki i plan badawczy. Do dyscyplin tworzących organizacyjne uczenie się 
zaliczył: psychologię i rozwój organizacyjny, nauki o zarządzaniu, socjologię  
i teorię organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją i antropologię 
kulturową12. 
 Z czasem jednak zamiast samej informacji coraz większej uwagi nabierało 
znaczenie przypisywane nowym informacjom. Widać to wyraźnie w definicji 
przedstawionej przez K.E. Watkinsa i V.J. Masricka (1999), według których orga-
nizacje stale się uczą i mają zdolność do samodzielnej transformacji poprzez zbio-
rową zdolność do interpretacji zmian w otoczeniu, generowania nowej wiedzy, 
zakorzeniania jej w systemach i praktykach, oraz przekształcania tej wiedzy w no-
we usługi i produkty13. Można zatem postawić tezę, że na przełomie XX i XXI 
wieku podstawową siłą napędową organizacyjnego uczenia stają się procesy  
z udziałem wiedzy. Potwierdzają to następne koncepcje organizacyjnego uczenia 
się. Templeton, Lewis i Snyder (2002) stwierdzili, że organizacyjne uczenie się jest 
zestawem działań (zdobywania wiedzy, dystrybucji informacji, interpretacji infor-
macji i pamięci organizacyjnej) wewnątrz organizacji, które intencjonalnie lub nie-

                                                 
9  Ch.L. Reese: Organizational learning among strategic leaders in an international trans-

portation organization, Dissertation, The University of the Incarnate Word, 2006, s. 22–23.  
10  Ibidem, s. 22. 
11  A.H. Amy: Leaders as Faciliators of Organizational Learning, Dissertation, Regent 

University 2005, s. 17. 
12  H. Li: An exploration Relationship Between Organizational Structure and Organization-

al Memory Using Simulation, Dissertation (on-line), Claremont Graduate University, Claremont, 
California 2006, s. 9. 

13  L.L. Gorman: Leadership and organizational cultural values that influence organiza-
tional learning: fostering double loop learning, Dissertation (on-line), University of Phoenix 
2004, s. 77. 
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intencjonalnie wpływają na pozytywne zmiany w organizacji14. Podobnie ujął poję-
cie organizacyjnego uczenia się B. Mikuła, stwierdzając, że organizacyjne uczenie 
się można uznać za proces charakteryzujący się tym, że jest procesem z udziałem 
informacji i wiedzy, prowadzi do zmiany zasobów wiedzy i może prowadzić do 
zmiany zachowań ludzi, może tworzyć zdolności adaptacyjne organizacji, dopro-
wadzając je do osiągnięcia stanu wysokiej reaktywności, a następnie proaktywno-
ści15. 
 Twórcy przedstawionych koncepcji są przedstawicielami różnych nurtów  
w naukach o zarządzaniu, które wywarły istotny wpływ na narodziny koncepcji 
organizacyjnego uczenia się i jej obecny kształt. 
 
 
2. Nurty w zarządzaniu, które ukształtowały organizacyjne uczenie się 
 
 W dysertacji J.B. Harringtona zostały uwzględnione trzy nurty w zarządzaniu 
mające największy wpływ na rozwój organizacyjnego uczenia się, a mianowicie: 
teoria rozwoju organizacyjnego (Organizational Development), myślenie systemo-
we (Systems Thinking) i ruch na rzecz jakości (Quality Movement).  
 Rozwój organizacyjny jest całym systemem zaplanowanych działań ukierun-
kowanych na zmianę organizacyjną. Na rozwój tego pojęcia miało wpływ wielu 
naukowców, ale jego korzenie upatruje się w pracach K. Lewina dotyczących dy-
namiki grup, D. McGregora, R. Likerta, L. Bradforda, R. Lippita i K. Benne’a16. 
Dzielił się na dwa nurty: trening laboratoryjny (laboratory traning) i badania ankie-
towe (survey research). W ramach treningu laboratoryjnego (nazywanego również 
zespołowym treningiem wrażliwości)17 obserwowano zachowania członków zespo-
łu podczas różnego rodzaju sytuacji, jakim podlegał. Z kolei badania ankietowe 
dotyczyły głównie postaw pracowników i różnego rodzaju zmiennych charaktery-
zujących stanowisko pracy, stanowiąc podstawę dokonywanych zmian organiza-
cyjnych18. 
 Drugim nurtem w zarządzaniu, który miał istotny wpływ na rozwój organiza-
cyjnego uczenia się, było myślenie systemowe. Jego głównymi przedstawicielami 
byli J. Forrester, który badał możliwości zastosowania koncepcji systemu wykorzy-

                                                 
14  H.L. Adams: Mindful use as link between social capital and organizational learning: an 

empirical test of the antcedements and consequences of two new constructs, Dissertation  
(on-line), University of Maryland 2006, s. 26. 

15  B. Mikuła: Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Kraków 2006, s. 48.  

16  J.B. Harrington: Organizational learning…, op. cit., s. 10–21.  
17  A. Potocki: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 

2008, s. 152. 
18  J.B. Harrington: Organizational learning…, op. cit., s. 10–21. 
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stywanych w naukach inżynierskich do rozwiązywania problemów zarządzania 
produkcją, i P. Senge, który umieścił myślenie systemowe pośród pięciu dyscyplin 
tworzących organizacyjne uczenie się i rozwinął razem ze swoimi współpracowni-
kami metodologię myślenia systemowego19. 
 Trzecim nurtem, który w dużym stopniu ukształtował organizacyjne uczenie 
się, było zarządzanie jakością czy też ogólniej mówiąc – ruch na rzecz jakości, 
który odegrał istotną rolę zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Japonii. Jego 
początki sięgają lat 20. XX wieku, to jest czasu, kiedy zaczęto stosować statystycz-
ne metody kontroli jakości. Po drugiej wojnie światowej ruch na rzecz podnoszenia 
jakości najsilniej rozwijał się w Japonii, gdzie w 1951 roku założono JUSE (Japa-
nese Union of Scientists and Engineers), promujący ruch na rzecz podnoszenia 
jakości. Jego twórca K. Ishikawa postulował wykorzystanie kół jakości i audytów 
jakości, które nie tylko podnoszą jakość produktów, ale i sprzyjają uczeniu się ze-
społów pracowniczych20. Odpowiedzią na japońskie działania w zakresie poprawy 
jakości było stworzenie w Stanach Zjednoczonych w latach 80. zespołów twórcze-
go zaangażowania w jakość D. Petersena21. Należy przy tym podkreślić, że zarzą-
dzanie jakością miało tak duży wpływ na organizacyjne uczenie się ze względu na 
bogactwo metod pracy zespołowej, jakie stworzyło.  
 Czwartym bardzo ważnym nurtem, który bezpośrednio wiąże się z organiza-
cyjnym uczeniem się, jest zarządzanie wiedzą. Termin zarządzanie wiedzą po raz 
pierwszy pojawił się na konferencji w Szwajcarii, zorganizowanej przez Międzyna-
rodową Organizację Pracy w 1986 roku22. Koncepcja zarządzania wiedzą związana 
jest z nastaniem tzw. ery wiedzy, w której produkty nie są kupowane dla plastiku, 
drewna czy stali, z których zostały zrobione, ale dla wiedzy, jaką wykorzystano 
do ich wytworzenia. A inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne 
służące do rozpowszechniania wiedzy coraz częściej przewyższają wydatki na ma-
szyny i urządzenia. Dlatego wiedza stała się głównym zasobem organizacji23. 
W obrębie tego nurtu nie wypracowano jednej spójnej definicji zarządzania wiedzą. 
Było to związane zarówno z różnymi rozumieniami pojęcia wiedzy, jak i pojęcia 
zarządzanie. Różnice te znalazły odbicie w definicjach zarządzania wiedzą.  
 Przy czym dla organizacyjnego uczenia się podstawową rolę odegrało pojęcie 
transferu wiedzy rozumianego jako dowolne działanie komunikacyjne, w ramach 
którego następuje ujawnienie innym osobom czegoś, co dana jednostka wie. 
Przy czym, co warto podkreślić, procesu transferu wiedzy nie sprowadza się po 

                                                 
19  Ibidem, s. 21-24. 
20  Ibidem, s. 24-31. 
21  A. Potocki: Instrumenty komunikacji…, op. cit., s. 128. 
22  M. Fic: Zarządzanie wiedzą, mnogość teorii i niedostatek praktyki, w: J. Stankiewicz 

(red.): Wiedza – innowacyjność – zmiana, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 23. 
23  A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warsza-

wa 2007, s. 16–17. 
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prostu do relokacji danego zasobu wiedzy – związany jest on bowiem z modyfika-
cją transferowanego zasobu wiedzy dla potrzeb jego dostosowania do wykorzysta-
nia w innym kontekście24. To właśnie w następstwie transferu wiedzy, polegającego 
na jej przekazywaniu i przekształcaniu, dochodzi do zmian w organizacjach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Pojęcie organizacyjnego uczenia się sięga lat 60. XX wieku. Wtedy podsta-
wowym zagadnieniem, jakiego dotyczyło, było dostosowanie się do rosnącej 
zmienności otoczenia. Z czasem większe znaczenie zaczęto przypisywać rutynom, 
obrazom organizacji, symbolom w których zgromadzona jest wiedza. Również  
w latach 70. i 80. doceniono rolę, jaką odgrywa wgląd pracowników w działanie 
organizacji i refleksja nad dotychczasowymi sposobami działania. Zatem początek 
organizacyjnemu uczeniu się dała turbulencja otoczenia, z jaką musiało zmagać się 
przedsiębiorstwo w drugiej połowie XX wieku, a podstawowym zagadnieniem 
organizacyjnego uczenia się była adaptacja organizacji.  
 Największy przełom w koncepcji organizacyjnego uczenia się przypadł na 
początek XXI wieku. Najważniejszym celem organizacyjnego uczenia się zostało 
generowanie i transfer wiedzy, dzięki którym organizacje mogły osiągnąć stan pro-
aktywności, a więc już nie tylko reagować na zmiany w otoczeniu, ale je wyprze-
dzać25. Zatem ewolucja organizacyjnego uczenia się przebiegała na linii: od adapta-
cyjności organizacji do proaktywności organizacji. Dawniej znacznie częściej wie-
dza była postrzegana jako produkt uboczny zmiany zachowań organizacyjnych 
zapisany w rutynach i obrazach organizacji, obecnie zaś generowanie wiedzy po-
strzegane jest jako istotny czynnik sprawczy zmiany zachowań organizacyjnych. 
 

                                                 
24  R. Winkler: Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturo-

wej, Raport z badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych za 2010 rok, s. 98. 
25 B. Mikuła: Organizacje oparte na wiedzy…, op. cit., s. 48. 
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THE EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL LEARNING 
 
 

Summary 
 
 This article presents basic definitions of organizational learning since the sixties of 
the twentieth century to the present. Article then presents the main trends in manage-
ment that have shaped organizational learning, i.e., organizational development, quality 
movement, system thinking and knowledge management. Finally, the article reveals the 
essence of the evolution of organizational learning. 
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ROZWÓJ ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY  
W ASPEKCIE ZMIAN SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 System zarządzania jest koniecznym elementem określającym zdolność orga-
nizacji do sprawnego działania. Przeciwdziała chaosowi i zabezpiecza organizację 
przed rozpadem. Stanowi również swoiste środowisko w sensie endogenicznym 
określające w istotnym stopniu jakość funkcjonowania danego podmiotu. Jest ele-
mentem, który pozwala na właściwą komunikację, zdolność podejmowania decyzji 
i działań, zarządzanie procesami i ludźmi, a w konsekwencji zapewnia przetrwanie  
i rozwój.  
 Warunki, w jakich system zarządzania jest konstruowany, nie są jednak sta-
bilne. Istotnym jednak cały czas wyzwaniem dla przedsiębiorstw oraz badaczy 
poszukujących odpowiednich rozwiązań jest problem odkrycia właściwych zależ-
ności pomiędzy organizacją, warunkami zewnętrznymi, możliwościami przetrwania 
na rynku i rozwojem. Ogromne znaczenie w wskazanym układzie ma umiejętność 
doboru systemu zarządzania. Pozwala on na uzyskanie zdolności generowania wła-
ściwej wiedzy, elastyczności informacji oraz warunków działania i pracy. Zapewnia 
w konsekwencji dopasowywanie się do istniejących zmian. Wiedza oraz zdolność 
doboru właściwych narzędzi zarządzania staje się zadaniem fundamentalnym.  
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1.  Znaczenie wiedzy i zmiana sposobu myślenia w aspekcie rozwoju współ-
czesnych organizacji 

 
 W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej widzimy sytuacje, w których jedne 
organizacje potrafią doskonale zachowywać się w warunkach swojego obszaru 
funkcjonowania, radzić sobie ze zmiennością otoczenia, wyzwaniami rynkowymi, 
konkurencją i potrzebami klientów. Z drugiej strony bardzo podobne organizacje, 
które na pozór stosują podobne rozwiązania, reagują dysfunkcyjnie. 
 Stan taki wytwarza ogromną presję związaną z poszukiwaniem nowych spo-
sobów nie tylko prowadzenia biznesu, ale również zasad i form jego funkcjonowa-
nia1. Celem fundamentalnym jest osiąganie odpowiedniej sprawności działań orga-
nizacji. Umiejętność w zakresie identyfikacji, kumulowania i wykorzystania wiedzy 
tak niezbędnej do podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie projektowania  
i wykorzystania odpowiednich systemów zarządzania jest zdolnością krytyczną. 
Okazuje się, że dzisiejsze organizacje potrafią osiągać sukcesy, kiedy opanowują 
zdolność symultanicznych i skoordynowanych zmian.  
 Przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach stają zatem przed dylematem zmian 
wielowymiarowych. Ważna jest świadomość, że rozwój organizacji realizuje się  
w ściśle określonym dla danej firmy polu strategicznym (rysunek 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1.  Pole strategiczne przedsiębiorstwa 

Źródło:  Y. Allaire, M.E. Firsirotu: Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 20. 

 

                                                 
1  D.K. Carr, K.J. Hard, W.J. Trahant: Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1998, s. 9. 
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 Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, występującymi wzrostami i kryzysami 
kształtuje się jego świadomość istnienia egzemplifikująca się w zdolności absorpcji 
zmiany. Niestety, w konsekwencji, pomimo że istnieje świadomość kompleksowe-
go przeobrażania organizacji, wysiłki na rzecz zwiększenia efektywności, polegają-
ce na stosowaniu rozmaitych instrumentów i technik oraz energicznym wdrażaniu 
strategii zmian, często idą na marne. Główne przyczyny takiego stanu upatruje się 
w obszarach tkwiących głęboko w tzw. DNA organizacji. Wskazane pole strate-
giczne określa zatem, jakiego rodzaju zmiany muszą zaistnieć, aby mógł być reali-
zowany dalej rozwój przedsiębiorstwa. Zmiany te mogą się realizować wyłącznie 
na odpowiednim gruncie. Grunt ten stanowi właściwie skonstruowane wnętrze 
organizacji, w jądrze którego znajdują się tzw. kompetencje motoryczne. 
 
  
2. Zastosowanie modelu DNA w koncepcji organizacji opartej na wiedzy  
 
 Kontynuując rozważania, można zauważyć, że sprawą problematyczną staje 
się aspekt: przy jakich warunkach zdolność wytwarzania kompetencji motorycz-
nych w organizacji powstaje lub uzyskuje poziom ponadprzeciętny, który pozwalał 
będzie na uzyskanie odpowiedniej sprawności działania? Samo stwierdzenie, że 
kompetencje motoryczne pozwalają na zdolność odnowy strategicznej oraz rozwo-
ju, jest mimo wszystko niewystarczające. Chodzi przecież o rozwiązanie problemu. 
 Pewne wskazania możemy już znaleźć w stwierdzeniach, że konieczna jest 
odpowiednia integracja organizacji w obszarach egzo- i endogenicznych. Jednym  
z upowszechnianych modeli patrzenia na budowanie zintegrowanego rozwoju or-
ganizacji jest koncepcja oparta o tzw. DNA organizacji. Zakłada ona, że każda 
organizacja, podobnie jak i organizmy żywe, posiada swój charakterystyczny kod 
DNA. Różnica polega na tym, że w organizacjach możliwości jego modyfikowania 
są wręcz nieskończone. Powoduje to możliwość poszukiwania określonej recepty 
na sukces charakterystycznej dla konkretnego podmiotu. 
 Jednym z jej przykładów jest model opracowany przez G. Neilsona,  
B.A. Pasternacka, D. Mendesa. Autorzy ci uznali, że każda organizacja ma indywi-
dualny kod DNA, który zbudowany jest z czterech bloków. Bloki te są kombinacją  
i rekombinacją odrębnych tożsamości oraz osobowości organizacji. Składowymi 
genomu organizacji według koncepcji są: system podejmowania decyzji, system 
przepływu informacji, system motywacyjny oraz struktura podmiotu. To właśnie te 
elementy w dużym stopniu determinują możliwości interpretacji przez organizację 
otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Generują zdolność rozwoju lub też mogą 
skutecznie go ograniczać. 
 Wielce uzasadnionym stwierdzeniem, co potwierdzają też badania realizowa-
ne w tym kierunku, jest, że elementy budujące DNA organizacji są kluczem do 
wielkich osiągnięć i możliwości generowania przez organizacje odpowiednich wy-
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ników. Sukces przedsiębiorstwa oraz jego wyniki zależą od udzielenia odpowiedzi 
na pytania: jak modyfikować działalność przedsiębiorstwa poprzez elementy DNA 
organizacji?, jak wypełniać strategię? oraz jak adoptować się do zmian?  
 Organizacyjne DNA może być modyfikowane i modyfikowane być powinno, 
tak aby zapewniać odpowiedni potencjał organizacji. Znajduje się ono bowiem pod 
silnym oddziaływaniem każdego człowieka indywidualnie pracującego w organiza-
cji przy jednoczesnym równoległym wpływie na możliwości pracy każdej z tych 
jednostek (rysunek 2).  
 

 

Rys. 2.  Budowa struktury organizacyjnego kodu DNA 

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

 
 Współcześnie wielu badaczy nie widzi nadzwyczajnych innowacji w koncep-
cji DNA. Można jednak dopatrywać się ich w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy 
problemu zależności pomiędzy poszczególnymi elementami genomu DNA przed-
siębiorstwa tkwiącego w odpowiednim dopasowaniu i zharmonizowaniu, a nie 
zwykłym wywieraniu wpływu. Drugi dotyczy sprowadzenia obszarów funkcjono-
wania przedsiębiorstwa do problemu konieczności ich zdefiniowania nie poprzez 
pryzmat tego, czym mogłyby być lub chcielibyśmy, aby były, ale tego, czym są 
naprawdę.  
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 Patrząc na bloki tworzące genom DNA organizacji, można powiedzieć, że siłą 
napędową dobrze prosperującej organizacji są właściwi ludzie, cechujący się wła-
ściwymi wartościami i odpowiednio zmotywowani, uzbrojeni w odpowiednie in-
formacje, realizujący swoją aktywność w przestrzeni tworzonej przez właściwie 
dobraną strukturę. Podstawowym wyzwaniem dla organizacji jest więc odpowied-
nie i w każdym przypadku indywidualne dopasowanie tych wszystkich elementów, 
tworząc, w wyniku tego spójny system zarządzania organizacją, którego fundamen-
tem jest rzeczywista wiedza na temat organizacji. 
 Trzeba pamiętać, że żaden blok specyficznego kodu DNA nie istnieje w sa-
motności. Są one ze sobą powiązane, a ich koherencja i odpowiednia koordynacja 
wpływają bezpośrednio na wyniki organizacji2. Przy takich założeniach rodzi się 
pytanie, z jakimi typami organizacji ze względu na poziom zgodności ich DNA 
możemy się spotkać. Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła firma Booz Allen 
Hamilton. W wyniku przeprowadzonych badań między grudniem 2003 roku  
a styczniem roku 2005 w oparciu o wyniki ankiet, których odpowiedzi na pytania 
udzieliło blisko 30 tys. firm i organizacji, biorąc pod uwagę cztery bloki DNA  
i jakość ich dopasowania, stworzono 7 możliwych typów organizacji, z którymi 
możemy spotkać się w otoczeniu (rysunek 3). 
 Zidentyfikowane organizacje są obrazem różnego charakteru organizacji. 
Różnej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami otoczenia oraz obciążonych 
różnym stopniem skłonności do popadania w problemy ze względu na uwarunko-
wania endogeniczne. 
 

 
 

Rys. 3.  Siedem profili organizacji w aspekcie posiadanego DNA wraz z ich rozkładem 
procentowym występowania w otoczeni. 

Źródło:  G. Neilson, B.A. Pasternack: Results. Keep what’s goog…, op. cit., s. 271. 

  

                                                 
2  G. Neilson, B.A. Pasternack: Results. Keep what’s goog …, op.cit., s. 7. 
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 Badania pokazują, że spośród siedmiu zidentyfikowanych organizacji tylko 
trzy można uznać za zdrowe, są nimi: organizacje typu elastycznego, just-in-time 
oraz organizacje typu wojskowego. Pozostałe cztery są typami obarczonymi z góry 
poważniejszymi wadami, które przesądzają o ich dysfunkcjach. Wspomniane dys-
funkcje przekładają się na brak możliwości osiągania satysfakcjonującego dla orga-
nizacji poziomu sprawności. Przyczyną jest słaba wiedza na temat uwarunkowań 
rozwoju, niewłaściwego poziomu integracji oraz błędnych systemów zarządzania. 
Istotna staje się wiedza sprowadzająca się do odpowiedzi na kilka w trudnych py-
tań: Co decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo jest efektywne, czy też nie? Jakie 
podstawowe czynniki określają skuteczność działania organizacji? Gdy twierdzimy, 
że jakaś organizacja jest efektywna, jakie wskaźniki mamy na uwadze? 
 
 
3. Formy organizacyjne w modelowaniu współczesnych systemów zarządzania  
 
 J. Campbell ze współpracownikami w latach 70. sporządził listę trzydziestu 
dziewięciu wskaźników, które według niego wyczerpują wszelkie możliwe kryteria 
efektywności organizacji3. Tych trzydzieści dziewięć wskaźników efektywności 
poddano analizie statystycznej i otrzymano dwa główne wymiary.  
 Pierwszy wymiar na jednym biegunie grupuje kryteria efektywności akcentu-
jące autonomię, samodzielność i dynamiczność, a na drugim – kryteria podkreślają-
ce niezmienność, porządek i kontrolę. To znaczy, że jedne organizacje uważa się za 
skuteczne i efektywne, kiedy zmieniają się, przystosowują i cechuje je mały stopień 
sformalizowania. Inne organizacje uważa się za sprawne, kiedy są stabilne, przewi-
dywalne i mają niezmienną strukturę organizacyjną. Czyli w zbiorze tym z jednej 
strony mamy autonomię i dynamikę, a z drugiej – kontrolę i stabilność.  
 Drugi wymiar zestawia kryteria efektywności, które kładą nacisk na orientację 
na sprawy wewnętrzne i integrację, z kryteriami związanymi z orientacją na sprawy 
zewnętrzne (orientację na pozycję w otoczeniu), zróżnicowanie i rywalizację.  
 Już wstępna ocena pozwala stwierdzić, że te cztery wartości podstawowe są 
wzajemnie przeciwstawne albo ze sobą konkurują. Każdy wymiar charakteryzują 
dwie cechy, stanowiące przeciwieństwo. Są to autonomia kontra stabilność, orien-
tacja na sprawy wewnętrzne kontra orientacja na pozycję w otoczeniu. Wskazane 
wymiary mogą być bardzo pomocne w wyjaśnianiu typów systemów zarządzania 
oraz uwarunkowań ich stosowania4 (rysunek 4). 

                                                 
3 Cameron K., Quinn R.: Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 39. 
4 Ibidem, s. 41. 
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Rys. 4.  Nowe formy organizacyjne 

Źródło:  M. Roy, M. Audet: La transformation vers de nouvelles formes d’organisation plus 
flexibles: un cadre de reference, „Gestion – revue internationale”, Hiver 2003, s. 
45. 

 
 Na rysunku 4 pokazano kierunki, w jakich mogą się rozwijać nowoczesne 
biurokracje. Problem doboru systemu zarządzania wydaje się w pobieżnej ocenie 
dość oczywisty. Wyzwania w praktyce zarządzania są jednak konkretne. Sugerują 
one, że wiele organizacji działa tutaj na zasadzie albo przyjmowania orientacji ze-
wnętrznej, albo wewnętrznej w kreowaniu wizji zmiany oraz rozwoju. Pomimo 
zatem uświadomionej konieczności stosowania podejścia zintegrowanego i holi-
stycznej orientacji w praktyce napotyka ona wyraźne przeszkody. Przyczyny takie-
go stanu można sprowadzić do dwóch grup czynników: 

 pierwsza związana z wyraźnymi dysfunkcjami wewnętrznymi, współcze-
śnie sprowadzanymi do posiadania przez organizację tzw. niezdrowego 
DNA, 

 druga związana z poważnymi problemami wynikającymi z braku zdolności 
analizy i interpretowania warunków zewnętrznych funkcjonowania i roz-
woju organizacji skorelowanych z wewnętrzną orientacją efektywnościową 
podmiotu, główną przyczyną tego stanu jest nieumiejętność modelowania 
organizacji w zależności od wyzwań. 

 Oczywiście wskazane powyżej przyczyny należy traktować w sposób wysoce 
uogólniony, który pozwala na ujmowanie w ich ramach licznych szczegółowych 
powodów ograniczających możliwości zmiany. Podobnie należy kształtować punkt 
widzenia omówionych ujęć modelowania rozwoju organizacji. Natomiast wartość 
ich wynika przede wszystkim z faktu identyfikacji, gdzie należy poszukiwać przy-
czyn dysfunkcji i obszarów koniecznych zmian dla potrzeb budowania potencjału 
rozwoju. 
 
 



Krzysztof Machaczka 394 

Podsumowanie 
 
 Burzliwe zmiany, które zachodzą w funkcjonowaniu współczesnych przedsię-
biorstw zmuszają je do świadomego i planowego projektowania swoich zmian. 
Zmiana w dzisiejszych czasach nie może być już tylko samą reakcją na to co zaist-
niało. Nie może mieć również charakteru przypadkowego. Ważne jest, aby prowa-
dzona była z rozmysłem w sposób ciągły. Jej celem jest osiąganie możliwe najwyż-
szej zgodności pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. Niewątpliwie istotnym 
aspektem procesu zmiany i tym samy osiągania właściwej zgodności na linii orga-
nizacja – otoczenie jest zdolność doboru właściwego systemu zarządzania. Zdol-
ność generowania przez system właściwych rozwiązań jest gwarantem osiągania 
odpowiedniej ogólnie pojętej sprawności funkcjonowania organizacji.  
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DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ORGANIZATION IN ASPECT  
OF MANAGEMENT SYSTEMS CHANGE 

 
Summary 

 
 Multidimensionalness problems of functioning modern organization inclines for 
continuous deployment of knowledge in this range. By that reason organization have to 
discovering new contexts or developing existing ways in developing. In this process one 
of important area is changing or looking for new more proficient management systems.   
 

Translated by Krzysztof Machaczka 
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WYPŁYW DANYCH WRAŻLIWYCH Z INTERNETOWYCH SYSTEMÓW 
BAZODANOWYCH W ASPEKCIE BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Na rozwój usług w sieci Internet (bankowości elektronicznej, e-biznesu, pozy-
skiwania wiedzy itd.) ma wpływ polityka bezpieczeństwa prowadzona 
w organizacjach (firmach, instytucjach), w tym bezpieczne zarządzanie danymi. 
Realizacja usług sieciowych oparta jest na danych gromadzonych i przetwarzanych 
w bazach danych, a następnie przesyłanych w sieci rozległej. Oferta usług jest nie-
ustannie poszerzana, także ich dostępność staje się coraz bardziej bezproblemowa, 
jednak prowadzenie wszelkiej działalności w sieci Internet nie jest całkowicie bez-
pieczne. Narastający problem zagrożeń bezpieczeństwa danych, w tym ich wypływ, 
dotyczy wykorzystywanych internetowych systemów bazodanowych. 
 Do najpowszechniejszych zagrożeń należą różnego rodzaju wirusy powodują-
ce niekiedy bardzo poważne szkody (np. utratę danych), ataki blokujące usługi  
i ataki socjotechniczne, których skutkiem może być włamanie do systemu. W ostat-
nim okresie daje się zaobserwować niebezpieczne zjawisko wypływu danych  
z serwerów różnych organizacji, czego konsekwencją jest najczęściej kradzież toż-
samości umożliwiająca przestępcze działania w sieci. Za wypływ (wyciek) danych 
uważa się celowe lub przypadkowe ujawnianie danych, które powinny być prawnie 
chronione, na przykład danych osobowych, wyników finansowych przedsiębiorstw, 
danych o stanie zdrowia czy dotyczących transakcji bankowych. Niestety, nie 
wszyscy użytkownicy usług sieciowych mają świadomość, że korzystanie z Interne-
tu niesie wiele zagrożeń.  
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1. Bezpieczne zarządzanie wiedzą 
 
 Informacje, w których posiadaniu jest organizacja, stanowią jej ogromny  
i cenny majątek, dlatego potrzebne są systemy do odpowiedniego zarządzania wie-
dzą (danymi zgromadzonymi w systemach informatycznych oraz informacjami 
wynikającymi z doświadczeń i talentów pracowników). Zarządzanie wiedzą to ogół 
procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy 
do realizacji celów organizacji.  
 Do koordynacji pracy w firmie oraz wykorzystywania i wytwarzania wiedzy 
(m.in. do operowania przechowywanymi danymi – ich aktualizacji, sortowania, 
prezentacji) wykorzystuje się system zarządzania wiedzą. Aby zapewnić jego wła-
ściwe działanie, musi on być monitorowany i weryfikowany (w celu wykrywania 
nieprawidłowości funkcjonowania, identyfikowania incydentów i naruszeń bezpie-
czeństwa, określania skuteczności) oraz modyfikowany (m.in. zgodnie ze zmianami 
i wynikami kontroli jego działania). 
 Duże znaczenie w bezpiecznym zarządzaniu wiedzą ma szybkie reagowanie 
na zachodzące zmiany. Wprowadzanie nowych technologii, form komunikacji czy 
nowych nośników danych wymusza dostosowanie systemu zarządzania wiedzą do 
nowych warunków. Z kolei nowe rozwiązania powodują pojawianie się nowych 
zagrożeń (np. dedykowanych szkodliwych kodów), co również wymusza koniecz-
ność szybkich reakcji. 
 W przypadku sieci komputerowych do zarządzania wiedzą służą systemy 
bazodanowe, które gromadząc i przetwarzając dane pozwalają na pozyskiwanie, 
analizowanie i wykorzystanie wiedzy w celu podejmowania możliwie optymalnych 
decyzji. Niestety, systemy teleinformatyczne narażone są na różnego rodzaju zagro-
żenia, których skutkiem może być przejęcie danych, ich modyfikacja, usunięcie lub 
uniemożliwienie niezawodnej pracy systemu. Następstwa tych działań są trudne do 
przewidzenia i często pociągają za sobą ogromne koszty. W ramach realizowanej 
polityki bezpieczeństwa każda organizacja musi przeprowadzić analizę ryzyka  
– określić rodzaj zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz oszacować 
następstwa, w zależności od wartości zasobów (także danych). Celem tych czynno-
ści jest m.in. określenie poziomu akceptowalnego ryzyka oraz właściwy dobór za-
bezpieczeń. 
 W celu zapewnienia środków ochrony adekwatnych i proporcjonalnych do 
prowadzonej działalności oraz zasobów organizacji (firmy, instytucji), należy za-
projektować i wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).  
Z polskiej normy PN-ISO/IEC 27001:2007 wynika, że każda organizacja powinna: 
ustanowić, wdrożyć, eksploatować, monitorować, przeglądać, utrzymywać i stale 
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doskonalić udokumentowany SZBI w kontekście prowadzonej przez nią działalności 
i ryzyka występującego w organizacji1.  
 
 
2. Podatność systemów na zagrożenia 
  
  Bazy danych zawsze stanowiły atrakcyjny cel ataków. Na bezpieczeństwo 
przechowywanych i przesyłanych danych istotnie wpływa jakość użytkowanego 
oprogramowania, a więc systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, systemu 
zarządzania bazą danych itd. Systemy oprogramowania są coraz bardziej złożone, 
stąd coraz więcej w nich błędów i trudności z testowaniem. Wady oprogramowania 
stwarzają możliwość podejmowania skutecznych ataków za pomocą specjalnych 
narzędzi (exploitów) i postrzegane są jako główna przyczyna zagrożeń bezpieczeń-
stwa sieciowego. Użytkownicy o wykryciu luk są informowani na bieżąco, a roz-
wiązaniem problemu jest instalacja dostarczanych przez producentów nakładek 
systemowych (tzw. łat) lub nowych, poprawionych wersji oprogramowania. Zawsze 
jednak istnieje możliwość usunięcia nakładki, a nowa wersja też może okazać się 
wadliwa.  
 W celu określenia minimalnych wymagań dla tworzonego oprogramowania 
trzydzieści organizacji związanych z jego wytwarzaniem opracowało i opublikowa-
ło w 2009 roku listę najpoważniejszych błędów popełnianych przez programistów2. 
 Przede wszystkim w starszych wersjach oprogramowania (niestety, nadal 
powszechnie używanych) znajdowane są liczne wady pozwalające na podjęcie 
ataku, czasem nawet na zdalne wykonanie szkodliwego kodu (jeśli mają znaczenie 
krytyczne). Wiele popularnych systemów zarządzania bazami danych, mimo sto-
sowania w ich nowych wersjach coraz bardziej zaawansowanych mechanizmów 
ochrony, nadal nie jest pozbawionych błędów. Na przykład firma Oracle, która 
kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo swoich produktów, na początku 2009 roku 
opublikowała 41 dalszych poprawek, choć rok wcześniej udostępniła ich aż 51  
(w tym usuwające pięć luk krytycznych, znalezionych m.in. w Oracle Database, 
Oracle Application Serwer, Oracle E-Business Suite)3. Ten przykład pokazuje wy-
raźnie skalę problemu. Najbardziej narażony na ataki jest komponent Oracle Liste-
ner odpowiedzialny za komunikację pomiędzy klientem a serwerem oraz między 
serwerami. Jeśli nie jest on zabezpieczony hasłem (ustawienie domyślne) – istnieje 
możliwość uzyskania szeregu informacji na temat atakowanego systemu bazy da-
nych za pomocą dostępnego w Internecie skryptu tnscmd. 

                                                 
1  PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy za-

rządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, PKN, Warszawa 2007. 
2  The 2009 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors Common Weakness 

Enumeration Report, cwe.mitre.org 2009. 
3  www.internetnews.com/security/article.php/3796076  
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 Zagrożenia wynikają też z użytkowania programów napisanych w językach 
Java oraz JavaScript, w których modułach często wykrywane są wady.  
 Ponieważ wymaga się, by aplikacje internetowe zapewniały użytkownikowi 
komfort pracy, dostarczane są opcje ułatwiające wykonywanie różnych czynności, 
np. w formularzach przy wprowadzaniu danych możliwość dokonywania wyboru 
danych z przygotowanej listy lub korzystanie z podpowiedzi systemu. Niestety, 
rozwiązania takie mogą stwarzać niebezpieczeństwo pozyskania danych przez oso-
by do tego nieupoważnione.  
 W 2009 roku badania polskich witryn rządowych ujawniły dla 16 witryn aż 
431 błędów, przy czym 73% z nich cechowało niski stopień zagrożenia, a 17%  
– bardzo wysoki. Główne zagrożenia to podatność na ataki XSS (Cross Site Scrip-
ting – infekowanie aplikacji sieciowej i przekazywanie dowolnego szkodliwego 
kodu użytkownikowi w chwili korzystania ze strony WWW) oraz SQL/XPath In-
jection (wykorzystuje podatność aplikacji na obsługę spreparowanych zapytań SQL 
– konsekwencją może być dostęp do bazy). Wiele badanych stron używało nieaktu-
alnego oprogramowania (np. wersji protokołu SSL, modułu PHP, serwera Apache). 
 
 
3. Ochrona danych w systemach informatycznych 
  
 Aby cele biznesowe organizacji realizowane z wykorzystaniem systemów 
informatycznych były osiągane niezawodnie, systemy muszą być chronione przed 
zagrożeniami. Jakość systemu bazy danych jest ściśle powiązana z bezpieczeń-
stwem środowiska, w którym system jest eksploatowany. Wiele systemów bazoda-
nowych (jak systemy bankowe, finansowe, medyczne, administracji państwowej) 
operuje na danych wrażliwych – poufnych, tajnych lub ściśle tajnych. Podstawo-
wym zadaniem baz danych jest przechowywanie danych w usystematyzowany 
sposób. Aplikacje bazodanowe umożliwiają wykonywanie na zgromadzonych da-
nych różnych operacji, sporządzanie raportów, statystyk i prezentowanie danych  
w czytelnej postaci. Zapewnienie danym wysokiego poziomu ochrony w celu zmi-
nimalizowania zagrożeń wymusza zastosowanie odpowiednich mechanizmów bez-
pieczeństwa, zapewniających m.in.: kontrolę dostępu do danych, tworzenie kopii 
zapasowych (z użyciem testów poprawności), archiwizację danych, uwierzytelnia-
nie stron (nadawcy i odbiorcy), zabezpieczenie danych przed modyfikacją, zapew-
nienie poufności danym niejawnym, zapewnienie dostępności danych uprawnionym 
użytkownikom, zabezpieczenie przed nielegalnym kopiowaniem. Ponadto należy 
przestrzegać podstawowych zaleceń, do których zalicza się: systematyczną aktuali-
zację systemu bazodanowego, nadawanie użytkownikom minimalnych uprawnień, 
uniemożliwianie dostępu za pomocą domyślnych nazw i haseł, stosowanie haseł  
o odpowiedniej złożoności, a także silnych mechanizmów uwierzytelniania, oraz 
przesyłanie i przechowywanie danych w postaci zaszyfrowanej (wymuszane przez 
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system). Problemem systemów zarządzania prawami do informacji (Information 
Rights Management) jest np. możliwość wykonania zrzutu zawartości ekranu lub jej 
sfotografowanie.  
 Systemy baz danych szczególnie chronionych powinny więc mieć wiele za-
bezpieczeń, takich jak: monitorowane pomieszczenia, nadzorowany dostęp do sys-
temu, odnotowywanie operacji wykonywanych na danych, brak możliwości kopio-
wania danych na urządzenia przenośne, a nawet kserowania danych wydrukowa-
nych. Zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa powinny być jednak adekwatne do 
stopnia ważności danych i nie mogą wpływać negatywnie na jakość systemu, spo-
walniając jego pracę np. poprzez nadmierne kontrole czy zbyt częste wykonywanie 
kopii zapasowych.  
 
 
4. Ataki na systemy baz danych – problem wycieku danych 
 
 Mimo stosowanych zabezpieczeń w ciągu ostatnich lat coraz częściej docho-
dzi do naruszenia bezpieczeństwa sieciowych systemów bazodanowych i kradzieży 
czy ujawnienia danych poufnych. Najczęściej przedmiotem kradzieży są dane oso-
bowe, ale problem dotyczy też danych firmowych (informacji stanowiących  
o przewadze konkurencyjnej, np. technologii – tzw. szpiegostwo przemysłowe). 
Częstym celem ataków są serwery bankowe, a konsekwencją tych działań mogą 
być nieuprawnione przelewy, blokady dostępności danych lub wyciek danych. 
Przykładów jest wiele. 
 Znany jest przypadek wypływu danych z internetowego systemu rezerwacji 
biletów na Euro 2008 (po zalogowaniu widoczne były dane osób zapisanych do 
udziału w losowaniu, m.in. numery PESEL i dowodów osobistych). W 2007 r. wy-
ciekły dane z holenderskich medycznych baz danych. W lipcu 2008 w interneto-
wym systemie rekrutacji do pracy w Pekao SA upublicznione zostały listy motywa-
cyjne i życiorysy kandydatów, gdyż pliki z danymi były umieszczone na serwerze 
w ogólnodostępnym katalogu. Z kolei przy użyciu koni trojańskich (np. Tro-
janPSW.Win32.Dybalom.aoo) w listopadzie 2009 r. przechwycono około 50 tys. 
nazw i haseł kont z serwisów społecznościowych (potem je opublikowano w Inter-
necie).  
 Jak wynika z raportu firmy Kaspersky Lab Globalne badanie wycieków da-
nych 2006, problem dotyczy głównie firm biznesowych. W 12% przypadków wy-
pływ danych nastąpił przez Internet, w 50% – z powodu wykorzystywania przez 
pracowników urządzeń przenośnych, w 10% – w wyniku outsourcingu.  
 Firma Panda Security, tworząca systemy zabezpieczeń, opublikowała w marcu 
2009 r. wyniki badań dotyczących kradzieży tożsamości. Analiza 67 mln kompute-
rów wykazała, że 1,1% użytkowników Internetu było narażonych na działanie 
oprogramowania wykradającego dane osobowe, chociaż 35% zainfekowanych nim 
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komputerów posiadało aktywną ochronę antywirusową4. Trend tego niepokojącego 
zjawiska przedstawiono na rysunku 1. 
 Jak wynika z raportów Computer Emergency Response Team Polska (CERT), 
w większości przypadków zgłaszane ataki dotyczyły firm komercyjnych. Przyczyny 
tego upatruje się w coraz częstszym zaopatrywaniu się firm w komercyjne łącza 
internetowe z jednoczesnym brakiem odpowiedniego ich zabezpieczania. Z kolei 
około 25% atakujących nie zostało zidentyfikowanych z powodu ich ukrywania się 
za serwerami Proxy, wykorzystywania botnetów czy przejętych komputerów5. 
 

 
 

Rys. 1.  Udział kradzieży tożsamości w incydentach w Polsce w latach 2003–2009  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów CERT Polska. 

 
 Raport firmy Trend Micro Incorporated z 2008 r. wskazuje, że choć utrata 
danych stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń, to aż 46% badanych firm nie 
dysponowało żadnymi zasadami zapobiegania ich wypływowi. Problem jest w tym, 
że pracownicy powszechnie wykorzystują sieć firmową do działań niemających 
związku z wykonywanymi przez nich zadaniami (odbierają prywatne wiadomości 
e-mailowe, przeglądają strony internetowe, dokonują zakupów przez Internet, ko-
rzystają z serwisów społecznościowych, pobierają programy z niepewnych źródeł, 
transmitują pliki multimedialne), a także gubią służbowe laptopy i pendrivy6. Jesz-
cze innym problemem jest świadome działanie pracowników na szkodę macierzy-
stej instytucji. Z badań przeprowadzonych przez firmę Cyber-Ark Software 

                                                 
4  www.bestsecuritytips.com/news+article.storyid+763.htm 
5  Raport 2009, CERT Polska. 
6  egospodarka.pl/32129,Wyciek-danych-glownym-problemem-firm,1,39,1.html 
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w grupie pracowników biurowych w Nowym Jorku wynika, że 25% z nich byłoby 
zdecydowanych wykraść poufne informacje (dane klientów firmy, nazwy i hasła 
dostępu, informacje o produktach, plany itp.), przy czym aż 85% z nich zrobiłoby 
to, mając świadomość nielegalności takiego czynu. Najczęściej podawane powody 
decyzji kradzieży danych to zwolnienie przez pracodawcę, wiadomość o możliwo-
ści utraty pracy oraz możliwość wykorzystania danych do uzyskania nowej posady 
dla siebie lub osób bliskich. Około 60% ankietowanych stwierdziło, że kradzież 
danych nie byłaby szczególnie trudna7. Nie sposób nie wspomnieć tu o administra-
torach, którzy z racji pełnionych funkcji mają łatwy dostęp do chronionych danych, 
a rzadko są kontrolowani. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Cy-
ber-Ark Software w 2008 roku wśród pracowników działów IT dużych przedsię-
biorstw, aż 47% z nich korzysta z dostępu do informacji niezwiązanych z wykony-
wanymi obowiązkami (połowa nie korzysta z żadnej dodatkowej autoryzacji), a co 
trzeci nadużywa uprawnień (przegląda listy płac, plany firmy, czyta prywatną kore-
spondencję)8.  
 Z wyciekiem danych kojarzy się też internetowa witryna WikiLeaks, działają-
ca od końca 2006 roku, umożliwiająca anonimowe publikowanie rządowych i kor-
poracyjnych dokumentów (poufnych, często tajnych) w celu wskazania działalności 
niezgodnej z prawem. W 2010 roku opublikowano tam setki tysięcy dokumentów 
dotyczących m.in. wojen toczonych w Afganistanie i w Iraku oraz depesz z amery-
kańskich placówek dyplomatycznych na całym świecie (w tym 970 dokumentów  
z Polski). Kolejny wyciek danych miał dotknąć największe banki USA, jednak w 
grudniu 2010 roku amerykański serwis płatności internetowej PayPal zablokował 
konta WikiLeaks z powodu naruszenia regulaminu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ochrona danych i usług w sieciach lokalnych oraz Internecie staje się coraz 
trudniejsza mimo stosowania odpowiednio dobranych systemów zabezpieczeń  
i przestrzegania przyjętych przez organizację zasad eksploatacji systemu. Handel 
danymi osobowymi jest intratny, coraz powszechniejszy i stanowi poważny pro-
blem. Bezpieczeństwo zasobów i usług sieciowych zależy od wielu czynników, nie 
tylko od jakości użytkowanego oprogramowania, właściwego zabezpieczania  
i administrowania danymi. Nie bez znaczenia są błędy ludzkie, dostępność narzędzi 
umożliwiających podjęcie ataku nawet osobie niedoświadczonej oraz brak dosta-
tecznych zabezpieczeń przed nowymi typami ataków lub atakami skutecznie ma-
skowanymi. 

                                                 
7  Cyber-ark.com/news-events/pr_20091123.asp 
8  di.com.pl/news/21438,0,Co_trzeci_administrator_przeglada_poufne_dane.html 
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 Najważniejsze dla firmy dane (a także ich kopie) powinny być przechowywa-
ne w postaci zaszyfrowanej na nośnikach zewnętrznych (trwałych i chronionych) 
lub na komputerze niepodłączonym do sieci, posiadającym ekranowane okablowa-
nie, obudowę zabezpieczającą przed wyciekiem poprzez promieniowanie elektro-
magnetyczne i znajdującym się w pomieszczeniu o kontrolowanym dostępie. Rola 
wiedzy w gospodarce, biznesie i codziennym życiu stale rośnie, jednak przedsię-
biorstwa dotąd nie wypracowały skutecznych mechanizmów zabezpieczających 
przed niekontrolowanym jej wypływem. 
 
 
Literatura 
 
1. PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Sys-

temy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, PKN, Warszawa 
2007. 

2. The 2009 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors Common 
Weakness Enumeration Report, cwe.mitre.org 2009.  

3. Raport 2009, CERT Polska 2009. 
4. Cyber-ark.com/news-events/pr_20091123.asp  
5. di.com.pl/news/21438,0,Co_trzeci_administrator_przeglada_poufne_dane.html 
6. di.com.pl/news/29584,0,Kolejny_wyciek_danych_w_polskim_internecie.html 
7. egospodarka.pl/32129,Wyciek-danych-glownym-problemem-firm,1,39,1.html 
8. www.bestsecuritytips.com/news+article.storyid+763.htm 
9. www.internetnews.com/security/article.php/3796076 
 
 

LEAK OF SENSITIVE DATA FROM INTERNET DATABASE SYSTEMS  
IN THE CONTEXT OF SECURE KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 
 

Summary 
 
 Data protection in Internet is becoming a more and more difficult task, in spite of 
applying relevant security systems. In this paper we discuss the issue of dangerous data 
leaking from corporate servers and, in consequence, identity theft for the purpose of 
carrying out criminal acts in the network.  
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Wprowadzenie 
 
 Bardzo ważnym aspektem informatyki ostatnich lat jest rozwój sieci Internet. 
Liczba witryn internetowych bezustannie wzrasta. Powoduje to między innymi 
ciągły wzrost liczby osób posiadających dostęp do Internetu. Przez ostatnią dekadę 
wzrost wartości był stały i gwałtowny. Jak wynika z najnowszych danych staty-
stycznych1, 28,7% (1,966 mld) mieszkańców świata ma dostęp do sieci Internet. 
Największa penetracja usługi jest zauważalna w Ameryce Północnej i wynosi 
77,4%. Kolejnymi regionami w kolejności malejącej są: Australia i Oceania 
(61,3%), Europa (58,4%), Ameryka Południowa (34,5%), Bliski Wschód (29,8%), 
Azja (21,5%) i Afryka (10,9%). Najważniejszy jest fakt bardzo dynamicznego 
wzrostu wskaźnika penetracji. W ostatnich 10 latach (2000–2010) wzrost liczby 
osób uzyskujących dostęp do Internetu wyniósł 444,8%, z 360 mln do 1,966 mld 
osób. 
 Główny Urząd Statystyczny2 informuje, że poziom penetracji dostępu do sieci 
Internet w Polsce wynosi 57% (7,1 mln osób). Inne źródła wedle wyników swoich 
ankiet donoszą o wartości na poziomie 50%. Różnice mogą wynikać z innej meto-
dologii lub szczegółowości przeprowadzonych badań. 

                                                 
1  Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
2  Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus 



Propozycja poprawy wydajności bazy danych… 405

 Tak ogromna liczba osób posiadających dostęp do Internetu powoduje co-
dziennie gigantyczną liczbę odwołań do witryn internetowych. Zasadne okazuje się 
optymalizowanie architektury systemów internetowych, jak i procesów obsługują-
cych żądania internautów. Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów są sys-
temy baz danych. 
 Warto również zauważyć, jak ogromną wartość przedstawia rynek  
e-commerce’u, który jest ściśle powiązany z liczbą użytkowników uzyskujących 
dostęp do Internetu, jak i witryn webowych. Badania przeprowadzone w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej3 pokazują, że wartość rynku e-commerce’u 
wzrosła z 7,4 mld dol. w połowie roku 2000 do 34,7 mld dol. w 2007. 
 
 
1. Nowoczesne aplikacje internetowe 
 
 Dynamiczny wzrost liczby użytkowników Internetu i nowoczesne systemy 
gospodarki elektronicznej4, 5, 6, 7 wpływają na wzrost wartości rynku e-commerce’u. 
Jednym z ważnych aspektów całego rynku gospodarki elektronicznej są zakupy 
internetowe. Z prowadzonych badań8 wynika, że do roku 2013 prawie połowa 
mieszkańców Europy ma dokonywać zakupów w sklepach internetowych. W roku 
2006 notowano odsetek klientów wynoszący 26% osób mających dostęp do sieci 
Internet. 
 Korzystanie z oferty sklepów internetowych/aukcji internetowych ma wiele 
zalet w porównaniu z tradycyjnymi sklepami. Najważniejszymi mogą być niższe 
ceny i możliwość zakupów z bardzo odległych miejsc. Należy jednak zauważyć, że 
zakupy związane są z dodatkowym kosztem wysyłki. Trzeba również wziąć pod 
uwagę fakt konsumpcji czasu, który jest niezbędny do znalezienia interesującej nas 
oferty. Zdarza się również, że przez stronę internetową nie można jednoznacznie 
określić, czy dwa dane produkty są identyczne. Szukanie najlepszej oferty na dany 

                                                 
3  On-line Shopping, Pew Internet & American Life Project, http://www.pewinternet.org/ 

Reports/2008/Online-Shopping.aspx 
4  J. Błażewicz, M.Y. Kovalyov, J. Musiał, A.P. Urbański, A. Wojciechowski: Internet 

Shopping Optimization Problem, „International Journal of Applied Mathematics and Computer 
Science”, 20.02.2010, s. 385–390. 

5  W. Chu, B. Choi, M.R. Song: The Role of On-line Retailer Brand and Infomediary Repu-
tation in Increasing Consumer Purchase Intention, „International Journal of Electronic Com-
merce”, 9.03.2005, s. 115–127. 

6  C. Holsapple et. al.: Decision Support Applications in Electronic Commerce, w: M. Shaw 
et al. (eds.): Handbook on Electronic Commerce, Springer, Berlin Heidelberg 2000. 

7  A. Wojciechowski, J. Musiał: Towards Optimal Multi-item Shopping Basket Manage-
ment: Heuristic Approach, w: R. Meersman et al. (eds.): OTM 2010 Workshops, LNCS, 6428, 
Springer, Heidelberg 2010, s. 349–357. 

8  E-commerce across Europe – Progress and prospects, The Future Foundation 2008. 
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produkt znacznie ułatwiają serwisy oferujące porównywanie cen, tzw. porówny-
warki cen. Aplikacje prezentują oferty sklepów na dany produkt. Klient od razu 
wie, gdzie można najtaniej kupić żądany towar. Według rankingu Alexa9 wiele 
najpopularniejszych porównywarek cen znajduje się w pierwszym tysiącu najpopu-
larniejszych (posiadających największą liczbę odwiedzin) ston internetowych na 
świecie. We wspomnianych programach bardzo popularnym system baz danych, na 
którym operują aplikacje, jest MySQL. 
 Kolejnymi ważnymi aplikacjami środowiska e-commerce’owego są systemy 
zarządzania treścia (Content Management System– CMS). Są to aplikacje, które 
umożliwiają redagowanie i publikowanie różnego rodzaju treści, jak: artykuły, 
wiadomości, pliki audio, pliki wideo, prezentacje, informacje o produktach, zdjęcia 
i wiele innych. Najczęściej używanymi są: Wordpress, Joomla!, Mambo, MODx, 
PHP-Nuke10. Domyślnym systemem baz danych proponowanym w aplikacjach 
CMS jest MySQL. 
 Serwisy społecznościowe (Social Networking System – SNS) szturmem zyska-
ły ogromną liczbę zwolenników i użytkowników. Są to aplikacje pozwalające na 
kontakt ze znajomymi osobami oraz wymianę informacji, plików. Serwisy społecz-
nościowe po części zastąpiły kontakty rzeczywiste kontaktami przy użyciu kompu-
tera, monitora i klawiatury. Najpopularniejszymi przedstawicielami serwisów SNS 
są bez wątpienia Facebook i Myspace. Facebook posiada ponad 500 mln aktywnych 
użytkowników9. Technologie PHP i MySQL są popularnie używane wśród progra-
mistów serwisów społecznościowych. 
 Najnowszym trendem są gry przeglądarkowe, w języku angielskim nazywane 
social games. Raport agencji NPD11 podaje, że w Stanach Zjednoczonych 20% 
populacji przyznaje się do grania w takie gry, to 56,8 mln ludzi – potężny rynek. 
Brak jest analogicznych badań dla Polski, jednakże można wskazać, że najpopular-
niejsze tytuły mają przeszło po 100 tys. graczy każdy12. W grze przeglądarkowej 
internauta spędza czas, wielokrotnie wyświetlając jej strony i generując znaczne 
obciążenia dla serwera, w tym bazy danych – większość korzysta z MySQL. 
 
 

                                                 
9  Alexa Rank, www.alexa.com 
10  R. Shreves: Open Source CMS market Share, Water & Stone 2008. 
11  Social Network Gaming, NPD Group 2010. 
12  J. Marszałkowski: Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych, Homo 

Ludens, 1.02.2010, s. 97–106. 
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2. Eksperymentalne środowisko bazodanowe  
 
 Wszystkie testy były przeprowadzane na komputerze IBM S50, wyposażonym 
w procesor Intel Pentium IV 2,8 GHz oraz 1 GB RAM, pracującym pod kontrolą 
systemu FreeBSD 8.1-RELEASE. Serwerem web dla tego badania był Apache 
1.3.42, używający PHP 5.3.3_2 z APC 3.1.4. Testowana była wersja 5.1.51_1 My-
SQL, w czasie przeprowadzania badań ostatnia stabilna wersja z gałęzi 5.1. 
Wszystkie elementy oprogramowania były wybierane ze względu ich wysoką popu-
larność w rozwiązaniach serwerowych. 
 Na potrzeby eksperymentu pomiarowego została stworzona testowa baza da-
nych, starannie odwzorowująca, jak aplikacje internetowe zazwyczaj komunikują 
się z bazą danych. Aby oddać to w sposób reprezentatywny, autorzy poddali obser-
wacji wiele aplikacji, takich jak: porównywarki cen, serwisy społecznościowe,  
e-sklepy, gry przeglądarkowe oraz CMS-y. 
 Najczęściej powtarzanym przez nie zapytaniem jest prosty SELECT, pobiera-
jący informacje o jednej krotce danych. Aplikacje powszechnie używają od kilku-
nastu do kilkudziesięciu takich zapytań pozwalających na przeczytanie informacji 
niezbędnych do wygenerowania strony. Typy danych w pobieranych w ten sposób 
krotkach są zazwyczaj numeryczne oraz tekstowe, od najkrótszych do dość długich. 
 Schemat przygotowanej bazy danych kształtował się następująco: 
a = 32 – liczba kolumn (pól) w wierszu (krotce), 
t  {t1, t2, t3, t4} – pola zawierające dane typu: t1 – tinyint (1 bajt), t2 – int (4 bajty),  
t3 – char (32 bajty), t4 – text (512 bajtów), 
n  {1,64} – dla każdego typu danych t dwie zawierające go tabele o nazwach dłu-
gości n i liczbie kolumn a. 
 Wybrane typy danych odwzorowują najczęstsze potrzeby serwisów interneto-
wych. Do przechowywania flag wyboru jakiejś opcji czy informacji, takich jak 
płeć, język itp., posiadających do 256 różnych wartości – zazwyczaj służy typ tiny-
int. Zmienne typu int (integer 4-bajtowy) powszechnie używane są do przechowy-
wania wszelkiej informacji liczbowej, jak: ceny, identyfikatory pól, klucze, zmien-
ne daty i czasu. Krótkie zmienne znakowe char ograniczone do 32 znaków prze-
chowują nazwy, loginy, hasła, sumy kontrolne, identyfikatory sesji i podobne dane. 
I wreszcie typ text to dłuższe pola tekstowe, które mogą przechowywać opisy pro-
duktów osób lub każdy inny potrzebny ciąg znaków. 
 
 
3. Eksperyment pomiarowy 
 
 Dla bazy danych opisanej w poprzednim rozdziale został przeprowadzony 
następujący eksperyment pomiarowy. Generowane jest zapytanie, które pobiera 
dane typu t  {t1, t2, t3, t4} z c  {1, 2,... 32} kolumn tabeli. Zapytanie jest kiero-
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wane do tabel o nazwach długości n  {1,64}. Dodatkowo dla n = 64 kierowane 
jest jeszcze jedno zapytanie, gdzie nazwa tabeli otrzymuje krótki, jednoznakowy 
skrót symboliczny (alias), np. SELECT fields FROM table_name AS a, oznaczany 
dalej jako n = 64a. Każde zapytanie z przedstawionego zestawu powtarzane jest 
100 razy, aby wyeliminować przypadkowe pomiary odstające. Łącznie wykonano  
38 400 pomiarów. Czasy wykonania zapytań zostały zmierzone za pomocą progra-
mu profilującego (profiler) MySQL13, nowego narzędzia dostępnego od wersji 
5.0.37. Wyniki pomiarów dla liczby kolumn c  {1, 2, 4, 8, 16, 32} – tabela 1. 
 

Tabela 1 
Czasy wykonania zapytań 

 

  
 Jednocześnie z pomiarami czasu sprawdzana była liczba bajtów przesyłanych 
przez bazę, za pomocą zapytań typu SHOW SESSION STATUS. Stwierdzono, że 
przy niezmiennych c i t różnice między wersjami zapytań ze względu na n  {1, 64, 
64a} są stałe. Różnica między n = 1 a n = 64 wynosiła 126 bajtów, a między n = 64, 
a n = 64a tylko 63 bajty. 
 Pozwala to wysunąć wniosek, że z każdą kolumną pobieraną przez zapytanie z 
bazy posyłany jest wiersz nagłówkowy, który zawiera powtórzoną dla każdej ko-
lumny nazwę tabeli oraz użyty alias. Jeżeli zaś nie użyto aliasu, zawiera dwukrotnie 
nazwę tabeli. Można też stwierdzić, że to właśnie te nagłówki kolumn generują 
badane narzuty czasu wykonania – są długie na kilkadziesiąt czy ponad sto bajtów, 
podczas gdy dane zawarte w kolumnie często liczą tylko kilka bajtów. 
 Na rysunku 1 przedstawiono stosunek między czasem wykonania zapytania 
dla n = 64 a n = 1 w kolorze czarnym oraz n = 64a w kolorze szarym. W celu za-
chowania czytelności wykresu wybrano tylko dwa skrajne typy danych tinyint (1)  
– oznaczony linią kreskowaną, o największym zysku wydajności, oraz text (255) – 
oznaczony linią kropkowaną, o najmniejszym zysku wydajności. 

                                                 
13  MySQL AB, MySQL: The World’s Most Popular Open Source Database, 

http://www.mysql.org 

 tinyint (1) int (4) char (32) text (512) 

  n 

c 1 64a 64 1 64a 64 1 64a 64 1 64a 64 

1 259 265 269 262 265 271 262 267 269 310 310 317 

2 268 280 290 270 280 285 273 285 285 319 322 329 

4 281 299 310 282 297 307 285 298 306 335 340 352 

8 309 335 358 311 335 348 310 328 346 370 384 401 

16 354 401 449 356 392 425 356 389 422 442 471 498 

32 450 529 602 449 522 591 449 522 584 586 649 699 
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Rys. 1. Zysk wydajności na krótkich nazwach tabel lub przy zastosowaniu aliasów 

 
 
4. Eksperyment praktyczny 
 
 Dodatkowy eksperyment pomiarowy został przeprowadzony na modelu apli-
kacji internetowej oraz dwóch rzeczywistych aplikacjach. Wszystkie pomiary po-
wtarzano 100 razy. 
 Model został skonstruowany tak, by odzwierciedlać rzeczywiste zapytania 
dokonywane przez prostą aplikację, takie jak: czytanie danych antiflood, konfigura-
cji, danych użytkownika, newsów, artykułów itd. Łącznie składał się z 15 tabel 
zawierających od 5 do 40 kolumn, z typami danych stanowiącymi rozsądną mie-
szankę tych użytych w punkcie 2. Do każdej z tabel wywoływane było jedno zapy-
tanie wybierające jedną krotkę identyfikowaną kluczem głównym. Testy obejmo-
wały porównanie czasów wykonania aplikacji dla zapytań do tabel o nazwach  
2-znakowych oraz dla 34-znakowych, także w wersji z aliasem. Dwa znaki pozwa-
lają na dostateczną liczbę nazw tabel niemal dla każdego projektu, z kolei 34 były 
średnią obserwowaną w obu badanych rzeczywistych aplikacjach. Średni czas wy-
konania dla tabel o nazwach 2-znakowych zmierzono jako 5,63 ms, dla  
34-znakowych 6,23 ms, a z aliasem 5,91 ms. Zysk wydajności z zastosowania alia-
su wynosi więc 5,2%, a z krótkiej nazwy tabeli 9,6%. 
 Do testów na rzeczywistych aplikacjach wybrano dwa wiodące pakiety 
CMS11: PHP Nuke oraz MODx. Oba wykonują kilkadziesiąt zapytań do bazy da-
nych, by wyświetlić pojedynczą stronę WWW. Aplikacjom zmierzono czasy wyko-
nania w ich oryginalnych formach z tabelami o nazwach długości 21-47 znaków. 
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Następnie skrócono nazwy tabel do dwuznakowych i ponowiono pomiary. W przy-
padku PHP Nuke skróciło to czas pojedynczego wykonania z 38,26 ms do 35,91 ms 
– a więc o 6,1%. Dla MODx: z 473,53 ms do 464,63 ms, tu już tylko o 1,9%. 
 MODx dla komunikacji z bazą danych używa dodatkowego obiektowego 
wrappera (czyli dodatkowych funkcji opakowujących, których zadaniem jest wy-
wołanie szeregu innych funkcji), który spowodował, że zmiana nazw tabel w kodzie 
jest bardzo prosta – każdą tabelę trzeba było podmienić w jednym pliku definicyj-
nym. Obudowuje on jednak zapytania dodatkowymi elementami, sam z siebie uży-
wa wielu aliasów i nader często łączenia tabel. Uważa się, że wiąże się to ze znacz-
nym narzutem na wydajność, co zapewne przykryło zyski z krótkich nazw tabel.
 PHP Nuke używa dość prostych zapytań wysyłanych bezpośrednio do bazy 
danych. Zmiana nazw tabel wymagała wyszukania i zamiany ciągów w kilkuset 
zapytaniach – można to było jednak przeprowadzić półautomatycznie. Tutaj zysk  
z krótkich nazw tabel jest zupełnie zauważalny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak zostało wykazane, tak prosty element jak długość nazw tabel w bazie da-
nych może mieć znaczny wpływ na wydajność aplikacji internetowych. Należy 
zalecić używanie rozsądnie krótkich nazw tabel w nowo projektowanych aplika-
cjach. Dla aplikacji istniejących zaś przede wszystkim unikanie prefiksów nazw 
tabel, do których zachęcają niemalże wszystkie programy instalacyjne takich apli-
kacji. Jednocześnie, jeżeli potrzeba jest dodatkowych kilku procent wydajności, 
skrócenie nazw tabel wiąże się niemalże z zerowym kosztem i jest możliwe do 
przeprowadzenia w istniejącym oprogramowaniu. 
 Do każdego zapytania do bazy danych winien być stosowany alias dla nazwy 
tabeli, możliwie krótki, najlepiej jednoznakowy. Nie będzie to w żaden sposób 
utrudniać pracy z pobranymi zmiennymi, a zapytania będą wykonane szybciej. 
 Przepisanie jednego z popularnych wrapperów bazy danych, tak by korzystał  
z krótkich nazw tabel i krótkich aliasów, pozwoliłoby aplikacjom z niego korzysta-
jącym na zyski w wydajności. Jednocześnie wrapper taki może całkowicie zasłaniać 
nazwy tabel od strony programisty, oferując interfejs z wygodnymi nazwami 
zmiennych. 
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DATABASE EFFICIENCY IMPROVEMENT PROPOSITION  
FOR MODERN WEB-BASED APPLICATIONS 

 
 

Summary 
 
 With rapid growth of Internet usage e-commerce projects, such as content man-
agement systems, on-line shops, social networking pages and online web-based gaming, 
those applications meet new performance challenges. In this note we enclose informa-
tion on database systems using MySQL working in the background of web-based appli-
cations. Effect of table name length in simple queries is measured in experimental envi-
ronment. Conclusions over execution time and amounts of data sent are made. Also 
comparison performance tests for long and short table names are made on a model, and 
two real web-based applications. 
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DESKRYPCJA WIEDZY Z ZASTOSOWANIEM METODOLOGII  
SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy jest współcześnie jednym z najwięk-
szych wyzwań, przed którymi stają współczesne organizacje. Każda organizacja 
stara się pozyskać nowe zasoby wiedzy w celu lepszego dopasowania się do wystę-
pujących warunków rynkowych. Wiedza może być pozyskiwana z różnych źródeł. 
Istotne jest jej uporządkowanie oraz odpowiednia prezentacja, w taki sposób, aby 
mogła być poprawnie interpretowana i wpływać na racjonalizację funkcjonowania 
danej organizacji, zwłaszcza na etapie procesów podejmowania decyzji i modelo-
wania biznesowego. 
 W niniejszych rozważaniach poruszony zastanie aspekt wizualizacji uporząd-
kowanych zasobów wiedzy gromadzonych w systemach informatycznych. W tym 
celu zaproponowano zastosowanie rozwiązań bazujących na deskrypcji obiektów 
stosowanych z wykorzystaniem metodologii systemów informacji przestrzennej. 
Niniejsze rozważania obejmują teoretyczny model powiązania zasobów wiedzy 
przechowywanych w systemach informatycznych z metodami przestrzennej wizu-
alizacji. 
 
 
1. Gromadzenie wiedzy w organizacji  
 
 Rozpoczęcie i prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga posiadania 
odpowiedniej wiedzy. Dotyczyć ona będzie m.in. przedmiotu prowadzonej działal-
ności („wiedza o” – czyli sedno prowadzonej działalności), sposobów realizacji 
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procesów wytwórczych („wiedza jak” – związana ze zorganizowaniem zasad funk-
cjonowania danej organizacji), wskazania celów prowadzonej działalności („wiedza 
dlaczego”) oraz określeniem realizatorów („wiedza kto” – wskazanie podmiotów 
wykonawczych oraz określenie zakresu ich kompetencji)1. Może ona pochodzić  
z różnych źródeł, m.in.: od pracowników, kontrahentów i klientów, ekspertów,  
z literatury fachowej, systemów informatycznych i rozległych sieci komputerowych 
czy też doświadczenia nabywanego w trakcie realizacji bieżących zadań czy po-
dejmowania nowych wyzwań. A. Jashapara, omawiając proces zarządzania wiedzą, 
wyróżnia w nim pięć etapów: odkrywanie, generowanie, wartościowanie, upo-
wszechnianie i wykorzystywanie wiedzy2. 
 Gromadzenie wiedzy w organizacji może dokonywać się w głowach (kompe-
tencjach) pracowników – tzw. wiedza personalna, w tworzonej kulturze organiza-
cyjnej (regulaminach, artefaktach, stosunkach społecznych, typach zachowań ak-
ceptowanych w organizacji itp.) – wiedza organizacyjna oraz w systemach informa-
tycznych (bazach danych, bazach wiedzy) – wiedza cyfrowa. Przedmiotem niniej-
szych rozważań będzie przede wszystkim trzeci z rodzajów, czyli wiedza cyfrowa 
przechowywana w systemach informatycznych. 
 W systemach informatycznych gromadzone są różne zasoby informacyjne. 
Zazwyczaj głównymi zasobami informacyjnymi ewidencjonowanymi w systemach 
informatycznych są dane. Gromadzi się je na podstawie zdarzeń pierwotnych,  
w które zaangażowana jest dana organizacja. Powstają one w wyniku opisu proce-
sów realnych poprzez procesy informacyjne. Większość danych rejestrowanych na 
podstawie zdarzeń pierwotnych jest przechowywana w bazach danych (BD) syste-
mu informatycznego3. Jednym z podstawowych warunków poprawnego opisywania 
zachodzących procesów jest przygotowanie odpowiednich struktur baz danych  
i procedur ich obsługi (SZBD – systemy zarządzania bazą danych). Gromadzone 
w bazach danych zasoby informacyjne są ściśle uporządkowane w postaci tablic lub 
rekordów o ściśle określonych polach informacyjnych. Dzięki SZBD istnieje sto-
sunkowo prosty dostęp do wspomnianych zasobów. SZBD mają zastosowanie 
głównie w systemach klasy MRP/ERP/GRP stosowanych w organizacjach.  
 Współczesne narzędzia technologii komunikacyjno-informacyjnej pozwalają 
na pozyskiwanie partnerów do współpracy, którzy równocześnie stanowią źródła 
nowej wiedzy. Między partnerami mogą przepływać różnego typu dokumenty za-
równo drogą elektroniczną, jak i tradycyjną. Dokumenty przesyłane drogą tradycyj-

                                                 
1  D. Jemielniak: Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe, w: D. Jemielniak, A.K. Koź-

miński: Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
2  A. Jashapara: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2006. 
3  Opis zależności między procesami realnymi i informacyjnymi m.in. w: A. Nowicki,  

M. Sitarska (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Wrocław 2010. 
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ną mogą być konwertowane do postaci elektronicznej4, a następnie z resztą doku-
mentów elektronicznych tworzyć bazę dokumentów (BDk). Gromadzenie danych  
w bazach dokumentów wymaga przygotowania odpowiednich narzędzi do zarzą-
dzania nimi. Mogą to być tworzone bazy metadanych (opisujące zawartość prze-
chowywanych dokumentów), systemy słownikowe albo tezaurusowe lub narzędzia 
wykorzystujące sieci semantyczne i wewnętrzne hiperłącza między dokumentami. 
Wspomniane rozwiązania są stosowane m.in. w systemach klasy CRM oraz elek-
tronicznych systemach zarządzania dokumentami (SZD). 
 Trzecim sposobem gromadzenia wiedzy cyfrowej jest pozyskiwanie wiedzy  
w postaci systemów zarządzania wiedzą (SZW), bazujących na sformalizowanym 
opisie wiedzy eksperckiej z danej dziedziny. Współczesne systemy coraz częściej 
związane są z semantyczną reprezentacją wiedzy, które bazują na ontologii5.  
 

 
Rys. 1.  Źródła i narzędzia przechowywania wiedzy w organizacjach 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Dodatkowo użytkownicy systemów informatycznych mogą również niezależ-
nie poszukiwać wiedzy w rozległych sieciach komputerowych (np. Internecie),  

                                                 
4  Szerzej o tym m.in. w: M. Janczy, T. Gradzik: Metody digitalizacji dokumentów, w: „IT  

w administracji” 2010, nr 12(37). 
5  B. Filipczyk, J. Gołuchowski: Ontologie w systemach zarządzania wiedzą nowej genera-

cji, w: J. Kisielicki (red.): Informatyka w globalnym świecie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 
2006. 
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a ponadto przetwarzać posiadane dane przy zastosowaniu baz metod oraz modeli. 
W efekcie wykorzystywane są systemy klasy BI (Business Intelligence), które bazu-
ją m.in. na hurtowniach danych i narzędziach analitycznych (np. OLAP – OnLine 
Analytical Processing)6. 
 Z powyższych rozważań wynika, że gromadzona w organizacjach wiedza nie 
jest jednorodna. Jest ona przechowywana w różnych systemach, formatach danych  
i modelach konceptualnych. Jednym z podstawowych zadań dla współczesnych 
systemów informatycznych gromadzących wiedzę jest jej integracja. Jest ona nie-
zbędna do wartościowania, upowszechniania i wykorzystania posiadanej wiedzy.  
 
 
2. Deskrypcja wiedzy w organizacji  
 
 Zgodnie z teorią B. Russella deskrypcja służy do jednoznacznego opisu poje-
dynczych obiektów7. Formuła, równoważnik zdania, samo zdanie czy układ symbo-
li powinny jednoznacznie odnosić się do obiektu, który jest opisywany. 
 We współczesnych systemach informatycznych, charakteryzujących się m.in.: 
dużą złożonością (np. zasoby sieci rozległych), różnymi modelami danych i forma-
tami zapisu danych, problemem staje się ich uporządkowanie w taki sposób, aby do 
opisu poszczególnych obiektów podwiązać wszystkie zapisy odnoszące się do nich. 
Wspomniany problem związany jest z porządkowaniem wiedzy dotyczącej danego 
wycinka rzeczywistości. 
 Jednym ze współcześnie stosowanych rozwiązań do porządkowania wiedzy 
jest wykorzystanie ontologii. Ontologię można wykorzystać do opisu danego wy-
cinka rzeczywistości, tworząc podstawową sformalizowaną bazę terminologiczną. 
I.M. Weber w ramach ontologii wyróżnia następujące elementy8: 

 pojęcia (tworzące klasy) – (P), 
 obiekty (pojedyncze wystąpienia) – (W), 
 relacje (między pojęciami i obiektami) – (R), 
 atrybuty (cechy klas i obiektów oraz ich wartości) – (A), 
 aksjomaty (dodatkowe reguły i ograniczenia) – (O). 

 Wspomniane zagadnienia mogą być opisane przy wykorzystaniu logiki de-
skrypcyjnej (description logics – DL). Mogą one przyjąć postacie TBox – w któ-
rych zawarty jest układ terminologiczny i ABox – w których zawarte są opisy 

                                                 
6  J. Surma: Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji biznesowych, WN PWN, 

Warszawa 2009. 
7  B. Russell: Problemy filozofii, WN PWN, Warszawa 1995. 
8  I. Weber: Semantic Methods for Execution-level Business Process Modeling. Modeling 

Support Through Process Verification and Service Composition, Springer, Berlin Heidelberg 
2009, s. 36. 



Cezary Stępniak 416 

obiektów realnych. Powyższe rozwiązania mogą być opisane za pomocą języków 
opisu ontologii, takich jak m.in. RDF czy OWL-2 (rozszerzenie OWL)9. 
 Zastosowanie narzędzi bazujących na ontologiach pozwala z jednej strony na 
stworzenie podstawowego układu pojęć opisującego cyfrową wiedzę organizacji  
i inne zasoby informacyjne oraz pozwala na jej uporządkowanie bez względu na 
źródła jej pochodzenia. 
 Uporządkowanie wiedzy cyfrowej w organizacji ułatwia możliwości jej udo-
stępniania i wizualizacji. Na opisany model wiedzy można nałożyć odpowiednie 
mechanizmy wyszukiwania i prezentacji porcji wiedzy. 
 
 
3. Model deskrypcji przestrzennej wiedzy w organizacji  
 
 Deskrypcja przestrzenna jest rozumiana jako sposób prezentacji obiektów, 
zjawisk i procesów biznesowych z wykorzystaniem różnego typu map. Jej celem 
jest jednoznaczne przedstawienie każdego obiektu istotnego z punktu widzenia 
prezentowanego zjawiska czy procesu w ramach zdefiniowanej przestrzeni. Zasto-
sowanie zasad deskrypcji przestrzennej bazuje na wykorzystaniu metodologii sto-
sowanej do konstrukcji zinformatyzowanych systemów informacji przestrzennej 10.  
 Wykorzystanie deskrypcji przestrzennej pozwala na uporządkowaną wizuali-
zację wybranych porcji wiedzy. W ten sposób umożliwia się użytkownikowi cało-
ściowe spojrzenie na dane zagadnienie zgodnie z przyjętymi kryteriami wizualiza-
cji. Zastosowanie deskrypcji przestrzennej jest uwarunkowane wcześniejszą inte-
gracją zasobów informacyjnych w systemach informatycznych organizacji. 
  Rozwiązanie w zakresie deskrypcji przestrzennej można sprowadzić do trzech 
podstawowych elementów: 

 zdefiniowanych przestrzeni, 
 lokalizacji obiektów, 
 oznaczenie roli poszczególnych wystąpień w ramach klas obiektów. 

 Definicja przestrzeni wiedzy w organizacji zależy od przyjętego modelu onto-
logii wiedzy. To na etapie budowy ontologii wyznaczona zostanie warstwa termino-
logiczna modelu. Pojęcia tworzące klasy (P) zapisane w modelu powinny zostać 
przypisane swoim przestrzeniom (S). Niektóre przestrzenie (S) mogą być wykorzy-
stane do opisu wielu pojęć (klas) – (P). W ten sposób można wskazać relacje (R) 
zachodzące między pojęciami (P) opisanymi w modelu. Mała liczba wyróżnionych 
przestrzeni (S) w modelu spowoduje, że będzie on prostszy, a prezentowane mapy 
łatwiejsze do interpretacji przez użytkowników. 
                                                 

9  B. Filipczyk, J. Gołuchowski: Ontologie w systemach zarządzania…, op. cit. 
10  C. Stępniak: Koncepcja zastosowania deskrypcji przestrzennej do dynamicznego wspie-

rania procesów decyzyjnych, w: R. Knosala (red.): Komputerowo wspomagane zarządzanie, t. 2, 
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010. 
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 W trakcie wizualizacji prezentacji podlegać będą obiekty (wystąpienia) – (W) 
przynależne do poszczególnych klas tworzonych na podstawie pojęć (P). Dla war-
tości gromadzonej wiedzy istotne jest, aby opis obiektów (W) był pełny i obejmo-
wał zasoby gromadzone ze wszystkich źródeł (systemów informatycznych). We-
dług atrybutów pojęć (A) można tworzyć warstwy tematyczne map (layer) – (L). 
Na warstwach tematycznych opisane będą wystąpienia (W) według odnośnego 
atrybutu (A). W celu deskrypcji przestrzennej każde wystąpienie (W) musi zostać 
opisane na przestrzeni (S), według której będzie wizualizowane na mapie. W tym 
celu pojęciom (P) należy dopisać atrybuty przestrzenne (AP), które stanowią ele-
ment zdefiniowanych w ontologii atrybutów (A) lub są sztucznie dopisywane do 
zbioru atrybutów. Liczna atrybutów przestrzennych zależy od wymiaru przestrzeni, 
na której opisane zostało dane pojęcie (P). Atrybuty przestrzenne (AP) powinny być 
tak skonstruowane, aby układy ich wartości dla każdego wystąpienia (W) różniły 
się między sobą. Jest to warunek niezbędny, gdyż w innym wypadku wystąpienia 
(W) posiadające ten sam układ wartości atrybutów przestrzennych lokowane byłyby 
w tym samym miejscu na mapie. Tymczasem alokacja na mapie jest jednym z pod-
stawowych elementów wykorzystywanych do deskrypcji i interpretacji przestrzen-
nej obiektów. 
 Deskrypcja przestrzenna może być wykorzystana do określenia ról poszcze-
gólnych wystąpień (W) według poszczególnych atrybutów (A), stanowiących kryte-
ria prezentacji w ramach wyodrębnionych pojęć (klas obiektów) – (P). Opis każde-
go wystąpienia (W) według poszczególnych atrybutów (A) wynika z gromadzenia  
i przekształcania zasobów informacyjnych systemów informatycznych. Wartości 
atrybutów mogą być statyczne lub dynamiczne. Statyczne są tworzone na podstawie 
jednego zapisu (dokumentu) i są one generalnie niezmienne (przynajmniej w okre-
ślonym czasie). Natomiast dynamiczne powstają w wyniku przekształcania odpo-
wiednich zasobów informacyjnych i mogą na bieżąco ulegać przekształceniom. 
Na podstawie atrybutów statycznych można tworzyć zwykłe mapy cyfrowe, nato-
miast na podstawie atrybutów dynamicznych opracowywane są animacje zjawisk. 
Oznaczenie ról odbywa się za pomocą sygnatur znaków stosowanych na mapie. 
Czym istotniejsza rola danego wystąpienia (W), tym widoczniejsza jest jego wizu-
alizacja na mapie. Rola danego wystąpienia jest określana na podstawie wartości 
atrybutu (A) opisującego daną warstwę tematyczną (L). Przy opracowaniu mapy 
należy również uwzględnić zapisane w systemie aksjomaty (O). 
 Na deskrypcję przestrzenną na mapie składa się układ napisu i sygnatury zna-
ku opisującego dane wystąpienie (W), do którego może być podwiązany link do 
odpowiednich danych lub dokumentów zapisanych w systemie informatycznym. 
Skrócony opis prezentowanego modelu przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Model zastosowania deskrypcji przestrzennej z wykorzystaniem ontologii 

 
Fazy zastoso-

wania deskryp-
cji przestrzennej 

Zastosowanie ontologii Zastosowanie deskrypcji przestrzennej 

Zdefiniowanie 
przestrzeni 

 Budowa ontologii 

 Zdefiniowanie P, W, R, A, O 

 Integracja zasobów informa-
cyjnych z różnych źródeł 

 Zdefiniowanie przestrzeni S dla pojęć 
P 

 Ujęcie relacji R w ramach przestrzeni 
S 

 Zdefiniowanie warstw tematycznych 
L według atrybutów A   

Lokalizacja 
obiektów 

 Nadanie pojęciom P i wystą-
pieniom W atrybutów prze-
strzennych  

 Zdefiniowanie kryteriów 
opisu zasobów wiedzy 

 Zdefiniowanie warstw tematycznych 
L 

 Określenie lokalizacji wystąpień W 
wg przestrzeni S (na podst. wartości 
AP) 

Wizualizacja  Zdefiniowanie kryteriów 
wizualizacji zasobów wiedzy 

 Analiza roli aksjomatów O 

 Określenie wartości atrybu-
tów A dla wystąpień W 

 Budowa map na podstawie przestrze-
ni S i warstw tematycznych L 

 Zdefiniowanie układu sygnatur zna-
ków dla warstw tematycznych L 

 Wizualizacja statyczna i dynamiczna 
wiedzy 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Sama wizualizacja może być dokonana z wykorzystaniem narzędzi stosowa-
nych w systemach informacji przestrzennej, o ile ich warstwa metodologiczna 
umożliwi wykorzystanie zasobów informacyjnych gromadzonych w organizacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W zaprezentowanych rozważaniach metodologia systemów informacji prze-
strzennej została wykorzystana do deskrypcji przestrzennej zasobów wiedzy gro-
madzonej w systemach informatycznych organizacji. Deskrypcja przestrzenna po-
traktowana została jako narzędzie rozszerzające wykorzystanie ontologii, a także 
służące do zarządzania i wizualizacji wiedzy w organizacji.  
 



Deskrypcja wiedzy z zastosowaniem metodologii systemów informacji… 419

Literatura 
 
1. Filipczyk B., Gołuchowski J.: Ontologie w systemach zarządzania wiedzą nowej 

generacji, w: J. Kisielicki (red.): Informatyka w globalnym świecie, Wydawnictwo 
PJWSTK. Warszawa 2006.  

2. Janczy M., Gradzik T.: Metody digitalizacji dokumentów, w: „IT w administracji” 
2010, nr 12(37).  

3. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2006. 

4. Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe, w: D. Jemielniak,  
A.K. Koźmiński: Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008. 

5. Nowicki A., Sitarska M. (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010. 

6. Russell B.: Problemy filozofii, WN PWN, Warszawa 1995. 
7. Surma J.: Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji biznesowych, WN 

PWN, Warszawa 2009. 
8. Stępniak C.: Koncepcja zastosowania deskrypcji przestrzennej do dynamicznego 

wspierania procesów decyzyjnych, w: R. Knosala (red.): Komputerowo wspoma-
gane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania 
Produkcją, Opole 2010. 

9. Weber I.: Semantic Methods for Execution-level Business Process Modeling. 
Modeling Support Through Process Verification and Service Composition, Sprin-
ger Berlin Heidelberg 2009. 

 
 

APPLICATION OF SPATIAL INFORMATION SYSTEM METHODOLOGY 
FOR KNOWLEDGE DESCRIPTION 

 
 

Summary 
 
 Modern organizations need knowledge in order to maintain their competitive 
position. They collect information resources from different kinds of information sys-
tems. Ontologies can be used for knowledge management. They often include: concepts 
(in the paper described as P), individuals (W), relations (R), attributes (A), axioms (O). 
The paper shows the model of spatial description application (based on spatial informa-
tion system methodology) over ontology for knowledge management in organizations.  
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Wprowadzenie 
 
 W przeciągu ostatnich lat jednym z priorytetów w zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem stało się skuteczne modelowanie i zarządzanie procesami gospodar-
czymi (Business Process Management – BPM). W wyniku tego pojawiło się zapo-
trzebowanie na metody i techniki modelowania, które umożliwią inwentaryzację 
istniejących procesów oraz ich analizę i zmiany. Doprowadziło to do stworzenia lub 
zaadaptowania do tego celu szeregu metod i technik modelowania. Podmiot decy-
dujący się na zastosowanie istniejących technik modelowania staje przed proble-
mem wyboru metody odpowiedniej do jego potrzeb. 
 W artykule podjęto zagadnienie zarządzania wiedzą dla potrzeb technik 
i narzędzi modelowania procesów biznesowych. Mnogość dostępnych rozwiązań, 
jak również szerokie spektrum zastosowań praktycznych powodują, że zasadne jest 
poszukiwanie mechanizmów systematyzacji wiedzy na ich temat. Uwarunkowane 
jest to ich odmiennym podłożem metodycznym oraz różnymi obszarami zastoso-
wań praktycznych. Występująca aktualnie ewolucja rozwiązań i metod, jak też 
zmiany w warstwie technologii informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie BPM 
stanowią o konieczności podjęcia wskazanej problematyki. 
 Modelowanie procesów gospodarczych jest tematem aktualnym, a badania 
nad tym problemem są stale prowadzone. Problematykę analizy istniejących metod 
oraz zarządzania wiedzą o nich podjęto w wielu pracach. Jako przykład wskazać 
można prace takich autorów, jak: Giaglis (2001), Soderstrom i in. (2002), Milli i in. 
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2003), Xinming i Haikun (2006), Wang i in. (2006), Recker i in. (2006), a także 
Damij (2007)1, 2, 3. 
 
 
1. Modelowanie procesów gospodarczych 
 
 Modelowanie procesów gospodarczych stało się nieodłączną częścią cyklu 
życia zarządzania procesami gospodarczymi. W. Delfman i in. uważają, że zarzą-
dzanie procesami gospodarczymi oznacza planowanie zmian usprawniających pro-
cesy zachodzące w przedsiębiorstwie i kontrolę stopnia ich realizacji4, 5. Modelo-
wanie procesów gospodarczych jest drogą do zobrazowania, ujęcia i zrozumienia 
operacji w obrębie organizacji i jej architektury informacji. B. Curtis oraz R. Endl  
i M. Meyer jako podstawowe zastosowania modeli procesów wskazują ułatwienie 
zrozumienia i poprawienie jakości komunikacji, wsparcie usprawniania procesów, 
wsparcie zarządzania procesami oraz dostarczenie podstaw pod rozwój aplikacji. 
Modelowanie tworzy warunki do wykorzystania informatycznych narzędzi wspo-
magających wykonywanie symulacji na procesach i wszelkiego rodzaju analiz, 
poprzedza użycie systemów informatycznych do automatyzacji procesów, przygo-
towuje do wdrożenia systemu typu workflow6, 7. 
 
 
2. Analiza wybranych technik modelowania procesów gospodarczych 
 
 W przeciągu ostatnich lat powstało lub zostało zaadaptowanych szereg technik 
umożliwiających modelowanie procesów gospodarczych. Ze względu na ograni-
czoną objętość niniejszego opracowania skupiono się na technikach oferujących 
reprezentację graficzną. Analizie poddane zostały techniki UML, EPC, IDEF0 oraz 
sieci Petriego. 

                                                 
1  W. Wei, D. Hongwei, D. Jin, R. Changrui: A Comparison of Business Process Modeling 

Methods, Service Operations and Logistics, and Informatics, SOLI ’06, IEEE 2006. 
2  G.M. Giaglis: Transformation of static process models into dynamic simulations: issues 

and considerations, w: B. Scholz-Reiter, H.D. Stahlmann, A. Nethe (eds.): Process modeling 
1999. 

3  N. Damij: Business process modeling using diagrammatic and tabular techniques, 
„Business Process Management Journal” 2007. 

4  W. Delfmann, M. Reihlen: Procezessanalyse und -bewertung als Kernelemente integrier-
ten Prozessmanagements, Controlling von Logistikprozessen, Schaeffer-Poeschel Verlag 2003. 

5  B. Curtis, M.I. Kellner, J. Over.: Process modeling, „Communications of ACM” 1992, 
vol. 35, no. 9. 

6  Ibidem. 
7  R. Endl, M. Meyer: Potential of business process modeling with regard to available 

workflow management systems, Process modeling, Springer Berlin 1999. 
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Tabela 1 
Ocena technik modelowania pod kątem wybranych kryteriów 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 UML 2 jest zorientowaną obiektowo metodą analizy i projektowania. Spośród 
trzynastu dostępnych typów diagramów UML 2, dwa mogą zostać wykorzystane do 
zamodelowania procesów gospodarczych – diagram przypadków użycia oraz dia-
gram aktywności8, 9, 10. 

                                                 
8  G. Rumbaugh: The Unified Modelling Language User Guide, Addison-Wesley, Reading 

MA 1999. 
9  H. Erriksson, M. Penker: Business modeling with UML: business patterns at work, Wi-

ley, Chichester 2000. 

Charakterystyka procesu IDEF0 EPC UML
Sieci 

Petriego

Status czynności: obowiązkowy, +/- +/- +/- +/-
Wejścia i wyjścia czynności + + + +
Hierarchia czynności + + + +
Logiczne związki pomiędzy +/- + + +
Atrybuty wejścia i wyjścia: +/- +/- +/- +/-
Logiczne związki pomiędzy +/- + +/- +
Synchroniczność i +/- +/- + +
Ograniczenia + +/- +/- +
Instancje czynności: pojedyncze, - - +/- +
Warunki uprzednie - - - +
Warunki końcowe - + -/+ +
Priorytety - - - -
Powtarzalność czynności - - +/- +
Podatność czynności na przerwania - - - -
Interakcje pomiędzy + + + +
Mierzenie czasu - - +/- -
Przerwanie: sukces, zaniechanie, - +/- + +
Obsługa wyjątków - +/- +/- +
Źródło przepływu + + + +
Cel przepływu + + + +
Czas przepływu - - - -
Przerwania przepływu - - - -
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 Technika IDEF0 powstała na podstawie metody SADT (Structured Analysis 
and Design Technique) – techniki projektowania i analizy oprogramowania11,12. 
Została ona zaprojektowania do modelowania decyzji, działań i czynności organi-
zacji lub innego systemu, głównie w perspektywie funkcjonalnego modelowania13. 
 Technika eEPC jest rozszerzonym modelem techniki EPC. Procesy gospodar-
cze są tutaj reprezentowane za pomocą następujących elementów: zdarzeń, funkcji, 
jednostki organizacyjnej, obiektu informacyjnego – encji. Metoda eEPC umożliwia 
graficzną prezentację czasowo-logicznych zależności między kolejnymi funkcjami 
procesu14. 
 Sieci Petriego są graficznym i matematycznym sposobem na sporządzenie 
modelu15. Składają się z miejsc, tranzycji i skierowanych ważonych łuków pomię-
dzy nimi. Sieci Petriego są obiecującym sposobem opisu i analizy systemów, które 
są scharakteryzowane jako zbieżne, rozproszone asynchronicznie, równoległe, nie-
deterministyczne lub stochastyczne16. 
 
 
3. Zastosowanie ontologii dla potrzeb zarządzania wiedzą w obszarze BPM 
 
 Duża liczba metod i technik dostępnych na rynku, a także niejednokrotnie 
brak dostatecznej wiedzy decydentów na temat dostępnych rozwiązań oraz możli-
wości ich zastosowania powodują, że użytkownik może dokonać przypadkowego 
wyboru niewłaściwej metody lub narzędzia. Problemem pozostaje zatem sposób 
zapewnienia systematyzacji wiedzy na temat dostępnych metod i narzędzi wspoma-
gających modelowanie procesów biznesowych. Dostarczenie odpowiednio sprecy-
zowanej reprezentacji danych w formie ontologii umożliwi zautomatyzowany do-
stęp do informacji na temat dostępnych rozwiązań, jednocześnie zwalniając użyt-
kownika z konieczności pozyskiwania wiedzy na temat wszystkich dostępnych 

                                                                                                                        
10  G. Engels, A. Förster, R. Heckel, S. Thöne: Process Modeling using UM, Wiley Publish-

ing, New York 2005. 
11  Draft Federal Information Processing Standards Publication, 183-Announcing the Stan-

dard for Integration Definition for Function Modeling (IDEF0), National Institute of Standards 
and Technology 1993. 

12  G.M. Giaglis: Transformation of static process models into dynamic simulations: issues 
and considerations, w: Scholz-Reiter B., Stahlmann H.D., Nethe A. (eds.): Process modeling, 
1999. 

13  D. Ross, K. Schoman: Structured Analysis for Requirements Definition, IEEE Trans. 
Software Engineering 1997, vol. 3, no. 1. 

14  A.W. Sheer: ARIS – Business Process Framework, third ed., Heidelberg, Springer, Berlin 
1999. 

15  T. Murata: Petri nets: properties, analysis and applications, Proc. IEEE 1989, vol. 77(4).  
16  C. von Uthmann, J. Becker: Guidelines of modeling (GoM) for business process simula-

tion, Process modeling, Springer, Berlin 1999.  
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metod i narzędzi oraz dokonywania ich szczegółowej analizy i porównań w aspek-
cie stosowalności w danym obszarze i typie organizacji. 
 

 
 

Rys. 1. Przykład ontologii dla metod i narzędzi modelowania procesów biznesowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Ontologię najogólniej określa się w literaturze jako zbiory definicji pojęć da-
nej dziedziny i relacji zachodzących między nimi. Ontologia jest również określana 
jako specyfikacja konceptualizacji, dostarczająca opisu pojęć i relacji zachodzących 
pomiędzy nimi17. Zastosowanie ontologii jako rozwiązania wspomagającego wybór 
metody lub narzędzia w obszarze modelowania procesów biznesowych ma za zada-
nie wspomóc użytkownika w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla danej sytu-
acji decyzyjnej. Ponadto ontologia dostarcza również szczegółowych informacji 
opisowych na temat dostępnych metod i narzędzi wraz z dodatkowymi źródłami, 
zawierającymi dodatkowe informacje o wybranym rozwiązaniu bądź rozwiąza-
niach. 

                                                 
17  T.S. Gruber: A translation approach to portable ontology specifications, w: Knowledge 

Acquisition 1993, vol. 5(2), s. 199–220. 
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 Na rysunku 1 przedstawiono przykład ontologii dla metod i narzędzi modelo-
wania procesów biznesowych oraz relacje występujące pomiędzy nimi 
a poszczególnymi klasami wystąpień. Do budowy tej ontologii oraz określenia 
poszczególnych klas i ich instancji posłużyły szczegółowe charakterystyki wybra-
nych rozwiązań przedstawione w tabeli 1. Zostały określone następujące klasy: 
czynności, przepływy, inne oraz wykorzystywane narzędzia. Dla każdej z klas zo-
stały również zdefiniowane szczegółowe podkryteria. 
 Przy użyciu tej ontologii istnieje możliwość dokonania selekcji metod 
w oparciu o wybrane kryterium bądź kryteria. Dla przykładu, zostało wybrane kry-
terium: techniki modelowania BPM. W efekcie ontologia dostarczyła informacji na 
temat możliwości zastosowania poszczególnych narzędzi w kontekście danej meto-
dy. 

 
 

Rys. 2.  Przykład wyszukiwania metod i narzędzi modelowania procesów biznesowych  
w oparciu o wybrane kryterium 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Zastosowanie ontologii oferuje możliwość definiowania poziomów szczegó-
łowości przez użytkownika, pozwalając tym samym na identyfikację tych rozwią-
zań, które odpowiadają uprzednio określonym przez decydenta wymaganiom. Tym 
samym wyższy poziom szczegółowości określony przez użytkownika dostarczy  
w efekcie mniejszej liczby rozwiązań spełniających założone przez niego kryteria. 
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Podsumowanie 
 
 W artykule podjęto problem zarządzania wiedzą w obszarze modelowania 
procesów biznesowych. Przeprowadzone studia literaturowe wybranych metod 
oraz technik modelowania procesów biznesowych posłużyły do identyfikacji ich 
cech użytkowych i szczegółowych charakterystyk. Umożliwiło to w następstwie 
budowę taksonomii oraz ontologii zidentyfikowanych metod. Przedstawiono rów-
nież przykład praktyczny wykorzystania autorskiej ontologii. 
 Wskazując kierunki dalszych badań, należy rozważyć połączenie prezentowa-
nej ontologii metod z ontologiami dziedzinowymi poszczególnych procesów bizne-
sowych, jak też rozszerzenie jej o języki metaprocesów biznesowych występujące 
w architekturze SOA (Service-Oriented Architecture) zintegrowanych systemów 
informatycznych zarządzania. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT ASPECTS  
IN BUSINESS PROCESS MODELING DOMAIN 

 
 

Summary 
 
 This article presents an example of an ontology for methods and tools in Business 
Process Modeling (BPM) domain. The modeling of business processes has an important 
meaning for effective and efficient organization management. The proper selection and 
usage of relevant method or tool is determined by essential knowledge about used tool. 
Hence, a practical example of knowledge systematization about BPM methods was 
proposed. Thus it is possible to employ that approach in many times. The conclusions 
finish this paper. 
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ONTOLOGIA ROZWIĄZAŃ WEB 3.0 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój Internetu dostarczył szerokich możliwości dostępu do 
rozproszonych informacji. Początkowo Internet był wykorzystywany do pozyski-
wania informacji odpowiadających zadanemu przez użytkownika zapytaniu. Wsku-
tek dalszej ewolucji Internetu zwiększona została rola użytkownika, pozwalająca 
przede wszystkim na tworzenie treści przez internautów, jednocześnie dostarczając 
wielu narzędzi i technologii wspomagających ten proces. Faza ta określana jest 
mianem Web 2.01. Obecnie nie wystarcza już możliwość szybkiej interakcji i pro-
stego wyszukiwania informacji. Internet najnowszej generacji jest oparty na kon-
cepcji Web 3.0, określanej często w literaturze jako Sieć Semantyczna (Semantic 
Web)2. Wiodącą różnicą jest możliwość dokonania powiązań znaczeniowych po-
między przesyłanymi pakietami danych i uwzględnienia przy tym odpowiedniego 
kontekstu3. 
 W związku z dynamicznym rozwojem środowiska Web 3.0 w artykule podjęto 
próbę systematyzacji wiedzy o wybranych klasach dostępnych rozwiązań seman-
tycznych. Wskazać tutaj należy na występowanie znaczących różnic pomiędzy 
dostępnymi rozwiązaniami. Poszczególne wyszukiwarki semantyczne czy portale 

                                                 
1  T. O’Reilly: What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Gen-

eration of Software, 2005, online publication: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/ 
2005/09/30/what-is-web-20.html 

2  T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila: The semantic web. Scientific American, Web On-
tology Language OWL Guide Version, maj 2001, http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 

3  J. Davies, R. Studer, P. Warren: Semantic Web Technologies: Trends and Research  
in Ontology-based Systems, Wiley 2006.  
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Web 3.0 oferują funkcjonalności odpowiadające zdywersyfikowanym potrzebom 
użytkowników, tym samym nie każde z rozwiązań sprawdzi się w danej sytuacji 
decyzyjnej. Ponadto sam proces pozyskiwania informacji na temat oferowanych 
przez te rozwiązania funkcjonalności jest procesem czasochłonnym i złożonym.  
 
 
1. Rola ontologii w zarządzaniu wiedzą 
 
 Ogromna liczba użytkowników korzystających z zasobów sieciowych, a także 
pojawiające się nowe możliwości techniczne oraz technologiczne w znaczący spo-
sób kreują dalsze kierunki rozwoju Internetu. Ewolucja większości serwisów inter-
netowych jest podstawą do wydajniejszego przetwarzania danych, a także daje 
możliwość kreowania nowych produktów dla klientów, usług, modeli biznesowych 
czy e-learningu. Jednakże powszechny dostęp do technologii powoduje występo-
wanie efektu tzw. wąskich gardeł (bottleneck), które utrudniają wyszukiwanie, eks-
trahowanie, przechowywanie oraz generowanie informacji4. Koncepcja Sieci Se-
mantycznej, zaproponowana przez T. Bernersa-Lee5, opiera się na dostarczeniu 
zautomatyzowanego dostępu do informacji, opartego na przetwarzanych maszyno-
wo znaczeniach danych, oraz heurystyk, które wykorzystują te metadane. Ściśle 
sprecyzowana reprezentacja danych semantycznych, wspierająca teorie dziedzino-
we (czyli ontologie), daje możliwość w efekcie uzyskania takiej sieci Web, która 
będzie oferowała pod względem jakościowym nowy rodzaj usług6. Czynnikiem 
umożliwiającym wykorzystanie technologii Sieci Semantycznej są ontologie7. 
 Najprościej ontologię można określić jako formalny system reprezentacji wie-
dzy8 (KRS – Knowledge Representation System), złożony z trzech głównych ele-
mentów: klasy, instancji i właściwości9. Pozyskanie ustrukturyzowanej reprezenta-
cji informacji poprzez ontologie stanowi jeden z głównych celów w związku ze 
zrozumieniem Sieci Semantycznej10. W odniesieniu do Sieci Semantycznej ontolo-

                                                 
4  D. Fensel, F. van Harmelen, H. Akkermans et al.: OnToKnowledge: Ontology-based 

Tools for Knowledge Management, In Proceedings of the eBusiness and eWork 2000 (EMMSEC 
2000), Madryt 2000. 

5  T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila: The semantic web. Scientific American…, op. cit. 
6  C. Shahabi, Y.S. Chen: Web Information Personalization: Challenges and Approaches, 

w: G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen (eds.): Databases in Networked Information Systems 
Third International Workshop, Lecture Notes in Computer Science 2822, Springer 2003, s. 1–10.  

7  D. Fensel: Ontologies: Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Com-
merce, Springer, Berlin 2003. 

8  T.S. Gruber: A translation approach to portable ontology specifications, w: Knowledge 
Acquisition 1993, vol. 5 (2), s. 199–220. 

9  B. Smith: Preprint version of chapter “Ontology”, w: L. Floridi (ed.): Blackwell Guide 
to the Philosophy of Computing and Information, Oxford: Blackwell 2003, s. 155–166. 

10  T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila: The semantic web. Scientific American…, op. cit.  
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gie odgrywają kluczową rolę we wspomaganiu procesów automatyzacji podczas 
pozyskiwania wiedzy oraz dostępu do informacji11. 
 Zastosowanie ontologii jako rozwiązania wspomagającego wybór danego 
portalu Web 3.0 czy wyszukiwarki semantycznej ma za zadanie dostarczyć właści-
wego rozwiązania, odpowiadającego uprzednio zdefiniowanym potrzebom użyt-
kownika. Niejednokrotnie użytkownik nie posiada szczegółowej wiedzy na temat 
dostępnych na rynku rozwiązań oraz oferowanych przez nie funkcjonalności. 
Głównym celem zastosowania ontologii dla rozwiązań Web 3.0 jest zapewnienie 
systematyzacji wiedzy o nich12. Zadając zapytanie o określone cechy, jakie miałoby 
posiadać preferowane przez niego rozwiązanie, w efekcie uzyskuje zbiór rozwiązań 
spełniających założone przez siebie kryterium lub kryteria. Ponadto zdefiniowanie 
wyższego poziomu szczegółowości zawęża liczbę uzyskanych wyników wyszuki-
wania13. 
 
 
2. Rozwiązania Web 3.0 
 
 Dokonując analizy klasy rozwiązań Web 3.0, wskazać należy główne cechy 
charakterystyczne dające wyraźną przewagę nad rozwiązaniami wykonanymi 
w nurcie Web 2.0. Przy portalach Web 3.0 jest to rozumienie tekstu oraz dostarcza-
nie informacji dopasowanych do jego potrzeb. Kolejnym kryterium identyfikują-
cym Web 3.0 jest semantyka. Dostępne wyszukiwarki semantyczne pozwalają na 
odszukiwanie danych informacji poprzez wpisywanie zapytania w języku natural-
nym. Boty umieszczone na portalach to kolejna cecha identyfikująca nurt Web 
3.014. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie musi już przeszukiwać portalu  
w celu odnalezienia danej informacji. Obecnie liczba dostępnych rozwiązań wyko-
nanych w technologii Web 3.0 jest ograniczona. Część spośród zidentyfikowanych 
rozwiązań jest w fazie prototypu, a tylko na niektórych stronach umieszczony jest 
wirtualny bot, którego zadaniem jest wspomóc użytkownika serwisu. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że zastosowanie Sieci Semantycznych może stanowić przyszłość 
serwisów internetowych15. Już same wyszukiwarki bazujące na Sieci Semantycznej 

                                                 
11  M. Hepp: Ontologies: state of the art, business potential, and grand challenges, w:  

M. Hepp, P. Leenheer, A. de Moor, Y. de Sure, (eds.): Semantic Web, Semantic Web Services, 
and Business Applications, Springer, Berlin Heidelberg 2007, s. 3–22.  

12  S. Sendhilkumar, T.V. Geetha, Concept based Personalized Web Search, w: J. Boley,  
V. Akerkar (eds.): TMRF e-Book Advances in Semantic Computing, 2010, no. 2, s. 79–102. 

13  Hepp M.: Semantic Web and Semantic Web Services: Father and Son or Indivisible 
Twins?, In IEEE Internet Computing 2006, vol. 10, no. 2, s. 85–88. 

14  J. Cardoso, M. Hepp, M. Lytras: The Future of Semantic Web for Enterprises, w: J. Hepp 
M. Lytras, D. Miltiadis (eds.): The Semantic Web, Springer 2008, s. 3–15. 

15  L. Yu: Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services, CRC Press 2007. 
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mają znaczącą przewagę nad zwykłymi wyszukiwarkami. Dostarczają bowiem 
najczęściej szukanej informacji w bardzo wygodnej i zrozumiałej formie. Poza tym 
istnieje możliwość zadania zapytania w języku naturalnym, bez dodatkowej ko-
nieczności wpisywania określonych słów. 
 

Tabela 1 
Portale Web 3.0 

 

 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Wątróbski, S. Wolanicka, Model oceny jako-

ści użytkowej portali WEB 3.0, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzą-
dzania Wiedzą, t. 28, Bydgoszcz 2010, s. 291–300. 

 
 Do budowy ontologii rozwiązań Web 3.0 wybrano 12 rozwiązań (Peryskop.pl, 
Songkick.com, Wezełki.pl, McKinney.com, KtoCo.pl, Hakia.com, Powerset.com, 
freebase.com, Hestia.pl, Ikea.com/pl, Focus.pl, Lot.com). Rozwiązania te są przypi-
sane do poszczególnych trzech grup: portale Web 3.0, wyszukiwarki semantyczne 
oraz strony WWW z wbudowanymi botami. Dokonując szczegółowej analizy wy-

Peryskop.pl Songkick.com Węzełki.pl McKinney.com

Dobór czcionki tak tak tak tak

Prawidłowy rodzaj typografii tak tak tak tak

Struktura tekstu tak tak tak tak

Układ nagłówków tak tak tak tak

Właściwe rozmieszczenie informacji tak tak tak tak

Jakość grafiki tak tak tak tak

Nawigacja tak tak tak tak

Dostęp do blokow tematycznych tak tak tak tak

Znak graficzny i nazwa tak tak tak tak

Układ strony głównej i podstron tak tak  - tak

Porządkowanie według działów tak tak tak -

Dostępność najważniejszych informacji tak tak tak tak

Jakość menu tak tak tak tak

Dostępna pomoc i jej możliwości  - tak tak  - 

Informacje prawne tak tak  - tak

Informacje finansowe tak tak  - tak

Dane kontaktowe tak tak tak tak

Formularz kontaktowy tak  -  -  - 

Polityka prywatności tak tak tak tak

Trójwymiarowość - - tak tak

Rozumienie tekstu tak tak tak tak

Przekaz informacji dla użytkownika tak tak tak tak

Kontent dopasowany do potrzeb 
użytkownika

tak tak tak tak

 Wybrane kryteria użyteczności i ich wartości portali Web 3.0. 
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branych rozwiązań, zidentyfikowano zbiór kryteriów charakteryzujący poszczegól-
ne portale społecznościowe. Zbiór ten stanowił podstawę dla zbudowania ontologii 
tych rozwiązań. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania przedstawiono 
wybrane szczegółowe rozwiązania dla klasy portali Web 3.0. 
 Dokonanie charakterystyki kryteriów opisujących wybrane portale stanowiło 
podstawę do budowy ontologii rozwiązań. Każdemu z portali Web 3.0 zostały 
przyporządkowane relacje z poszczególnymi klasami, powstałymi w oparciu  
o zbiór kryteriów. Na rysunku 4 przedstawiono 4 portale Web 3.0 oraz występujące 
powiązania pomiędzy nimi a poszczególnymi klasami. 
 

 
 

Rys. 1. Przykład ontologii dla portali Web 3.0. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zastosowanie ontologii oferuje możliwość definiowania poziomów szczegó-
łowości przez użytkownika, pozwalając tym samym na identyfikację tych rozwią-
zań, które odpowiadają uprzednio określonym przez decydenta wymaganiom. Por-
tale Web 3.0 zostały ocenione pod względem oferowanych funkcjonalności, nie zaś 
prezentowanej zawartości i zakresu tematycznego. W tym celu zostały utworzone 
klasy: architektura informacji, czytelność strony, funkcjonalność portalu, wiary-
godność, układ strony oraz typ rozwiązania. Tym samym dla każdego rozwiązania 
istnieje możliwość dokonania szczegółowej oceny bądź zdefiniowania pożądanego 
zbioru funkcjonalności, w oparciu o które nastąpi wybór portali spełniających te 
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wymagania. Na przykład zostało zdefiniowane kryterium: zastosowanie formularza 
kontaktowego, w oparciu o które nastąpił wybór rozwiązań. W efekcie tylko jeden 
portal (Peryskop.pl) oferuje taką możliwość. Dodatkowo kryterium to spełniają 
również rozwiązania Hakia.com oraz Powerset.com, sklasyfikowane jako wyszu-
kiwarki semantyczne (z powodu braku miejsca w artykule prezentacja wyników 
musiała zostać ograniczona). 
 

 
 

Rys. 2. Przykład wyszukiwania rozwiązań Web 3.0 w oparciu o wybrane kryterium 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule podjęto problematykę zarządzania wiedzą w obszarze portali spo-
łecznościowych. Zaprezentowano propozycję wykorzystania ontologii jako mecha-
nizmu systematyzacji wiedzy o dostępnych na rynku rozwiązaniach, jak również 
oferowanych przez nie funkcjonalności. Wykazano praktyczne możliwości wyko-
rzystania autorskiej ontologii w zakresie doboru i wykorzystania poszczególnych 
rozwiązań zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkowników serwisu. 
 Jako kierunki dalszych badan wskazać należy rozbudowę prezentowanej onto-
logii o grupy istniejących wyszukiwarek semantycznych oraz stron WWW z wbu-
dowanymi botami. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN WEBSITES 3.0 DOMAIN 
 
 

Summary 
 
 The article presents the problem of knowledge management in websites 3.0 do-
main. The proposal of an ontology application in websites 3.0 domain was proposed. 
The general aim of this ontology is to systematize and standardize the knowledge about 
available solutions on the marketplace. Furthermore it helps a decision-maker to select 
an appropriate solution. The practical examples of the Web 3.0 ontology application 
was presented as well. The conclusions finish this paper. 
 

Translated by Jarosław Wątróbski, Agnieszka Konys 
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OCENA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRZEZ PRYZMAT WYDATKÓW  
NA KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W erze wiedzy sposób konkurowania i funkcjonowania przedsiębiorstw różni 
się od dotychczasowego, gdyż jest zdeterminowany wyjątkowym charakterem do-
minującego zasobu, jakim jest wiedza. Pogląd P. Druckera, że wiedza i kompeten-
cje pracowników są dzisiaj postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego 
organizacji, jest powszechnie akceptowany1. Zgadzając się z tą opinią, należy pod-
kreślić, że zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, a nie technik czy procedur. 
To pracownicy są w organizacji najważniejsi. Ponadto pozycja konkurencyjna 
przedsiębiorstwa uwarunkowana jest coraz częściej efektywnym wykorzystaniem 
wiedzy, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa. W erze wiedzy racjonalnie działają te organizacje, które maksy-
malizując produkcję, maksymalnie wykorzystują posiadane zasoby wiedzy i infor-
macji.  
 Z analizy struktury kosztów pracy GUS wynika, że poziom wydatków na 
kształcenie i doskonalenie kadr jest zróżnicowany według rodzajów działalności  
i ulega zmianom. Analizę wydatków na kształcenie przeprowadzono na podstawie 
badań kosztów pracy przez GUS w Polsce za 2004 i 2008 rok (które przeprowadza-
ne są co cztery lata). Celem opracowania jest próba poszukiwania determinant 
zmian w wydatkach na kształcenie i doskonalenie kadr w kosztach pracy.  
 

                                                 
1  E.H. Edersheim: Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, War-

szawa 2009, s. 25. 
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1. Pojęcie wiedzy zarządzania wiedzą  
 
 Wiedza jest pojęciem bardzo szerokim i podlega podziałom na wiele kategorii. 
Jednym z istotnych podziałów jest rozróżnienie przez I. Nonakę i H. Takeuchiego 
wiedzy dostępnej (jawnej) i ukrytej. Wiedza jawna jest sprecyzowana i usystematy-
zowana. Wyraża się w postaci słów, liczb i przedstawia w formie danych, norm, 
formuł czy procedur, można ją przekazywać w formie raportów, rysunków itp.2 
Natomiast wiedza ukryta (cicha) to taka, którą trudno jest sprecyzować, można ją 
określić jako wykorzystanie umiejętności, doświadczeń czy praktyki w rozwiązy-
waniu problemów. Wiedza ukryta stanowi zasób indywidualnych umiejętności, 
doświadczeń i przekonań. Z porównania obu rodzajów wiedzy wynika, że wiedza 
ukryta jest czymś indywidualnym i trudnym do sformalizowania. Pozostaje więc 
domeną ludzi i rozwiązania informatyczne są bezsilne wobec wiedzy ukrytej.  
 Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upo-
wszechnienie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji i do zwięk-
szenia efektywności przedsiębiorstwa. Istotą zarządzania jest produktywne wyko-
rzystywanie wiedzy, która ujawnia się tylko poprzez swoje zastosowanie. Zarzą-
dzanie wiedzą jest możliwe dzięki właściwemu rozwijaniu kwalifikacji i umiejętno-
ści pracowników. Tak rozumiane zarządzanie wymaga nowego spojrzenia na pracę 
i funkcje współczesnych menedżerów, jak również wypracowania nowych modeli 
kształcenia, które w większym stopniu będą kładły nacisk na takie aspekty, jak: 
zdolności przywódcze, umiejętność motywowania, dbanie o rozwój i doskonalenie 
kompetencji pracowników3.  
 Awans wiedzy jako czynnika konkurencyjności rodzi większe zapotrzebowa-
nie na pracowników o rozległej i ciągle wzbogacanej wiedzy i doskonalonych 
umiejętnościach4. Pracownicy powinni powiększać swoje kwalifikacje w drodze 
szkoleń i kursów. Jeżeli pracodawca finansuje wydatki na szkolenie i doskonalenie 
zawodowe pracowników, ponosi koszty stanowiące element kosztów pracy. Jedno-
cześnie można powiedzieć, że nakłady te są inwestycją w rozwój pracownika. 
 
 
2. Analiza wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników  

w strukturze kosztów pracy w przekroju rodzaju działalności gospodarczej  
 
 Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników w strukturze 
kosztów pracy stanowiły w 2004 roku 0,7% kosztów pracy. Oznacza to, że prze-

                                                 
2  M. Łosiewicz: Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regio-

nu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 18. 
3  M. Walczak: Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pra-

cowników, „E-mentor” 2011, nr 1(38). 
4  S. Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 44. 
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ciętnie na kształcenie i doskonalenie zawodowe 1 pracownika przeznaczano  
21,78 zł miesięcznie5. Udział wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe 
pracowników jest zróżnicowany w przekroju rodzaju działalności gospodarczej.  
W 2004 roku najwięcej pracodawcy wydawali na kształcenie i doskonalenie zawo-
dowe pracowników w pośrednictwie finansowym – 2,2% ogółu kosztów pracy, 
transporcie i gospodarce magazynowej – 1%, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę – 0,9%. Najmniej natomiast w rybołówstwie – 0,2%, 
ochronie zdrowia – 0,3%, edukacji – 0,3%, hotelach i restauracjach – 0,3% ogółu 
przeciętnych kosztów pracy danego rodzaju działalności gospodarczej.  
 

 
 

Rys. 1.  Wydatki na kształcenie, doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie kadr  
w strukturze kosztów pracy w 2004 i 2008 r. 

Źródło:  Rocznik Statystyczny Pracy 2006…, op. cit., s. 386–389; Basta M., Nowicki J.: 
Koszy pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 96–128. 

 
 W 2008 roku nastąpiły zmiany w wysokości udziału procentowego wydatków 
na kształcenie i doskonalenie zawodowe. Jednak udział tych kosztów w kosztach 
pracy nieco zmalał. Średnie wydatki na kształcenie, doskonalenie zawodowe  
i przekwalifikowanie kadr wyniosły w 2008 roku 0,6% kosztów pracy ogółem. Ich 
udział spadł więc o 0,1%. Kwotowo są to nakłady około 23,92 zł miesięcznie na  
1 pracownika. Mamy więc do czynienia z niewielkim wzrostem nominalnym  
z 21,78 zł na 23,92 zł i jednoczesnym spadkiem udziału tych wydatków w struktu-

                                                 
5  Rocznik Statystyczny Pracy 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 388. 
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rze kosztów pracy. Wynika stąd, że inne składniki kosztów pracy rosną w więk-
szym stopniu niż wydatki na kształcenie i doskonalenie kadr.  
 Największy wzrost miał miejsce w jednostkach prowadzących działalność  
w zakresie ochrony zdrowia (z 0,3% na 0,9%), działalności usługowej (z 0,4% na 
0,5%) i administracji publicznej (z 0,5% na 0,8%). W pozostałych rodzajach dzia-
łalności udział wydatków na kształcenie i doskonalenie kadr zmalał lub pozostał 
bez zmian. 
 

Tabela 1  
Porównanie wysokości nakładów ogółem na kształcenie i doskonalenie zawodowe  

między 2008 a 2004 rokiem (zł) 
 

Rodzaj działalności, w którym zanotowano wzrost 

Zmiana kwotowa w wydatkach 
na kształcenie i doskonalenie 

(2008–2004) 

Ochrona zdrowia 22,2 
Działalność usługowa 20,9 
Administracja publiczna 19,0 
Rolnictwo 9,8 
Edukacja 6,3 
Przemysł 4,9 
Obsługa nieruchomości 4,6 
Budownictwo 1,8 
Rybactwo 1,2 
Rodzaj działalności, w którym zanotowano spadek  
Pośrednictwo finansowe -32,9 
Transport -13,5 
Handel i naprawy -5,0 
Hotele i restauracje -1,3 

 
Źródło:  obliczenia własne na podstawie: Rocznika Statystycznego Pracy 2006…, op. cit.,  

s. 368, 386–389; Basta M., Nowicki J.: Koszy pracy…, op. cit., s. 77, 96–128. 
 
 Porównując udział wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe w 2008 
r. według rodzaju działalności zauważa się, że nadal najwięcej inwestują w rozwój 
pracowników firmy prowadzące pośrednictwo finansowe – 1,3% ogółu kosztów 
pracy. Okazuje się jednak, że udział tych wydatków w strukturze kosztów pracy 
zmniejszył się w porównaniu z 2004 r. o 0,9 punktu procentowego. Po przemnoże-
niu wysokości miesięcznego kosztu pracy w danym rodzaju działalności przez pro-
centowy udział wydatków na kształcenie i doskonalenie kadr w strukturze kosztów 
pracy wyrażono kwotowo zmiany w wydatkach na kształcenie i doskonalenie za-
wodowe. Okazuje się, że w 2008 r. w pośrednictwie finansowym wydatki na do-
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skonalenie kadr spadły w porównaniu z 2004 r. o 32,92 zł miesięcznie, ze 116,22 zł 
na 83,30 zł na 1 pracownika. 
 W tabeli 1 dokonano zestawienia rodzajów działalności, w których zanotowa-
no największy wzrost i spadek wydatków na kształcenie i doskonalenie kadr. 
 Największy wzrost kwotowy w poziomie wydatków na kształcenie i doskona-
lenie zawodowe w 2008 roku w porównaniu z 2004 miał miejsce w ochronie zdro-
wia, działalności usługowej i administracji publicznej. Największy spadek wydat-
ków na kształcenie pracowników w kosztach pracy odnotowano w pośrednictwie 
finansowym, transporcie, handlu, hotelach i restauracjach6. 
 
 
3.  Ocena przyczyn zmian w poziomie wydatków na kształcenie i doskonalenie 

kadr stanowiących koszty pracy 
 
 W pierwszej kolejności zostanie podjęta próba wyjaśnienia, dlaczego  
w ochronie zdrowia, działalności usługowej i administracji publicznej miał miejsce 
największy wzrost wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe, stanowią-
cych koszty pracy. Nie ulega wątpliwości, że są to rodzaje działalności wymagające 
ciągłego pogłębiania wiedzy i kompetencji pracowników. Rosnące wydatki na 
szkolenia pracowników ujmowane w kosztach pracy świadczą o ich finansowaniu 
przez pracodawcę.   
 Przyczyną wzrostu wydatków może być wykorzystanie funduszu szkolenio-
wego tworzonego z inicjatywy pracodawcy, który pozwala na lepsze zarządzanie 
wiedzą i jej rozwojem, a ponadto jest korzystny ze względów podatkowych, ponie-
waż stanowi koszt uzyskania przychodu. Ramy prawne tej instytucji stanowią prze-
pisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy7. Zgodnie z ustawą środki zgromadzone w ramach tego funduszu powinny 
zostać przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców. Dochodami funduszu szkoleniowego 
są wpłaty pracodawców, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac, oraz 
inne wpływy. 
 Ponadto ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników i przedsiębiorców8 wprowadziła możliwość zaliczania 

                                                 
6  Szerzej: A. Bagieńska.: Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr w kosz-

tach pracy polskich przedsiębiorców, w: J. Ostaszewski (red.): Nowe wyzwania w zakresie eko-
nomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, SGH, Warszawa 2010, s. 11–22. 

7  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
DzU nr 69, poz. 415, z późn. zm. 

8  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow-
ników i przedsiębiorców, DzU nr 125, poz. 1035, z późn. zm. 
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do kosztów uzyskania przychodów wpłat na fundusz szkoleniowy i to już w mo-
mencie ich wpłaty9. 
 Z badań w ramach projektu Analiza efektywności funduszu szkoleniowego  
– instrumentu ustawowego wspierającego kształcenie ustawiczne, realizowanego 
przez IPiSS w 2006 r., wynika, że zakładowy fundusz szkoleniowy posiadały 
przede wszystkim podmioty prowadzące działalność z zakresu przetwórstwa prze-
mysłowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej i obro-
ny narodowej oraz edukacji10. Te informacje mogą sugerować, że właśnie utworze-
nie funduszu szkoleniowego spowodowało największy wzrost wydatków na kształ-
cenie zawodowe w jednostkach prowadzących działalność w zakresie ochrony 
zdrowia, działalności usługowej i administracji publicznej. W pośrednictwie finan-
sowym, transporcie, handlu, hotelach i restauracjach zanotowano spadek wydatków 
na kształcenie pracowników w kosztach pracy. Nie można jednak zakładać, że spa-
dek wydatków na kształcenie i doskonalenie w kosztach pracy świadczy o zmniej-
szeniu liczby szkoleń. Zmniejszenie ich poziomu w kosztach pracy może na pewno 
oznaczać zmniejszenie ich finansowania przez pracodawcę, ale nie musi oznaczać 
zmniejszenia rozwoju pracowników. Badania przeprowadzone przez M. Łosiewicz 
w 2007 roku w grupie 500 firm sektora MŚP z woj. pomorskiego pokazują, że na 
pytanie, jakie czynniki wpływają na powstanie wiedzy przedsiębiorstwa, 100% 
badanych firm pośrednictwa finansowego odpowiada, że posiadany kapitał ludzki. 
Podobnego zdania jest 100% badanych średnich firm zajmujących się hotelarstwem 
oraz 60% średnich firm zajmujących się transportem. 
 W badanym okresie zwiększyły się możliwości finansowania rozwoju pra-
cowników z innych źródeł niż środki pracodawcy. Na przykład skorzystanie przez 
pracowników ze szkoleń finansowanych ze środków unijnych nie znajdzie ujęcia  
w kosztach pracy. Badania przeprowadzone przez M. Łosiewicz potwierdzają, że 
największą orientację w temacie uzyskania pomocy na rozwój kapitału ludzkiego  
i wiedzy w regionie mają firmy produkcyjne, budowlane, transportowe oraz zajmu-
jące się pośrednictwem finansowym. Z tych samych badań wynika, że 93,6% firm 
mikro, 91,9% małych firm i 90% średnich inwestuje w swoich pracowników po-
przez finansowanie ich szkoleń. Czyli spadek wydatków na kształcenie kadr  
w kosztach pracy wielu przedsiębiorstw może oznaczać skorzystanie z szerokiej 
oferty szkoleń z programów UE. 
 Duże znaczenie mają środki UE zarówno z programów 2004–2006 dotyczące 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, jak i środki obecnie wykorzystywane. 
Do końca 2006 r. wsparciem w ramach SPO RZL objęto 72,3 tys. przedsiębiorstw. 
Ewaluacja działania „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” wykazała, że prawie 

                                                 
9  www.nettax.pl 
10  E. Kryńska (kierownik projektu): Analiza efektywności funduszu szkoleniowego – in-

strumentu ustawowego wspierającego kształcenie ustawiczne, s. 3. www.mpips.gov.pl 
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połowa firm korzystających ze wsparcia zauważyła poprawę w funkcjonowaniu  
w porównaniu z okresem sprzed 6 miesięcy11.  
 Obecnie realizowany jest PO Kapitał Ludzki – w którym do końca 2010 r.  
w ramach tylko priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie pod-
pisano 8,1 tys. umów na 3,8 mld zł12.  
  Mimo spadku poziomu wydatków na kształcenie i doskonalenie kadr w kosz-
tach pracy w 2008 r. należy stwierdzić, że pracodawcy w Polsce doceniają znacze-
nie wiedzy dla ich rozwoju. Badania przeprowadzone wśród 70 przedsiębiorstw  
w okresie od marca do lipca 2009 roku przez I.K. Hejduk, W.M. Grudzewskiego, 
A. Sankowską i M. Wańtuchowicz, dotyczące głównych czynników budowania 
pozycji trwałego lidera rynkowego, dowiodły, że czterema głównymi paradygma-
tami przewagi konkurencyjnej w danej firmie są: wiedza (64%), innowacje (54%), 
zaufanie (44%) (otoczenia do firmy, zaufanie wewnątrz do firmy). Jednocześnie 
ciekawe jest, że w praktyce polskich przedsiębiorstw zarządzanie reputacją ma 
większe znaczenie w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej niż zarządzanie 
wiedzą, choć w ocenie kadry menedżerskiej powinno być odwrotnie. Można więc 
sformułować wniosek, że dla polskich przedsiębiorstw wyzwaniem będzie umiejęt-
ność wcielenia w praktykę koncepcji zarządzania wiedzą13.  
   
 
Podsumowanie 
 
 W badanym okresie odnotowano zmiany w poziomie wydatków na kształce-
nie i doskonalenie kadr. Nadal najwięcej inwestują w rozwój pracowników praco-
dawcy prowadzący działalność w pośrednictwie finansowym, ale w porównaniu  
z 2004 rokiem przeznaczają na szkolenie pracowników mniej środków. Rosnące 
wydatki na szkolenie i doskonalenie zanotowano w ochronie zdrowia, administracji 
publicznej i działalności usługowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-
ka, że przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają znaczenie wiedzy i pracowników  
w ich rozwoju i podejmują działania, aby zarządzać wiedzą w kierunku umocnienia 
pozycji rynkowej. Ponad 90% przedsiębiorców inwestuje w rozwój swoich pra-
cowników. Analiza przyczyn zmian w poziomie wydatków na szkolenia pokazuje, 
że istotną rolę odegrał fundusz szkoleniowy, jako rządowy instrument ułatwiający 
planowanie rozwoju i zarządzanie wiedzą. Dzięki niemu szczególnie większe 
przedsiębiorstwa podjęły się zarządzania kształceniem ustawicznym. Duże znacze-

                                                 
11  Program Operacyjny Kapitał ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  

2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 105. 
12  www.efs.pl 
13  I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: W kierunku zarzą-

dzania drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębior-
stwa, „E-mentor” 2010, nr 1(33). 
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nie mają środki UE zarówno z programów Rozwoju Zasobów Ludzkich, jak i środ-
ki obecnie wykorzystywane, zwłaszcza Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AND EXPENDITURES ON IMPROVEMENT, 
TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL 

 
Summary 

 
 The development of a knowledge-based economy requires appropriate human 
recourses. Successful management of human recourses requires more than merely fi-
nancial incentives. What is needed is motivation by means of courses, training and other 
educational forms which will increase the competencies and skills of the employees. 
The following analysis shows a significant diversity of expenditures on improvement, 
training and retraining of personnel in the structure of the average monthly wages and 
salaries by type of activity. 
 

Translated by Anna Bagieńska 
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COMPETITIVE INTELLIGENCE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA 
INFORMACJĄ W CONTROLLINGU STRATEGICZNYM – WYNIKI BADAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W literaturze przedstawianych jest wiele teorii i metod, które w ramach two-
rzenia własnej strategii dopuszczają prognozy działań konkurencji. W niemieckim 
obszarze językowym metody te przeważnie ujęte są przez pojęcie tzw. analizy kon-
kurencyjności, jako część planowania strategicznego. Jako analizę konkurencyjno-
ści określa się analizę wszystkich danych przedsiębiorstw konkurencyjnych, które 
(to dane) mają znaczenie dla podejmowania własnych decyzji w ramach strategicz-
nego planowania w przedsiębiorstwie1. W angloamerykańskim obszarze języko-
wym dla tego określenia powstało pojęcie Competitive Intelligence. Określenie 
Competitive Intelligence zawiera w sobie systematyczne pozyskiwanie, ocenę  
i rozpowszechnianie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych danych, które 
wpływają na środowisko konkurencyjne danego przedsiębiorstwa2. 
 W ostatnim czasie coraz częściej w literaturze pojawiają się opinie, które za-
dania w zakresie redukcji niepewności w środowisku konkurencji przypisują con-
trollingowi strategicznemu. Przez pojęcie controllingu strategicznego rozumie się 
zdobywanie i analizę informacji o strukturach kosztów i rynkach zbytu przedsię-
biorstwa oraz kosztach konkurencji3. W ramach controllingu strategicznego wy-

                                                 
1  H. Kreikebaum: Strategische Unternehmensplannung, Wyd. G. Kohlhammer 1997,  

s. 121. 
2  M. Kleinaltenkamp: Strategisches Business to Business Marketing, Springer 2002, s. 44. 
3  L. Mia, B. Clarke: Market competition, management accounting systems and business 

unit performance, „Management Accounting Research”, June 1999, s. 137–158. 
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kształcił się osobny instrument – Competitive Intelligence – zajmujący się zdoby-
waniem wiedzy z zakresu rachunkowości. 
 Artykuł ten konkretyzuje pojęcie Competitive Intelligence w odniesieniu do 
controllingu strategicznego i wyjaśnia konieczność istnienia tego instrumentu.  
W artykule przedstawiono wyniki różnych badań dotyczących zastosowania Com-
petitive Intelligence w praktyce przedsiębiorstw. Na koniec został omówiony zakres 
współpracy pomiędzy controllingiem a Competitive Intelligence. 
 
 
1. Podstawy Competitive Intelligence 
 
 Competitive Intelligence jest to proces definiowania, zbierania, analizowania  
i dystrybuowania informacji na temat produktów, klientów, konkurentów i jakich-
kolwiek aspektów otoczenia organizacji potrzebnych, by wspomóc pracowników 
szczebla kierowniczego w podejmowaniu strategicznych decyzji4. Competitive 
Intelligence, czyli analiza konkurencyjności, często postrzegana jako synonim ana-
lizy konkurencji, jest pojęciem szerszym, nie polega tylko na analizowaniu konku-
rencji, ale zajmuje się również zwiększaniem konkurencyjności organizacji wzglę-
dem jej całego otoczenia i osób bezpośrednio z nią związanych: klientów, konku-
rentów, dystrybutorów, technologii, danych makroekonomicznych itd. Najważniej-
szym zadaniem Competitive Intelligence jest zdobywanie danych, ich uporządko-
wanie oraz sprawdzenie ich wiarygodności. Dla porównania, łatwo jest zdobyć na 
przykład informacje bilansowe dotyczące notowanych giełdowo przedsiębiorstw, 
trudna natomiast okazuje się ich interpretacja i związana z tym porównywalność 
różnych wielkości przedsiębiorstw jednej branży.  
 Pod względem rodzaju informacji Competitive Intelligence wyróżnia dane 
liczbowe, dane opisowe oraz tzw. praktyki organizacyjne5. Dane liczbowe bazują na 
analizie faktów, na przykład informacjach finansowych lub zdolności produkcyjnej, 
dane opisowe odzwierciedlają natomiast jakościowy stan rzeczy, na przykład kultu-
rę przedsiębiorstwa lub wizerunek marki, i w końcu organizacyjne praktyki skupia-
ją się na – dotyczących tworzenia i przebiegu – organizacyjnych aspektach konku-
rencji. Zazwyczaj Competitive Intelligence przygotowuje z pozoru niezwiązane ze 
sobą dane, które raczej niejasno wskazują na określony rozwój przedsiębiorstwa  
a następnie koncentruje się na policzalnych wielkościach. Chodzi tu najczęściej  
o rachubę wskaźników, których obiektywność jest o wiele rzadziej podważana niż 
nieprecyzyjne, subiektywne informacje.  
                                                 

4  D. Rouach., P. Santi: Competitive intelligence adds value, „European Management Jour-
nal” 2001, s. 552–559. 

5  W.B. Ashton, and G. S. Stacey: Technological intelligence in business: Understanding 
technology threats and opportunities, „International Journal of Technology Management” 1995, 
no. 10, s. 79–104. 
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 W przypadku Competitive Intelligence do analizy niezbędne mogą być umie-
jętności interpersonalne, koncepcyjne, diagnostyczne oraz analityczne. Przy czym 
przeważają najczęściej umiejętności interpersonalne. W przypadku obiektu badania 
Competitive Intelligence może skupić się wyłącznie na pozazakładowym, ze-
wnętrznym stanie rzeczy lub uzupełniająco w celu określenia relatywnych zdolno-
ści konkurencyjnych własnego przedsiębiorstwa na wewnątrzzakładowym stanie 
rzeczy. Pierwszoplanowym przedmiotem rozważań są jednak informacje zewnętrz-
ne, które najpierw muszą być zebrane z różnych istotnych środowisk. Natomiast 
późniejszą analizę przeprowadza się w oparciu o uwzględnianie wewnętrznych  
i zewnętrznych informacji. Na przykład wypowiedzi o relatywnych kosztach kon-
kurencji zakładają również szczegółową wiedzę o wartościach dotyczących wła-
snego przedsiębiorstwa jako podstawy porównania. W tabeli 1 przedstawiono prze-
gląd możliwych form Competitive Intelligence. 
 

Tabela 1  
Charakterystyka Competitive Intelligence 

 
 Działania 

Zadania Planowanie 

 

Zbieranie danych  Analiza  Rozpowszechnianie 

Rodzaje  

informacji 

Dane liczbowe Dane opisowe Organizacyjne praktyki 

Horyzont czasu Strategiczna inteligencja Taktyczna inteligencja 

Zdolności  Taktyczne  Interpersonalne Koncepcyjne  Diagnostyczne  Analityczne  

Obiekt badań Wewnątrz- i pozazakładowy Pozazakładowy   

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
2. Przegląd badań empirycznych nad Competitive Intelligence 
 
 W celu zbadania zakresu zastosowania Competitive Intelligence w praktyce 
przeprowadzono w latach 1999–2003 sześć obszernych badań. W tabeli 2 zestawio-
no różne badania empiryczne w kolejności chronologicznej. Dają się one przypo-
rządkować do trzech grup według kryteriów: wybrane perspektywy, metodyka ba-
dań, obiekty badań i obszar językowy. 
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Tabela 2  
Przegląd badań empirycznych nad Competitive Intelligence 

 

Badanie 
 

Guilding 
(1999) 

Grütter-Settele, 
Tayles 

Guilding/ 
Cravens 
(2000) 

Hesford 
(2001) 

Cravens/ 
Guilding 
(2001) 

Heinen/ 
Hoffjan 
(2003) 

Perspe-
ktywy 

controlling 
strategiczny 

Oddziaływania 
zachowań ra-
chunkowości 

Controlling 
strategiczny 

Competitive 
Intelligence 

Controlling 
strategiczny 

Controlling 
strategiczny 

Instru-
menty 

Monitoro-
wanie 
pozycji 
konkurencji 
  
Ocena 
konkurencji 
na podsta-
wie publi-
kowanych 
bilansów 
rocznych 
  
Wycena 
kosztów 
konkurencji 

Ocena konku-
rencji na pod-
stawie publiko-
wanych bilan-
sów rocznych 
 

Monitoro-
wanie 
pozycji 
konkurencji 
 
Ocena 
konkurencji 
na podsta-
wie publi-
kowanych 
bilansów 
rocznych 
 
Wycena 
kosztów 
konkurencji 

Ocena 
konkurencji 
na podsta-
wie publi-
kowanych 
bilansów 
rocznych 
 
Wycena 
kosztów 
konkurencji 
 

Monitoro-
wanie 
pozycji 
konkurencji 
  
Ocena 
konkurencji 
na podsta-
wie publi-
kowanych 
bilansów 
rocznych 
  
Wycena 
kosztów 
konkurencji 

Wycena 
kosztów 
konkurencji 

Metoda Pisemna 
ankieta 

Obserwacja, 
eksperyment  
w postaci gry 
planowej 

Pisemna 
ankieta 

Pisemna 
ankieta 

Pisemna 
ankieta 

Obserwacja, 
eksperyment 
w postaci 
gry planowej  

Obiekty 
badań 

Kierownic-
two działu 
rachunko-
wości 

Kierownictwo  
z różnych dzia-
łów 

Doświad-
czeni 
pracownicy 
rachunko-
wości 

Eksperci 
Competitive 
Intelligence 

Kierownic-
two działu 
rachunko-
wości 

Kierownic-
two z róż-
nych działów 

Obszar 
języ-
kowy 

Nowa 
Zelandia 

Niemcy USA, 
Wielka 
Brytania, 
Nowa 
Zelandia 

USA, 
Kanada 

USA Niemcy 

Wyniki  Monitoro-
wanie 
pozycji 
konkurencji 
jest naj-
częstszym  
i najpoży-
teczniej-
szym 
instrumen-
tem Com-
petitor 
Accounting 

Znajomość 
wskaźników 
wpływa na 
strategię ceny, 
zmienne koszty 
produkcji i zyski 

Competitive 
Intelligence 
jest najpo-
pularniej-
szym 
instrumen-
tem contro-
llingu 
strategicz-
nego 

Informacje 
z rachun-
kowo ści 
oddziałują 
pozytywnie 
na efek-
tywność 
Competitive 
Intelligence  

Silny 
związek 
między 
kierownic-
twem  
a użyciem 
Competitive 
Intelligence 

Gromadze-
nie informa-
cji na temat 
kosztów 
związanych 
z konkuren-
cją jest 
istotne  
i efektywne 
punktu 
widzenia 
zarządzania 
strategiczne-
go 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
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 Trzy badania przy udziale Guildinga w różnym stopniu analizują Competitive 
Intelligence z perspektywy controllingu strategicznego, jednakże odnoszą się  
– mimo różnego pokroju narodowościowego – do angloamerykańskiego obszaru 
językowego6. 
 Badanie Guildinga z 1999 r. obejmuje zastosowanie instrumentów Competi-
tive Intelligence w jednym z nowozelandzkich przedsiębiorstw. W sumie zauważo-
no o wiele większe zastosowanie instrumentów, niż wstępnie oczekiwano. Monito-
rowanie pozycji konkurencji uchodzi przy tym za najczęściej stosowany i uważany 
za najbardziej potrzebny instrument. Natomiast ocena sytuacji kosztów konkurencji 
zajmuje ostatnie miejsce. W literaturze tym właśnie dwóm instrumentom poświęca 
się najwięcej uwagi. W badaniu określone zostały również trzy czynniki, które 
wywierają znaczący wpływ na zastosowanie Competitive Intelligence: wielkość 
przedsiębiorstwa, strategia konkurencji i misja przedsiębiorstwa. 
 C. Guilding, K. Cravens i M. Tayles (2000)7 analizują w jednym z badań  
w przedsiębiorstwach z Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i z USA zastosowanie 
dwunastu różnych praktyk controllingu strategicznego. Dochodzą do wniosku, że 
trzy instrumenty Competitive Intelligence należą do technik controllingu strategicz-
nego, które wspólnie ze strategicznym określeniem ceny, to znaczy z analizą strate-
gicznych czynników sukcesu w procesie określania ceny, znalazły dalsze zastoso-
wanie. Z wyjątkiem oceny pozycji kosztów konkurencji w Nowej Zelandii wynik 
ten został potwierdzony dla trzech instrumentów we wszystkich badanych krajach. 
We wszystkich przypadkach postrzegane korzyści były o wiele wyżej oceniane niż 
ich dotychczasowa częstotliwość zastosowania.  
 K. Cravens i C. Guilding (2001) zwracają się w pisemnej ankiecie do kierow-
ników działu rachunkowości przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych, z pyta-
niem o zakres zastosowania controllingu strategicznego. Analogicznie do wcze-
śniejszych, wykraczających poza podziały na kraje badań, Competitive Intelligence 
jest dominującym tematem i najczęściej używaną techniką controllingu strategicz-
nego. 
 Badania A. Gruetter-Settele8 oraz Ch. Heinen i A. Hoffjan9 wyróżniają się na 
tle innych badań z uwagi na wybraną perspektywę i badane instrumenty. W przeci-
wieństwie do zazwyczaj przyjętej ankiety analizują one – za pomocą eksperymentu 

                                                 
6  Guilding C.: Competitor-focused accounting: An exploratory note, „Accounting, Organi-

zations and Society” 1999, no. 24(7). 
7  C. Guilding, K. Cravens, M. Tayles: An International Comparison of Strategic Manage-

ment Accounting Practices, „Management Accounting Research” 2000, vol. 11(1), s. 113–135. 
8  A. Gruetter-Settele: Verhaltenswirkung von Informationen des externen Rechnungswe-

sens, Settele, Augsburg 1999. 
9  Ch. Heinen, A. Hoffjan: The Strategic Relevance of Competitor Cost Assessment – an 

Empirical Study of Competitor Accounting, „Journal of Applied Managament Accounting Re-
search” 2005. 
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laboratoryjnego, w obydwu przypadkach w postaci gry planowej przedsiębiorstwa 
Marga – postępowanie kierownictwa z różnych działów, z niemieckiego obszaru 
językowego. A. Gruetter-Settele bada znaczenie, jakiego nabiera analiza bilansów 
przedsiębiorstw konkurencyjnych, a mianowicie sprawdza, czy powstaje związek 
między strategicznymi decyzjami przedsiębiorstwa a wiedzą o wskaźnikach ze 
sprawozdań finansowych konkurencji. A. Gruetter-Settele obserwuje rozwój strate-
gii cenowej, zmienne koszty produkcji i kształtowanie się zysku.  
 Ch. Heinen i A. Hoffjan przeprowadzają z kolei swoje badania w kontekście 
controllingu strategicznego. Badają przy użyciu tej samej gry planowej przedsię-
biorstwa, czy i jak informacje na temat kosztów konkurencji wpływają na sposoby 
zachowań przy podejmowaniu decyzji. Wyniki pokazują, że kierownicy zajmujący 
się kosztami, którzy są o nich poinformowani, zachowują się inaczej niż kierownicy 
zajmujący się kosztami nieposiadający takiej wiedzy. Wiedza na temat silnych stron 
konkurencji na płaszczyźnie kosztów wpływa na strategiczne działania decydentów. 
Doinformowani kierownicy dostosowują swoje działania do wymagań rynku. Sto-
sują ekspansywną politykę wielkości produkcji oraz agresywną politykę cenową. 
Zastosowanie instrumentu wyceny kosztów konkurencji prowadzi w końcu poprzez 
konsekwentne przemodelowanie strategii do dużego sukcesu przedsiębiorstwa. 
 Badania J.W. Hesforda10 różną się od pozostałych pięciu perspektywą i obiek-
tem badań. Tutaj ankietowani są członkowie Society of Competitive Intelligence 
Professionals odnośnie użycia informacji z dziedziny rachunkowości w ramach 
Competitive Intelligence. Prezentowane wyniki badań wskazują, że konkurencja, 
organizacyjne wsparcie i wiedza z dziedziny rachunkowości prowadzą do zwięk-
szonego popytu na informacje w ramach Competitive Intelligence. Użycie informa-
cji z zakresu rachunkowości wpływa pozytywnie na efektywność działań w dzie-
dzinie Competitive Intelligence. Dane z dziedziny rachunkowości wydają się więk-
szą pomocą w procesie strategicznego podejmowania decyzji niż źródła informacji 
wykorzystywane przez pracowników Competitice Intelligence. Informacje  
z dziedziny rachunkowości uchodzą za niezawodne i mało zniekształcone, podczas 
gdy jakościowe informacje, na przykład doniesienia prasowe, są pod silnym wpły-
wem samej konkurencji. Jak wynika z badań, efektywność Competitive Intelligence 
oddziałuje pozytywnie na sukces przedsiębiorstwa.  
 
 
  

                                                 
10 Hesford J.W.: An empirical investigation of accounting information use in Competitive 

Intelligence, materiały konferencyjne, Washington University in St. Louis, Tuesday, August 14, 
2001. 
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Podsumowanie 
 
 Wyniki badań powinny zachęcić controllerów do tego, aby nie tylko koncen-
trowali się na swojej tradycyjnej, skupionej na wewnętrznych działaniach pracy, ale 
także współdziałali przy staraniach przedsiębiorstwa w dziedzinie Competitive In-
telligence. Zadaniem controllingu jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 
finansowych. Controlling i Competitive Intelligence mają podobne cele. Obydwie 
dziedziny wiedzy akumulują i analizują dużą liczbę informacji w celu wspierania 
strategicznych decyzji. Używane przez Competitive Intelligence informacje wyma-
gają – inaczej niż regularnie przygotowane dane dla sprawozdawczości wewnętrz-
nej – szczegółowej znajomości ich właściwego kontekstu. Często właściwe znacze-
nie informacji można wydobyć dopiero w połączeniu z innymi, przychodzącymi 
informacjami. Tak więc controlling potrzebuje wsparcia w postaci zewnętrznej 
analizy Competitive Intelligence, aby uporządkować informacje w logiczny zwią-
zek. Dopiero poprzez połączenie nieprecyzyjnych i konkretnych informacji zdoby-
wa się jasność co do podstawowych wyznaczników działania i rozumie się zamiary 
konkurentów.  
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COMPETITIVE INTELLIGENCE AS A MODERN TOOL OF INFORMATION 
MANAGEMENT USED IN STRATEGIC CONTROLLING 

 
 

Summary 
 
 The emerging deficit in Competitive Intelligence leads to boosted coherence of 
controlling system with competition of information related. For collection and analyses 
of information from domain of accountancy, with particular consideration of competi-
tion, a notion for Competitive Intelligence has been developed. Carried empirical re-
search indicate factors for these instruments and prove their efficiency in strategic con-
trolling. 
 

Translated by Dagmara Chachuła 
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KIERUNKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych spowodowane transforma-
cjami gospodarczymi całego świata przyczyniły się do tworzenia nowych modeli 
zarządzania oraz nowych rozwiązań organizacyjnych. Współczesne wyzwania sta-
wiane przez organizacjami znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie koncepcji 
zarządzania. Coraz częściej mówi się o organizacjach uczących się, zwinnych, inte-
ligentnych, opartych na wiedzy, sieciowych, fraktalnych oraz wirtualnych1.  
 Toteż w artykule niniejszym autorka zaprezentowała koncepcję organizacji 
wirtualnych oraz znaczenie, jakie dla sukcesu rynkowego tych organizacji ma za-
rządzanie wiedzą pracowników. 
  
 
1. Cechy organizacji wirtualnej 
 
 Pojęcie wirtualności jest ściśle związane z rozwojem technologii informacyj-
nych oraz niewyobrażalnych wcześniej możliwości, jakie technologie te stwarzają 
dla organizacji. Przyjmując znaczenie wirtualności zaprezentowane przez  
U.J. Franke2 w swoim opracowaniu, wyróżnia się cztery wymiary wirtualności, 
jakie można zastosować w odniesieniu do obiektów, czyli: 

                                                 
1  M. Najda-Janoszka: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010,  

s. 35–41. 
2  U.J. Franke: The Concept of Virtual Web Organizations and its Implications on Chang-

ing Market Conditions, „Electronic Journal of Organizational Virtualness” 2001, no. 4, s. 47–48. 
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 pozorność – jako obiektu nierzeczywistego, który jednak istnieje, 
 dematerializacja – wspomaganie technologiami informacyjno-komunika-

cyjnymi pozwala na tworzenie niematerialnych przepływów i struktur, 
 potencjalność – w odniesieniu do szeregu możliwości, 
 zmienność – zdolność do natychmiastowych reakcji na sygnały otoczenia  

i dokonywanie przekształceń.  
 Pojęcie wirtualności pierwotnie odnosiło się do specyficznych technicznych  
i technologicznych rozwiązań, takich jak sztuczna rzeczywistość, maszyna czy 
pamięć wirtualna. W konsekwencji rozwoju technologii i ich coraz szerszego zasto-
sowania w organizacji możliwości dostosowawcze organizacji zmieniły się diame-
tralnie. Komercyjne wykorzystanie Internetu zmieniło oblicze marketingu3 i sposo-
bu komunikowania się z rynkami, natomiast rozwój technologii mobilnych pozwo-
lił na tworzenie elastycznych struktur organizacyjnych.  
 Korelacja zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologiczno-komunika-
cyjnych z nowoczesnymi modelami biznesowymi przyczyniła się do stworzenia 
koncepcji procesu wirtualizacji organizacji w skład, którego wchodzą takie etapy, 
jak4: 

 identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji, 
 kształtowanie nowej konfiguracji procesów wokół zdefiniowanych kompe-

tencji kluczowych, 
 definiowanie wartości dodanej dla tworzonej sieci powiązań, 
 rekonfigurowanie organizacji. 

 Szerokie spektrum działań, jakie mogą zostać podejmowane w całym procesie 
wirtualizacji organizacji, przyczynia się do braku jednoznacznego zdefiniowania 
organizacji wirtualnej oraz cech takiej organizacji. W teorii zarządzania organizacje 
wirtualne rozpatruje się w dwóch ujęciach: wąskim i szerokim. 
 W znaczeniu wąskim – organizacja wirtualna to organizacja zdecentralizowa-
na geograficznie, wykorzystująca do wewnętrznej komunikacji nowoczesne techno-
logie informacyjne5. Organizacja taka nie istnieje jako całość w określonej lokaliza-
cji. Natomiast w znaczeniu szerszym – organizację wirtualną postrzega się jako 
zbiór elementów organizacyjnych, na które mogą składać się zarówno przedsiębior-
stwa, jak i osoby indywidualne współpracujące ze sobą w określonym celu gospo-

                                                 
3  H.A. Wuthrich, A. Philipp: Virtualle Unternehmensnetzwerke, „IO Management” 1998, 

vol. 67, no. 11. 
4  M.K. Moselein: Die virtuelle Organisation: Von der Idee zur Wettbewerbstrategie,  

w: M. Rohde, M. Rittenbruch, V. Wulf (Hesg.): Auf dem Weg zur virtuellen Organisation, Physi-
ca-Verlag, Heidelberg 2001, za: M. Najda-Janoszka: Organizacja wirtualna…, op. cit., s. 41–44. 

5  W. Appel, R. Behr: Towards the theory of Virtual Organizations: A description of their 
formation and figure, „Newsletter” 1998, no. 2, s. 23, www.virtual-organization.net 
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darczym, po osiągnięciu którego organizacja taka może automatycznie przestać 
istnieć6. 
 Z powyższego wynika, że model organizacji wirtualnej uzależniony jest od 
wielu parametrów, których znaczenie i siła oddziaływania na ostateczny kształt 
organizacji wynikają z przyjętego modelu biznesowego.  
 M. Brzozowski7 w swojej pracy zidentyfikował następujące cechy organizacji 
wirtualnej, przytaczane przez polskich menedżerów: 

 dążenie do jak najszerszego wykorzystania technologii informacyjnych, 
 duża elastyczność i szybkość działania, 
 koncentracja na kluczowych kompetencjach, 
 możliwość działania globalnego, 
 indywidualizacja produktów, 
 brak granic, bazowanie na zaufaniu, 
 duży nacisk na zarządzanie wiedzą, 
 współpraca niezależnych podmiotów. 

 Przytoczone cechy organizacji wirtualnej postrzegane przez menedżerów 
pozwalają na stwierdzenie, że aspektem, który nabiera znaczenia w procesie wirtu-
alności polskich organizacji, jest przede wszystkim stosowanie nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych w celu jak najlepszej komunikacji, pozwalającej na szybkie 
transferowanie wiedzy między podmiotami wchodzącymi w skład organizacji.  
Z tego powodu właściwe zarządzanie wiedzą obok stosowania nowoczesnych tech-
nologii stanowi kluczowy problem w organizacjach wirtualnych.  
 
 
2. Znaczenie wiedzy w organizacji wirtualnej 
 
 Dla organizacji wirtualnych wiedza obok informacji jest kluczowym zasobem. 
Najczęściej wiedza definiowana jest w sposób potoczny jako ogół przeświadczeń 
na określony temat.  
 Tworzenie organizacji wirtualnych we współczesnej gospodarce spowodowa-
ło między innymi wzrost liczby tzw. organizacji opartych na wiedzy, czyli działają-
cych i generujących obrót gospodarczy poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętno-
ści swoich pracowników8.  

                                                 
6  R. Bultje, J. Wijk: Taxonomy of Virtual Organizations, based on definitions, characteris-

tics and typology, „Newsletter” 1998, no. 2, s. 8, www.virtual-organization.net 
7  M. Brzozowski: Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności go-

spodarczej, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, 
s. 154–155. 

8  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem za-
rządzania wiedzą, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku 
Światowego, KBN, Warszawa 2003, s. 178–180. 
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 Z tej perspektywy wyróżnia się zazwyczaj cztery poziomy wiedzy: 
 wiedzę indywidualną – posiadaną prze pracownika, 
 wiedzę grupy – tworzoną w trakcie realizacji zadań zespołowych poprzez 

dyskusje, wymianę poglądów, 
 wiedzę organizacji – traktowaną jako systemowe ujęcie wiedzy wszystkich 

pracowników i grup pracowniczych, 
 wiedzę międzyorganizacyjną – jako system wzajemnych powiązań między 

organizacjami współpracującymi ze sobą i współdzielącymi się zasobami 
informacyjnymi9.  

 W tej czteropoziomowej strukturze wiedzy w organizacji człowiek stanowi 
podstawowy element, który może wiedzę wytwarzać i przetwarzać. Tylko człowiek 
dokonuje czynności, które są wiedzotwórcze. Pozostałe poziomy wiedzy w organi-
zacji są personifikacjami10. Z tego powodu w tworzeniu organizacji wirtualnych 
dąży się do pozyskiwania pracowników oraz organizacji charakteryzujących się 
wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej.  
 Zarządzanie wiedzą pracowników poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami 
ludzkimi stanowi podstawowy problem organizacji wirtualnych. 
 Znaczenie pracowników w organizacjach wirtualnych jest znacznie większe 
niż znaczenie pozostałych zasobów. Wynika to z faktu, że struktura organizacji 
nakierowana jest na tworzenie wartości dodanej poprzez efektywne wykorzystanie 
wiedzy pracowników11. 
 W organizacjach, w których dąży się do osiągania przewagi konkurencyjnej 
poprzez zarządzanie potencjałem wiedzy, pracownik musi nie tylko efektywnie 
wykorzystywać posiadaną wiedzą, ale powinien przede wszystkim współtworzyć  
i generować nową wiedzę.  
 Pracownicy jako zasób przedsiębiorstwa mogą stanowić główne źródło two-
rzenia przewagi konkurencyjnej. Aby jednak tak było, zarządzanie zasobami ludz-
kimi wymaga stosowania nowoczesnych technik i narzędzi zarządzania, które  
z jednej strony tworzą wielopłaszczyznowy system motywowania, a z drugiej przy-
czyniają się do przywiązania pracownika do organizacji na zasadzie dobrej woli,  

                                                 
9  I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000,  

s. 48–67. 
10  J. Gołuchowski: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wy-

dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 35–36. 
11  B. Onak-Szczepanik: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospo-

darce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skandia), w: M. Woźniak (red.): Kapitał ludzki  
i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ekonomia nr 7, Rzeszów 2004, s. 121–123. 
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a nie przymusu ekonomicznego. W takich organizacjach pracownicy powinni cha-
rakteryzować się następującymi cechami12: 

 niezależnością,  
 odpowiedzialnością, 
 pragmatyzmem, 
 chęcią identyfikowania się z wykonywanymi zadaniami, jak również miej-

scem pracy, 
 racjonalizmem, 
 dążeniem do rozwoju.  

 W organizacjach wirtualnych dobór właściwych metod i narzędzi zarządzania 
zasobami ludzkimi staje się tym bardziej istotny, że niejednokrotnie pracownicy 
mogą mieć trudność z identyfikowaniem się z organizacją, która istnieje tylko ze 
względu na konkretny cel gospodarczy. Dlatego tym bardziej istotne jest kreowanie 
w świadomości pracowników bezpośrednich związków z osiąganymi wynikami 
ekonomicznymi oraz sukcesem w realizacji określonych zadań. 
 Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, a także dobór odpowiednich metod 
i narzędzi motywowania oraz oceny pracownika przyczyniają się do lepszego gene-
rowania wiedzy indywidualnej, a to stanowi podstawową determinantę wzrostu 
kapitału intelektualnego całej organizacji. 
 W kolejnym punkcie artykułu zostaną pokrótce omówione główne grupy in-
strumentów pozwalających na doskonalenie procesu zarządzania wiedzą.  
 
 
3. Instrumenty zarządzania wiedzą 
 
 W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji rachunek ekonomicz-
ny posiada szeroki wachlarz instrumentów13. Instrumenty te można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy. Pierwsza dotyczy narzędzi stosowanych do analizy i oceny 
wykonywanej w oparciu o wielkości ilościowe. Z perspektywy zarządzania wiedzą 
w organizacjach wirtualnych mierniki te są niewystarczające. 
 Druga grupa instrumentów – to narzędzia pozwalające na uzyskiwanie ocen 
wynikających z łączenia cech ilościowych oraz jakościowych, które podlegają oce-

                                                 
12  G. Gierszewska: Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,  

w: J. Kisielnicki (red.): Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawni-
cza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003, s. 70–74. 

13  K. Barabasz: Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego, 
w: „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 2003 nr 4, s. 24; Pietrzak G.: Controlling gospo-
darki zasobami przedsiębiorstwa, w: E. Nowak (red.): Controlling w przedsiębiorstwie. Koncep-
cje i instrumenty; ODDK Gdańsk 2003, s. 123–125; A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludz-
kimi, PWE, Warszawa 2003, s. 157; M. Nieplowicz: Controlling personalny w zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi, w: E. Nowak (red.): Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warsza-
wa 2004, s. 180–181. 



Kierunki zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej 461

nie. Mierniki stosowane w tej grupie pozwalają odnosić się nie tylko do takich war-
tości ilościowych, jak liczba zatrudnionych czy koszty, ale pozwalają na dokonanie 
oceny wielu aspektów jakościowych – jak zasoby intelektualne, związek jakości 
zasobów ludzkich z oceną klientów itd.14 W tej grupie zwykło się wymieniać takie 
narzędzia, jak:  

 analiza wartości – która ma pozwolić na ustalenie relacji między kosztami 
zasobów ludzkich a poziomem jakości świadczonych usług ocenianym 
przez klientów. Metoda ta jest szczególnie chętnie wykorzystywana w fir-
mach informatycznych, gdzie jakość zasobów ludzkich i wiedza mają 
szczególne znaczenie dla całego procesu wytwórczego15; 

 system pytań kontrolnych – instrument polegający na wdrożeniu systemu 
samooceny pracowników, pozwala skwantyfikować i wyrazić w sposób 
ilościowy zidentyfikowane mierniki jakościowe16; 

 motywacyjny system wynagradzania – skorelowany z wynikami ekono-
micznymi organizacji wirtualnej17; 

 strategiczna karta wyników – pozwala na ocenę zasobów ludzkich z czte-
rech perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju 
organizacji. Wykorzystanie strategicznej karty wyników umiejscawia pra-
cownika organizacji wirtualnej jako motywatora wszystkich zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych. To wymusza większą dbałość o system motywacyj-
ny, przyczyniający się do poprawy jakości informacji i komunikacji mię-
dzy pracownikami poprzez dostępność szkoleń i możliwość rozwoju18; 

 Skandia Intellectual Capital Navigator – metoda została opracowana przez 
zespół L. Edvinssona dla potrzeb firmy ubezpieczeniowej Skandia. Wzo-
rowana jest na Strategicznej Karcie Wyników19, skupiającej się na mierze-
niu kapitału intelektualnego organizacji i zarządzaniu wiedzą pracowni-
ków. Struktura metody Navigatora jest jednak bardziej rozbudowana i za-
wiera większą liczbę wskaźników. Umożliwia pomiar kapitału intelektual-
nego w obrębie pięciu głównych obszarów: finansów, klientów, procesów 
biznesowych, pracowników, rozwoju. Z perspektywy zarządzania wiedzą 
metoda Skandii ma szczególne znaczenie, ponieważ kluczowymi elemen-
tami są: zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez ich bezpośredni 

                                                 
14  I. Chomiak-Orsa: Controlling personalny w kontekście zarządzania wiedzą i kapitałem 

intelektualnym organizacji, w: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.): Rachunkowość a controlling, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wrocław 2010, s. 63–72. 

15  J. Hatch: More for less, Informationweek, 27 stycznia 2003, CMP Media, s. 75. 
16  A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zakładu Narodowego  

im. Ossolińskich, Wrocław 1996, s. 158. 
17  S. Borkowska: Strategie wynagrodzeń. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2003, s. 62. 
18  K. Barabasz: Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie…, op. cit., s. 11. 
19  Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 21–22. 
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udział w ocenie działań organizacji i wzmocnienie świadomości w pracow-
nikach, które dotyczą ich bezpośredniego wpływu na wyniki organizacji. 

 Determinantą poszukiwań narzędzi pozwalających na ocenę i zarządzanie 
zasobami wiedzy jest ciągły wzrost liczby organizacji, których funkcjonowanie 
wynika z wykorzystania zasobów wiedzy pracowników w nich pracujących. We 
współczesnej gospodarce kapitał intelektualny i wiedza są podstawowymi źródłami 
przewagi konkurencyjnej20. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W przypadku organizacji wirtualnych tradycyjne metody i instrumenty ra-
chunkowości zarządczej koncentrujące się na analizie i ocenie zasobów material-
nych organizacji są niewystarczające. Organizacje – nie tylko wirtualne – coraz 
częściej funkcjonują i generują przychody w oparciu o wykorzystanie zasobów 
niematerialnych, czyli przede wszystkim wiedzy pracowników. Analiza i ocena 
tego zasobu, który staje się kluczowy z perspektywy uzyskania sukcesów rynko-
wych, są niezwykle istotne, lecz są ciągle niezwykle trudne ze względu na ich nie-
mierzalny charakter. Z problemem tym boryka się wiele organizacji, zwłaszcza 
nastawionych na wykorzystanie zasobów wiedzy. Tymczasem transformacja orga-
nizacji wynikająca z przemian gospodarki wytwórczej nastawionej na produkty 
przemysłowe na gospodarkę opartą na wiedzy wymusza na organizacjach koniecz-
ność pomiaru i oceny kapitału intelektualnego i zasobów wiedzy. W artykule opisa-
ne zostały przesłanki tworzenia organizacji wirtualnych, znaczenie, jakie odgrywa 
dla tych organizacji zarządzanie wiedzą oraz podstawowe grupy instrumentów, 
które mogą być stosowane w ocenie zasobów ludzkich i zarządzania wiedzą. Poza 
licznymi miernikami typowo ilościowymi coraz większego znaczenia nabierają 
wszystkie metody i narzędzia pozwalające na tworzenie niefinansowych modeli 
oceny. Ze względu na przeglądowy charakter artykułu zostały w nim tylko zasygna-
lizowana cechy i klasy nowoczesnych instrumentów pozwalających na ocenę zaso-
bów ludzkich oraz zarządzanie wiedzą.  
 
 
  

                                                 
20  A. Sopińska: Przewaga konkurencyjna, w: P. Wachowiak (red.): Pomiar kapitału intelek-

tualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 10–15. 
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DIRECTIONS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT  
IN THE VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 
 The search for new organizational solutions due to the economic transformations 
have contributed to the creation of new models of governance and new organizational 
solutions. Contemporary challenges of organizations are reflected in the increasing 
number of management concepts. More and more talk about learning organizations, 
agile, intelligent, knowledge-based, network, fractal or virtual. Hence, in this paper the 
author presented the concept of virtual organizations and the importance for market 
success of these organizations is to manage workers knowledge.  
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ZASTOSOWANIE MAPY POJĘĆ JAKO STANDARDU REPREZENTACJI WIEDZY 
W ANALIZIE WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH1  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W biznesowym środowisku, gdzie szybki i wiarygodny dostęp do wiedzy jest 
kluczowym czynnikiem sukcesu, istotne staje się sprawne przetwarzanie danych 
i informacji skutkujące pozyskaniem nowej wiedzy dotyczącej przedsiębiorstwa.  
W związku z tym organizacje coraz bardziej są zainteresowane wspieraniem proce-
sów zarządzania wiedzą poprzez zastosowanie technologii informatycznych pozwa-
lających na jej odpowiednią integrację oraz wyszukiwanie2.  
 Kluczowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa są 
wnioski wynikające z analizy wskaźników ekonomicznych, które stanowią relację 
pomiędzy różnymi powiązanymi wielkościami, ustalonymi dla uzyskania założo-
nych wartości poznawczych3. Zależności między wskaźnikami mogą być zarówno 
strukturalne, jak i semantyczne. Przy czym wiedza o powiązaniach semantycznych 
oraz wynikających z nich wniosków dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa 
jest często w posiadaniu tylko doświadczonych analityków finansowych. Badania 

                                                 
1  Tekst powstał w ramach projektu badawczego N N111 284038 pt. Wizualna eksplora-

cja danych z wykorzystaniem mapy pojęć w analizie wskaźników oceniających funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2  Zob. J. Wurzer, S. Smolnik: Towards an automatic semantic integration of information, 
w: L. Maicher, L.M. Garshol (eds.): Subject-centric computing. Fourth International Conference 
on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2008, Leipziger Beiträge zur Informatik: Band 
XII, Leipzig 2008, s. 169. 

3  T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 158. 
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przeprowadzone przez E. Awada i H. Ghaziriego, opublikowane w 2004 roku, po-
twierdzają sformułowane w 1995 roku przez I. Nonaka i H. Takeuchiego stwier-
dzenie, że aż 95 procentów informacji jest przechowywanych jako wiedza ukryta4. 
Dlatego nadal problemem wymagającym rozwiązania jest sposób pozyskiwania 
i zapisywania wiedzy ekspertów, aby z jednej strony wspomóc wyszukiwanie istot-
nych informacji w procesie analizy ekonomicznej wskaźników, ale i zarazem po-
przez odpowiednie przetwarzanie danych umożliwić odkrywanie nowej wiedzy. 
Wymaga to powiązania dwóch istotnych zagadnień: reprezentacji wiedzy w syste-
mie informatycznym, która pozwalałaby również na przekształcanie wiedzy ukrytej 
w wiedzę jawną, oraz zastosowania, oprócz tradycyjnych metod wyszukiwania 
informacji, rozwiązań pozwalających na przeszukiwanie kontekstowe. Coraz więk-
szą uwagę zwraca się na wykorzystanie w tym zakresie technologii semantycznych, 
takich jak mapa pojęć (topic map), jako rozwiązanie, które można wykorzystać do 
wyszukiwania i pozyskiwania unikatowych informacji 5. 
 Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania standar-
du mapy pojęć do reprezentacji wiedzy dotyczącej analizy wskaźników ekonomicz-
nych na bazie wstępnej weryfikacji autorskiej aplikacji zbudowanej dla wskaźnika 
zwrotu rentowności inwestycji (ROI) według modelu Du Ponta.  
 
 
1. Mapa pojęć standardem reprezentacji wiedzy 
 
 Mapa pojęć jest standardem ISO (13250:20036) reprezentacji wiedzy, której 
głównym celem jest uporządkowanie informacji poprzez semantyczne powiązania 
pojęć. Stanowi ona abstrakcyjną strukturę, pozwalającą odwzorować wiedzę z danej 
dziedziny oraz umożliwiającą przeglądanie odpowiednich zasobów z nią związa-
nych7. Mapa pojęć może reprezentować złożone struktury baz wiedzy8, stając się 
przydatnym modelem reprezentacji wiedzy9, gdzie można zastosować wielokrotne 
                                                 

4  C. Sanin, E. Szczerbicki, C. Toro: An OWL Ontology of Set of Experience Knowledge 
Structure, „Journal of Universal Computer Science” 2007, vol. 13, no. 2, s. 209. 

5  Zob. m.in.: J. Wurzer, S. Smolnik: Towards an automatic…, op. cit. 
6  Standard mapy pojęć został opublikowany w 2000 roku jako norma ISO13250:2000. Ge-

nezą jego powstania była potrzeba stworzenia technologii pozwalającej na uporządkowanie dużej 
liczby zasobów informacyjnych w ramach ich semantycznego indeksu. Pod koniec 2001 r. norma 
ta została zmieniona na ISO 13250:2003 i opiera się na języku eXtensible Markup Language 
(XML). Dlatego ten standard jest również określany jako eXtensible Topic Map (XTM). 

7  Zob. L.M. Garshol, G. Moore: Topic Maps – Data Model, w: ISO/IEC JTC 1/SC34, Jan-
uary 2005, wersja internetowa: http://www.isotopicmaps.org/sam/sam-model/ 

8  H. Arndt, H. Graubitz, S. Jacob: Topic Map based Indicator System for Environmental 
Management Systems, 2008, wersja internetowa: http://www.iai.fzk.de/Fachgruppe/GI/litArchive 

9  Zob. G.R. Librelotto, R.P. Azevedo, J.C. Ramalho, P.R. Henriques: Topic maps con-
straint languages: understanding and comparing, „International Journal of Reasoning-based 
Intelligent Systems” 2009, vol. 1, no. 3/4, s. 174. 
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indeksowanie kontekstowe. Wynika to z konstrukcji mapy pojęć, która składa się  
z trzech elementów: pojęć, powiązań (to jest relacji występujących pomiędzy poję-
ciami) oraz wystąpień (zwanych również instancjami, czyli indeksowanych źródeł 
informacji związanych z danym pojęciem).  
 W ramach jednej, dobrze zdefiniowanej aplikacji mapy pojęć występuje moż-
liwość scalania różnorodnych struktur, schematów, metadanych, taksonomii itd.  
W taki sposób można zbudować sieć semantyczną ponad zasobami informacji, 
która pozwala na łatwą nawigację po rozproszonych źródłach danych10, opierając 
się tylko na kontekście informacji. Aplikacja mapy pojęć może pełnić w pewnym 
sensie rolę interfejsu między użytkownikiem a różnymi zasobami danych. Takie 
podejście pozwala, za pomocą jednego modelu danych, na dostęp do różnych zaso-
bów istniejących w przedsiębiorstwie systemów informatycznych.  
 Standard mapy pojęć bardzo dobrze nadaje się do odwzorowania ontologii, 
która odgrywa kluczową rolę w wielu praktycznych zastosowaniach reprezentacji 
wiedzy. Tworzenie aplikacji mapy pojęć pozwala na odwzorowanie ontologii przy-
gotowanej zarówno przez jednego, jak i kilku ekspertów z danej dziedziny. Istotną 
cechą, zwłaszcza w kontekście odwzorowania ontologii wskaźników ekonomicz-
nych, jest możliwość – bez zbędnych nakładów – modyfikowania już istniejącego 
programu mapy pojęć. Wśród zalet należy również wymienić, na co zwraca uwagę 
także L.M. Garshol11, że jako standard ISO jest rozwiązaniem niezależnym od pro-
ducenta i od platformy, co pozwala organizacji na wybór dowolnego narzędzia do 
tworzenia aplikacji mapy pojęć bez względu na wdrożony w przedsiębiorstwie 
system informatyczny. 
 Zdolność do łączenia pojęć z zasobami informacyjnymi, odpowiadającymi ich 
kontekstowi, znajdującymi się w dowolnym miejscu, i do organizowania tych zaso-
bów zgodnie z daną ontologią sprawia, że mapa pojęć może być istotnym elemen-
tem w rozwoju nowej generacji rozwiązań typu web-aware do zarządzania wie-
dzą12.  
 
 

                                                 
10  Zob. m. in.: J. Korczak, H. Dudycz: Approach to Visualisation of Financial Information 

using Topic Maps, w: B.F. Kubiak, A. Korowicki (eds.): Information Mangement, Gdansk Uni-
versity Press, Gdansk 2009, s. 88–89; G.E. Weber, R. Eilbracht, S. Kesberg: Topic Maps as Ap-
plication Data Model for Subject-centric Applications, w: Maicher L., Garshol L. M. (eds.): 
Subject-centric computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Appli-
cations, TMRA 2008, Leipziger Beiträge zur Informatik: Band XII, Leipzig 2008., s. 1.  

11  L.M. Garshol: A new approach to semantic integration, w: L. Maicher, L.M. Garshol 
(eds.): Information Wants to be a Topic Map, TMRA 2010, Leipziger Beiträge zur Informatik: 
Band XXIV, Leipzig 2010, s. 120.  

12  G.R. Librelotto, R.P. Azevedo, J.C. Ramalho, P.R. Henriques: Topic maps…, op. cit.,  
s. 174. 
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2. Ontologia wskaźników ekonomicznych 
 
 Wskaźniki ekonomiczne mogą stanowić użyteczne narzędzie do analizy osią-
ganych przez przedsiębiorstwo rezultatów oraz do planowania jego działalności. 
Stanowią też podstawę informacyjną w procesie podejmowania decyzji, ale tylko 
wtedy, kiedy są właściwie wyselekcjonowane, obliczone i zinterpretowane. Przy-
datność informacyjna wskaźników zależy od dokładnego zrozumienia przez kadrę 
kierowniczą logiki obliczania tych miar oraz istniejących między nimi nie tylko 
powiązań strukturalnych, ale i semantycznych13. Analiza wskaźników ekonomicz-
nych jest tym obszarem, w którym mamy do czynienia z pozyskaniem unikatowej 
wiedzy będącej wynikiem połączenia doświadczenia i ukrytej wiedzy eksperta, 
przetwarzania danych oraz uzyskanych ad hoc istotnych informacji.  
 Zdaniem B. Smitha systemy informatyczne do tej pory nie były w stanie au-
tomatycznie generować algorytmów związanych z przetwarzaniem rachunku zy-
sków i strat oraz bilansu na podstawie dwóch zestawów norm14. Może to zmienić 
budowanie systemów na bazie ontologii aktywów, zobowiązań itp. Ontologia jest 
tutaj formalną konceptualizacją określonej dziedziny15. Umożliwia ona opis wiedzy 
za pomocą zidentyfikowanych pojęć oraz powiązań istniejących między nimi (włą-
czając w to wzajemne relacje, związki przyczynowo-skutkowe oraz właściwości). 
W ten sposób powstaje formalny opis w postaci modelu, który jest zrozumiały dla 
człowieka oraz możliwy do przetwarzania przez system informatyczny. 
 Budowanie ontologii dla wybranego fragmentu analizy wskaźników ekono-
micznych ma tę zaletę, że można ją stosunkowo łatwo modyfikować. Jest to istotne, 
ponieważ nie ma jedynego uniwersalnego systemu wskaźników ekonomicznych, 
który byłby stosowany we wszystkich organizacjach gospodarczych. Poza tym 
sporo przedsiębiorstw używa wielu modeli oceny prowadzonej działalności na pod-
stawie analizy różnorodnych wskaźników16. Można zatem zbudować wiele ontolo-
gii, które zostaną odwzorowane w kilku programach mapy pojęć. W ten sposób 
można utworzyć mapę pojęć odwołującą się do zasobów danych znajdujących się  
                                                 

13  Zob. H. Dudycz: Przesłanki użycia mapy pojęć do prezentacji ontologii analizy wskaźni-
ków ekonomicznych, w: T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.): Systemy wspomagania organizacji 
SWO 2010, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 164. 

14  B. Smith: Ontology and Information Systems, State University of New York at Buffalo, 
Department of Philosophy, Ontology. 2004, wersja internetowa: http://ontology.buffalo.edu/ 
ontology.pdf 

15  Zob. m.in.: J. Godard, F. Andrès, K. Ono: ASPICO: Advanced Scientific Portal for Inter-
national Cooperation on Digital Cultural Content, „Journal Information Theories 
& Applications” 2004, vol. 11, no. 2, s. 103–112. 

16  Zagadnienie tworzenia ontologii dla wskaźników ekonomicznych szerzej opisano w: H. 
Dudycz: Przesłanki użycia mapy…, op. cit.; H. Dudycz: Conceptualization of Ontology of Return 
on Investment in Order to Generate it in Topic Map Standard, w: J. Korczak, H. Dudycz, 
M. Dyczkowski (eds.): Advanced Information Technologies for Management – AITM 2010, 
Wrocław University of Economics, Research Papers no. 147, Wrocław 2010. 
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w różnych heterogenicznych systemach informatycznych przedsiębiorstwa, jak  
i zbudować wiele aplikacji powiązanych z tym samym źródłem danych. Kadra kie-
rownicza, przeprowadzając analizę wybranych wskaźników ekonomicznych, może 
korzystać zarówno z jednej, jak i równocześnie z wielu map pojęć.  
 Budując ontologię dla wybranego fragmentu analizy wskaźników ekonomicz-
nych, trzeba koniecznie włączyć do tego procesu ekspertów z tej dziedziny nie 
tylko po to, aby utworzyć uzgodnione słownictwo i strukturę semantyczną, ale aby 
również móc zapisać ukrytą ich wiedzę będącą doświadczeniem17 z wielokrotnie 
przeprowadzanych analiz wskaźników ekonomicznych związanych z procesem 
podejmowania decyzji.  
 
 
3. Analiza zastosowania mapy pojęć do odwzorowania ontologii wskaźników  
 
 Od ponad dziesięciu lat trwają badania nad zastosowaniem mapy pojęć do 
reprezentacji wiedzy dziedzinowej, wspomagającej wyszukiwanie kontekstowe 
potrzebnych informacji. Można zauważyć znaczne zaawansowanie prac nad opi-
sem, wyszukiwaniem i filtrowaniem informacji z różnorodnych dokumentów tek-
stowych występujących w Internecie, prac związanych z dziedziną biomedycyny 
czy też reprezentacji wiedzy o systemie informatycznym18. Brak jest natomiast 
szeroko zakrojonych badań dotyczących odwzorowania ontologii wskaźników eko-
nomicznych w standardzie mapy pojęć. Stąd na uwagę zasługują koncepcje aplika-
cji mapy pojęć bazujące na strategicznej karcie wyników19 oraz obliczania tantiem 
dla pracowników realizujących projekty20.  
 Prace nad ontologią analizy wskaźnika ROI według modelu Du Ponta w celu 
odwzorowania jej w mapie pojęć pokazały, że można pozyskać ukrytą wiedzę eks-
perta i zapisać ją w postaci zależności semantycznych między pojęciami (wskaźni-
kami)21. Poprzez zastosowanie tych powiązań kadra kierownicza, analizująca 
wskaźniki ekonomiczne oceniające prowadzoną działalność, ma możliwość prze-
szukiwania źródeł danych ze względu na kontekst, a nie strukturę katalogów, gdzie 
wystąpienia pojęć odwołują się do dodatkowych zbiorów informacji. W ten sposób 
użytkownik może znaleźć zależności między danymi i na tej podstawie uzyskać 

                                                 
17  Na zagadnienie doświadczenia związanego z procesem podejmowania decyzji oraz two-

rzoną ontologią dla obszarów powiązanych z organizacją zwrócono uwagę m.in. w artykule:  
C. Sanin, E. Szczerbicki, C. Toro: An OWL Ontology…, op. cit. 

18  Szerzej to zagadnienie omówiono w: H. Dudycz: Przesłanki użycia mapy…, op. cit.  
19  Szerzej opisana w: H. Arndt, H. Graubitz, S. Jacob: Topic Map based…, op. cit.  
20  Szerzej opisana m.in. w: J. Korczak, H. Dudycz: Approach to Visualisation…, op. cit. 
21  Zob: H. Dudycz: Conceptualization of Ontology…, op. cit.; H. Dudycz: Topic map for 

notation of ontology of return on investment indicator, w: „Applied Technologies & Innovations” 
November 2010, vol. 3, iss. 3, s. 1–14. 
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wnioski, które mogą stać się dla niego nową, unikatową wiedzą. Przeszukiwanie 
kontekstowe jest bardzo pomocne w eksploracji danych, jak również w nakierowa-
niu na wyszukiwanie potrzebnych w danym momencie informacji22. Jest ono bar-
dziej wydajne niż oparte tylko na prostej strukturze hierarchicznej23. Najnowsze 
badania wskazują również, że wyszukiwanie informacji bazujące na powiązaniach 
semantycznych w mapie pojęć ma pozytywny wpływ na odkrycie istotnych infor-
macji24. Aby jednak, analizując dane źródłowe dotyczące wskaźników, znaleźć 
między nimi unikatowe zależności i informacje, trzeba zbudować ontologię dla 
danego obszaru analizy ekonomicznej uwzględniającą koniecznie wiedzę eksper-
tów.  
 Analizując zbudowaną aplikację mapy pojęć odzwierciedlającą model 
Du Pont, może stwierdzić, że służy ona do integracji danych znajdujących się 
w wielu systemach informatycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, często 
niejednolicie ustrukturyzowanych, wedle spójnej logicznie i pozbawionej sprzecz-
ności ontologii. Poprzez wystąpienia pojęć (tj. odnośników do różnych źródeł da-
nych) kadra kierownicza ma wgląd w bieżące informacje, raporty i zestawienia 
odzwierciedlające rzeczywisty stan organizacji w danym momencie. W kontekście 
konieczności ciągłego przeprowadzania analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa 
ważne jest, że bez konieczności modyfikacji istniejącego systemu informatycznego 
firmy można utworzyć wiele aplikacji map pojęć dla różnych modeli analizy 
wskaźnika ROI, które mogą odwoływać się do tych samych zasobów informacyj-
nych. Badania prowadzone nad zastosowaniem mapy pojęć do odwzorowania wie-
dzy dotyczącej wskaźników ekonomicznych wskazują, że utworzony model ontolo-
gii można stosunkowo łatwo modyfikować. Jest to istotne, ponieważ nie ma jedy-
nego uniwersalnego systemu wskaźników ekonomicznych, który byłby stosowany 
we wszystkich organizacjach gospodarczych. Poza tym sporo przedsiębiorstw uży-
wa wielu modeli oceny prowadzonej działalności na podstawie analizy różnorod-
nych wskaźników. 
 Utworzona aplikacja mapy pojęć dla modelu Du Pont pozwala m.in. na dyna-
miczną, interaktywną wizualizację powiązań semantycznych między wyróżnionymi 
wskaźnikami. Dzięki temu kadra kierownicza może otrzymać narzędzie, którego 

                                                 
22  W literaturze pisze się o nowym paradygmacie organizowania informacji i dostępu do 

niej, polegającym na integracji i sklasyfikowaniu kontekstowym wszystkich informacji z różnych 
systemów. Zob. Wurzer J., Smolnik S.: Towards an automatic…, op. cit., s. 172. 

23  Zob. wyniki badań opublikowane, w: M. Yi: Information Organization and Retrieval Us-
ing a Topic Maps-Based Ontology: Results of a Task-Based Evaluation, „Journal of the American 
Society for Information Science and Technology” 2008, no. 59(12), s. 1898–1911. 

24  Zob. S. Won, S.G. Oh: The Effects of Topic Mp Components on Serendipitous Informa-
tion Retrieval, w: Subject-centric computing. Fourth International Conference…, op. cit., s. 301. 
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zastosowanie może skutkować łatwiejszym pozyskaniem cennych informacji 
z istniejących w przedsiębiorstwie baz danych25.  
 Należy oczekiwać, że będą budowane i rozwijane systemy informatyczne 
wykorzystujące wiedzę dziedzinową zapisaną na bazie utworzonej ontologii. Bę-
dzie to spowodowane następującymi czynnikami: łatwiejszym zrozumienie treści 
przez ich użytkowników, wspólną platformą logiczną dla różnych języków i aplika-
cji, stosunkowo łatwą adaptacją treści oraz dodatkowymi możliwościami wyszuki-
wania i filtrowania informacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Mapa pojęć odzwierciedlająca dobrze zbudowaną ontologię może dostarczyć 
wiedzę z danej dziedziny oraz umożliwiać pozyskiwanie potrzebnych danych  
i informacji z wszystkich istniejących systemów informatycznych w przedsiębior-
stwie. Wstępne badania prowadzone na utworzonych aplikacjach wspomagających 
analizę wskaźników ekonomicznych pozwalają stwierdzić, że mapa pojęć jako 
forma reprezentacji wiedzy pozwoli uporządkować duże ilości zasobów informa-
cyjnych według utworzonego indeksu semantycznego dla zbudowanej ontologii 
wybranych wskaźników ekonomicznych. Dalsze prace nad zastosowaniem mapy 
pojęć do reprezentacji wiedzy będą kontynuowane w celu weryfikacji zastosowania 
tego standardu również jako metody wizualizacji do pokazania związków seman-
tycznych między miarami, w ten sposób wspomagać mogą przeszukiwanie kontek-
stowe w celu pozyskania istotnych informacji.  
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USING TOPIC MAP AS KNOWLEDGE REPRESENTATION STANDARD  
IN ANALYSIS OF ECONOMICAL RATIOS 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to present possibilities of using topic map standard to 
display knowledge concerning analysis of economical ratios. Conception of topic map 
as knowledge representation standard is elaborated. Creating ontologies for economical 
ratios is briefly described. Conclusions from built topic map application for return on 
investment indicator in the context of using topic map to present knowledge concerning 
analysis of economical ratios are presented.  
 

Translated by Helena Dudycz 
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Wprowadzenie 
 
 W działalności organizacji wirtualnej stanowiącej dynamiczną sieć współpra-
cujących podmiotów, które konsolidują swe zasoby dla realizacji określonego celu, 
krytyczną rolę odgrywa obszar zarządzania wiedzą. Właściwa realizacja procesów 
zarządzania wiedzą determinuje sprawność, konkurencyjność, skuteczność i efek-
tywność organizacji wirtualnej. Dla zapewnienia najwyższej jakości procesów za-
rządzania wiedzą w organizacji wirtualnej konieczne jest zastosowanie odpowied-
nich systemów informatycznych.  
 Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wspomagania procesów za-
rządzania wiedzą realizowanych w organizacji wirtualnej za pośrednictwem syste-
mów CCC (Content, Communictation, Collaboration) udostępnianych w formie  
e-usługi. Aby zrealizować tak postawiony cel artykułu wcześniej pokrótce zapre-
zentowane zostaną procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej oraz istota, 
korzyści i zagrożenia dotyczące systemów CCC oferowanych w ramach e-usługi 
(Software as a Services). Następnie ukazane będą możliwości systemów CCC  
w zakresie wspierania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. Ar-
tykuł wieńczyć będzie oferta krajowych i zagranicznych systemów CCC udostęp-
nionych jako e-usługa, które mogą być zastosowane przez organizacje wirtualne dla 
wspomagania procesów zarządzania wiedzą. 
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1. Procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej  
 
 Organizacja wirtualna (OW) to tymczasowa i zmienna forma kooperacji wy-
specjalizowanych i rozproszonych geograficznie podmiotów gospodarczych (osób 
fizycznych, poszczególnych działów jednostek gospodarczych lub całych przedsię-
biorstw lub instytucji), współdzielących kluczowe zdolności, zasoby, koszty oraz 
ryzyko i zintegrowanych w spójną jedność poprzez narzędzia oraz środki technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnej – dla realizacji ustalonego celu, któremu podpo-
rządkowano ogół dynamicznie planowanych, przeprowadzanych i stale doskonalo-
nych (ewoluujących) procesów1. Głównym podmiotem inicjującym działalność 
organizacji wirtualnej i sterującym nią jest integrator. Zadaniem integratora jest 
dobór i konsolidacja wyspecjalizowanych podmiotów kooperujących, które wspól-
nie będą mogły zrealizować założony cel organizacji wirtualnej, to jest zlecenie 
klienta/klientów. 
 Brak własnych składników materialnych organizacji wirtualnej wpływa na 
konieczność strategicznego podejścia do aktywów niematerialnych, a w szczegól-
ności do problematyki zarządzania wiedzą. W organizacji wirtualnej zarządzanie 
wiedzą ma na celu właściwe zespalanie ogółu umiejętności, doświadczenia, warto-
ści i zasobów informacyjnych posiadanych przez integratora i podmioty kooperują-
ce dla jak najlepszego osiągnięcia celu OW. Efektem zarządzania wiedzą jest nie 
tylko realizacja zakładanego celu OW i uzyskanie wymiernych efektów ekono-
micznych, ale również zwiększanie wiedzy poszczególnych uczestników OW  
i możliwość jej praktycznego wykorzystania w przyszłości. Właściwe zarządzanie 
wiedzą jest szansą na uzyskanie kolejnych zleceń przez daną OW i możliwość 
zwiększenia pozycji rynkowej zarówno OW jako całości, jak i poszczególnych jej 
uczestników.  
 Zarządzanie wiedzą w OW wymaga stworzenia odpowiedniego systemu, któ-
rego zakres i złożoność determinuje specyfika zlecenia klienta/klientów (głównie 
czas realizacji zlecenia i złożoność produktu). System zarządzania wiedzą w OW, 
którego zasady i reguły opracowuje, wdraża i koordynuje integrator – powinien 
umożliwiać właściwą i skuteczną realizację procesów zarządzania wiedzą. W litera-
turze przedmiotu do procesów zarządzania wiedzą zalicza się: tworzenie, legalizo-
wanie, przedstawianie, dystrybuowanie i zastosowanie wiedzy2. W artykule przyję-
to autorskie rozróżnienie procesów zarządzania wiedzą zachodzących w organizacji 
wirtualnej, które wraz z syntetycznym opisem zestawiono w tabeli 1.  

                                                 
1  D. Dziembek: Atrybuty organizacji wirtualnej, w: L. Kiełtyka (red.): Multimedia w biz-

nesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa 2009. 
2  G.D. Bhatt: Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction Be-

tween Technologies, Techniques and People, „Journal of Knowledge Management” 2001, no. 1. 
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Tabela 1 
Procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej 

 
Lokalizowanie i szacowanie wiedzy 

Obejmuje działania zmierzające do odkrycia, zidentyfikowania i pozycjonowania zasobów 
wiedzy wraz z określeniem ich wartości i znaczenia dla osiągnięcia celu OW.  

Pozyskiwanie i integrowanie wiedzy 
Zawiera różnorodne działania zmierzające do selekcji, zdobycia i konsolidacji zasobów wiedzy 
należących do różnych podmiotów kooperujących celem zawiązania organizacji wirtualnej 
oraz sprawnej, skutecznej i efektywnej realizacji zlecenia klienta/klientów.  

Kreowanie i rozwój wiedzy 
Obejmuje zbiór indywidualnych i zespołowych działań i procedur uczenia się, poszerzających 
i uzupełniających wiedzę organizacyjną oraz kompetencje każdego z podmiotów, który zamie-
rza kooperować lub kooperuje w OW.  

Dystrybucja i upowszechnianie wiedzy 
Składa się z zespołu czynności ustalających środowisko i zasady przesyłu oraz udostępniania 
stosownych (pod względem zawartości i formatu) zasobów wiedzy odpowiednim podmiotom 
działającym w OW.  

Wykorzystywanie wiedzy 
Dotyczy praktycznego użytkowania zasobów wiedzy dla realizacji zakładanego celu organiza-
cji wirtualnej oraz uzyskania wymiernych korzyści przez integratora i ogół podmiotów koope-
rujących. 

Zachowywanie i ochrona wiedzy 
Obejmuje wybór zasobów wiedzy, które powinny być odpowiednio gromadzone, przechowy-
wane, aktualizowane i chronione, aby wspomagać realizację procesów uczenia się zarówno 
poszczególnych uczestników, jak i całej OW.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Integrator pełniący funkcje menedżera wiedzy w organizacji wirtualnej  
w największym stopniu wpływa na kształt, zakres i przebieg zaprezentowanych 
powyżej procesów zarządzania wiedzą. Złożoność i współzależność zaprezentowa-
nych procesów zarządzania wiedzą implikuje specyfika i potrzeby danej organizacji 
wirtualnej (w szczególności podejście integratora do tworzenia odpowiedniego 
środowiska i zaangażowanie w nie oraz promowanie kultury zaufania, partnerstwa 
i współdzielenia wiedzy, a także respektowanie przyjętych zasad przez poszczegól-
ne podmioty kooperujące).  
 
 
2. Istota systemów CCC oferowanych w formie e-usługi 
 
 Wysoka sprawność, skuteczność i efektywność procesów zarządzania wiedzą 
w organizacji wirtualnej zwykle wymagają zastosowania odpowiednich systemów 
informatycznych. Zadaniem systemów informatycznych wspierających procesy 
zarządzania wiedzą w OW jest umożliwiać uczestnikom organizacji wirtualnej 
dostęp (w odpowiednim czasie, miejscu i formie) do niezbędnych i rzetelnych za-
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sobów danych, informacji oraz wiedzy potrzebnych do wykonania powierzonych 
zadań. Niezwykle ważną rolę we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej 
(w tym wspieraniu procesów zarządzania wiedzą) mogą odegrać systemy CCC. 
 Systemy CCC to grupa systemów informatycznych, które służą do wspierania 
procesów komunikacji, współpracy i obiegu dokumentów (głównie w zakresie two-
rzenia, przechowywania, przetwarzania, wyszukiwania i przesyłania różnorodnych 
komunikatów i dokumentów) oraz wspomagają pracę grupową i przepływ prac  
w organizacji. Systemy CCC aktywnie bazują na technologiach internetowych,  
a poprzez wspieranie przepływu dokumentów, informacji i zadań dotyczących dzia-
łalności organizacji umożliwiają grupowanie często rozproszonych geograficznie 
pracowników/zespołów, zapewniając im komunikację w czasie rzeczywistym  
i dostęp do zasobów informacyjnych niezbędnych do podejmowania decyzji. Wła-
ściwy dobór i właściwe użytkowanie systemów CCC może wpływać na poprawę 
jakości pracy personelu oraz doskonalenie procesów zarządzania organizacjami.  
W tabeli 2 przedstawiono próbę umownego podziału narzędzi wchodzących  
w skład systemów CCC (niektóre rozwiązania można kwalifikować to kilku grup, 
np. e-mail, e-learning itp.). 
 

Tabela 2 
Klasyfikacja narzędzi IT wchodzących w skład systemów CCC 

 
Typ systemu Przykładowe rozwiązania IT 

Systemy  
zarządzania 
treścią (Content) 

pakiety biurowe (SB), systemy zarządzania dokumentami (SZD), blogi, 
technologia wiki, portale internetowe, fora dyskusyjne, elektroniczne tabli-
ce ogłoszeń, systemy transferu i udostępniania plików (w tym multimedial-
nych, np. podcasty) 

Systemy  
komunikacji 
(Communication) 

e-mail oraz systemy rozsyłania wiadomości, czat, komunikatory, telefonia 
internetowa, telekonferencja, wideokonferencja, e-learning, obsługa  
e-faksów, rożnego typu narzędzia wyszukująco-indeksujące, agenty pro-
gramowe itp. 

Systemy  
współpracy 
(Collaboration) 

dzienniki zadań, terminarze spotkań, systemy zarządzania projektami (SZP) 
oraz systemy przepływu prac – workflow (SPP), systemy wspomagania prac 
grupowych (SWPG), systemy zarządzania procesami gospodarczymi 
(SZPG), których zadaniem jest projektowanie, normowanie, pełna lub 
częściowa automatyzacja oraz sterowanie przepływem procesów (lub za-
dań), co odbywa się poprzez przydział, harmonogramowanie i realizację 
prac poszczególnych użytkowników i związanych z nimi czynności groma-
dzenia, przetwarzania, archiwizacji i przesyłania określonych pod wzglę-
dem formy i typu dokumentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Systemy CCC cechują się relatywnie niskim kosztem wdrożenia oraz krótkim 
czasem implementacji. Zastosowanie systemów CCC w przedsiębiorstwach dostar-
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cza wielu korzyści, do których należy zaliczyć przede wszystkim: uporządkowanie  
i usprawnienie zarządzania zasobami informacyjnymi, poprawę komunikacji po-
między mobilnymi i rozproszonymi terytorialnie pracownikami/zespołami, integra-
cję pracowników i ich aktywowanie do wymiany i współdzielenia informacji i wie-
dzy, usystematyzowanie przebiegu procesów biznesowych i sterowanie nim, 
zmniejszenie kosztów operacyjnych, przyśpieszenie procesu wdrażania nowych 
pracowników i zachowanie efektów pracy odchodzącego personelu oraz kształto-
wanie wizerunku nowoczesnej i otwartej na zmiany organizacji.  
 Współcześnie na skutek rozwoju narzędzi i środków IT oraz upowszechnienia 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet wiele aplikacji i narzędzi informa-
tycznych zaliczanych do systemów CCC jest oferowanych w formie e-usługi, 
tj. jako Software as a Service. Ogólnie model SaaS jest formą e-usług IT,  
w której zewnętrzny dostawca udostępnia i utrzymuje w przestrzeni internetowej 
różne typy systemów informatycznych, a odbiorcy (np. przedsiębiorstwa, instytu-
cje) po dokonaniu opłaty mogą z nich w sposób zdalny korzystać. Zastosowanie  
e-usług SaaS nie wymaga zakupu, utrzymywania i rozwoju platformy sprzętowej 
(serwerowej) należącej do odbiorcy, aplikacja bowiem ulokowana jest w specjal-
nych centrach danych należących do dostawcy oprogramowania (lub współpracują-
cego z nim podmiotu). Odbiorca musi posiadać zestaw komputerowy podłączony 
do sieci Internet, a korzystanie z aplikacji odbywa się za pośrednictwem znanego 
interfejsu, jakim jest przeglądarka internetowa. W ten sposób przedsiębiorstwa bez 
względu na fizyczną lokalizację swych pracowników mogą korzystać w trybie 
24/7/365 z różnych klas systemów informatycznych.  
 Korzystając z systemów CCC w formie e-usługi, odbiorca nie wykupuje ich 
licencji od dostawcy, lecz opłaca wyłącznie okresowy abonament. Odpowiedzial-
ność za właściwe funkcjonowanie systemów CCC (tj. instalację, konfigurację, ak-
tualizację, dostępność i wsparcie techniczne) oraz bezpieczeństwo zgromadzonych 
w nich danych przejmuje dostawca e-usługi. Użytkowanie systemów CCC w formie 
SaaS cechuje się korzystną relacją cena – jakość, chociaż z tą formą eksploatacji 
rozwiązań IT związane są pewne niebezpieczeństwa. W tabeli 3 zestawiono główne 
korzyści i zagrożenia związane z użytkowaniem systemów CCC w formie e-usługi. 
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Tabela 3 
Korzyści i zagrożenia związane z użytkowaniem systemów CCC w formie e-usługi 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
3. Możliwości wspomagania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wir-

tualnej za pośrednictwem systemów CCC  
 
 Systemy CCC oferowane jako e-usługi mogą w różnym zakresie wspierać 
wyróżnione wcześniej procesy zarządzania wiedzą w OW. Warto pokreślić, że te 
same rozwiązania informatyczne wchodzące w skład systemów CCC (np. e-mail, 

Korzyści Zagrożenia 

 brak konieczności zakupu kosztownego sprzętu 
serwerowego i oprogramowania systemowego 
(niskie koszty wejścia) oraz brak potrzeby 
utrzymywania specjalistycznych pomieszczeń 
(serwerowni) 

 brak konieczności instalacji systemów CCC u 
odbiorcy 

 mniejsze zapotrzebowanie na kadrę IT 

 relatywnie niższe koszty pozyskania, utrzyma-
nia i rozwoju zasobów IT 

 większa przewidywalność kosztów IT 

 szybki dostęp do systemów CCC z dowolnego 
miejsca i o dowolnym czasie – tryb 24/7/365 

 prostota użytkowania systemów CCC (interfejs 
stanowi przeglądarka internetowa) 

 redukcja ryzyka inwestycyjnego w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 wysoka elastyczność, skalowalność i wydaj-
ność udostępnianych systemów CCC 

 przeniesienie odpowiedzialności za funkcjono-
wanie i rozwój systemów CCC na dostawcę i 
koncentracja odbiorców na swej podstawowej 
działalności biznesowej 

 wysoki poziom zabezpieczeń systemów CCC  

 profesjonalne wsparcie techniczne i obsługa 
świadczona przez wyspecjalizowanego dostaw-
cę 

 możliwość skorzystania z zaawansowanych 
systemów CCC zarezerwowanych dotychczas 
wyłącznie dla dużych organizacji 

 awarie sieci Internet uniemożliwiają-
ce korzystanie z systemów CCC 

 częściowe lub całkowite uzależnienie 
od dostawcy 

 pewne trudności w zakresie adaptacji 
systemów CCC do potrzeb klienta 
oraz migracji danych 

 wysokie koszty szerokopasmowych 
łączy internetowych 

 ograniczone możliwości integracji 
systemów CCC z rozwiązaniami lo-
kalnymi 

 możliwość czasowego obniżania 
wydajności 

 wystąpienie obaw związanych z 
bezpieczeństwem gromadzonych i 
przetwarzanych danych 

 prawdopodobieństwo występowania 
problemów natury prawnej (odmien-
ne przepisy w różnych krajach, nie-
korzystne zapisy w umowach, brak 
wzorców postępowania itp.) 
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wiki, blog, SZD, SB itd.) mogą mieć zastosowane w więcej niż jednym procesie 
zarządzania wiedzą.  
 

Tabela 4 
Możliwości wspomagana procesów zarządzania wiedzą w OW przez systemy CCC 

 
Lokalizowanie i szacowanie wiedzy 

Systemy Content – zgromadzone dane umieszczane na witrynach WWW, blogach i portalach internetowych oraz 
forach dyskusyjnych pozwalają integratorowi odkryć wartościową wiedzę dotyczącą lokalizacji podmiotów 
dysponujących odpowiednimi kompetencjami oraz opinii użytkowników dotyczących ich profesjonalizmu. Na tej 
podstawie integrator poprzez różnego rodzaju algorytmy wyceny zawarte w systemach biurowych może przepro-
wadzić ocenę wiedzy z punku widzenia możliwości osiągnięcia celu OW. Systemy biurowe (np. systemy zarzą-
dzania bazą danych) mogą również ułatwiać integratorowi tworzenie tzw. map umiejętności lub katalogów eksper-
tów w celu szczegółowego zidentyfikowania i umiejscowienia kompetencji podmiotów stanowiących potencjal-
nych uczestników OW wraz z możliwością przeprowadzania ocen posiadanych przez nich zasobów wiedzy.  
Systemy Communication – poprzez wyszukiwarki wyposażone w mechanizmy indeksujące oraz agenty progra-
mowe zbierające i przesyłające odpowiednie dane integrator może zidentyfikować te podmioty w otoczeniu, które 
posiadają niezbędną wiedzę do realizacji danego zlecenia klienta, przy uwzględnieniu opinii o tych podmiotach 
wyrażanych w toku indywidualnej komunikacji (np. e-mail, komunikatory).  
Systemy Collaboration – zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w repozytoriach dokumentacji projektowej 
zebranych np. w SZP czy SWPG umożliwia integratorowi zidentyfikować podmioty wraz z ich wiedzą, ustalić 
używane zasoby wiedzy do realizacji zlecenia klienta oraz zapoznać się z efektami współpracy i problemami  
w trakcie realizacji wielopodmiotowych zleceń. W efekcie integrator może stworzyć tzw. mapy wiedzy – wskazu-
jące i charakteryzujące źródła wiedzy istotnej dla bieżącej i przyszłej działalności OW 

Pozyskiwanie i integrowanie wiedzy 
Systemy Content – umożliwiają publikację i prezentację danych i informacji odnośnie do celów, zasad i specyfiki 
realizowanych projektów w ramach OW, co powinno ułatwiać integratorowi pozyskanie partnerów. Szczególnie 
pomocne mogą okazać się tutaj witryny WWW, portale internetowe, blogi, wiki. Za pośrednictwem przesłanych  
i zgromadzonych dokumentów oraz zapisów w forach internetowych lub innych komentarzy można zebrać ważne 
informacje dotyczące potrzeb klienta. Porównanie i selekcję partnerów (wraz z ich wiedzą) do OW mogą ułatwić 
systemy biurowe (arkusze kalkulacyjne). Istotną rolę systemy te mogą również odegrać w gromadzeniu i konsoli-
dacji wiedzy należącej do różnych partnerów współtworzących OW. Na przykład SZD i portale internetowe mogą 
gromadzić, klasyfikować i opisywać w centralnym repozytorium ogół dokumentów tworzonych i modyfikowa-
nych przez partnerów OW. 
Systemy Communication – integrator poprzez różnego typu narzędzia (np. systemy rozsyłania wiadomości  
e-mailem, wideokonferencje, komunikatory) może informować wybrane podmioty z otoczenia o realizowanych 
projektach, zapraszać do współpracy, prezentować zainteresowanym kooperacją jednostkom cele, założenia  
i zasady współpracy oraz prowadzić negocjacje. W efekcie narzędzia te wspomagają pozyskanie niezbędnych 
podmiotów (i posiadanych przez nich zasobów wiedzy) do współpracy w ramach OW. Wykorzystując powyższe 
systemy komunikacji, integrator może również pozyskiwać wiedzę o możliwościach i preferencjach klienta. 
Systemy Collaboration – pozwalają klasyfikować, opisywać i konsolidować zasoby wiedzy ogółu partnerów 
zaangażowanych do OW. Poprzez wykorzystanie mechanizmów indeksowania i taksonomii, zawartych w SWPG, 
SPP, SZP, zasoby wiedzy można systematyzować, cechować i ustalić wzajemne związki, co ułatwi ich późniejszą 
integrację 

Kreowanie i rozwój wiedzy 
Systemy Content – wyszukiwanie i analiza danych i zapisów z systemów biurowych i zarządzania dokumentami, 
portali internetowych, witryn WWW, blogów, podcastów (dotyczących np. sposobów rozwiązywania problemów, 
case study, najlepsze praktyki itp.) może zwiększać wiedzę integratora i podmiotów tworzących OW. Szczegóło-
wa analiza danych z tych systemów może dostarczać uczestnikom OW użytecznych informacji, generujących 
nową wiedzą lub rozwijających posiadane zasoby wiedzy i umożliwiających podejmowanie trafniejszych decyzji. 
Systemy Communication – pełnią istotną rolę w dostarczaniu danych i informacji, w wyniku których ma miejsce 
rozszerzanie istniejącej wiedzy lub zdobycie całkiem nowej wiedzy przez uczestników OW. Głębsza analiza 
danych zawartych np. w wiadomościach e-mailowych, zapisach z rozmów odbywanych za pośrednictwem komu-
nikatorów lub wideokonferencji również umożliwia powstanie nowej lub modyfikację istniejącej wiedzy. Z kolei 
systemy e-learningu poprzez prezentację nowych sposobów realizacji zadań i całych procesów, omawianie błędów 
i czynników sukcesu OW oraz ułatwiając prelekcje i obserwacje zachowań najlepszych partnerów OW również  
w istotny sposób wpływają na pogłębianie istniejącej lub nabywanie nowej wiedzy partnerów OW. 
Systemy Collaboration – oferując możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego uczestnictwa w realizacji proce-
sów i tworzeniu dokumentów projektowych, wymiany myśli i weryfikacji pomysłów oraz analizy ról partnerów  
i powierzonych im zadań, pozwalają uczestnikom OW kreować nową wiedzę. Systemy workflow i zarządzania 
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procesami mogą stanowić cenne źródło informacji o przebiegu kluczowych procesów ułatwiających zrozumienie 
działalności OW, a poprzez pomiar mierników procesów pozwalają uzyskać informację o możliwych kierunkach 
zmian wpływających na działalność OW 

Dystrybucja i upowszechnianie wiedzy 
Systemy Content – ułatwiają i przyśpieszają dostarczanie i rozpowszechnianie pomiędzy partnerami tworzącymi 
OW niezbędnych danych, dokumentów i informacji dotyczących np. nowych potrzeb klienta, zmiany procesów  
w organizacji itp. Do systemów tych zaliczyć należy przede wszystkim witryny WWW i portale internetowe, SB  
i SZD, które stają się jednocześnie głównym narzędziem publikowania i transferowania efektów oraz rezultatów 
pracy w organizacji wirtualnej. 
Systemy Communication – ułatwiają szybkie transferowanie i umasowienie niezbędnych wiadomości (zawierają-
cych dane, informacje i wiedzę), które są lub mogą być niezbędne partnerom OW do wykonywania obecnych lub 
przyszłych zadań. Największa rolę odgrywają tu systemy rozsyłania wiadomości, e-mail, e-faks. Systemy komu-
nikacji (np. e-learning, komunikatory i wideokonferencje) przyśpieszają również wymianę poglądów, idei i 
pomysłów oraz umożliwiają przekazywanie wiedzy w trybie on-line pomiędzy uczestnikami OW. 
Systemy Collaboration – w dystrybucji wiedzy niezmiernie ważną rolę mogą odegrać SPP lub SZP, które  
w szybki, uporządkowany i bezpieczny sposób umożliwiają przekazywanie niezbędnych danych, dokumentów 
oraz zadań pomiędzy współpracującymi podmiotami w OW. Systemy współpracy poprzez aktywne współużytko-
wanie zasobów informacyjnych oraz sterowanie, wizualizację i automatyzację procesów również przyczyniają się 
do zrozumienia zasad organizacji i realizacji zleceń w organizacji wirtualnej (szczególnie ważne dla nowych 
podmiotów kooperujących) oraz upowszechniania dobrych praktyk biznesowych pomiędzy partnerami OW 

Wykorzystywanie wiedzy (domena ludzka) 

Systemy Content – za pośrednictwem liczników odwiedzin i statystyk umieszczonych np. na witrynach WWW, 
portalach interetowych i blogach integrator OW może zdobywać informację odnośnie do tego, czy zgromadzona  
i udostępniona kooperantom OW wiedza jest wykorzystywana. Analiza wpisów i komentarzy pozwala integrato-
rowi wywnioskować, który podmiot, kiedy, komu i w jakim stopniu pomógł rozwiązywać problemy powstające  
w ramach działalności w OW. 
Systemy Communication – stopień wykorzystywania wiedzy mogą przekazywać agenty programowe, które 
gromadzą i wysyłają do integratora informacje o częstotliwości korzystania z określonych zasobów wiedzy przez 
partnerów OW. 
Systemy Collaboration – analiza zapisów w dokumentach z przebiegu współpracy partnerskiej pozwala integrato-
rowi zorientować się, czy i jak partnerzy współdzielą zgromadzone zasoby wiedzy do realizacji celu OW oraz czy 
używają ich i jak to robią 

Zachowywanie i ochrona wiedzy 
Systemy Content – znaczna liczba narzędzi służących do zarządzania treścią (np. witryny WWW, wiki, blogi, 
portale internetowe, SB, SZD) może ułatwiać zapisywanie i przechowywanie ważnych zasobów wiedzy w OW. 
Systemy te mają również pewne rozwiązania chroniące przed niepowołanym dostępem i modyfikacją (lub utratą 
albo wyciekiem) oraz zmniejszające trudności związane z rotacją uczestników OW. Ważną rolę w bezpiecznym 
zachowaniu wiedzy mogą pełnić SZD, gdyż: poprzez archiwizację zabezpieczają przed utratą, poprzez wprowa-
dzenie praw dostępu utrudniają skasowanie i bezprawną modyfikację, a także rejestrują zmiany w dokumentach. 
Systemy Communication – w tej grupie narzędzi ułatwiającej zachowywanie wiedzy największą rolą odgrywają: 
e-mail, e-learning, podcasty i wideo. Istnieją również pewne mechanizmy związane z dostępem do tych systemów 
ułatwiających ochronę zasobów wiedzy. Część przesyłanych danych i wiadomości może być także przechowywa-
na w innych systemach. 
Systemy Collaboration – zarówno systemy workflow, jak i SZPG ułatwiają utrwalenie i archiwizację zasobów 
wiedzy odnośnie do przebiegu i sposobu realizacji procesów w OW, przeciwdziałając utracie danych, co ma duże 
znaczenie w przypadku częstych zmian kooperantów tworzących OW. Zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa 
(np. identyfikacja, autentykacja) pozwalają ograniczyć dostęp do zasobów wiedzy niepowołanym podmiotom, 
również rejestrując zmiany kto, kiedy korzystał z zasobów i dokonywał ich modyfikacji. Systemy te w znacznym 
stopniu przeciwdziałają utracie zasobów lub celowym i niepowołanym zmianom w nich (gwarantują integralność 
danych i rozliczalność podmiotów) 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
 W tabeli 4 przedstawiono możliwości wspomagania przez systemy CCC wy-
różnionych wcześniej procesów zarządzania wiedzą w OW. Obecnie istnieje wiele 
narzędzi IT wchodzących w skład systemów CCC (często wzajemnie integrowa-
nych), które mogą być użytkowane w formie e-usługi. W tabeli 5 (na bazie analiz 
krajowych i zagranicznych witryn WWW) zaprezentowano typy systemów CCC 
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i odpowiadającą im przykładową listę krajowych i zagranicznych aplikacji dostęp-
nych w formie e-usługi (SaaS). Dynamiczny rozwój rynku Cloud Computing 
wpływa na systematyczne rozszerzanie ilości aplikacji wchodzących w skład sys-
temów CCC dostępnych jako e-usługi, zwiększających liczbę rozwiązań, które 
integrator może wykorzystać do realizacji procesów zarządzania wiedzą w OW. 
 

Tabela 4 
Przykładowe aplikacje zaliczane do systemów CCC oferowane w formie e-usługi 

 
Systemy Content 

Interaktywny dokument (ObjectConnect), BizDesk DMS (Trasko Network), eDokumenty 
(BetaSoft), Lavina DMS (Javatech), Google Dokumenty (Google), Enovatio Corporate Portal 
(Enovatio), Portal Korporacyjny (ObjectConnect) Knowledge Plaza (Knowledge Plaza), Site-
Kreator (SiteKreator), Web Content Management (Aligned Global), BiznesWiki (Divante), 
Wiki NAserwerze.pl (ObjectConnect) 

Systemy Communication 
Contact Center (Livechat Software), Chat Server (Livechat Software), HostedExchange 

(dcs.pl), iCOMM – Innowacyjna Komunikacja (COBA Solutions), GG Pro (Livechat Softwa-
re), E-faks (E-faks) E-fax (Ogicom) Netviewer Meet (Netviewer), NTRmeeting (LANtek.pl), 
TransmisjeOnline.pl (TransmisjeOnline),  Lavina E-Learning (Javatech) 

Systemy Collaboration 
Zarządzanie projektami (ObjectConnect), ZOHO Projekty (MMI Group), Daptiv (PPM Solu-
tions), KM&TW (Acreo), Isido.pl (Svarte), memoweb (Web.pl), IntraOut (Edge Solutions), 
Organizacja pracy NaSerwerze.pl (Object Connect), OffiServ (OffiServ, BPM Suite (Polmyta 
Technologies), Test Plan Management (ConsultUtah), sharpcloud (sharpcloud), Business 
Operations Platform (Cloud Harbor) 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Korzystanie z systemów CCC dostępnych w formie e-usługi wydaje się opty-
malnym rozwiązaniem dla organizacji wirtualnych zainteresowanych wspomaga-
niem swych procesów zarządzania wiedzą. Dynamika strukturalno-procesowa OW 
wymusza szybką implementację łatwo dostępnych i jednocześnie wydajnych i ska-
lowalnych rozwiązań IT, które można pozyskać bez konieczności ich zakupu oraz 
utrzymania, opłacając okresowy abonament.  
 Systemy CCC dysponują znacznym potencjałem, który integrator może wyko-
rzystać w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą zachodzących w OW. 
Stale wzrastająca ilość i jakość systemów CCC oferowanych w formie e-usług za-
pewne sprzyjać będą ich powszechnym zastosowaniom w nowych formach przed-
sięwzięć partnerskich takich jak organizacja wirtualna. 
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CCC SYSTEMS IN A FORM OF E-SERVICE FOR THE SUPPORT  
OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES IN THE VIRTUAL 

ORGANIZATION 
 
 

Summary 
 
 In the article was presented CCC systems (Content, Communication, Collabora-
tion) and its possibilities within the range of supporting knowledge management 
processes in virtual organization. First at the beginning of article were presented 
processes of knowledge management in virtual organization and was discussed notion 
of CCC systems which can be used in a form of e-service. In the further part there were 
indicated possibilities of supporting knowledge management processes by CCC sys-
tems. In the final part was presented the list of exemplary IT solutions embracing CCC 
systems available in the form of e-service.  
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IDENTYFIKACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wysoka zmienność i nieprzewidywalność współczesnych warunków gospo-
darczych powoduje konieczność poszukiwania przez teoretyków i praktyków za-
rządzania nowych zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Obecnie 
wielu badaczy i naukowców wskazuje model organizacji wirtualnej jako przyszło-
ściową formę strukturalno-procesową, której zasady konstrukcji i sposób funkcjo-
nowania są właściwie dostosowane do turbulencji zmian współczesnego otoczenia. 
Ogólnie organizację wirtualną można postrzegać jako zbiór różnych podmiotów, 
które podejmują współpracę dla realizacji wspólnego celu. 
 W organizacji wirtualnej, która z założenia nie posiada zasobów materialnych, 
krytyczną rolę odgrywa obszar zarządzania wiedzą. Jakość procesów zarządzania 
wiedzą bezpośrednio wpływa na sprawność, innowacyjność i efektywność organi-
zacji wirtualnej.  
 Celem artykułu jest zidentyfikowanie procesów zarządzania wiedzą w organi-
zacji wirtualnej. Dla realizacji tak postawionego celu konieczne jest przybliżenie 
istoty organizacji wirtualnej oraz ukazanie roli i znaczenia problematyki zarządza-
nia wiedzą w organizacji wirtualnej. 
 
 
1. Zarys struktury i funkcjonowania organizacji wirtualnej  
 
 Współcześnie na skutek turbulencji otoczenia wiele przedsiębiorstw oprócz 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej decyduje się również na 
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współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi w celu wspólnej realizacji zleceń 
rynkowych. Zawiązywanie tymczasowej kooperacji i łączeniu zasobów różnych 
podmiotów dla osiągnięcia wspólnie ustalonych celów (zwykle o charakterze go-
spodarczym) zasadniczo odzwierciedla naturę organizacji wirtualnej. 
 Organizację wirtualną (OW) można zdefiniować jako tymczasową sieć geo-
graficznie rozproszonych, zróżnicowanych funkcjonalnie i kulturowo, dynamicz-
nych i zwinnych jednostek organizacyjnych, współdzielących zasoby i umiejętności 
dla osiągania założonych misji i celów, wspomagających swą kooperację technolo-
gią informacyjno-komunikacyjną. Organizacje wirtualne stanowiące konglomerat 
profesjonalnych, lojalnych i wzajemnie uzupełniających się podmiotów gospodar-
czych łącznie tworzą tymczasowy i pozorny byt elastycznie dostosowujący się do 
potrzeb otoczenia (zlecenia klienta/klientów). Powstanie organizacji wirtualnej 
wynika ze wspólnego dążenia ogółu współpracujących partnerów do wypełnienia 
zidentyfikowanej i zyskownej niszy rynkowej. Zawiązywanie kooperacji w ramach 
OW pomiędzy różnymi i często odrębnymi pod względem ekonomicznym podmio-
tami wynika z możliwości zdobycia przez każdego z nich nowych źródeł dochodów 
lub zwiększenia zasobów wiedzy, których nie mogliby uzyskać działając samo-
dzielnie. W strukturze podmiotowej organizacji wirtualnej można wyróżnić1:  

 integratora – który opracowuje strategię organizacji i funkcjonowania jej, 
dobiera do współdziałania podmioty kooperujące i koordynuje ich prace; 
odpowiada za całokształt zadań związanych z obsługą odbiorcy (pozyska-
nie produktu wytworzonego przez OW i dostarczenie go do odbiorcy) oraz 
rozlicza ogół transakcji finansowych; 

 podmioty kooperujące (PK) – które dobierane są przez integratora według 
posiadanych specjalizacji i kompetencji oraz relacji cena – jakość, a ich 
liczba uzależniona jest wyłącznie od specyfiki realizowanego zlecenia na 
rzecz klienta/klientów. 

 Struktura organizacji wirtualnej, jak i ogół realizowanych (i stale doskonalo-
nych) w niej procesów podporządkowane są osiągnięciu zakładanego celu i syste-
matycznego dostosowania do zmian płynących z otoczenia (np. zmiany wymogów  
i potrzeb klienta, możliwość zastosowania nowych i efektywniejszych technologii 
itp.). Z reguły czynnikiem umożliwiającym współpracę i zespolenie zróżnicowa-
nych wielkościowo i zasobowo podmiotów tworzących organizację wirtualną jest 
technologia informacyjno-komunikacyjna. Różnorodne narzędzi i środki technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnej (np. witryny i portale internetowe, systemy ewi-
dencyjne, systemy zarządzania dokumentami, systemy przepływu prac, usługi sie-
ciowe itd.) tworzą właściwe pod względem kosztu i jakości warunki do wspólnej  

                                                 
1  D. Dziembek: Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej, w: L. Kiełtyka (red.): Tech-

nologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa 2008. 
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i często wielopodmiotowej kooperacji, wpływając na skuteczność i elastyczność 
realizowanych procesów oraz sprawne współdzielenie danych, informacji i wiedzy. 
 
 
2. Problematyka zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej  
 
 Obecnie w naukach o zarządzaniu podkreśla się rolę i znaczenie zasobów 
niematerialnych dla przetrwania i możliwości rozwojowych zarówno tradycyjnych, 
jak i wirtualnych organizacji. To właśnie zasoby niematerialne, z których wiedza 
ma największe znaczenie – umożliwiają współczesnym (mniej lub bardziej wirtual-
nym) podmiotom gospodarczym właściwie reagować na zmiany zachodzące  
w otoczeniu, unikać popełniania błędów oraz stanowią podstawę do tworzenia  
i doskonalenia produktów, implementacji technologii czy rozwiązań organizacyj-
nych. W rezultacie wymogi obecnych czasów nakazują menedżerom i pracowni-
kom w organizacjach właściwie podejść do problematyki zarządzania wiedzą.  
 W przypadku OW będącej bytem pozornym, bez fizycznej struktury organiza-
cyjnej i nieposiadającym na własność zasobów materialnych, krytyczną rolę od-
grywa właściwe zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą to sztuka (ale też wyzwa-
nie) tworzenia wartości za pomocą niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, 
będąca fuzją zarządzania zasobami ludzkimi, informacją przy wykorzystaniu do-
stępnych technologii teleinformatycznych2. Według innego ujęcia zarządzanie wie-
dzą jest procesem, dzięki któremu dany podmiot tworzy bogactwo na podstawie 
swych intelektualnych lub opartych na wiedzy aktywach organizacyjnych3. 
W przypadku organizacji wirtualnej zarządzanie wiedzą ma na celu umiejętne 
współdzielenie i wykorzystywanie zasobów wiedzy należących do jej członków po 
to, by możliwe stało się: 

 osiągnięcie wspólnego celu i zwiększanie wartości dla klienta/klientów, 
 podejmowanie lepszych decyzji w zakresie organizacji i przebiegu proce-

sów wpływających na poprawę efektywności funkcjonowania OW, 
 zdobywanie nowej lub rozszerzanie istniejącej wiedzy kooperantów, 
 podnoszenie poziomu innowacyjności w obszarze produktu, technologii, 

zarządzania, 
 maksymalizowanie korzyści ekonomicznych.  

 Podmiotem odpowiedzialnym za obszar zarządzania wiedzą w OW jest inte-
grator. Na integratorze (pełniącym funkcję menedżera wiedzy) spoczywa odpowie-
dzialność za stworzenie systemu zarządzania wiedzą w OW, za bieżące sterowanie 

                                                 
2  E. Skrzypek: Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, w:  

W. Ćwika, Z. Szymański (red.): Zamojskie Studia i Materiały, Wyd. Centrum Badawczo-
Szkoleniowe, Zamość 2004, s. 303. 

3  W.R. Bukowitz, R.L. Wiliams: The Knowledge Management Fieldbook, Financial 
Times, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlov-London 1999, s. 2. 
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nim i za jego rozwój. System zarządzania wiedzą ma za zadanie umożliwiać dostęp 
do odpowiednich pod względem formy i treści zasobów wiedzy dla ogółu podmio-
tów współpracujących ze sobą w organizacji wirtualnej. Ponadto ma inspirować  
i wspomagać uczenie się uczestników, skutkujące zwiększeniem ich potencjału i jak 
najlepszym wykorzystywaniem bieżących i przyszłych szans rynkowych. Skala  
i zakres systemu zarządzania wiedzą oraz poziom kosztów dotyczący jego utworze-
nia i funkcjonowania wynikają głównie ze złożoności produktu dedykowanego 
klientowi/klientom oraz okresu współpracy partnerów w ramach OW. W organiza-
cji wirtualnej zarządzanie wiedzą realizowane przez integratora można postrzegać 
przez pryzmat kilku kluczowych obszarów, tj. celów i strategii, struktury i proce-
sów, zasobów ludzkich i kultury oraz technologii. Wyróżnione obszary zarządzania 
wiedzą (chociaż odmiennie projektowane i realizowane) występują w każdej OW, 
wzajemnie na siebie wpływając i w rezultacie łącznie decydując o jej sprawności, 
elastyczności i efektywności. 
 
 
3. Procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej  
 
 Zarządzanie wiedzą jest najczęściej postrzegane w literaturze w ujęciu proce-
sowym. W efekcie przyjęcia takiego podejścia wyróżnione są wszystkie procesy 
oddziałujące na zasoby wiedzy w organizacji. Procesy zarządzania wiedzą są różno-
rodnie przedstawiane w literaturze przedmiotu, m.in. jako: tworzenie, pozyskiwanie 
i magazynowanie, oczyszczanie, dystrybucja, wykorzystywanie i monitorowanie 
wiedzy4.  
 W ramach identyfikacji i prezentacji procesów zarządzanie wiedzą w organi-
zacji wirtualnej przyjęto punkt widzenia integratora, pomijając indywidualną reali-
zację tych procesów przez każdy podmiot uczestniczący w OW. W związku z tym 
procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej zostały zidentyfikowane jako: 

 Lokalizowanie i szacowanie wiedzy – obejmuje działania w otoczeniu ryn-
kowym zmierzające do odkrycia, zidentyfikowania i pozycjonowania zaso-
bów wiedzy wraz z określeniem ich wartości i znaczenia dla osiągnięcia 
celu OW. Zakres działań wchodzących w skład omawianego procesu 
przedstawiono w tabeli 1. 

 Pozyskiwanie i integrowanie wiedzy – zawiera różnorodne działania zmie-
rzające do selekcji, zdobycia i konsolidacji zasobów wiedzy należących do 
różnych podmiotów kooperujących celem zawiązania organizacji wirtual-
nej oraz sprawnej, skutecznej i efektywnej realizacji zlecenia klien-

                                                 
4  T.H. Davenport, S.C. Völpel: The rise of knowledge towards attention management, 

„Journal of Knowledge Management” 2001, no. 3. 
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ta/klientów. Szczegółowy zakres działań wchodzących w skład omawiane-
go procesu przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 1 
Proces lokalizowania i szacowania wiedzy w OW 

 
Lokalizowanie i szacowanie wiedzy w OW 

Integrator, przeprowadzając inwentaryzację ważnych dla OW zasobów wiedzy występujących 
w otoczeniu może przeprowadzać takie działania, jak: badania marketingowe, analiza rynków  
i danych rynkowych (dostawcy, wielkość transakcji, typ zlecenia, realizowane projekty, rezul-
taty, opinie klientów i współpracowników, raporty), analiza różnych danych statystycznych, 
zebranie opinii i opracowań firm badawczo-konsultingowych, opracowywanie map wiedzy 
indeksujących i wskazujących źródła i typ wiedzy istotnej z punktu widzenia działalności OW, 
ustalenie danych kontaktowych tzw. brokerów informacji i wiedzy, ośrodków naukowo-
badawczych ułatwiających dostęp do niezbędnej wiedzy lub podmiotów posiadających okre-
ślone kompetencje (w tym patenty, licencje). Dla poszczególnych podmiotów kooperujących 
zidentyfikowanie i pozycjonowanie różnych źródeł wiedzy (np. dotyczących kompetencji 
podmiotów z najbliższego otoczenia, położenia ważnych zasobów informacyjnych, itp.) może 
mieć krytyczne znaczenie dla bieżącego lub przyszłego realizowania zadań w ramach OW. 
Szacowanie zlokalizowanych lub posiadanych zasobów wiedzy umożliwia integratorowi oce-
nić ich wartość pod kątem przydatności dla wykonania obecnych lub przyszłych zleceń klien-
ta/klientów. 
Ocena wiedzy będącej do dyspozycji OW wymaga zastosowania konkretnych mierników, jak 
np. porównanie stanu wiedzy przed podjęciem i po podjęciu działań w ramach OW, wielowy-
miarowe wskaźniki odzwierciedlające stan wiedzy (np. Balanced Scorecard), relacja kosztu 
pozyskania zasobów wiedzy do spodziewanego i uzyskanego efektu itp. 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 2 
Proces pozyskiwania i integrowania wiedzy w OW 

 
Pozyskiwanie i integrowanie wiedzy OW 

Integrator w ramach tego procesu podejmuje takie działania, jak: zapraszanie do współpracy 
określonych specjalistów, poszczególne działy przedsiębiorstw lub całe organizacje posiadają-
ce odpowiednie aktywa wiedzy i akceptujące zasady współpracy w ramach OW; wybór poten-
cjalnych podmiotów kooperujących ze względu na kompetencje i umiejętności krytyczne dla 
wykonania przez OW zlecenia klienta; określenie relacji cena – jakość zasobów wiedzy poten-
cjalnych podmiotów kooperujących. Koniecznym działaniem w tym procesie jest aktywne 
zaangażowanie do kooperacji klienta OW, który stanowi cenne źródło wiedzy odnośnie do 
rynku, produktu, swych preferencji zakupowych, potencjału itp. Sprawność i skuteczność 
integracji wiedzy różnych podmiotów zgrupowanych w OW warunkuje możliwość dostarcze-
nia innowacyjnego produktu dla odbiorcy. W praktyce szybkość, jakość i koszt procesu inte-
gracji wiedzy w największym stopniu determinuje potencjał rynkowy danej OW  

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 

 Kreowanie i rozwój wiedzy – obejmuje zbiór indywidualnych i zespoło-
wych działań i procedur uczenia się, poszerzających i uzupełniających 
wiedzę organizacyjną, oraz kompetencje każdego z podmiotów, który za-
mierza lub kooperuje w OW. Zakres działań wchodzących w skład oma-
wianego procesu przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3 
Proces kreowania i rozwoju wiedzy w OW 

 
Kreowanie i rozwój wiedzy w OW 

Uczestnictwo w OW determinują nie tylko aktualnie posiadane kompetencje, ale również 
zdolność uczenia się i właściwa realizacja procesu tworzenia i wzbogacania własnej wiedzy 
zarówno w odniesieniu do integratora, jak i podmiotów kooperujących. Proces kreowania  
i rozwoju wiedzy może obejmować takie czynności, jak: zdobywanie i rozwijanie nowych lub 
dotychczasowych umiejętności, mobilizacja i motywacja do rozwoju intelektualnego, nie-
ustanna edukacja, prowadzenie własnych oraz wspólnych badań i eksperymentów, kreatywne 
myślenie (realizowane np. poprzez burze mózgów, dyskusje, spotkania) skutkujące wprowa-
dzaniem nowych rozwiązań, tj. ulepszeniem lub powstaniem nowych produktów, usprawnie-
niem istniejących procesów, wdrażaniem nowych lub doskonaleniem istniejących narzędzi, 
metod, technik i technologii (w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych). Rozwijanie 
zasobów wiedzy uczestników OW dotyczy takich działań, jak wzbogacanie, pogłębianie, 
oczyszczanie i odświeżanie posiadanej wiedzy. W ramach działań rozwojowych kluczowe 
zasoby wiedzy podmiotów tworzących OW powinny podlegać wzbogacaniu, pogłębianiu, 
oczyszczaniu i odświeżaniu, po to by mogły być użyteczne dla bieżącej i przyszłej działalności 
podmiotu, a także przydatne i wartościowe z punktu widzenia jego uczestnictwa w strukturach 
wirtualnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
  

 Dystrybucja i upowszechnianie wiedzy – obejmują zespół czynności usta-
lających środowisko i zasady przesyłu oraz udostępniania stosownych (pod 
względem zawartości i formatu) zasobów wiedzy odpowiednim podmio-
tom funkcjonującym w ramach OW. Zakres zadań wchodzących w skład 
omawianego procesu przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 
Proces dystrybucji i upowszechniania wiedzy w OW 

 
Dystrybucja i upowszechnianie wiedzy w OW 

Zasadniczo dystrybucja wiedzy powinna odbywać się w sposób nieskrępowany pomiędzy 
uczestnikami organizacji wirtualnej (np. nieformalne konwersacje podejmowane w przestrzeni 
rzeczywistej i wirtualnej), jednakże w zależności od specyfiki OW i kwestii dotyczącej ochro-
ny wiedzy formalnej (jawnej) integrator w większym lub mniejszym stopniu może wpływać na 
sposób dystrybucji wiedzy pomiędzy kooperującymi podmiotami. Rozproszenie terytorialne 
podmiotów kooperujących powoduje konieczność zastosowania różnych rozwiązań IT  
w procesie dystrybucji i upowszechniania wiedzy. Wiedza przekazywana podmiotom kooperu-
jącym powinna dotyczyć głównie kwestii związanych z działalnością w ramach OW.  
W szczególności powinny być transferowane i udostępniane zasoby wiedzy niezbędne do: 
zrozumienia zasad, celów i wartości obowiązujących w OW, określenia partnerów i ich ról 
pełnionych w OW, zaleceń dotyczących właściwego wykonania powierzonych zadań na rzecz 
klienta/klientów, unikania popełniania wcześniej rozpoznanych błędów, poprawy jakości  
i szybkości wspólnie realizowanych procesów, zapoznania się z efektami pracy całej OW, 
dokumentacji projektowej itp. 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
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 Wykorzystywanie wiedzy – dotyczy praktycznego użytkowania zasobów 
wiedzy dla realizacji zakładanego celu organizacji wirtualnej oraz uzyska-
nia wymiernych korzyści przez integratora i ogół podmiotów kooperują-
cych. Szczegółowy zakres działań wchodzących w skład omawianego pro-
cesu przedstawiono w tabeli 5. 

 
Tabela 5 

Proces wykorzystywania wiedzy w OW 
 

Wykorzystywanie wiedzy w OW 
Właściwa realizacja procesu wykorzystywania wiedzy powinno zapewnić OW i jej uczestni-
kom: wysoką innowacyjność oferowanych produktów, wzrost przychodów partnerów OW 
i rozwój ich kluczowych kompetencji, elastyczność i skuteczne przełamywanie różnorodnych 
barier i problemów, udoskonalenie procesów wytwarzania i zarządzania, ale również umiejęt-
ność rozpoznawania i adaptacji struktury i procesów OW do aktualnych i przyszłych potrzeb 
klientów oraz możliwość pozyskiwania nowych zleceń w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 

Tabela 6 
Proces zachowywania i ochrony wiedzy w OW 

 
Zachowywanie i ochrona wiedzy 

Proces zachowywania wiąże się często z zapisem wiedzy na odpowiednich nośnikach elektro-
nicznych (np. w postaci plików, baz wiedzy lub dokumentów elektronicznych) oraz stworze-
niem odpowiednich norm i procedur dotyczących przechowywania zasobów wiedzy w OW. 
Cechą OW jest zmienność jej członków, dlatego istotną rolę odgrywa proces systematycznej 
kodyfikacji wiedzy jawnej lub ukrytej ułatwiającej jej późniejsze przyswojenie i wykorzysta-
nie przez wszystkich uczestników OW. Kodyfikacja wiedzy nie musi dotyczyć wyłącznie 
zagadnień związanych z bieżącą działalnością OW, takich jak: identyfikacja szans rynkowych, 
formowanie, realizacja, doskonalenie, rozwiązanie lub rekonfiguracja, ale może dotyczyć 
również innych aspektów funkcjonowania w środowisku sieciowym. Przede wszystkim po-
winny być zachowywane te zasoby wiedzy, które mogą być przydatne w przyszłości (np. 
dokumentacja projektowa, podpisane umowy o współpracy, ankiety dotyczące zadowolenia 
klienta/klientów i mierzące poziom satysfakcji klientów, kontrakty o zatrudnieniu, dokumenta-
cja technologiczna, wytworzone produkty wraz z cechami i parametrami technologicznymi, 
prognozy, raporty specjalistów i ekspertów, efektywność OW w stosunku do innych OW lub 
organizacji tradycyjnych, skuteczność wykorzystania danej IT, wnioski na przyszłość, przy-
czyny sukcesów i porażek OW itp.). Zgromadzone w archiwach zasoby wiedzy należy również 
poddawać weryfikacji, aby zapobiec zjawisku nieprzydatności wiedzy i braku zaufania do jej 
treści. Ochrona wiedzy polega na wprowadzaniu zabezpieczeń organizacyjnych (np. opraco-
wanie zasad gromadzenia i współdzielenia wiedzy), administracyjnych (nadanie uprawnień do 
odpowiednich zasobów), prawnych (np. odpowiednie formułowanie kontraktów) i informa-
tycznych (kontrola dostępu do zasobów), zapobiegających utracie oraz utrudniających dostęp 
lub nieuprawnioną modyfikację osób postronnych, np. konkurentów 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
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 Zachowywanie i ochrona wiedzy – obejmuje wybór zasobów wiedzy, które 
powinny być odpowiednio zgromadzone, przechowywane, aktualizowane i 
chronione, aby wspomagać realizację procesów uczenia się zarówno po-
szczególnych uczestników, jak i całej OW. Zakres działań wchodzących w 
skład omawianego procesu przedstawiono w tabeli 6. 

 Realizacja poszczególnych procesów musi uwzględniać wyróżnione wcześniej 
obszary zarządzania wiedzą w OW. Na rysunku 1 przedstawiono procesy zarządza-
nia wiedzą w organizacji wirtualnej, ich wzajemne relacje oraz związki ze strukturą 
podmiotową (gdzie I – integrator, PK – podmiot kooperujący, K- Klient) i główny-
mi obszarami zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej.  
 

 
 

Rys. 1.  Procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej na tle jej architektury  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Organizacja wirtualna z racji braku własnych zasobów materialnych szczegól-
ną uwagę musi zwrócić na obszar zarządzania wiedzą. O jakości zarządzania wie-
dzą w OW będzie decydować sprawność i skuteczność wyróżnionych przez autora 
procesów, tj.: lokalizowanie i szacowanie wiedzy, kreowanie i rozwój wiedzy, dys-
trybucja i upowszechnianie wiedzy, wykorzystywanie wiedzy oraz zachowywanie 
i ochrona wiedzy właściwie osadzonych w architekturze i obszarach organizacji 
wirtualnej. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do opracowania przez autora komplek-
sowego modelu zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. 
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IDENTIFICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES  
IN THE VIRTUAL ORGANIZATION 

 
Summary 

 
 The virtual organization is a form of cooperation of subjects directed at achieve-
ment of mutual goal, in which the significant role is played by the area of knowledge 
management. In the article, in the introduction was briefly discussed the structure and 
functioning of virtual organization and the issue of knowledge management in such 
forms of business subjects cooperation as well. In the final part was presented author's 
concept of knowledge management processes together with short description of creating 
it activities. 
 

Translated by Damian Dziembek 
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ZMIANY WE WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przełom wieków XX i XXI stał się kulminacją zasadniczych zmian w rozwoju 
cywilizacyjnym. Takie zjawiska jak rewolucja cyfrowa, stopniowe kształtowanie 
społeczeństwa informacyjnego oraz globalizacja pociągnęły za sobą wiele konse-
kwencji w relacjach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych  
w skali właściwie całego świata. Pod ich wpływem również sposoby oddziaływania 
na konsumentów musiały ulec przemianom. Do istotnych zmian w komunikacji 
marketingowej należy niewątpliwie zaliczyć możliwość wykorzystywania cyfro-
wych środków wymiany informacji – przede wszystkim Internetu (ale i innych 
cyfrowych środków przekazu), ale także konieczność modyfikacji sposobów od-
działywania na konsumentów – ze względu na to, iż współczesny konsument 
kształtowany jest w warunkach rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego  
i ewoluuje wraz z nim oraz jest zasadniczo innym konsumentem niż ten, który zo-
stał ukształtowany jeszcze w erze przemysłowej.  
 
 
1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego a główne obszary zmian w komuni-

kacji marketingowej 
 
 Druga połowa ubiegłego wieku to stopniowy wzrost roli kluczowego dla tych 
zmian wynalazku – komputera. Przyczynił się on do postępu technologicznego na 
niespotykaną dotąd w dziejach ludzkości skalę.  
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 Odwołując się do koncepcji A. Tofflera, należy przypomnieć, że w rozwoju 
ludzkości można zauważyć trzy wielkie skoki, tzw. fale. Pierwsza związana była  
z rewolucyjnym przejściem od gospodarki myśliwsko-zbierackiej, o charakterze 
koczowniczym, do gospodarki rolnej, o charakterze osiadłym, co stworzyło warun-
ki do stabilności, bezpieczeństwa, rozwoju technologii i sztuki oraz uwolniło ludz-
kość od ciągłej walki o byt. Druga fala związana była ze skokiem ludzkości w za-
kresie metod wytwarzania i organizacji pracy, i jest określana jako rewolucja prze-
mysłowa. Doprowadziła do powstania uprzemysłowionego świata i przyniosła 
ludzkości, szczególnie w krajach najwyżej rozwiniętych, komfort życia i dobrobyt. 
Trzecia fala, postindustrialna, związana jest z rewolucją opartą na informatyce, 
rozpoczęła się w drugiej połowie XX wieku wraz z wprowadzaniem i rozpo-
wszechnianiem komputerów. Według Tofflera niesie ona zasadnicze zmiany  
w metodach produkcji przemysłowej, formach pracy i zatrudnienia, ale też w mar-
ketingu, gdzie na znaczeniu będzie zyskiwał klient, według niego prosument, oraz 
rozwijał się marketing niszowy, kierowany do wąskiej, wybranej grupy odbiorców, 
w miejsce marketingu masowego, charakterystycznego dla ery industrialnej1. 
 Rozprzestrzeniające się na różne dziedziny życia zastosowania komputera, 
wyrażające się w procesach informatyzacji, przyczyniły się też do rozwoju innych 
dyscyplin nauki, których osiągnięcia wprowadzone do praktyki zmieniły wiele 
aspektów funkcjonowania człowieka jako jednostki i całych społeczności. Postęp  
w technologii pociągnął za sobą zmiany w procesach produkcji i w organizacji 
pracy, a za tym nastąpiły zmiany społeczne i kulturowe. Można w tych zjawiskach 
także poszukiwać przyczyn istotnych zmian politycznych, które miały miejsce  
w okresie ostatnich trzydziestu lat, od zmian na przełomie lat osiemdziesiątych  
i dziewięćdziesiątych XX wieku, które doprowadziły do ukształtowania się nowego 
ładu politycznego świata, do ostatnich wydarzeń politycznych w krajach arabskich 
w 2011 roku. Mogły one zajść między innymi dlatego, iż ludzie są coraz bardziej 
wykształceni, ich wiedza zatem o współczesnym świecie jest coraz głębsza i prze-
kłada się na wyższe aspiracje i oczekiwania. Przykładem bezpośredniego związku 
między rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych i kształtowaniem się 
nowej jakości współczesnych społeczeństw oraz przemianami społecznymi i poli-
tycznymi niech będzie fakt skutecznego wykorzystania Internetu (portali społecz-
nościowych i poczty elektronicznej) do zainicjowania i rozprzestrzeniania się prote-
stów przeciwko rządzącym od kilkudziesięciu lat elitom władzy w Tunezji i Egip-
cie. Znaczną bowiem część sfrustrowanych obywateli tych krajów stanowią młodzi, 
wykształceni ludzie, którzy nie mogą znaleźć pracy w swoich zawodach, a zatem  
i poprawić swojego bytu, a jednocześnie, w wyniku zdobytej edukacji na wyższym, 

                                                 
1  A. Toffler: Trzecia fala, Wydawnictwo PIW, Warszawa 2001, za: Twórcy teorii ekono-

micznych, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,  
s. 208–209. 
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akademickim poziomie, mają rozbudzone określone potrzeby oraz aspiracje i wie-
dzą, jaki jest standard życia w innych krajach. 
 Zatem rewolucja cyfrowa, będąca wynikiem postępu technicznego, oraz 
wzrost poziomu wiedzy ogólnej i technicznej, będący efektem coraz wyższego 
wykształcenia ludzi, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, przyczyniły się do 
ukształtowania nowej jakości współczesnych społeczeństw. Społeczeństw na miarę 
XXI wieku – społeczeństw informacyjnych. Jak podaje jedna z definicji, społeczeń-
stwo informacyjne to społeczeństwo charakteryzujące się wysokim stopniem roz-
powszechnienia technik informacyjnych, tj. środków gromadzenia, przenoszenia, 
przetwarzania i przechowywania informacji. Jest ono następstwem trzeciej rewolu-
cji cywilizacyjnej (rewolucji informatycznej), która dokonała się w drugiej połowie 
XX wieku. Źródłem wzrostu gospodarczego w takim społeczeństwie staje się pro-
dukcja i dystrybucja informacji, która – jako towar – jest dopuszczona do obrotu 
rynkowego2. Należy też zwrócić uwagę, iż uznaje się rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego3 za główne źródło procesów globalizacyjnych. Globalizacja zaś oraz 
zachodzące na mniejszą geograficznie skalę procesy integracji regionalnej spowo-
dowały znaczące zdynamizowanie tych zmian, czego następstwem jest to, iż społe-
czeństwa różnych krajów coraz bardziej upodabniają się do siebie, podobnie zaspo-
kajając te same potrzeby, preferując coraz bardziej zbliżony styl życia, w końcu 
zaczynając wyznawać zbliżone wartości. 
 Nie będzie zatem zaskoczeniem, że w tych na nowo kształtowanych warun-
kach komunikacja marketingowa również poddawana jest zmianom. Te kierunki 
zmian muszą być oczywiście zgodne z ogólnymi tendencjami opisanymi powyżej. 
Można zidentyfikować kilka podstawowych obszarów, w których uwidoczniają się 
istotne zmiany w komunikacji marketingowej.  

 W coraz większym stopniu są wykorzystywane nowe środki przekazu  
i wymiany informacji, jak Internet, cyfrowa telefonia, cyfrowa telewizja. 
W miarę rozwoju technologicznego dochodzi też do konsolidacji usług te-
lekomunikacyjnych – telefon komórkowy, którego istotną innowacją w sto-
sunku do stacjonarnego było uwolnienie się od kabla i konkretnego miej-
sca, teraz staje się urządzeniem służącym nie tylko do rozmów, ale i do ko-
rzystania z aplikacji internetowych oraz odbierania telewizji cyfrowej czy 
radia. 

 Na znaczeniu będą zyskiwały formy przekazu i wymiany informacji 
związane z nowymi środkami przekazu, takie jak reklama internetowa, 
poczta elektroniczna, fora dyskusyjne, porównywarki, serwisy społeczno-

                                                 
2  M. Chmaja i W. Sokoła (red.): Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 351–352. 
3  Termin społeczeństwo informacyjne został po raz pierwszy użyty w 1963 roku w Japonii, 

a upowszechnił go Y. Maruda w 1972. W Europie koncepcja społeczeństwa informacyjnego 
została upowszechniona przez S. Norę i A. Minca w 1978 roku, ibidem. 
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ściowe, serwisy z opiniami ekspertów i konsumentów, zastępując częścio-
wo tradycyjne formy promocji. 

 Zróżnicowanie i złożoność instrumentów komunikacji marketingowej po-
wodują, że istotną cechą współczesnej komunikacji marketingowej staje się 
integracja instrumentów i działań promocyjnych. 

 Przekaz i wymiana informacji będą ciągle nabierały coraz bardziej indywi-
dualnego charakteru, kierując się do coraz węższej i dokładniej zdefinio-
wanej grupy odbiorców lub wręcz do indywidualnego odbiorcy. Technolo-
gie cyfrowego przekazu umożliwiają bowiem indywidualizowanie przeka-
zu, włącznie z typowaniem pojedynczego odbiorcy. Treści podstawowe 
mogą więc być uzupełniane dodatkowymi, marketingowymi treściami, 
przygotowanymi pod profil konkretnego konsumenta. Cyfrowe stacje tele-
wizyjne, radiowe i nadawane w Internecie, mogą też coraz bardziej zawę-
żać zakres prezentowanej tematyki, tym samym zawężając również oraz 
dokładniej definiując grupę odbiorców i uzyskując określoną grupę doce-
lową także do działań marketingowych. Specjaliści od marketingu coraz 
częściej penetrują też portale społecznościowe i fora dyskusyjne, szukając 
tam potencjalnej grupy docelowej, do której koszt dotarcia staje się 
względnie niski. 

 Komunikacja marketingowa nabiera charakteru dwukierunkowego, staje 
się rzeczywistym dialogiem, wymianą informacji między nadawcą a od-
biorcą. Nawet w komunikatach marketingowych emitowanych w tradycyj-
nych mediach, jak reklama telewizyjna, radiowa, prasowa czy zewnętrzna, 
pojawiają się coraz częściej informacje kierujące do konkretnych adresów 
internetowych. A tam, oprócz zapoznania ze szczegółami oferty, można 
nawiązać bezpośredni i trwały kontakt z konsumentem, jeśli skłoni się go 
do pozostawienia swoich danych kontaktowych. Nawiązanie indywidual-
nego i trwałego kontaktu umożliwia uruchomienie odpowiednich działań, 
które skłonią go do pożądanych z punktu widzenia nadawcy reakcji. 

 Przekazy marketingowe muszą uwzględniać także to, iż są kierowane do 
coraz bardziej wykształconych konsumentów. Konsekwencją tego jest 
to, iż mają oni możliwości oraz potrafią poszukać źródeł weryfikacji przed-
stawianych im informacji, a także podzielić się spostrzeżeniami z innymi. 
To wymusza na twórcach i nadawcach przekazów marketingowych poszu-
kiwanie nowych i skutecznych mechanizmów oddziaływania na odbior-
ców. Dialog między nadawcami treści marketingowych – przedsiębior-
stwami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i działającymi w ich 
imieniu agencjami reklamowymi, a odbiorcami tych treści – konsumenta-
mi, zmienia stopniowo charakter. Nadawcy muszą pamiętać, że zaczynają 
rozmawiać z konsumentem, którego istotną charakterystyką jest wiedza,  
a także umiejętność korzystania z niej w pragmatyczny sposób. Współcze-
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sny przekaz marketingowy musi zatem uwzględniać to, iż odbiorcą jest 
konsument, na którego można oczywiście oddziaływać, odwołując się do 
jego uczuć, ale gdy chcemy odwoływać się do jego racjonalności, należy 
uwzględnić ten przyrost wiedzy i umiejętność konsumenta korzystania  
z niej. 

 Należy też zwrócić uwagę na rosnącą rolę marki w komunikacji z ryn-
kiem. Ponieważ w warunkach społeczeństwa informacyjnego podstawo-
wym dobrem staje się informacja, to taki zasób niematerialny, jakim jest 
oryginalna, niepowtarzalna, chroniona i wyróżniająca spośród innych ofert 
kompozycja werbalnej nazwy i niewerbalnego układu graficznego, staje się 
istotnym czynnikiem konkurencyjności. 

 
 
2. Wybrane tendencje we współczesnej komunikacji marketingowej 
 
 W pierwszym rozdziale referatu wymieniono istotne obszary, w których za-
chodzą (i które jednocześnie kształtują) zasadnicze zmiany w komunikacji marke-
tingowej. Odnosząc się do nich, można zwrócić uwagę jedynie na wybrane tenden-
cje rozwojowe w komunikacji marketingowej, gdyż uchwycenie wszystkich nie jest 
po prostu możliwe, a po drugie wykracza poza ramy tego referatu. 
 Rozwój nowych technologii pozwolił na zwiększenie liczby dostępnych in-
strumentów oddziaływania promocyjnego na odbiorców. Wraz z rozwojem cywili-
zacyjnym zestaw ten powiększał się stopniowo, wykorzystując kolejno nowe do-
stępne sposoby wpływania na nabywców. Za pierwszy należy uznać sprzedaż oso-
bistą, pocztę pantoflową i promocję sprzedaży. Następnie wraz z pojawianiem się 
nowych rozwiązań technologicznych oraz zmian rynkowych i społecznych powo-
dowanych nimi pojawiały się kolejne. I tak wraz z rozwojem metod trwałego po-
wielania informacji, np. druku, oraz później pojawieniem się mediów masowych 
pojawiły się reklama BTL i ATL4 oraz public relations. Rozwój handlu detalicznego 
i jego form (wraz z rozwojem sieci detalicznych) przyniosły metodę merchandisin-
gu i spowodowały wzrost roli opakowania produktów. Rozwój działań kultural-
nych oraz innych form aktywności społecznej, takich jak sport i jego ewolucja od 
typowo amatorskiego do zawodowego, przyniosły możliwości oddziaływania po-
przez wystawy, targi, wydarzenia (events) czy sponsoring (sport). Rozwój komu-
nikacji pozwolił rozwinąć się marketingowi bezpośredniemu, a rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego marce i corporate identity. W końcu rozwój technologii cy-
frowych umożliwił pojawienie się i dynamiczny rozwój metod związanych  
z e-marketingiem. W obliczu takiej ilości możliwych do wykorzystania instrumen-
tów marketingowych konieczne stało się integrowanie działań promocyjnych, 

                                                 
4  BTL – below the line, ATL – above the line. 
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tak by poszczególne przekazy składały się na założone cele promocyjne. Zwracają 
na to uwagę m.in. P.R. Smith i J. Taylor, zauważając, że komunikacja marketingo-
wa staje się zintegrowana i jest istotne, by była rozumiana jako zintegrowany pro-
ces5. Dlatego współczesna komunikacja marketingowa powinna mieć charakter 
zintegrowanej komunikacji marketingowej, używając zarówno tradycyjnych jak i 
elektronicznych środków i form przekazu. 
 Taka silna rola marki jak obecnie nie była charakterystyczna dla wcześniej-
szych faz rozwoju cywilizacyjnego i ukształtowała się dopiero wraz z rozwojem 
rynku masowego, a szczególnie w warunkach społeczeństwa informacyjnego, gdzie 
stała się podstawowym czynnikiem konkurowania. Jest obecnie traktowana jako 
zasadniczy element aktywów przedsiębiorstwa i istotnie kształtuje jego wartość.  
W przypadku silnych marek, mających ugruntowaną pozycję rynkową, wartość 
marki stanowi ponad połowę wartości całej firmy. S. Anholt stwierdza, iż marka 
jest wręcz mnożnikiem wartości i jako taka zapewnia właścicielowi podstawową 
przewagę konkurencyjną […], koncepcja wartości niematerialnych jest głęboko 
zakorzeniona w systemie kapitalistycznym, a marki mieszczą się w niej w całości  
i nie budzą większych emocji czy wątpliwości niż pozostałe formy wartości komer-
cyjnych6. Z badań przeprowadzonych przez autora, a dotyczących strategii marki  
w komunikacji marketingowej, wynika, że zdecydowana większość (ponad 96%) 
komunikatów reklamowych zamieszczanych w prasie zawiera markę. Jedynie nie-
całe 4% reklam jej nie zawierało7. Natomiast w przypadku reklam telewizyjnych 
nadawanych w kanałach telewizji ogólnopolskiej wszystkie reklamy zawierały 
marki (100%), zatem nie było reklam bez marki8. Marka stała się więc stałym, pod-
stawowym elementem i instrumentem komunikacji marketingowej. 
 Najpierw rozwój środków masowego przekazu, jak prasa, radio, telewizja,  
a obecnie rozwój cyfrowych środków przekazu spowodował wytworzenie kultury 
masowej. Kultura ta w warunkach globalizacji nabrała jeszcze cech uniwersalnych, 
gdzie przenikają się wzajemnie wpływy z różnych kultur, z dominacją jednak pier-
wiastków kultury amerykańskiej (mcdonaldyzacja). Taka kultura kreuje powszech-
nie znanych idoli. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy, celebryci znani z mediów ma-
sowych stają się idealnym materiałem na liderów opinii. Ich postaci są coraz chęt-

                                                 
5  P.R. Smith, J. Taylor: Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan 

Page, London & Sterling, VA 2004, s. 6. 
6  S. Anholt: Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj 

bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 7–8. 
7  J. Kowalski: Sposoby komunikacji marki, w: A. Adamik (red.): Zarządzanie relacjami 

międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografia na 100-lecie Nauk o Zarządza-
niu, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 96–97. 

8  J. Kowalski: Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej, w: Mar-
keting przyszłości. Trendy Strategie Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym 
rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 
55, WNUS, Szczecin 2010. 
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niej wykorzystywane w komunikacji marketingowej, są wsparciem dla reklamowa-
nych produktów i usług. Na polskim rynku można znaleźć postaci wspierające mar-
ki charakterystyczne tylko dla rynku krajowego, jak również postaci znane na rynku 
globalnym.  
 Przykłady wspierania marki produktów lub usług przez znane publicznie na 
krajowym rynku osoby (marki personalne) to: 

 Olay (produkty kosmetyczne) + Joanna Brodzik (aktorka), 
 CCC (handel obuwiem) + Maja Włoszczowska (sportsmenka, kolarstwo 

górskie). 
 Lays (chipsy – produkty spożywcze) + Paweł Wilczak (aktor), 
 PKO BP (usługi bankowe) + Szymon Majewski (satyryk telewizyjny), 
 Renault (samochody osobowe) + Rafał Królikowski (aktor), 
 getinBank (usługi bankowe) + Piotr Fronczewski (aktor). 

 Przykłady wspierania marki produktu lub usługi przez znane publicznie na 
globalnym rynku osoby (marki personalne) to: 

 Rolex (luksusowe zegarki) + Roger Federer (tenisista), 
 Lipton Ice Tea (herbata – produkt spożywczy) + Hugh Jackman (aktor)9. 

 Wykorzystywanie marek znanych i lubianych osób (imię i nazwisko, wizeru-
nek fizyczny znanej osoby to marka personalna, osobista), a więc wspieranie marek 
produktów i usług markami personalnymi stało się w warunkach rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego skutecznym sposobem oddziaływania na konsumentów,  
a badania reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych potwierdzają rosnącą czę-
stość stosowania tego mechanizmu wsparcia. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ostatnich kilkadziesiąt lat to budowanie społeczeństwa informacyjnego, co 
wiąże się z fundamentalnymi zmianami technologicznymi, gospodarczymi, spo-
łecznymi, politycznymi i kulturowymi. Zmiany te wpływają również na kształto-
wanie w nowy sposób procesów komunikacji marketingowej, która ma do dyspozy-
cji nowe kanały komunikacji z rynkiem, nowe instrumenty, formy i mechanizmy. 
Skuteczność ich stosowania jest adekwatna do ewolucyjnych przemian społeczeń-
stwa informacyjnego oraz nowych, tak kształtowanych warunków rynkowych. 
 
 
  

                                                 
9  Badania własne reklam telewizyjnych, prasowych i radiowych pod kątem treści komuni-

katów marketingowych w okresie listopad 2010 – marzec 2011 roku na polskim rynku. 
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CHANGES IN CURRENT MARKETING COMMUNICATIONS  
UNDER THE CIRCUMSTANCES OF INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 An information society has been coming into being for about last fifty years. It is 
built by technological, economic, social, political and cultural changes. Also marketing 
communications is not free of them. The changes of marketing communications display 
in new communication ways, instruments, forms and mechanisms and they give new 
opportunities in the dialogue to consumers. 
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Wprowadzenie 
 
 Podejście do wiedzy polegające na rozumieniu jej jako zasobu gospodarczego 
uległo diametralnej zmianie pod koniec XX wieku. Obserwowane wyczerpanie się 
potencjału rozwoju przemysłu – koniec ery industrialnej – zapoczątkowało poszu-
kiwanie nowych sił motorycznych rozwoju gospodarczego, a w tym rozwoju przed-
siębiorstw. Współcześnie wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje pracę i kapi-
tał, jako podstawowe źródło dobrobytu ekonomiczno-społecznego. Zdolność two-
rzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi 
oraz technologie decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i całej gospodarki. 
W tych warunkach kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość stanowią rdzeń 
strategii rozwoju przedsiębiorstw. Rozwój technologii informatycznych wyzwolił 
rewolucje w zakresie gromadzenia, przekazania i udostępniania wiedzy, zarządza-
nia biznesem oraz pracy i życia (Internet, telepraca, e-learning itp.). Obserwujemy 
dynamiczne przesuwanie struktur gospodarki w kierunku gałęzi przemysłu i usług 
opartych na wiedzy i powstawania nowych zawodów związanych bezpośrednio  
i pośrednio z gospodarką opartą na wiedzy (menedżerowie wiedzy). 
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1. Nowi pracownicy – menedżerowie w gospodarce opartej na wiedzy 
 
 Punktem wyjścia w tym względzie są nowe wymiary rynku pracy powiązane  
z polityką strukturalną i edukacyjną kraju, spośród których uwagę zwracają na dwa 
następujące1: 

 zawody przyszłości, które pojawią się w określonej perspektywie związku 
z rozwojem nowych obszarów aktywności gospodarczej. Z reguły mają one 
charakter niszowy (nie odgrywają istotnej roli w całościowym zatrudnie-
niu), ale ich zaistnienie i dynamika świadczą o zdolnościach konkurencyj-
nych całej gospodarki. Można powiedzieć, że zwiastują przyszłe struktury 
gospodarki; 

 nowe ogólne umiejętności i kompetencje – rozwijane niezależnie od rodza-
ju pracy i kwalifikacji, tworząc modernizacyjny wymiar zatrudnienia  
w nowoczesnych i tradycyjnych sektorach gospodarki. 

 Świat pracy przechodzi rewolucyjne zmiany, a wczorajsza rzeczywistość  
i wczorajsze prawdy znaczą coraz mniej. Globalizacja i nowe technologie powodu-
ją, że przedsiębiorstwa przekształcają się w sieci wytwórcze, w których praca jest 
wykonywana przez projekty, zasadniczo zmieniając stosunki pracy oraz role partne-
rów społecznych. Pozycja społeczna wynika obecnie z konkretnych umiejętności, 
wykorzystywanych w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Do podsta-
wowych należą te z zakresu posługiwania się techniką komputerową i multimedial-
ną. Już w latach 80. XX wieku pojawiło się pojęcie piśmienności komputerowej 
(computer literacy), odnoszące się do umiejętności obsługi sprzętu i programów 
komputerowych. W miarę jednak rozwoju technologii informacyjnych wymagania 
dotyczące zakresu niezbędnych umiejętności, pozwalających na efektywną pracę  
z wykorzystaniem ICT, rozszerzyły się – pojawiły się koncepcje piśmienności in-
formacyjnej, cyfrowej oraz multimedialnej. Okazało się bowiem, że istotniejsze, ale 
zdecydowanie trudniejsze do opanowania, są umiejętności pozyskiwania, analizo-
wania i przetwarzania informacji. Obecnie w ramach umiejętności cyfrowych wy-
różnia się ich trzy rodzaje2:  

 instrumentalne, 
 informacyjne, 
 strategiczne, 

 Zakres umiejętności instrumentalnych (operacyjnych) dotyczy codziennego 
funkcjonowania ludzi (np.: komputerowe prawo jazdy – European Computer 
Driving Licence). Umiejętności informacyjne to te, które są niezbędne do poszuki-
wania, selekcji i przetwarzania informacji cyfrowych. Natomiast umiejętności stra-
                                                 

1  K.B. Matusiak, Ł. Arendt, E. Bendyk: Kadry przyszłości w: K.B. Matusiak, J. Kuciński, 
A. Gryzik (red.): Foresing kadr nowoczesnej gospodarki, PARP Warszawa 2009, s. 117. 

2  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, 
SGH, Warszawa 2010, s. 196. 
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tegiczne związane są z wykorzystywaniem informacji jako narzędzi do osiągania 
określonych celów (biznesowych, związanych z zatrudnieniem, edukacją, polityką 
czy czasem wolnym).  
 Zmiany organizacji pracy wywołane rozwojem technologicznym stanowią 
przyczyny i jednocześnie konsekwencje powstawania nowych zawodów, zanikania 
starych lub zmiany ich charakteru, a przede wszystkim – zmiany wymagań kwalifi-
kacyjnych wobec pracowników. Rosnące wymagania wobec pracujących we 
wszystkich branżach i sektorach powodują, że wszystkie nowe i stare, ale organi-
zowane na nowy sposób zawody wymagają dużej wiedzy. Ludzkie zdolności adap-
tacji do tych zmian są ograniczone. Jedną z propozycji nowej stratyfikacji społecz-
nej jest podział na: cogitariat (ci, co wiedzą), digitariat (szczebel pośredni, obsługu-
jący) i profitariat (ci, co z wiedzy żyją)3. 
 Można również spotkać się z bardziej pesymistyczną wizją, w której społe-
czeństwo dzieli się na4: 

 proletariuszy, którzy nie mają dostępu do komputerów, a tym samym są 
całkowicie uzależnieni od informacji podawanych w mediach, 

 drobnomieszczan, którzy posiadają bierną umiejętność korzystania z kom-
putera, 

 nomenklaturę – to najwyższa warstwa, składająca się z osób, które potrafią 
czynnie używać komputera, tj. posiadają wiedzę na temat wykonywania 
analiz, odróżniania informacji wartościowych od nie wartościowych itd.  

 Dominującą kategorią świata pracy stają się dzisiaj pracownicy wiedzy5.  
W dobie gospodarki opartej na wiedzy pracownicy określani dotychczas mianem 
białe kołnierzyki stali się właściwie pracownikami informacyjnymi (information 
workere). Ponadto powstała nowa kategoria pracowników – złote kołnierzyki – to 
profesjonaliści z wyższym wykształceniem, których praca wymaga wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy w celu rozwiązywania problemów. Wśród osób należących 
do tej grupy wymienia się na ogół: lekarzy, księgowych, inżynierów, pracowników 
uczelni wyższych. Szerokie zastosowanie wiedzy przekładające się na produktyw-
ność i innowacyjność doprowadziło do wyróżnienia nowych grup – specjalistów 
wiedzy (knowledge profesionals) i zarządzających wiedzą (knowledge executives). 
 W wyniku oczekiwanej „zielonej rewolucji technologicznej” i proekologicznej 
transformacji gospodarki powstaje nowa kategoria pracowników – green collars. 
Obejmuje ona specjalistów w dziedzinie nowych źródeł energii, budownictwa pro-

                                                 
3 P. Sienkiewicz, H. Świeboda: Analiza systemowa telepracy, w: S.H. Haber (red.): Społe-

czeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, Kraków 2002, s. 29.  
4  M. Hopfinger: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa 2002, s. 29. 
5  Jak twierdzi guru zarządzania P.F. Drucker: tylko ci, którzy już obecnie pracują nad wy-

zwaniami dnia dzisiejszego i jednocześnie przygotowują się do nowych doświadczeń, jakie niesie 
ze sobą przyszłość, zostaną liderami i będą dominować na rynku, P.F. Drucker: Zarządzanie XXI 
wieku, Warszawa 2000, s. 9. 
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ekologicznego oraz doradztwa dotyczącego zielonych stylów życia, nowych form 
dietetyki (low-carbon food), transportu oraz edukacji. 
 Produkcja społeczna niewątpliwie będzie dalej się upowszechniać, wywierając 
wpływ na coraz więcej sektorów gospodarki niematerialnej i zawodów związanych 
z przetwarzaniem wiedzy. Upowszechnienie nowego modelu produkcji rodzi kon-
sekwencje natury nie tylko ekonomicznej. Przede wszystkim dominujące w stosun-
kach przemysłowych wymagania, dotyczące umiejętności wykonywania konkret-
nych czynności, odchodzą w przeszłość. Na ich miejsce pojawiają się wymagania 
dotyczące tzw. kompetencji kluczowych6, czyli odnoszących się nie do wykonywa-
nia określonych praktycznych czynności, lecz do sprawowania różnorodnych funk-
cji w tym samym czasie oraz zdolności i akceptowania zmian i adaptacji. Wobec 
nowych wymagań ludzie muszą ponadto nauczyć się zarządzania samymi sobą7. 
 Poszczególne sektory i branże rozwijają się w różnym tempie, ale te rozwija-
jące się najszybciej z reguły generują najwięcej nowych zawodów i w konsekwencji 
miejsc pracy. Największa dynamika dotyczy branż najbardziej wrażliwych na pro-
cesy globalizacji. Są to obszary związane z komunikowaniem się ludzi, przepły-
wem informacji – informatyka i telekomunikacja (ICT). To właśnie w tej branży, 
mimo rynkowych sygnałów o dynamicznym rozwoju oraz licznych kierunków 
kształcenia, występuje od lat rosnący deficyt specjalistów. Potwierdza to tezę dwu-
biegunowości ewolucji rynku pracy (dualizacji): chronicznej nadwyżce nisko wy-
kwalifikowanej siły roboczej, o małych szansach na zatrudnienie, towarzyszy defi-
cyt kadr o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie IT.  
 Informatyka jest podstawową dziedziną horyzontalną, czyli posiadającą sze-
roki wpływ na rozwój niemal wszystkich dziedzin życia społecznego, gospodarki, 
nauki, administracji, kultury itp. Można mówić o uzależnieniu się gospodarki  
i życia społecznego od technologii informacyjnych. W konsekwencji pojawiają się 
zawody i specjalizacje horyzontalne, odpowiadające na zapotrzebowanie innych 
                                                 

6  Do kluczowych kompetencji zalicza się następujące rodzaje umiejętności: 
 uczenia się i rozwiązywania problemów myślenia – dostrzegania zależności przyczy-

nowo-skutkowych funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk, 
 poszukiwania, segregacji i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, doskonale-

nia się – elastycznego reagowania na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań, 
 komunikowania się – korzystania z technologii, porozumiewania się w kilku języ-

kach, argumentowania i obrony własnego zdania, 
 współpracy i porozumienia w grupie, 
 działania – organizowania pracy, opanowania technik i narzędzi pracy, projektowanie 

działań i przyjmowania odpowiedzialności za wyniki. 
7  Jak stwierdza P.F. Drucker: zarządzać samym sobą muszą nauczyć się wszyscy, nawet ci, 

których natura obdarzyła umiarkowanymi zdolnościami. Musimy wszyscy […] nauczyć się rozwi-
jać, […] robic to, co wychodzi nam najlepiej. Przez pięćdziesiąt lat kariery zawodowej musimy 
zachować bystrość umysłu i energię oraz wiedzieć, w jaki sposób i w którym momencie zmienić 
pracę lub znaleźć dodatkowe zajęcie, P.F. Drucker: Jak zarządzać samym sobą, „Harvard Busi-
ness – Polska” 2003, nr 3, s. 43. 
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branż i sektorów na specjalistów potrafiących w danych branżach twórczo zastoso-
wać określone technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Gospodarka prze-
kształcająca się w kierunku bardziej zelektronizowanych usług potrzebuje techno-
logii informacyjnych, a tym samym szerokich umiejętności i cech pracowników 
zdolnych do korzystania z ICT. Rozwój zapotrzebowania kadr i umiejętności  
w zakresie technologii informacyjnych powinniśmy odnosić do trzech grup zawo-
dowych8: 

 twórców rozwiązań teleinformatycznych, 
 dostawców usług opartych na tych rozwiązaniach (serwisów WWW, me-

diów elektronicznych, usług telekomunikacyjnych i dostępowych),  
 pracowników firm spoza sektora ICT, będących użytkownikami technolo-

gii informacyjnych (w tym również konsumentów), 
 Edukacja i rozwój kompetencji zawodowych w każdej kategorii są inne, za 
czym musi nadążyć system szkolnictwa i programy szkoleniowe.  
 
 
2. Prognoza sektorowa nowych menedżerów wiedzy 
 
 Rozwój gospodarki wiedzy pozwala prognozować popyt na następujące nowe 
specjalności menedżerów wiedzy9: 

1. Informatyka i usługi internetowe: 
 specjaliści sieciowi to różnego rodzaju programiści – administratorzy 

systemów baz danych, administratorzy sieci komputerowych, projektan-
ci i wykonawcy stron WWW oraz koordynatorzy przedsięwzięć multi-
medialnych; 

 teleinformatycy – to także przyszłościowa kategoria, związana głównie 
ze spektakularnym rozwojem telefonii bezprzewodowej i jej technolo-
gicznych powiazań z rozwojem sieci; 

 mechatronicy to przyszłościowy zawód, będący synergią różnych dzie-
dzin nauki – mechaniki precyzyjnej, sterowania elektronicznego, myśle-
nia systemowego, wykorzystywanych przy projektowaniu produktów  
i procesów produkcyjnych. Stąd mechatronik to osoba, która posiada 
wiedzę interdyscyplinarną z zakresu mechaniki, elektroniki i informaty-
ki. 

 W związku z rozwojem poszczególnych segmentów rynku powstały już  
i nadal się pojawiają nowe nazwy zawodów, głównie dotyczy to internetowych 
zawodów przyszłości związanych z: 

                                                 
8  K.B. Matusiak, T. Arendt, E. Bendyk: Kadry przyszłości…, op. cit, s.122. 
9  G. Gromada, M. Nowak, M. Matusiak: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, 

Łódź–Poznań–Warszawa–Wrocław 2006, s. 246. 
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 szeroko pojętą reklamą – copywriter, 
 projektowaniem, tworzeniem i utrzymywaniem witryny internetowej  

– webmaster, 
 śledzeniem ruchów na witrynach internetowych – trafic manager, 
 liczbowym, szczegółowym śledzeniem takich ruchów – new metrics ana-

lyst, 
 organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron WWW – content ma-

nager, 
 opracowaniem strategii firmy komunikacyjnej za pomocą poczty (przycho-

dzącej i wychodzącej) – e-mail channel specialist, 
 ergonomicznym i psychologicznym projektowaniem interfejsów użytkow-

nika oraz wyszukiwaniem słabych punktów w sieciach i ich zabezpiecza-
niem – etical haker. 

 Niewątpliwie przyszłościowe są wszystkie zawody związane stricte z wyszu-
kiwaniem i przetwarzaniem informacji, np.:  

 researcher – menedżer informacji, broker i selektor informacji, 
 specjalista od klasyfikacji i indeksowania informacji/treści, 
 specjalista od zarządzania przepływem informacji, 
 audytor wiarygodności informacji, 
 specjalista od optymalizacji pozycjonowania informacji w serwisach wy-

szukujących, 
 broker praw własności intelektualnej. 

 Researcherzy różnego rodzaju będą poszukiwani, aby pomagać w poruszaniu 
się po gąszczu informacji i sieciowisku. Część takich wyszukiwaczy już funkcjonu-
je na rynku pracy. Mogą to być np. pracujący w gazetach researcherzy wyszukują-
cy informacje dla dziennikarzy albo researcherzy wyszukujący określone produkty 
lub usługi, których zadaniem jest odnalezienie konkretnych informacji i dostarcza-
nie gotowych wyników wyszukiwania klientowi. Tacy wyszukiwacze mogą być 
zatrudnieni do konkretnych zadań, zarówno jako wolni strzelcy, jak i jako etatowi 
pracownicy w firmach.  

2. Drugą przyszłościową kategorią są zawody związane z szybko rozwijającą 
się biotechnologią, z rynkiem zdrowej żywności (biorolnik), z ochroną śro-
dowiska naturalnego, głównie w branżach związanych z rozwojem i obsłu-
gą urządzeń funkcjonujących przy wykorzystaniu naturalnych źródeł ener-
gii oraz z przeróbką odpadów – np. odkażacz środowiska, biotechnolog, 
zajmujący się inżynierią w hodowli roślin i zwierząt. 

3. Przyszłościowy charakter mają zawody związane z opieką nad ludźmi  
i ochroną zdrowia. Zmiany w tej materii dotyczą zarówno modyfikacji 
opieki w kierunku działania w sieciach (np. poradnictwo medyczne, do-
mowa pomoc zdrowotna), jak i zmian w zarządzaniu placówkami (mene-
dżerowie szpitalni czy menedżerowie placówek opieki). Rosnący popyt na 
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zawody związane z opieką osobistą i ochroną zdrowia wynika także z ro-
snącej długości życia i obserwacji tendencji siwienia społeczeństw. Dlatego 
takie kategorie, jak: opiekunowie, pielęgniarze, rehabilitanci, ale także fir-
my specjalizujące się w drobnych usługach dla ludzi w podeszłym wieku 
oraz wdrażający i obsługujący technologie zapewniające osobom starszym 
samodzielne funkcjonowanie będą tymi, na których pracę zapotrzebowanie 
najprawdopodobniej będzie systematycznie rosło. 

4. Edukacja: 
 Szkoleniowcy i trenerzy to wobec zachodzących zmian także przyszło-

ściowe profesje. Wymóg czasów – kształcenie ustawiczne – oraz rosną-
ca konkurencja powodują, że firmy, aby utrzymać się na rynku, musza 
inwestować w ludzi, bo potrzebują wszechstronnie wykształconych  
i wytrenowanych pracowników. Wzrośnie zapotrzebowanie w proce-
sach na dydaktyków medialnych w związku z wykorzystaniem w proce-
sach nauczania technologii informatyczno-komunikacyjnych (e-
learning) i Internetu (webeducation), 

 Duży potencjał rozwoju otwiera się przed specyficzną kategorią trene-
rów (tzw. coachów). Coach to połączenie trenera osobistego, mentora  
i psychologa, którego zadaniem jest kierowanie procesem uczenia się 
oraz rozwiązywania problemów osoby poddanej coachingowi, tak aby 
osiągnęła ona określone wcześniej cele. Rosnący poziom stresu oraz 
chęć osiągnięcia sukcesu w rozwiniętych społeczeństwach ery gospo-
darki opartej na wiedzy powodują coraz większy popyt na coaching. 
Coaching może mieć zastosowanie w wielu dziedzinach życia – obecnie 
najpopularniejszy jest w sporcie, niemniej może być stosowany również 
w edukacji (nauczyciel czy wykładowca może pełnić taką funkcję) czy 
biznesie (coaching klientów, pracowników), 

 Doradcy pracy i doradcy zawodowi to również tzw. kategorie przyszło-
ściowe, które mają i będą miały dwie zasadnicze misje do spełnienia  
– po pierwsze, pomoc jednostkom w funkcjonowaniu w obrębie zmie-
niających swe struktury rynków pracy, po drugie, ich dyslokacje po-
przez wskazanie obszarów niezapełnionych programów szkoleniowych, 
specjalistów edukacji wspomaganej komputerowo, brokerów edukacyj-
nych, ekspertów ds. technologii dydaktycznych, e-learningu itp.  

 Można powiedzieć, że zarysowane tendencje dotyczą wszystkich krajów roz-
winiętych, ale zróżnicowanie na poszczególnych rynkach może być odmienne  
w zależności od poziomu gospodarczego i społecznego poszczególnych państw  
i społeczeństw10. 

                                                 
10  Zob. E. M. Rogers: Diffusion of innovations, Free Press, N.Y. 2003. 
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 Oczywiście rodzi to określone konsekwencje po stronie podaży zarówno  
w sensie zmian w systemie kształcenia oraz edukacji, jak i w zakresie ochrony wła-
sności intelektualnej pracowników i menedżerów wiedzy. 
 Rozwój nowoczesnej gospodarki zmienia charakter wykształcenia i oczekiwa-
nia względem pracowników. Oprócz tradycyjnych kwalifikacji zawodowych (zwa-
nych twardymi) na znaczeniu zyskują ogólne umiejętności, tzw. kompetencje klu-
czowe (społeczne), rozwijane niezależnie od rodzaju pracy, zawodu i stanowiska. 
Potrzebne kompetencje nowoczesnej gospodarki inaczej prezentują się w odniesie-
niu do kadry zarządzającej i pracowników. W odniesieniu do kadry zarządzającej 
oczekuje się rozwoju kompetencji w zakresie: 

 umiejętności funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, 
 pracy w zespole i zarządzania zespołami, 
 kreatywności i przedsiębiorczości, 
 zarządzania wiedzą, 

 Natomiast w odniesieniu do pracowników oczekuje się przede wszystkim 
rozwoju kompetencji w zakresie przekwalifikowalności i mobilności oraz znajomo-
ści technologii informatycznych. 
 Nowoczesny pracownik, niezależnie od profilu kształcenia, musi dysponować 
zestawem tzw. umiejętności miękkich, bez których utrzymanie pracy będzie nie-
zwykle trudne. Eksperci rynku pracy podkreślają, że pracę otrzymuje się w 70% 
dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki kompetencjom społecznym, traci się zaś  
w 70% z braku kompetencji społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycz-
nych. Pracownik kreatywny to wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy 
uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia zawód i będzie w stanie do-
stosować się do potrzeb rynku. O jego szansach na rynku decyduje elastyczność  
i chęć uczenia się, sprawne władanie wszystkimi zdobyczami technik zarządzania 
informacją oraz umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej i zespołowej 
pracy projektowej. 
 Postępujące wykorzystanie nowoczesnych czynników w gospodarce i ich 
nasycenie złożoną wiedzą, bez względu na poziom uświadomienia sobie tego zja-
wiska, wywołują problem definiowania własności niematerialnych i ich ochrony, 
wiąże się to bowiem z procesem podejmowania kluczowych decyzji gospodar-
czych. Nowe produkty, wzory i znaki oraz projekty twórcze pojawiąją się na rynku 
prawie codziennie i są wynikiem nieustającej innowacyjności i kreatywności ludz-
kiej, a przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, są często siłą napędową takich innowacji. 
Nie zawsze jednak tak powszechnie przyjmowana teza idzie w parze ze zdolnością 
racjonalnej ochrony cennych, z ekonomicznego punktu widzenia, rezultatów kre-
atywności i innowacyjności ludzi. Równie często bowiem zdolność kreatywna  
i innowacyjna nie jest wykorzystywana, ponieważ wiele przedsiębiorstw nie korzy-
sta w pełni z systemu własności intelektualnej i przemysłowej, jaką mogą zapewnić 
rezultatom swej kreatywności, np.: wynalazkom, znakom i wzorom. Pozostawione 
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bez ochrony dobre pomysły mogą być utracone na rzecz konkurentów, którzy dys-
ponują środkami, aby korzystnie skomercjalizować produkt lub usługę, pozostawia-
jąc rzeczywistego wynalazcę lub twórcę bez jakichkolwiek finansowych korzyści 
lub wynagrodzenia. Potrzebne jest zatem opracowanie i wdrożenie systemu ochro-
ny własności intelektualnej (kapitału intelektualnego) zarówno na poziomie przed-
siębiorstw i organizacji, jak i na poziomie całej gospodarki. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Gospodarka oparta na wiedzy – menedżerowie i specjaliści (pracownicy) w tej 
gospodarce to nie tylko nowoczesny i bardzo pozytywnie oceniany oraz potrzebny, 
rozumując kategoriami ekonomicznymi, zasób gospodarczy, ale także problem, 
który wymaga zmian między innymi w systemie organizacji szkolnictwa, systemie 
prawnym itd. Prawdopodobnie od szybkości dostosowania się tych dwu ograniczo-
nych systemów do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy będzie zależała pozycja 
konkurencyjna naszych przedsiębiorstw i naszej gospodarki na rynkach międzyna-
rodowych i na rynku globalnym.  
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KNOWLEDGE MANAGERS, CADRES FOR KNOWLEDGE BASED 
ECONOMY – GENERAL COMMENTS 

 
 

Summary 
 
 This paper is an introductory consideration in pointing to the role and meaning of 
knowledge managers in corporations and economy. There are two main issues that are 
addressed: 

 contemporary perspective on knowledge managers, and 
 an attempts of short term forecast of demand for knowledge management 

 The above mentioned analysis are based n the notion of knowledge based econo-
my. 
 

Translated by Bogusław Kaczmarek 
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MOŻLIWOŚCI POMIARU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zarządzanie wiedzą (ZW) i kapitał intelektualny (KI) to określenia, które są 
stosunkowo młode, jednak ich znajomość i odpowiednie postrzeganie są niezbędne 
do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w dzisiejszej gospodarce, która 
opiera się na wiedzy. Wiedza jest zasobem nieuchwytnym, niematerialnym, zgro-
madzona może być w różnych miejscach w firmie. Dlatego też zarządzanie wiedzą 
jest koncepcją korygującą usprawnienia w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez 
wprowadzenie systemu zarządzania wiedzą i wszystkich idących za tym zmian 
zarówno pod względem technicznym, jak i mentalnym. Jeśli się to uda, korzyści dla 
przedsiębiorstwa będą miały tak dużą wagę, że jedną z nich będzie wypracowanie 
kapitału intelektualnego, czyli wartości niematerialnych, unikatowych dla każdego 
przedsiębiorstwa. Idąc dalej, pojawia się potrzeba zarządzania KI. Aby zarządzać 
jakimś zasobem, należy najpierw go zmierzyć. Pomiar wiedzy i KI nie jest zada-
niem tak oczywistym jak np. wycena zapasów materiałowych znajdujących się  
w magazynie przedsiębiorstwa. Jest to działanie skomplikowane, jednak podejmo-
wanie takich prac (należy podkreślić, że indywidualnych dla każdego przedsiębior-
stwa) jest wielką szansą na oszacowanie stopnia realizacji ZW, a także wielkości 
i/lub wartości KI i w przyszłości na wybór takich działań, aby wyniki przedsiębior-
stwa były coraz lepsze.  
 Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić istotę pomiaru KI i procesu ZW 
oraz konkretne wnioski płynące z ich stosowania w przedsiębiorstwie. 
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1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie i jego pomiar 
 
 ZW to młoda dziedzina wywodząca się z ekonomii. Przez ok. 20 ostatnich lat 
powstało mnóstwo publikacji na ten temat. Nie jest jednak wciąż jasno określona 
ani definicja, ani najlepsze z możliwych postrzeganie tego zjawiska w przedsiębior-
stwie.  
Z tego też względu operuje się określeniami: koncepcja zarządzania wiedzą, system 
zarządzania wiedzą, lub traktowane są one jako ciąg procesów: pozyskiwanie  
i rozwój, rozpowszechnianie i transfer, ochrona wiedzy. 
 Koncepcja zarządzania wiedzą, opisana przez A. Kowalczyka i B. Nogalskie-
go, ma charakter holistyczny i obejmuje całe przedsiębiorstwo, na każdym z po-
ziomów jego działalności, gdzie wiedza traktowana jest jako zasób i nieustanne 
uczenie się1. Zaproponowany model ma za zadanie rozwiązać problem obiegu wie-
dzy w firmie poprzez umiejętną lokalizację, ocenę i podjęcie stosownych decyzji. 
Jako podstawa rozważań przyjęte jest tu podejście procesowe do wiedzy, które 
wtopione jest w strukturę działalności. Wdrożenie takiej koncepcji pozwoli przed-
siębiorstwu na efektywne zarządzanie. Jednocześnie, opierając się na tym bądź na 
przekonaniu, że wiedza jest motorem rozwoju firmy, można zbudować system za-
rządzania wiedzą. Bazuje on na zakupieniu odpowiednich systemów informatycz-
nych, które będą wspomagać procesy związane z wiedzą. Oprócz tego niezmiernie 
ważne jest rozmieszczenie tych wszystkich narzędzi, aby ułatwiały codzienne 
czynności pracownikom. Wiedza będzie wtedy wędrować automatycznie do pra-
cowników poprzez wewnętrzną sieć komputerową w zintegrowanym systemie in-
formacyjnym. Do realizacji tego zadania potrzebna jest także elastyczna struktura 
organizacyjna i stosowne procedury oraz komunikacja międzyludzka, relacje  
z otoczeniem, podnoszenie kompetencji przez pracowników, a także przekonanie 
ich, że jest to nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, warunkują-
ce jego rozwój. 
 Przede wszystkim jednak ZW jest procesem, który stanowi podstawę wszel-
kich dalej idących rozważań. Na proces ten składa się pozyskiwanie i rozwój wie-
dzy, ochrona, przetwarzanie i udostępnianie. Zdania co do ilości i rodzaju poszcze-
gólnych procesów są także rozbieżne. Niemniej jednak podejście procesowe wy-
wodzi się od P. Murray’a i A. Myersa, a rozpowszechnili je T. Davenport i L. Pru-
sak2, aby móc sprawnie realizować wymienione etapy procesu wiedzy, należy zba-
dać lub w jakiś sposób oszacować skuteczność wykonywanych do chwili obecnej 
działań i podejmować na tej podstawie decyzje usprawniające.  

                                                 
1  A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, War-

szawa 2007, s. 80. 
2  Ibidem, s. 53. 
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 Oprócz tego A. Kowalczyk i B. Nogalski proponują narzędzie, tzw. audit 
zarządzania wiedzą. W ramach nakreślonej przez nich koncepcji ZW na poziomie 
integracyjnym, strukturalnym, megaprocesowym i narzędziowym możliwe jest 
przeprowadzenie badania stopnia realizacji ZW w firmach za pomocą odpowiednio 
skonstruowanego arkusza z pytaniami i możliwymi odpowiedziami. Wywiad taki 
powinien być przeprowadzony przez osobę, która wyczerpująco zna najlepsze prak-
tyki zarządzania z uwzględnieniem wiedzy na pierwszym miejscu, oraz poparty 
stosownymi dokumentami, będącymi do wglądu w firmie. Dzięki temu możliwa 
staje się diagnoza procesu ZW w warunkach wspomnianej koncepcji w obszarze3:  

 przywództwo i kształtowanie kultury organizacyjnej, 
 infrastruktura i zastosowane technologie, 
 procesy pozyskiwania i rozwijania, kodyfikacji, transferu i wykorzystania 

wiedzy, 
 narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą. 

 
Tabela 1 

Miary procesu zarządzania wiedzą 
 

Pozyskiwanie 
i Rozwijanie 

 ocena skuteczności i przydatności szkoleń zewnętrznych 

 liczba praktycznych pomysłów wypracowanych przez dział badawczo- 
-rozwojowy 

 liczba praktycznych pomysłów wypracowanych przez wspólnoty 
praktyków 

Kodyfikacja 
 dostępność i użyteczność baz danych 

 dostępność i użyteczność bazy najlepszych praktyk 

 czas poświęcony na odszukanie eksperta (wiedzy) 

Transfer 
 liczba dodanych dobrych praktyk i pomysłów 

 liczba uczestników list dyskusyjnych i główna tematyka 

 liczba godzin coachingu przeprowadzonego przez konsultanta 

Wykorzystanie 

 liczba wdrożonych nowych rozwiązań wewnętrznych 

 liczba wprowadzonych nowych usług 

 liczba usprawnień wprowadzonych do już świadczonych usług 

 liczba przeglądów po działaniu i ich przydatność 
Dodatkowym elementem pomiarowym są wszystkie statystyki i analizy znane już z systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie 

 
Źródło: [4], s.129. 
 
 Sam pomiar procesu ZW jest możliwy poprzez wskaźniki, które zbudować 
można w sposób przedstawiony w tabeli 1, i jest to niejako dodatek uszczegóławia-

                                                 
3 Ibidem, s. 168. 
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jący. Położony jest tu nacisk na wyodrębnienie poszczególnych procesów wiedzy  
i zaproponowanie wskaźników, które dają obraz niczym fotograficzny. Inną metodą 
jest narzędzie szacowania ZW.4 Jest to rozwiązanie zaprezentowane w 1995 r. przez 
firmy American Productivity & Quality Center i Arthur Andersen, które skupia się 
na identyfikacji obszarów związanych z zarządzaniem wiedzą: proces wiedzy, 
przywództwo, kultura i pomiar. 

Tabela 2 
Pomiary działań w zakresie ZW na poszczególnych poziomach zarządzania 

 
Działania Pomiary 

 Stworzenie kultury organizacyjnej wrażli-
wej na wiedzę 

 Uzyskanie poparcia kadry menedżerskiej 
najwyższego szczebla 

 Stworzenie warunków do realizacji strate-
gicznych planów i zadań operacyjnych w 
zarządzaniu wiedzą  

 Obserwacje zachowania kadry menedżer-
skiej 

 Analiza wiarygodności, tj. różnic między 
status quo a stanem pożądanym 

 Analiza kultury organizacyjnej 

 Ustalenie podstawowych składników 
wiedzy organizacji 

 Zdefiniowanie zbioru pożądanych kompe-
tencji 

 Wprowadzenie mechanizmów tworzenia 
kompetencji 

 Wielowymiarowe pomiary wiedzy (zesta-
wienie bilansowe zasobów wiedzy, klasyfi-
kacja wskaźników) 

 Analiza zbioru kompetencji 

 Nadzorowanie realizacji najważniejszych 
projektów związanych z zarządzaniem wie-
dzą 

 Zrównoważone karty wyników 

 Przełożenie normatywnych i strategicz-
nych celów zarządzania wiedzą na język 
praktyki 

 Dopasowanie działań do poziomu, na 
którym są przeprowadzane 

 Nadzór nad procesami szkoleniowymi ukie-
runkowanymi na transfer wiedzy 

 Pomiar stopnia wykorzystania systemów 
(np. Internetu) 

 Tworzenie indywidualnych zestawów umie-
jętności 

 
Źródło: [2] s. 74. 
 
 Ukazuje wytyczne do pomiaru, ale nie identyfikuje obszarów do doskonalenia. 
Wynika to z faktu, iż pomiar skuteczności procesów zarządzania jest niezwykle 
trudnym zadaniem. Dlatego, wg K. Fabiańskiej: często stosuje się estymacje, przy-
bliżenia wartości, prognozy i modele statystyczne […]5. Trudności te związane są  
z niemożnością wyceny niektórych zasobów wiedzy, nieodpowiednim przedmiotem 

                                                 
4 Ibidem, s. 61. 
5  M. Kłak: Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. Wyższej Szko-

ły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2010, s. 70. 
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pomiarów,  
a także nieodpowiednimi miarami6. Pomiar ZW możliwy jest także przez odpo-
wiednio skonstruowany system polegający na porównaniu bilansu firmy z okresu t0 
z okresem t1.  
 Wyróżnia się tu cztery rodzaje wskaźników7: 

 wskaźniki I rodzaju – stan zasobów wiedzy w firmie, 
 wskaźniki II rodzaju – nakłady i procesy w celu zmodyfikowania zasobów 

wiedzy, 
 wskaźniki III rodzaju – wyniki i pośrednie efekty transferu rozwiązań, 
 wskaźniki IV rodzaju – wyniki działalności. 

 Jeszcze inną metodą oszacowania wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie jest 
sytuacja, w której ocenia się stopień realizacji konkretnych działań ZW realizowa-
nych na poziomie strategicznym, normatywnym i operacyjnym (tabela 2). 
 Poza wymienionymi możliwościami pomiaru wiedzy B. Nogalski i A. Kowal-
ski zaliczają do nich także: Skandię Navigator, BSC, Monitor Aktywów.  
 

Tabela 3 
Przykładowa koncepcja kapitału intelektualnego 

 
Autor Definicja Podział KI Elementy KI 

M. Rowiń-
ska-Fronczek 
(2001 r.) 
[MROZ08,  
s. 32] 

KI przedsiębiorstwa 
to zasoby fundamen-
talnej wiedzy i umie-
jętności, dzięki 
którym przedsiębior-
stwo może zdobyć 
przewagę konkuren-
cyjną. [LICH03] 

K
I 

os
ob

ow
y 

K
I 

or
ga

ni
za

cy
jn

y 

Skierowany 
do wewnątrz 

Kształtowanie procesów 
organizacyjnych, budo-
wanie struktur, tworzenie 
kultury organizacji 

Skierowany 
na rynek 

Kształtowanie relacji  
z rynkiem, budowanie 
trwałych więzi z klien-
tem, budowanie strategii 
organizacyjnej 

K
I 

te
ch

ni
cz

ny
 

Tworzenie nowych produktów, tworzenie  
i wdrażanie postępu technicznego, tworze-
nie nowej jakości produktów i procesów 
produkcyjnych 

KI bezosobowy 
(dokumenty) 

Regulaminy, struktura organizacyjna, 
receptury, patenty, licencje, know-how, 
bazy danych, prawa autorskie, znaki 
towarowe, nazwy handlowe i inne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6], s. 32; [5], s. 131. 

                                                 
6 Ibidem, s. 72. 
7 Ibidem, s. 70. 
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 Monitor Aktywów Niematerialnych (IAM), Modele IC-Index i HVA oraz 
Broker Technology – metody te wymieniane są również jako przydatne do wyceny 
KI. Wynika to z faktu, iż niektórzy autorzy nazywają zasoby wiedzy aktywami 
intelektualnymi, zasobami niematerialnymi, wartościami niewymiernymi lub KI8. 
Nie jest to właściwe podejście, gdyż KI jest efektem skutecznego zarządzania wie-
dzą, realizowanego jako SZW lub koncepcja ZW. Te systemowe rozwiązania inte-
grują oraz zapewniają łatwą identyfikację obszarów, w których wymagane jest 
skoncentrowane działanie w zakresie operowania wiedzą9. 
 Na KI składa się wiedza pracowników i wiedza organizacji. Zarządzanie KI 
uzależnione jest więc od dynamiki rozwoju wiedzy w organizacji. Zarządzanie 
wiedzą powinno prowadzić do odpowiedniego generowania zmian potencjału  
i natężenia wiedzy, czyli w efekcie do zmian zakresu i jakości kapitału intelektual-
nego10. 
 

Tabela 4 
Metody pomiaru KI wg K.E. Sveiby’ego 

 
Kategoria Metody pomiaru KI 

Bezpośrednie metody 
wyceny kapitału intelek-
tualnego (DIC), 
ilościowe (pieniężne) 

Broker Technology, Citation-Weighted Patents, Inclusive Valuation 
Methodology, The Value Explorer, Intellectual Asset Valuation, 
Total Value Creation, Accounting for the Future, Human Resource 
Costing and Accounting, HR Statement 

Metody oparte na warto-
ści rynkowej przedsię-
biorstwa (MCM) 
ilościowe (pieniężne) 

Wskaźnik Tobina Q, Investor Assigned Market Value, Market-to-
Book Value, Invisible Balance Sheet, Financial method of intangi-
ble assets measurement 

Metody oparte na 
wskaźniku zwrotu z 
aktywów (ROA) 
ilościowe (pieniężne) 

Economic Value Added, Calculated Intangible Value, Knowledge 
Capital Earnings, 

Metody kart wyników 
(S.C.), 
jakościowe 

Skandia Navigator, BSC, Modele IC-Index i HVA, Value Chain 
Scoreboard, Monitor Aktywów Niematerialnych (IAM), Balanced 
Scorecard, Business IQ, IC Rating, MAGIC, Intellectual Capital 
Dynamic Value, National Intellectual Capital Index, Knowledge 
Audit Cycle, Value Creation Index, Holistic Accounts 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [1], [7], [8]. 
 

                                                 
8 D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 277. 
9 A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 74. 
10 W. Kotarba: Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Polskie Wydawnictwa 

Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 19–21. 
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2. Wycena kapitału intelektualnego 
 
 Rodzaj elementów wchodzących w skład KI, a także ich pogrupowanie, są 
wciąż powodem do dyskusji na łamach literatury przedmiotu. Zaczyna się od poda-
nia definicji, uzasadnienia przyjętej koncepcji i określenia poszczególnych elemen-
tów wchodzących w skład podgrup (tabela 3). Dalej projektowana jest metoda po-
miaru KI. W ten sposób opracowano już konkretne narzędzia służące do identyfika-
cji KI w firmie lub do określenia jego wartości rynkowej. Można podzielić je na: 
bezpośrednie (mierzą wartość poszczególnych składników), oparte na zwrocie  
z aktywów, oparte na wartości rynkowej (wartość KI to różnica wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa i wartości księgowej), karty punktowe11. Inną klasyfikacją tych 
metod będzie podział na ilościowe (wycena w postaci pieniężnej), jakościowe (wy-
cena punktowa) oraz mieszane (FiMIAM, współczynnik intelektualnej wartości  
– VAIC), (tabela 4). 
 Wiele firm wciąż jeszcze nie dokonuje pomiaru KI. W większości robią to 
firmy telekomunikacyjne, lotnicze, IT itp., zdając sobie sprawę z konieczności po-
siadania na bieżąco aktualnej wiedzy. Pomiar KI powinien się odbywać według 
uniwersalnej metody, pozwalającej porównać firmy z uwzględnieniem także tych, 
które nie są notowane na GPW. Opracowanie takiej metody jest niezbędne do od-
powiedniego zarządzania elementami KI i dbanie o nieustanny wzrost tego kapitału 
firmy. Dzięki temu możliwe będzie także zwrócenie uwagi na działania związane  
z obiegiem wiedzy i usprawnienie tych działań. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione metody pomiaru KI i szacowania zasobów wiedzy pozwalają 
na stworzenie pewnego obrazu działalności przedsiębiorstwa w tych zakresach, ale 
nie są dokładne i należy posiłkować się dodatkowymi informacjami otrzymywany-
mi na bieżąco z wewnętrznych systemów informacyjnych lub otoczenia. Niemniej, 
wiedząc, że ZW w firmie jest integratorem zmian w KI, należy już na etapie projek-
towania SZW przewidywać mechanizmy służące do bieżącego nadzorowania dzia-
łań podejmowanych w firmie w celu naprawy, korygowania i zapobiegania na każ-
dym etapie procesu biznesowego, a związane z wykorzystaniem wiedzy. Obecnie 
nie istnieje uniwersalny, najlepszy pomiar wiedzy i KI. Przedsiębiorstwo musi do-
pasować go do swojej specyfiki i nie musi stosować od razu mnóstwa wskaźników.  
 Według M. Bratnickiego: lepiej mieć zgrubne, ale prawidłowe dane niż precy-
zyjnie określone wartości niestanowiące odzwierciedlenia interesującej nas rzeczy-

                                                 
11  A. Sopińska: Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2010, s. 127. 
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wistości12. Dalsze prace nad szacowaniem wiedzy i pomiarami KI powinny iść  
w kierunku stworzenia narzędzia łączącego te zadania. 
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MEASUREMENT OF A KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS  
AND VALUATION OF THE COMPANY'S INTELLECTUAL CAPITAL 

 
 

Summary 
 
 This article aims at giving a picture of possible ways of measuring the process of  
a Knowledge Management in the enterprise and solutions/tools for the valuation of 
Intellectual Capital components (qualitative or quantitative) and at prove that these 
actions contribute to an increase in market value of the company and they should be 
used inseparable. 
 

Translated by Monika Leśnik 

                                                 
12  M. Kłak: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 280. 
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W ORGANIZACJACH OPARTYCH NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Proces wprowadzania zmian w organizacji to trudne i długotrwałe przedsię-
wzięcie, które zazwyczaj powstaje na skutek działania czynników zewnętrznych 
lub/i wewnętrznych. W celu zapewnienia odpowiedniej sprawności organizacja 
musi zidentyfikować te obszary, w których dochodzi do zakłóceń, lub reagować, 
gdy nie ma odpowiedniego dostosowania organizacji do zmieniającego się wciąż 
otoczenia. Fakt posiadania odpowiedniej wiedzy przez organizację, którą będzie 
mogła skutecznie wykorzystać, projektując i wdrażając zmiany w poszczególnych 
obszarach zarządzania, jest dzisiaj czynnikiem krytycznym w zarządzaniu.  
 Zmiana kultury organizacyjnej może wspomóc dostosowanie firmy do no-
wych warunków. Ma również w wielu przypadkach wpływ decydujący o sukcesie 
organizacji. Pozwala na uzyskanie wyższego stopnia zgodności pomiędzy strategią, 
strukturą organizacyjną i dążeniami samych członków organizacji. Jednakże, aby 
zmienić i wdrożyć nową kulturę, należy dokonać transformacji organizacji. Proces 
zmian może zakończyć się pomyślnie, również tylko wtedy, gdy kieruje nim kom-
petentny przywódca, a nie jedynie dobry menedżer. 
 
 
1. Znacznie kultury w budowaniu potencjału wiedzy w procesie zmian  
 
 Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, występującymi wzrostami i kryzysami 
kształtuje się kultura organizacyjna oraz świadomość jej istnienia. Rolą kierownic-
twa jest zharmonizowanie strategicznej wizji rozwoju przedsiębiorstwa z jego 
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strukturą i kulturą organizacyjną. Strategia i struktura organizacyjna jako zasoby 
twarde, aby przynieść spodziewane efekty, muszą być wspomagane przez dostoso-
wane do nich zasoby miękkie. Głównym elementem wpływającym na jakość ele-
mentów miękkich jest kultura organizacyjna. Według Ch. Handy’ego – swego ro-
dzaju klej prowadzący do synergii i współdziałania wszystkich składników organi-
zacji1. Kultura organizacyjna jest kontekstem, w którym realizowane są konkretne 
działania. 
 Podsystem kultury organizacyjnej to wzory kulturowe, wartości i normy funk-
cjonujące w danej organizacji. Tworzą one swoistą konfigurację, która wyróżnia 
organizację i nadaje jej tożsamość. Wzory kulturowe i wartości wiążą się z dystry-
bucją władzy, preferowanymi stylami kierowania oraz tworzeniem struktury. Sta-
nowią niezbędną wiedzę do realizowania świadomych, dopasowanych i realnych 
zmian w organizacji. Podobnie występuje współzależność kultury z celami i strate-
gią organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, kultura organizacyjna to wiedza i sposób,  
w jaki organizacja rozwiązuje problemy i rozstrzyga dylematy2.  
 Przedsiębiorstwa różnią się między sobą specyficznymi rozwiązaniami, które 
zdecydowały się zastosować w obliczu napotykanych problemów. W konsekwencji 
kształtuje się specyficzny model kultury organizacyjnej. W latach osiemdziesiątych 
rozszerzono układ strategia–struktura o trzeci element, tj. kulturę organizacyjną. 
Problem stawał się szczególnie widoczny w sferze wdrażania strategii. J. Stoner,  
E. Freeman i D. Gilbert używają tutaj terminu instytucjonalizacja strategii przedsię-
biorstwa.3 Według nich, aby zinstytucjonalizować strategię przedsiębiorstwa, jego 
kierownictwo musi doprowadzić do powstania systemu wartości, norm, ról i grup, 
który wesprze osiąganie celów strategicznych (rysunek 1).  
 Strategię można uznać zatem za zinstytucjonalizowaną wtedy, gdy jest powią-
zana ze strukturą i kulturą organizacyjną oraz z innymi siłami napędowymi organi-
zacji, jakimi między innymi jest wiedza. Sytuację taką można nazwać dynamicz-
nym zaangażowaniem, przez co należy rozumieć pogląd, że czas i wzajemne sto-
sunki między ludźmi zmuszają kierownictwo do ponownego przemyślenia trady-
cyjnych poglądów wobec ciągłych, gwałtownych zmian.  
 

                                                 
1  Ch. Handy: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1996, s. 116. 
2  F. Trompenaars, Ch. Hamoden-Turner: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kul-

turowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 19.  
3  J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 289. 
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Rys. 1.  Strategia, struktura organizacyjna i kultura organizacyjna 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 
2. Proces transformacji organizacji a jakość przywództwa 
 
 W sytuacji gdy zasoby przedsiębiorstwa są ograniczone, panuje ostra konku-
rencja oraz występują gwałtowne zmiany warunków zewnętrznych, błędy kierow-
nictwa są nie tylko widoczne, ale również mają przykre konsekwencje. Dziś jakość 
przywództwa, definiowana jako wiedza na temat sposobu i metod pracy oraz inte-
rakcji z pracownikiem, w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej 
decyduje o sukcesie organizacji4. 
 Rozróżnienie między przywództwem a zarządzaniem jest niezwykle ważne. 
Bliższa analiza sukcesów transformacji wskazuje, że 70–90% zależało od przy-
wództwa, a jedynie 10–30% od zarządzania. Ogólnie możemy powiedzieć, że za-
rządzanie koncentruje się głównie na status quo, a przywództwo na zmianach (ry-
sunek 3). 
 

                                                 
4  K. Cameron, R. Quinn: Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2003, s. 110.  
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Rys. 3.  Zarządzanie a przywództwo 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J.P. Kotter: Jak przeprowadzić transformację 
firmy, Helios, Gliwice 2007, s. 39. 

 
 J.P. Kotter uważa, że biorąc pod uwagę historię dotychczasowych transforma-
cji przedsiębiorstw, wynikają z niej dwa ważne wnioski: potrzeba kompetentnego 
przywództwa, a nie tylko doskonałego zarządzania oraz potrzeba przestrzegania 
wieloetapowego procesu tworzącego siłę i motywację wystarczającą do przezwy-
ciężenia inercji5. Zarządzanie jest zatem zestawem procesów, dzięki którym spraw-
nie działa skomplikowany system, w skład którego wchodzą ludzie i technologia. 
Przywództwo to zestaw procesów kreujących organizacją i umożliwiających jej 
dostosowanie. Sam przywódca określa wizję przyszłości, zapoznaje z nią pracow-
ników i inspiruje ich do jej urzeczywistniania. We współczesnych przedsiębior-
stwach potrzebne jest zarządzanie, ale i przywództwo. Zmiana bez stabilności 
oznacza chaos, wizjonerstwo bez produktywności – klęskę.  
 
 

                                                 
5  J.P. Kotter, Jak przeprowadzić transformację firmy…, op.cit., s. 32. 
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3. Osiem etapów wprowadzania zmian 
 
 Proces wprowadzania zmian jest w istocie procesem niezmiernie trudnym. 
Wynika to z faktu złożoności tego procesu oraz umiejętności i koniecznej wiedzy 
do jego przeprowadzenia. Ponadto procesu zmiany nie można sprowadzać tylko do 
swoistego algorytmu postępowania. Jest bardziej umiejętnością sterowania i prze-
wodzenia nim. Układ procesu zmiany można uogólnić do ośmiu etapów.6 Cztery 
pierwsze etapy procesu transformacji pomagają zmienić status quo organizacji.  
W etapach od piątego do siódmego pojawiają się nowe metody działania, a w etapie 
ósmym zmiany zostają utrwalone w kulturze organizacyjnej i zaczynają przynosić 
efekty.  
 Etap 1. Przedstawienie pracownikom potrzeby pilnego wprowadzenia zmian. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o przywrócenie dawnej świetności firmie bliskiej 
upadku, czy o dokonanie przemiany przeciętnej firmy w lidera branży, czy o umoc-
nienie pozycji lidera na rynku, takie zadania wymagają ścisłej współpracy, inicja-
tywy i skłonności do poświęceń. Jeśli chcemy skłonić pracowników do współdzia-
łania na rzecz wprowadzenia zmian, niezwykle ważne jest, aby przedstawić im 
transformację jako pilne zadanie. Podstawowym problemem jest tutaj określenie 
poziomu samozadowolenia z aktualnej sytuacji.  
 Większość problemów związanych ze stanem samozadowolenia w organizacji 
wiąże się z sukcesami odniesionymi w przeszłości. Sukcesy z przeszłości powodu-
ją, że w siedzibie firmy pojawia się przepych i zmniejsza się poczucie pilności dzia-
łania. Zachęcają one również do izolacjonizmu. Nigdy więc nie należy lekceważyć 
znaczenia sił, które prowadzą do utrwalenia samozadowolenia i pomagają w utrzy-
maniu status quo. 
 Etap 2. Tworzenie koalicji, która pokieruje wprowadzaniem zmian. Na tym 
etapie chodzi o powołanie silnej grupy do kierowania wprowadzaniem zmian. Duże 
znaczenie ma powołanie zgranej grupy cieszącej się zaufaniem i posiadającej 
wspólne cele. W tworzeniu koalicji kierującej wprowadzaniem zmian zasadnicze 
znaczenie ma przywództwo i zarządzanie.  
 Etap 3. Tworzenie wizji i strategii. Stworzenie wizji, która pomoże w działa-
niach na rzecz wprowadzenia zmian, jest zadaniem nader istotnym. Wizja to fun-
dament wybitnego przywództwa. Odnosi się do obrazu przyszłości i zawiera ukryte 
lub jawne wyjaśnienia. Podczas procesu zmian odpowiednia wizja służy do trzech 
celów: 

 po pierwsze, określa ogólny kierunek zmian,  
 po drugie, motywuje ludzi do szukania właściwych decyzji, 
 po trzecie, pomaga szybko i skutecznie koordynować działania. 

                                                 
6  J.P. Kotter: Why Transformation Efforts Fail, „Harvard Business Review”, marzec–

kwiecień 1995, s. 103. 
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 Wyjaśnianie pracownikom, w jakim kierunku idą zmiany, jest ważne, ponie-
waż najczęściej mają oni różne opinie na ten temat. Najczęściej dla nich jest nieja-
sne, czy wprowadzenie znacznych zmian jest rzeczywiście konieczne.  
 Etap 4. Przekazanie wizji zmian. Na tym etapie rola kierownictwa polega na 
wykorzystywaniu każdej okazji do nieustannego przekazywania nowej wizji i stra-
tegii. Aby ten etap transformacji przyniósł odpowiednie efekty, należy przestrzegać 
kilku zasad: 

 prostota: należy wyeliminować cały żargon i język techniczny,  
 metafory, analogie i przykłady: obraz jest wart tyle, co tysiąc słów, 
 różnorodność formy: dobre efekty daje różnorodność formy, 
 powtórzenia: idee zapadają w pamięć, kiedy słyszy się je wielokrotnie, 
 wyjaśnianie zjawisk, które wydają się sprzeczne z wizją, 
 kompromis: obustronna komunikacja ma zawsze większe oddziaływanie.  

 Szczególne znaczenie ma tutaj dwustronna komunikacja. Dyskusje z udziałem 
dwóch stron to podstawowa metoda udzielania pracownikom odpowiedzi na 
wszystkie pytania.  
 Etap 5. Mobilizowanie pracowników do działania na szerszą skalę.Tutaj kie-
rownictwo stara się eliminować trudności. Dochodzi do zmiany systemu lub struk-
tur niweczących zmianę wizji. Zachęca się do podejmowania ryzyka i do nowych 
ideałów, zadań i działań. Celem piątego etapu jest zmobilizowanie większej liczby 
osób do podejmowania działania przez usuwanie barier blokujących realizację wizji 
zmian – empowerment (rysunek 6). 
 

 
 

Rys. 6.  Bariery blokujące empowerment 

Źródło:  J.P. Kotter: Jak przeprowadzić transformację…, op. cit., s. 124. 

 
 Struktura organizacyjna firmy może powodować fiasko wizji, kiedy blokuje 
działania pracowników.  
 Etap 6. Osiąganie krótkookresowych celów. Radykalne zmiany wymagają 
czasu. Pracownicy oczekują jednak dowodów, że transformacja nie zakończy się 
fiaskiem. Stąd ogromne znaczenie ustalenia krótkookresowych celów pośrednich. 
Poprawa wyników działania w krótkim okresie pomaga w procesie transformacji. 
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Po pierwsze, dzięki niej pracownicy dostrzegają, że poświęcenia się opłacają. Po 
drugie, podczas procesu osiągania krótkookresowych celów koalicja kierująca 
wprowadzaniem zmian może przetestować swoją wizję. Po trzecie, pomagają  
w udoskonaleniu wizji i strategii. Nie bez znaczenia jest również to, że pomyślna 
realizacja krótkookresowych celów niweczy starania przeciwników zmian. 
 Etap 7. Utrwalanie korzyści i wprowadzanie dalszych zmian. Radykalne 
zmiany często trwają długo. Na opóźnienie procesu na długo przed jego zakończe-
niem może wpłynąć wiele czynników: odejście głównych orędowników zmian, 
zmęczenie przywódców czy niepomyślny przebieg zdarzeń. W tych okoliczno-
ściach krótkookresowe cele pomagają utrzymać tempo transformacji. Według nie-
których szacunków etap ten może trwać wiele lat. Cechy charakteryzujące etap 
utrwalania korzyści są następujące7:  

 więcej zmian (a nie mniej),  
 więcej zaangażowanych osób, 
 przywództwo na najwyższych szczeblach organizacji,  
 zarządzanie projektami i przywództwo na niższych szczeblach organizacji,  
 eliminowanie niepotrzebnych współzależności.  

 Przedsiębiorstwa coraz częściej przypominają systemy o wielorakich więziach 
organizacyjnych. Często nie doceniamy niezwykle ważnego faktu: zmiana zależ-
nych od siebie elementów systemu jest wyjątkowo trudna. Ponieważ powiązania 
wewnętrzne sprawiają, że wprowadzanie zmian jest trudne, w pewnym momencie 
pojawia się pytanie: czy wszystkie współzależności są potrzebne? We wszystkich 
organizacjach istnieją wynikające z przeszłości niepotrzebne zależności, których 
należy się pozbyć. Jednak w ostatecznym rachunku przyczyni się to do uproszcze-
nia procesu transformacji.  
 Etap 8. Utrwalenie nowych metod działania w kulturze firmy. Wykorzystanie 
starej kultury i stworzenie nowej jest rzeczą bardzo trudną. Zmiana kultury organi-
zacyjnej może wymagać wymiany pracowników. Ale nawet jeśli nie mamy do czy-
nienia z niezgodnością osobowości pracowników z nową wizją i wartościami, aby 
wprowadzić jakiekolwiek zmiany, potrzeba wielu lat nowych doświadczeń. Rów-
nież opór przed nowością zawsze może się odbudować.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Kultura organizacyjna odnosi się do norm zachowania i wartości wspólnych 
dla grupy osób. Jeśli nowe praktyki zapoczątkowane podczas transformacji będą 
sprzeczne z kulturą firmy, zawsze mogą zostać odrzucone. Kulturą nie można  
w prosty sposób manipulować, zmienia się jedynie wtedy, gdy uda nam się dokonać 

                                                 
7  J.P. Kotter: Jak przeprowadzić transformację…, op. cit., s. 171. 
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odpowiednich zmian w zachowaniach ludzi. To z kolei zachodzi, jeśli nowe zacho-
wania przynoszą im korzyści i jeśli pracownicy dostrzegają związek pomiędzy 
nowymi metodami a poprawą wyników firmy.  
 Najwięcej zmian kulturowych zachodzi podczas ósmego, a nie pierwszego 
etapu transformacji. Oczywiście nie oznacza to, że wrażliwość na zagadnienia 
związane z kulturą organizacyjną nie jest ważna podczas początkowych etapów 
transformacji. Im lepiej rozumiemy kulturę organizacyjną firmy, tym łatwiej będzie 
odkryć sposób na uzmysłowienie pracownikom, że wprowadzenie zmian jest pilne, 
a także stworzyć koalicję kierującą wprowadzaniem zmian czy określić wizję. 
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MODEL OF DRIVE CHANGE PROCESS ON KNOWLEDGE BASED 
ORGANIZATION IN CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

 
 

Summary 
 
 Rate of change in organizations will be grow continuously in next file-tens. In the 
same range will be grow the pressure for making transformation in organizations. In XX 
centaury group norms and common values presented barriers often limiting introduction 
change. Culture can facilitate fitting of enterprises for new conditions today. The reason 
of this is that culture has big influence for leaders competences and quality of manage-
ment in transformation process.  
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DETERMINANTY WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
W POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zarządzanie wiedzą (Knowledge Mangement – KM) i systemy zarządzania 
wiedzą (Knowledge Management Systems – KMS) stały się integralną częścią sys-
temów informatycznych zarządzania (Management Information Systems – MIS) 
dużych firm i ponadnarodowych korporacji. Wspomagają one ich funkcjonowanie  
(i zwiększają efektywność) poprzez gromadzenie i udostępnianie korporacyjnej 
wiedzy wszystkim upoważnionym pracownikom. Zgromadzona w nich wiedza 
pozostaje w korporacji niezależnie od fluktuacji zatrudnienia. Współczesne systemy 
zarządzania wiedzą wykorzystują jako narzędzie technologie informatyczne. Tech-
nologie te warunkują efektywność tworzenia i wykorzystania KMS.  
 Organizacje wykorzystujące KMS są bardziej konkurencyjne na rynku, mają 
też lepszy wizerunek medialny, wyższą efektywność działania oraz są lepiej po-
strzegane przez pracowników.  
 W Polsce, podobnie jak i w całej Unii Europejskiej, największy udział w go-
spodarce przynależy do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP w istotny 
sposób różnią się od dużych i międzynarodowych korporacji. Powstaje zatem pyta-
nie, czy MŚP są w stanie w efektywny sposób wdrożyć i korzystać z systemów 
zarządzania wiedzą? Jakie czynniki determinują procesy tworzenia i wykorzysty-
wania KMS w MŚP, a jakie stanowią bariery w tych procesach? 
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1. Problem badawczy 
 
 Implementacja i wdrożenie KMS w dowolnej organizacji zależą od wielu 
czynników – głównie ludzkich i technicznych, ale też od potrzeb i woli kadry za-
rządzającej. 
 W przeciwieństwie do dużych firm, w których wdrożenie i wykorzystywanie 
KMS jest pozytywnie postrzegane1, wydaje się, że w sektorze MŚP może być ina-
czej. 
 Spowodowało to zdefiniowanie celu badań, jakim jest analiza gotowości pol-
skich MŚP do wdrożenia i wykorzystania KMS. 
 W celu realizacji badań sformułowane zostały następujące hipotezy badawcze: 

 H1. Istnieją jawne determinanty i bariery wdrożenia KMS w MŚP. 
 H2. Kierownictwo MŚP przykłada dużą wagę do wdrożenia KMS. 
 H3. Elementy technologiczne KMS są użytkowane powszechnie w MŚP. 

 
 
2. Metoda badawcza 
 
 W badaniach wykorzystano metodę ankietową. Ankieta została podzielona na 
dwie części: informacyjną (zawarto w niej pytania dotyczące respondenta, jego płci, 
wieku, stażu pracy, firmy, jej wielkości i branży, pozycji w firmie itd.) oraz meryto-
ryczno-badawczą.  
 W drugiej części ankiety zostały sformułowane następujące pytania badawcze: 

 P1. Jaka jest ważność czynników determinujących wdrożenie (z sukcesem) 
KMS w twojej firmie? (hipoteza H1). 

 P2. Jakie są bariery we wdrażaniu (z sukcesem) KMS w twojej firmie? (hi-
poteza H1). 

 P3. Czy twoja firma ma w planach rozwoju strategicznego stworzenie we-
wnątrzorganizacyjnego KMS? (hipoteza H2) 

 P4. Jakie elementy systemu KMS są w chwili obecnej użytkowane w two-
jej firmie? (hipoteza H3). 

 Pytanie pierwsze (P1) dotyczyło oceny stopnia ważności czynników determi-
nujących sukces wdrożenia KMS. Czynniki te zostały zdefiniowane na podstawie 
analizy źródeł literaturowych oraz analogicznych badań przeprowadzonych w Eu-
ropie2 i Azji3. W konsekwencji w ankiecie w pytaniu P1 znalazły się następujące 
czynniki:  

                                                 
1  M. Strojny: Zarządzanie Wiedzą w Polsce 2004. Raport KPMG, „E-mentor” 2004, nr 5, 

s. 29–32. 
2  A. Turkyilmaz, H. Zaim, S. Zaim, Z. Pastuszak: Knowledge Management Implementa-

tion of SMS’a in Textile Industry Using Neural Network Analysis, w: Materials of MIC 2008  
– Intercultural Dialogue and Management, Barcelona 2008, s. 2025–2032. 
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 kultura organizacyjna, 
 struktura organizacyjna, 
 tworzenie wiedzy, 
 kodowanie i magazynowanie wiedzy, 
 transfer i współdzielenie wiedzy, 
 wykorzystanie wiedzy, 
 własność intelektualna, 
 infrastruktura techniczna. 

 Wymienione czynniki dotyczą trzech obszarów: zarządzania firmą, procesów 
zarządzania wiedzą oraz infrastruktury technicznej KMS. Czynniki te były oceniane 
przez respondentów w skali od 1 (jako nieważne) do 5 (bardzo ważne).  
 Analogiczny zestaw czynników i oceny ich ważności jako barier dotyczył 
pytania drugiego (P2). W tym przypadku ocena 1 oznaczała brak barier we wdraża-
niu KMS w danym obszarze, a 5 – bardzo duże problemy. 
 Odpowiedź na trzecie pytanie (P3) też była w skali 5-stopniowej: 1 – na pew-
no NIE, a 5 – oczywiście TAK. 
 Pytanie czwarte (P4) pozwalało zidentyfikować jakie technologie informa-
tyczne KMS są wykorzystywane w MŚP. W pytaniu były przedstawione następują-
ce możliwości: 

 systemy zarządzania dokumentami, 
 systemy zarządzania przepływem pracy, 
 systemy pracy grupowej, 
 systemy eksperckie, 
 Internet/intranet, 
 portale korporacyjne, 
 e-mail tools, 
 bazy danych, 
 komunikatory sieciowe, 
 listy dyskusyjne. 

 
 
3. Badania i ich rezultaty 
 
 Badania zostały przeprowadzone w 2010 roku na próbce 124 respondentów. 
Byli to słuchacze studiów podyplomowych w obszarze zarządzania i studiów MBA. 
Wszyscy byli pracownikami średniego i wyższego szczebla zarządzania MŚP. 
Struktura branżowa firm była zgodna ze statystyką dla Polski. W wieku średnim 

                                                                                                                        
3  C.C. Siong: KM critical success factors: A comparison of perceived importance versus 

implementation in Malaysian ICT companies, „The Learning Organization” 2006, vol. 13, no. 3, 
s. 230–256. 
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było ponad 80% respondentów. Blisko 15% spośród nich to młodzi pracownicy 
(poniżej 25 lat), a pozostali (około 5%) mieli ponad 40 lat.  
 W odpowiedzi na pytanie pierwsze (P1) respondenci wskazali jako najważ-
niejsze (rysunek 1) następujące czynniki determinujące sukces wdrożenia KMS: 
wykorzystanie wiedzy, kodowanie i magazynowanie wiedzy oraz transfer i współ-
dzielenie wiedzy. Do najmniej istotnych respondenci zaliczyli takie czynniki, jak: 
własność intelektualna, infrastruktura techniczna oraz struktura organizacyjna. 
 Do najważniejszych barier we wdrożeniu KMS respondenci zaliczyli nato-
miast czynniki technologiczne, a mianowicie: kodowanie i magazynowanie wiedzy 
oraz jej tworzenie. W dalszej kolejności był wskazywany problem własności inte-
lektualnej (prawa do wiedzy) oraz struktura organizacyjna. Respondenci nie widzą 
większych problemów z infrastrukturą techniczną ani z wykorzystywaniem wiedzy.  
 

 

Rys. 1.  Ważność czynników warunkujących sukces i bariery wdrożenia KMS – rezultaty 
odpowiedzi 

Źródło:  badania własne. 

 
 Pewnym zaskoczeniem było wskazanie na własność intelektualną, która nie 
została zaliczona do czynników determinujących sukces, a jednocześnie była wyso-
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ko oceniona jako bariera we wdrożeniu KMS w MŚP. Ten pozorny paradoks wyda-
je się stosunkowo prosto wytłumaczony, a mianowicie: w Polsce autorskie prawa 
majątkowe należą do pracodawcy (niska ocena jako czynnika warunkującego suk-
ces), ale pracownicy nie chcę się dzielić wiedzą z pracodawcami (stąd może wyni-
kać postrzegana bariera). 
 Hipoteza H1 została zatem zweryfikowana pozytywnie. Jednocześnie udało 
się wskazać najważniejsze determinanty i bariery wdrożenia KMS w polskich MŚP 
oraz je uszeregować pod kątem ważności. 
 W odpowiedzi na pytanie o posiadanie w strategii rozwoju firmy odniesienia 
do KMS (P3) ponad połowa respondentów odpowiedziała negatywnie, a kolejne 
26% nic o tym nie wie. Jedynie 3% badanych firm posiadało wdrożenie KMS wpi-
sane w strategię ich rozwoju. W zestawieniu z faktem, że respondentami były osoby 
zarządzające firmami, pozwala to stwierdzić, że hipoteza H2 została zweryfikowana 
negatywnie. Kierownicy MŚP nie przywiązują wagi do wdrożenia KMS w swoich 
firmach. 
 Praktycznie wszystkie firmy korzystają z Internetu (97%), a znaczna ich część 
z baz danych (66%). W odpowiedziach stosunkowo często wskazywano na używa-
nie komunikatorów sieciowych (37%) i systemów zarządzania dokumentami 
(34%). Bardzo rzadko wskazywano na wykorzystanie bardziej zaawansowanych 
elementów technologicznych KMS, takich jak systemy zarządzania przepływem 
pracy, systemy pracy grupowej i listy dyskusyjne. 
 Hipoteza trzecia (H3) została zatem zweryfikowana pozytywnie, ale tylko 
częściowo. Tylko nieliczna część środków technicznych KMS jest w powszechnym 
użyciu w MŚP w Polsce. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie dostrzegają znaczenia systemów 
zarządzania wiedzą w swoich strategiach rozwoju. Nie są one również gotowe do 
tego technologicznie, ale co gorzej: poziom świadomości kadry kierowniczej w tym 
zakresie jest bardzo niski.  
 Badania pozwoliły także określić najważniejsze determinanty i bariery wdra-
żania KMS w MŚP. Pozwoli to na ich rankingowanie w celu poprawniejszego 
sformułowania planów wdrożeń KMS, jeśli takowe się będą miały pojawić. 
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DETERMINANTS OF THE IMPLEMENTATION  
OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS  

IN POLISH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
 
 

Summary 
 
 The article presents the results of studies of the problem of the implementation of 
knowledge management systems (KMSs) in small and medium enterprises (SMEs) in 
Poland. Studies have shown a significant lack of technical readiness to implement 
KMS, as well as low awareness of the managers. The determinants and barriers to the 
implementation of KMSs in SMEs, which were discovered and ordered during the re-
search, allow prioritization of tasks. 
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SZTUKA PRZEWODZENIA PRACOWNIKOM WIEDZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współcześnie konstytuuje się nowa klasa, najcenniejszych z punktu widzenia 
przetrwania i rozwoju organizacji, pracowników – subpopulacja specjalistów  
– kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których najcen-
niejszym wyróżnikiem jest wiedza, najczęściej cicha i rzadka. Lojalni jedynie 
względem osobistego rozwoju zawodowego, grający w oparciu o swoje unikatowe 
kompetencje oraz gotowość do zmian, charakteryzują się tym, że ich największym 
majątkiem jest talent.  
 Dlatego H. Czubasiewicz podkreśla, iż w istocie pracownik wiedzy to nie 
stanowisko, a raczej pozycja zajmowana w organizacji, wynikająca z posiadania 
wysokich kompetencji merytorycznych, intelektualnych, osobowościowych warun-
kujących określone zachowania i motywacje. Przekładają się one na umiejętność 
rozwiązywania problemów i szeroki zakres rozumienia organizacji, dla której się 
pracuje. Wówczas pracownik wiedzy pełni rolę specjalisty, innowatora, lidera  
i mentora1. 
 
 

                                                 
1  H. Czubasiewicz: Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, 

w: A. Potocki (red.): Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, 
Difin, Warszawa 2009, s. 249. 
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1. Przywódca wśród profesjonalistów 
 
 Pojawienie się pracowników wiedzy spowodowało zmianę warunków gry 
rynkowej, gdyż ich pozycja i waga w organizacji odwracają układ sił negocjacyj-
nych w relacji pracodawca – pracownik. Specjaliści pełnią bowiem na tyle istotną 
dla sukcesu przedsiębiorstwa, na rzecz którego działają, rolę, że samodzielnie 
kształtują atrybuty stanowiska pracy, a niekiedy nawet są w stanie wymusić kon-
kretne ustępstwa ze strony pracodawcy. Dzieje się to zazwyczaj w sektorach  
w istocie działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, zwłaszcza  
w firmach w pełni opartych na wiedzy, tzw. knowledge-intensive firms. W konse-
kwencji ewolucji ulega praca menedżerów, a wręcz w kontekście zarządzania pra-
cownikami wiedzy mówi się o „końcu świata menedżerów”, gdyż w tym przypadku 
oddzielanie tych dwóch grup nie ma sensu. Praca oparta na wiedzy może być i za-
zwyczaj jest wykonywana zarówno przez menedżerów, jak i podwładnych im pro-
fesjonalistów. Pod względem wymiernych korzyści i kosztów różnica pomiędzy 
zarządzaniem a pracą opartą na wiedzy współcześnie jest niewielka2. Dlatego też  
w przypadku pracowników intelektualnych najczęściej podkreśla się ideę przy-
wództwa i sięga do metafory heterarchicznej sieci powiązań między neuronami. 
Zgodnie z nią rola menedżera profesjonalistów jest zmienna w zależności od kon-
tekstu oraz kompetencji. Centrum władzy, realizując właściwe zadania przywódcze, 
stanowi ten pracownik wiedzy, który dysponuje kompetencjami adekwatnymi do 
aktualnej sytuacji i w konkretnych warunkach3. 
 W uzupełnieniu nakreśla się nową rolę przywódcy integratora, który4: 

 dba o własną wiarygodność i ma zaufanie do innych ludzi, dzięki czemu 
organizacja może podejmować ryzyko współtworzenia wartości z interesa-
riuszami zewnętrznymi,  

 nadaje znaczenie relacjom poprzez jednoczenie interesariuszy wokół 
wspólnych celów, 

 zachęca do dialogu i konstruktywnych rozmów, które traktuje jako sposób 
na budowanie zaangażowania, 

 przyjmuje na siebie ryzyko w dążeniu do osiągnięcia najważniejszego celu, 
 oddziałuje na innych, by skłonić ich do pozytywnego zaangażowania na 

rzecz osiągnięcia celu, 
 wzbudza w innej osobie poczucie woli podejmowania wyzwań i udzielania 

wsparcia. 

                                                 
2  T.H. Davenport: Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Business, Kraków 

2007, s. 156.  
3  T.C. Imafidon: Managing the knowledge worker in a knowledge economy: Present 

problems and future prospects in African organizations, „Ife Psychologia” 2009, vol. 17(4), s. 24. 
4  E. Gobillot: Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, 

osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s. 21, 92. 
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2. Metamorfoza roli przywódcy pracowników wiedzy 
 
 Ewolucja struktury zatrudnienia w organizacjach XXI wieku i wyłonienie się 
subpopulacji pracowników organizacji opartych na wiedzy determinują redefinicję 
roli menedżera specjalistów zdecydowanie w kierunku przywódcy organicznego 
(tabela 1).  
 

Tabela 1 
Paradygmaty przywództwa w ujęciu G.C. Afery 

 
Paradygmat 

przywództwa 
Klasyczny Transakcyjny Wizjonerski Organiczny 

Czas  
obowiązywania 

Od starożytności  
do lat 70. XX w. 

Od lat 70. do 
połowy lat 80. XX 
w. 

Od połowy lat 80.  
XX w. do 2000 r. 

Po 2000 r. 

Podstawa 
władzy 

Dominacja przy-
wódcy przez szacu-
nek i (lub) władzę, 
służąca do wydawa-
nia poleceń i kontro-
lowania. 

Wpływ wywierany 
na członków grupy 
w kontaktach 
osobistych oraz 
uwzględniający ich 
opinie i odczucia. 
Tworzenie odpo-
wiedniego środo-
wiska zarządzania. 

Emocje – przy-
wódca inspiruje 
członków grupy. 

Wspólne interpre-
towanie otoczenia 
w grupie. Przy-
wódcy mogą się 
wyłaniać spośród 
grupy, zamiast być 
formalnie wyzna-
czani. 

Źródło  
zaangażowania 
członków grupy 

Strach przed przy-
wódcą lub szacunek 
dla niego; dążenie 
do zdobycia nagrody 
lub uniknięcia kary. 

Wynegocjowanie 
nagrody, umowy i 
oczekiwania. 

Wspólna wizja; 
charyzma przy-
wódców; zindywi-
dualizowane 
podejście do 
członków grupy. 

Popieranie warto-
ści i procesów 
wspólnych dla 
danej grupy; chęć 
samookreślenia. 

Wizja  Wizja przywódcy 
nie jest konieczna, 
aby zapewnić sobie 
posłuszeństwo 
członków grupy. 

Wizja nie jest 
konieczna i może 
nie być nigdy 
wyartykułowana. 

Wizja jest najważ-
niejsza; członko-
wie grupy mogą 
wnosić wkład w 
wizję przywódcy. 

Wizja wyłania się 
w grupie; wizja 
jest ważnym 
elementem kultury 
organizacji. 

 
Źródło:  G.C. Avery: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, 

Warszawa 2009, s. 39. 
 
 Aby skutecznie przewodzić profesjonalistom, zarządzający nimi powinni 
skoncentrować się na przeobrażeniu własnej roli, zmieniając horyzont: 

 od nadzorowania pracy do wykonywania jej wraz z pracownikami, 
 od organizowania struktur hierarchicznych do tworzenia wspólnot, 
 od zatrudniania i zwalniania pracowników do działań mających na celu 

wybór i zatrzymanie najlepszych, 
 od pracy fizycznej do pracy umysłowej,  
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 od pomiarów widocznych rezultatów pracy do oceny efektów niewidocz-
nych, 

 od ignorowania kultury przedsiębiorstwa do tworzenia kultury opartej na 
wiedzy, 

 od wspierania biurokracji do jej redukowania,  
 od ograniczania się do pracowników wewnętrznych do wykorzystywania 

zasobów z różnych źródeł5. 
 

 
 

Rys. 1.  Składowe służebnego przywództwa opartego na zaufaniu 

Źródło:  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Sustainability 
w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji 
zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 145. 

 
 Na szczególną uwagę zasługuje konieczność przesunięcia horyzontu od sto-
sowania standardowego i ujednoliconego systemu motywacyjnego do pełnej indy-
widualizacji wykorzystywanych narzędzi dostosowanych do systemu wartości cha-
rakterystycznego dla pokolenia, z którym określony specjalista się identyfikuje lub 
do którego należy. Obserwuje się bowiem istotną zmianę systemu wartości charak-
terystycznego dla pokolenia baby boomers, pokolenia X i pokolenia Y oraz znaczą-
ce przeobrażenia ich stosunku do pracy.  

                                                 
5  T.H. Davenport: Zarządzanie pracownikami wiedzy…, op. cit., s. 157. 



Sztuka przewodzenia pracownikom wiedzy 537

 Metamorfoza współczesnej roli menedżera skutkuje zatem nakreśleniem roli 
nowego przywódcy. Jest to rodzaj przywództwa służebnego, bazującego na zaufa-
niu oraz podporządkowywaniu wiedzy i organizacji opartej na wiedzy, a nie od-
wrotnie (rysunek 1) 6.  
 

Tabela 2  
Praktyki przywódcze efektywne w zarządzaniu pracownikami wiedzy 

 
1. MODELUJ drogę 1. ODNAJDŹ SWÓJ GŁOS przez określenie własnych wartości. 

2. USTANÓW PRZYKŁAD przez połączenie działań wartościami 

2. INSPIRUJ wizję  PRZEWIDUJ PRZYSZŁOŚĆ przez poszukiwanie istniejących i pojawia-
jących się możliwości. 

 ZWERBUJ INNYCH do wypełnienia wizji przez ustanawianie zachęcają-
cych wyzwań. 

3. POBUDŹ procesy o POSZUKUJ MOŻLIWOŚCI przez innowacje, zmiany, wzrost i ulepsze-
nia. 

o EKSPERYMENTUJ I PODEJMUJ RYZYKO, odnosząc małe sukcesy  
i ucząc się na błędach 

4. UMOŻLIWIAJ  
    innym działanie 

 POPIERAJ WSPÓŁPRACĘ przez wyznaczanie wspólnych zadań. 
 WSPIERAJ INNYCH przez dzielenie się władzą oraz dyskrecję 

5. ZACHĘCAJ serca  
    i umysły 

 ROZPOZNAJ WKŁAD przez docenianie wyników. 
 SŁAW WARTOŚCI I ZWYCIĘSTWA przez kreowanie wspólnoty 

6. BUDUJ zaufanie  NIEUSTANNIE BUDUJ ZAUFANIE poprzez autentyczność, kompeten-
cje, intencje 

 
Źródło:  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Sustainability 

w biznesie…, op. cit., s. 103. 
 
 Taki przywódca, świadomy osobliwości zarządzania pracownikami wiedzy  
w organizacji opartej na wiedzy, najczęściej wykorzystuje wobec współpracujących 
z nim specjalistów następujące praktyki przywódcze7: 

 projektuje atrakcyjne środowisko pracy i wyznacza inspirujące meryto-
rycznie zadania, przyciągając utalentowanych pracowników, 

 zapewnia szkolenia, rozwój, inspiruje samokształcenie, 
 tworzy i pobudza rozwój sieci kontaktów, rozbudowując organizacyjny ka-

pitał relacji, 
 komunikuje się efektywnie i wspiera efektywną komunikację między pro-

fesjonalistami,  
 podkreśla wagę konsensusu,  
 eliminuje jednostki destabilizujące pracę zespołu,  
 nagradza zaangażowanych, 

                                                 
6  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Sustainability  

w biznesie…, op. cit., s. 144. 
7  S.M. Abbasi, M. Belhadjali, K.W. Hollman, Managing knowledge workers for sustaining 

competitive advantage, „Competition Forum” 2009, vol. 7(2), s. 369. 
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 jest bezwzględnie uczciwy, 
 inspiruje ludzi i organizacje do zmian,  
 posiada wizję i system wartości sprzyjające różnorodności, poparte głęboką 

wiedzą oraz świadomością w zakresie pierwszorzędnych i drugorzędnych 
aspektów różnorodności i wielokulturowości. 

 Listę proponowanych praktyk przywódczych w formie dyrektyw dla zarządza-
jących pracownikami wiedzy zaprezentowano w tabeli 2. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podstawowym wyzwaniem przywódcy pracowników wiedzy staje się zbudo-
wanie przyjaznej profesjonalistom strefy komfortu i dobór takich narzędzi motywa-
cyjnych, dzięki którym ze specjalistów o niskim poziomie integracji z organizacją 
staną się lojalnymi intelektualistami, chętnymi, by dzielić się wiedzą, udostępniać 
ją, próbować kodyfikować, a tym samym budować wiedzę organizacyjną. Kataliza-
torami ewolucji od wolnego najmity do społecznego aktywisty – bezinteresownego, 
zaangażowanego i współpracującego, dla którego podstawowym celem jest powo-
dzenie całej organizacji traktowanej w kategoriach wspólnej wartości8, są:  

 organiczne i służebne przywództwo, 
 kultura organizacyjna wspierająca rozwój profesjonalistów, stanowiąca 

wypadkową kultury organizacji opartej na wiedzy i kultury zaufania, 
 rozbudowany kapitał społeczny, 
 optymalnie zaprojektowana do preferencji indywidualnego specjalisty stre-

fa komfortu. 
 Najważniejszym elementem sztuki przewodzenia profesjonalistom zdaje się 
umiejętność tworzenia takiego środowiska pracy, które nie tylko sprzyja tworzeniu 
nowej wiedzy w organizacji i stymuluje je, ale również dzieli się nią, zwłaszcza  
w postaci wiedzy cichej. W tym celu współcześni przywódcy pracowników intelek-
tualnych mogą stosować następujące rozwiązania9: 

 wskazywanie postawy pracowników chętnie dzielących się wiedzą z inny-
mi jako pozytywnej i chwalenie ich w obecności pozostałych pracowni-
ków, 

                                                 
8  M. Makowski, Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, w: D. Jemielniak, 

A.K. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008, s. 452. 

9  Por. M. Trenkner: Kształtowanie środowiska sprzyjającego dzieleniu się wiedzą, w:  
T. Listwan, S.A. Witkowski (red.): Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 796–797. 
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 rozpowszechnianie rankingów i statystyk rejestrujących wkład danej osoby 
w tworzenie zasobów wiedzy całej organizacji, 

 system ocen okresowych uwzględniający (i nagradzający) postawy pra-
cownicze związane zarówno z pozyskiwaniem wiedzy, tworzeniem jej, jak 
i dzieleniem się nią, 

 szkolenia wspierające rozwój struktur opartych na pracy zespołowej oraz 
rozwijające umiejętność przekazywania wiedzy innym i jej rozpowszech-
niania, 

 wyłowienie najlepszych pracowników i wdrożenie ich do pełnienia ról: na-
uczyciela, mentora, mistrza, trenera, coacha, 

 treningi kierownicze zorientowane na dzielenie się wiedzą, 
 odwołanie się do wewnętrznego obowiązku moralnego pracownika i dbało-

ści o wspólną korzyść zamiast dbałości wyłącznie o korzyść własną (taka 
postawa zmienia percepcję przez specjalistę wiedzy jako zasobu prywatne-
go w kierunku zasobu wspólnego organizacji), 

 sprzyjanie spontanicznym, nieformalnym spotkaniom służącym do wymia-
ny poglądów, spostrzeżeń, sugestii, usprawnień czy też do omówienia spo-
sobów rozwiązywania problemów napotkanych w pracy (poprzez system 
komunikacji, technologie informatyczne itd.), 

 organizowanie miejsc sprzyjających swobodnej wymianie myśli, np. du-
żych sal kuchennych zachęcających do nieformalnych spotkań przy posiłku 
lub kawie, 

 wykorzystywanie technik narracyjnych, takich jak opowiadanie historii 
służących ujawnianiu wiedzy cichej, 

 kształtowanie klimatu wspierającego zawiązywanie wspólnot praktyków, 
 różne formalne rozwiązania natury organizacyjnej: np.: narady robocze, 

seminaria w miejscu pracy, zebrania członków kół jakości, grup innowa-
cyjnych, warsztaty praktyczne, grupy autonomiczne, „zespoły twórczego 
zaangażowania”, spotkania pracownicze poświęcone napotkanym przez 
pracowników problemom. 
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Summary 
 
 Paper begins with the presentation the role of new class employees, namely know-
ledge workers. Then the metamorphosis of professionalist’s manager role and tasks is 
discussed. Article ends with the presentation of challenges to the knowledge worker’s 
manager. Special attention is paid to same tools stimulating knowledge sharing between 
knowledge workers. 
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KOMUNIKACJA WIZUALNA W ZARZĄDZANIU E-BIZNESEM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Komunikowanie międzyludzkie jest znane od niepamiętnych czasów. Rozwój 
komunikacji w zakresie technologicznym pozwolił na przekazywanie informacji 
niezależnie od miejsca i czasu nadawcy. Początkowa komunikacja oparta była na 
zmyśle wzroku. Prehistoryczny człowiek odkodowywał informacje zaszyfrowane  
w rysunkach naskalnych, czytał je i poprzez obraz przekazywał dalej. Później po-
jawiło się słowo mówione i pisane, to one przez bardzo długi czas były nośnikami 
komunikacji i informacji. W końcu dla prawidłowego odczytania treści słowo zo-
stało wsparte przez obraz, a następnie przez nie wyparte.  
 Obraz bierze udział w tworzeniu rzeczywistości, tłumaczy ją, informuje o jej 
zaletach i zasadach poruszania się po niej. Bez obrazu współczesny człowiek czuje 
się wyizolowany, samotny i przerażony. Powstała potrzeba oznaczania przestrzeni, 
a to doprowadziło do rozwoju takiej dziedziny jak komunikacja wizualna. Komuni-
kacja wizualna wytwarza informację, przekształca ją i przekazuje dalej. Kodem do 
odbioru informacji wizualnej jest zmysł wzroku. 
 W procesie komunikacji wizualnej obraz zastępuje rzecz. Znaki powstają  
z obserwacji rzeczywistości, przedmiotów, które mają reprezentować. Odpowiedni 
system znaków tworzy kod, którym posługuje się nadawca. Przekazuje on informa-
cję poprzez odpowiednie medium: plakat, reklamę telewizyjną, radiową, Internet,  
a każdy kanał informacyjny posiada swoiste zakłócenia w odbiorze komunikatu. 
Odbiorca odkodowuje informację i interpretuje ją. Po odczytaniu komunikatu na-
stępuje reakcja odbiorcy: akceptacja lub odrzucenie informacji. Zastosowane me-
dium w komunikacji powinno być dostosowane do odbiorcy, jego potrzeb, możli-
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wości komunikacyjnych, umiejętności posługiwania się danym kanałem informa-
cyjnym. 
 
 
1. Wykorzystanie Internetu 
 
 Wraz z rozwojem nowych technologii komunikacji człowiek przeniósł się do 
rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości, która dała możliwość przesyłania infor-
macji, wiedzy, dzielenia się poglądami z całym światem. Powstało społeczeństwo 
informacyjne, które korzysta z nowych technologii informatycznych i informacyj-
nych. Szerokie możliwości Internetu i korzystanie z niego stają się wyznacznikiem 
istnienia. Przesyłanie informacji do odbiorcy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek, 
a ekran komputera stał się oknem na świat. Na ekranie można zobaczyć wymarzony 
dom, przepis na doskonałe danie, wakacyjną wycieczkę, można spotkać się z przy-
jaciółmi, poznać nowych ludzi, kupić przedmioty i usługi do życia niezbędne. Życie 
człowieka staje się przed ekranem, który kształtuje rzeczywistość tę, którą ogląda  
i czyta, ale nie przeżywa jej.  
 Człowiek wyznacza nowe kierunki rozwoju, nowe możliwości komunikacji  
i pozyskiwania informacji. Dlatego przedsiębiorstwa, firmy i instytucje muszą do-
stosować się do wymogów stawianych przez swoich klientów. Przenoszą swoje 
oferty na ekrany komputerów. Ale aby zaistnieć w sieci, przedsiębiorstwo, instytu-
cja i osoby prywatne muszą wykształcić swój pozytywny wizerunek.  
 Internet jest wszechobecny, jest łatwy w dostępie do informacji i ze względu 
na niski koszt utrzymania rozwinął się elektroniczny biznes zwany e-biznesem, 
gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Firmy zaczynają działać w nowym oto-
czeniu, nowej rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej. Taka przestrzeń informacji 
pozwala pozyskać klienta po godzinach pracy, kiedy zmienia on swoje otoczenie,  
a także daje większą kontrolę nad konkurencją. Zmniejszają się koszty i zmniejsza 
się czas wykonywania operacji. Ludzie zaczynają dyskutować na określone tematy, 
wymieniają poglądy, podejmują współpracę, w ten sposób tworząc społeczność 
wirtualną. Pojawiają się nabywcy i dostawcy określonych usług, pomiędzy nimi 
pośrednicy, którzy reprezentują interesy i dokonują dystrybucji. Dystrybucja wirtu-
alna pozwala zasięgnąć informacji o danym produkcie w formie cyfrowej: wydaw-
nictwa, prezentacji, zdjęcia, filmu, muzyki lub artykułu. Internetowy biznes pozwa-
la na szybkie porównanie ofert, sprawdzenie informacji w opinii użytkowników 
oraz pozwala na zaplanowanie wydatków. Przestrzeń wirtualna wymaga od firmy 
dużej elastyczności, reagowania na potrzeby klienta tak, aby sprawnie dostosować 
swoją ofertę do ciągle nowych potrzeb użytkowników. Duża firma działająca  
w przestrzeni rzeczywistej ma trudność w dostosowaniu swojej oferty do klienta, 
mała firma ma za mało środków, aby takie dane pozyskać. Działanie firmy w sieci 
daje możliwość wykorzystania technologii do lepszego jej funkcjonowania. Określa 
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się wtedy taką firmę jako wirtualną. Wirtualność firm polega na działaniu w sieci, 
która przyniesie im większy zysk niż wtedy, gdyby promowały swoją ofertę w spo-
sób tradycyjny. Poprzez swoją wirtualność firma może dostarczyć swoją usługę czy 
produkt w krótkim czasie i w określone miejsce. Internet stał się elementem bizne-
su, bez którego tak naprawdę trudno jest się obejść. Dzięki przestrzeni WWW mo-
żemy przeglądać nowo wykreowane potrzeby, związane z nimi produkty i usługi. 
Wszelkie nowe oferty można przeglądać w Internecie, nie wychodząc z domu.  
 W tradycyjnej przestrzeni kształtowanie wizerunku odbywa się poprzez wła-
ściwą sobie komunikację z otoczeniem. Otoczeniem firmy są media, kontrahenci  
i klienci. Działania outdorowe firmy, takie jak kampanie billboardowe, plakatowe, 
medialne, informowanie swoich klientów o osiągnięciach firmy i nowych możliwo-
ściach rozwoju, pozwalają zaistnieć w przestrzeni odbiorcy, pokazać, że firmie 
zależy na odbiorcy i liczy się z jego zdaniem. Budowanie wizerunku odbywa się 
poprzez spotkania z klientami, targi lub badania marketingowe. Natomiast zaistnie-
nie firmy w sieci pozwala na dogłębne poznanie potrzeb klientów i kontrahentów. 
Firma w sieci musi żyć, podążać za nowościami, istnieć wszędzie, gdzie tylko to 
możliwe. 
 Wprowadzając biznes do sieci, należy również wziąć pod uwagę, że wizeru-
nek firmy narażony jest na opinie negatywne, które bardzo szybko dotrą do każdego 
odbiorcy. 
 
 
2. Tworzenie e-wizerunku 
 
 Tworzenie e-wizerunku związane jest z marketingiem internetowym, który 
posługuje się odpowiednimi metodami. Pierwszą jest poinformowanie klientów  
o tym, że firma działa w sieci, taką informacją jest reklama w postaci strony inter-
netowej. Jeśli firma wkracza na rynek internetowy, to strona WWW powinna być 
dostosowana do już istniejącego wizerunku firmy. Grafika strony w postaci kolory-
styki, symboli i znaku firmowego powinna być dokładnym przeniesieniem z rze-
czywistości. Strona internetowa powinna pozwolić na szybkie i wygodne porusza-
nie się po całym serwisie i dlatego zaprojektowanie nawigacji jest najważniejszym 
elementem projektu.  
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Rys. 1.  Kolorystyka stron internetowych polskich sieci komórkowych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie stron WWW operatorów sieci komórkowych. 

 
 Kolorystyka witryn internetowych polskich sieci komórkowych (rysunek 1) 
odpowiada tym, które odbiorca zna z rzeczywistości. Konstrukcje tych stron dosto-
sowane są do grupy docelowej. Sieć Play posiada prostą nawigację, bez komplika-
cji, szybko można znaleźć potrzebne informacje. Sieć Plus wyróżnia kolorem zielo-
nym i niebieskim menu, jak również bardzo widoczna jest komunikacja firmy  
z klientem, firma jest tam, gdzie jej odbiorca (ikona Facebooka po lewej stronie). 
Witryna sieci Era posiada klienta prowadzącego swój własny biznes. Natomiast sieć 
Hayah na potrzeby serwisu WWW stworzyła system komunikacji wizualnej opartej 
na ikonach, symbolach wizualnych, strona nie jest do czytania, ale do oglądania, jej 
odbiorca jest młody, dynamiczny i nie ma czasu na czytanie informacji. 
 Budując stronę internetową, należy określić jej tytuł, aby użytkownik nie miał 
wątpliwości, gdzie obecnie się znajduje, tytuł wyświetlany jest w różnych miej-
scach przeglądarki, więc powinien być zrozumiały. Strona główna witryny jest 
wizytówką, reprezentantem całego serwisu. Powinna zawierać najważniejsze in-
formacje, opatrzone w określone opisy, elementy hierarchiczne, oraz funkcjonalną 
zawartość. Strona firmowa to nie tylko informacje o firmie, jej ofercie, pracowni-
kach, to także skuteczna komunikacja z odbiorcą. Komunikacja z klientem może 
odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, forum firmowego lub poprzez obec-
ność na portalach społecznościowych, gdzie dyskusje i opinie pozwolą e-firmie 
poprawić swoje dotychczasowe działania.  
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 Internet jest dosyć nowym środkiem komunikacji, dlatego wprowadzając fir-
mę do sieci, należy wziąć pod uwagę możliwości technologiczne i percepcyjne 
człowieka. Może się okazać, że znak firmowy wymaga odświeżenia albo dostoso-
wania go do mediów elektronicznych. E-biznes powinien być nowoczesny, wpisy-
wać się w aktualne trendy. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy firma działa 
tylko na rynku internetowym, czy tylko rozszerza swoje tradycyjne działania o sieć.  
 
 
3. Identyfikacja wizualna w sieci 
 
 W kreowaniu wizerunku i tożsamości firmy istotną rolę odgrywa system iden-
tyfikacji wizualnej. Ma ona na celu wytworzyć pozytywny obraz firmy w pamięci 
odbiorcy, jak i samych pracowników. Na identyfikację wizualną firmy składają się: 
znak firmowy, kolory firmowe, druki akcydensowe, materiały reklamowe, wystrój 
wnętrza oraz przestrzeń WWW. Ważną częścią identyfikacji wizualnej są symbo-
le/kształty, które pozwalają odbiorcy sprawnie poruszać się np. po przestrzeni we-
wnętrznej firmy (rysunek 2).  
 

 
 

Rys. 2.  Identyfikacja wizualna firmy Przewozy Autokarowe 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Identyfikacja wizualna w postaci informacji wizualnej pozwala sprawnie po-
ruszać się po przestrzeni, taki system porządkuje przestrzeń, nie tylko miejską, ale 
również przestrzenie muzeum, lotnisk, dworców kolejowych. System informacji 
wizualnej jest przewodnikiem dla odbiorcy, zastosowane symbole i znaki powinny 
być czytelne w każdym języku. Zastosowanie odpowiedniego elementu graficznego 
wpływa na czytelność informacji, grafika powinna być uniwersalna i łatwa do za-
pamiętania.  
 Systemy informacji i identyfikacji wizualnej przeniosły się również na ekrany 
komputerów, co ułatwiło użytkownikom obsługę. Stworzył się w ten sposób wizu-
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alny język komputerowy, człowiek odczytuje ikony i kolory, orientując się w ten 
sposób po przestrzeni wirtualnej. Ikony znane z pulpitów komputerów są modyfi-
kowane i projektowane na potrzeby serwisów firmowych. Użytkownik Internetu 
jest wymagający i poszukuje nie tylko rzetelnych informacji, ale również oczekuje 
łatwego i szybkiego systemu poruszania się po danej stronie. Strony internetowe,  
a szczególnie te z zakresu e-biznesu, powinny być projektowane pod względem 
użyteczności oraz powinny być intuicyjne. W czasach szybkiego pozyskiwania 
klientów, jak i szybkiej straty odbiorcy istotnym elementem jest język komunikacji 
wizualnej. Użyteczność serwisu opiera się na pewnej standaryzacji umieszczania 
informacji na stronie. Na rysunku 3 pokazano schemat użytecznego serwisu. 
 

 
 

Rys. 3.  Schemat użytecznego serwisu 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Symbole graficzne stosowane na stronach internetowych pozwalają wyróżnić 
najważniejsze informacje. Tworzą przyjazny interfejs w pozyskiwaniu informacji,  
a dodatkową zaletą jest ich globalny charakter. Firma stosująca graficzne symbole 
wyraża się otwartością na nowych klientów, szczególnie tych zagranicznych. Pro-
jektowana grafika na potrzeby konkretnego serwisu e-biznesu powinna być utrzy-
mana w konwencji zasad identyfikacji wizualnej firmy, wykorzystanie w tym przy-
padku logotypu wzmacnia e-wizerunek firmy. W zależności od prowadzonego biz-
nesu należy pamiętać o tym, aby grafika strony nie przysłaniała treści zasadniczych, 
powinna być wyważona i stonowana.  
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 Popularne symbole stosowane na stronach internetowych to symbol strony 
głównej, poczty, ulubionych, blog, czat, które działają na użytkownika w sposób 
intuicyjny. Wprowadzając identyfikację wizualną do serwisu firmowego, pozwala-
my klientowi na szybkie odszukanie informacji (rysunek 4). 
 

 
 

Rys. 4.  Grafika i identyfikacja wizualna na stronach WWW 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.wp.pl; www.swiatksiazki.pl; 
www.oncafe. pl 

 
 Opracowując system identyfikacji wizualnej w sieci, należy wziąć pod uwagę 
charakter firmy, jej misję, cele oraz należy określić grupę odbiorców, do których 
kierowana jest oferta. To od tych czynników zależy końcowy efekt identyfikacji 
wizualnej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Obecność identyfikacji wizualnej w Internecie jest nadal w stadium rozwoju, 
jeśli chodzi o e-biznes. A te, które istnieją, są raczej obecne na popularnych porta-
lach internetowych. Tworzenie użytecznego serwisu WWW wymaga wiedzy mery-
torycznej i graficznej, dlatego warto zaangażować specjalistów z dziedziny webde-
signu oraz identyfikacji wizualnej. Dodatkowo rosnąca popularność kultury obraz-
kowej wymaga takich elementów, które wzmacniają proces komunikacji.  
 Na rynek e-biznesu wchodzą nowi użytkownicy, ci, co sprzedają, i ci, co ku-
pują. A nowe pokolenie to pokolenie obrazu, który pozwala im zdobywać nową 
wiedzę i komunikować się. Rzeczywistość wirtualna jest stylem życia, sposobem 
spędzenia czasu, zakupów i interesów. Dlatego aby dobrze zarządzać e-biznesem, 
potrzebna jest znajomość zasad kreowania wizerunku i komunikacji obrazem. 
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VISUAL COMMUNICATION IN THE MANAGEMENT OF E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 In a culture which is dominated by visual communication using the word is hard 
and in some situations insuficient. The word and image may be interpreted  
in different ways, using various emotional undertones, weight and a scale. Therefore, 
the use of images in building relations with a consumer is increasingly common in mar-
keting communication. The image and role is frequently to define the word more pre-
cisely, and to bring about the proper reception, in the correct context of impression and 
emotion. 
 

Translated by Ewa Markowiak 
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ZNACZENIE ZESPOŁOWYCH METOD GENEROWANIA  
I WYKORZYSTANIA WIEDZY W ORGANIZACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podstawowym warunkiem konkurencyjności organizacji jest innowacyjność 
rozumiana jako proces ciągłych zmian przyczyniających się do zdecydowanie lep-
szego funkcjonowania całej organizacji lub jej jednostki zarówno w jej wnętrzu, jak 
w relacjach z otoczeniem. Przy czym chodzi tu o szeroko rozumiane innowacje. Są 
one „produktem” zasobów wiedzy w organizacji, kreatywności pracowników  
i przełożenia wiedzy na praktyczne zastosowanie pomysłów w praktyce działania. 
Mówiąc o kreatywności, mamy na myśli zdolność pracowników do tworzenia cze-
goś nowego, wcześniej niestosowanego. Kreatywność polega na kojarzeniu wiedzy 
z różnych dziedzin do tworzenia nowych myśli1. Efektem kreatywności jest innowa-
cyjność według schumpeterowskiego ujęcia, to wprowadzenie nowych produktów, 
nowych metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych surowców 
oraz wprowadzenie nowej organizacji2. 
 Stąd paradygmatem współczesnego zarządzania jest generowanie i maksy-
malne wykorzystanie wiedzy. Przy czym z jednej strony chodzi o zasoby wiedzy 
już istniejącej, z drugiej zaś wykorzystanie jej do wygenerowania nowej wiedzy. 
Jednak nasuwa się pytanie: czy najważniejsza jest wiedza indywidualnego pracow-
nika i jej przełożenie na pomysły usprawnień lub innowacje, czy też wiedza grupy 
                                                 

1  M.A.West: Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 12. 

2  M. Dworczak, R. Szlasa: Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konku-
rencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, 
s. 74. 
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osób rozwiązujących określone problemy zarządzania. Tu należy nawiązać do in-
nego współczesnego paradygmatu zarządzania, tj. do pracy zespołowej. Można 
przyjąć za pewnik, że praca grupowa i zespołowa jest o wiele efektywniejsza od 
pracy pojedynczych, nawet wysokiej klasy specjalistów. Jak podkreślają J.R. Kat-
zenbach i D.K. Smith: w każdej sytuacji, w której niezbędne jest połączenie różno-
rodnych umiejętności, doświadczeń i poglądów, zespół osiąga lepsze wyniki niż 
zbiór jednostek, których działanie jest ograniczone obowiązkami zawodowymi 
przypisanymi do poszczególnych stanowisk3. Dowodzą tego także klasyczne już 
wyniki badań A. Dreveta, M. Fustiera i A. Kauffmana. 
 Przyjmując, że istnieje logiczna relacja: wiedza  kreatywność (pomysły 
usprawnień)  innowacje (zmiany organizacyjne), można wskazać przynajmniej 
na dwie rodziny metod organizacji i zarządzania wyraźnie wspomagające rozwój  
i wykorzystanie wiedzy w organizacji. Są nimi metody komunikacji nakierowane 
na generowanie i dzielenie się wiedzą i metody heurystyczne (inwentyczne). Należy 
przy tym zgodzić się z poglądem M. Brzezińskiego (2009), że: kreatywność i inno-
wacje to nakładające się na siebie struktury pomiędzy dwoma etapami procesu 
twórczego: fazą generowania idei i fazą ich wdrażania4. 
 
 
1. Pięciofazowy model nakierowany na generowanie i dzielenie się wiedzą  

I. Nonaki i H. Takeuchiego 
 
 Jest to zdaniem jego twórców model idealny, uwzględniający czynnik czasu5. 
Metoda obejmuje następujące fazy: 

 dzielenie się wiedzą ukrytą, 
 szukanie pomysłów, 
 potwierdzanie pomysłów, 
 budowanie wzorca, 
 wyrównywanie poziomów wiedzy6. 

 Autorzy metody za punkt wyjścia przyjmują, że wiedza w organizacji nie 
tworzy się sama. Tworzy się w umysłach pracowników przez doświadczenie i rzad-
ko jest przekazywana, często trudna do wyrażenia słowami. Upowszechnienie wie-
dzy ukrytej u wielu specjalistów zatrudnionych w organizacji jest podstawowym 
działaniem na drodze generowania dzielenia się i wykorzystania wiedzy. Lecz pra-

                                                 
3  J.R. Katzenbach, D.K. Smith: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność 

organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 26. 
4  M. Brzeziński: Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 36. 
5  I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000,  

s. 110. 
6  Ibidem, s. 110–111. 



Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy… 551

cownicy jako nośnicy wiedzy ukrytej mają różne przygotowanie zawodowe, różne 
perspektywy pracy i motywy działania. Dlatego należy stworzyć klimat pozwalają-
cy na powstawanie wzajemnego zaufania. Ono doprowadzi do wspólnoty emocji  
i podobne patrzenie na organizację, w konsekwencji ukształtuje wspólne sposoby 
myślenia. Aby upowszechnianie mogło mieć miejsce i było skuteczne, niezbędna 
jest tzw. strefa kontaktu. Taką idealną strefą są wspólnoty praktyków i samodzielnie 
organizujące się zespoły, złożone zwłaszcza z pracowników z różnych komórek 
organizacyjnych, wspólnie rozwiązujących określony problem organizacyjny (ze-
społy interdyscyplinarne). 
 Drugi etap to szukanie pomysłów. Występuje tu intensywna reakcja pomiędzy 
wiedzą dostępną a ukrytą. Członkowie zespołów zadaniowych dyskutują, dedukują 
i w drodze dialogu tworzą zespołowo pomysły. Każdy z członków zespołu ma wła-
sny sposób myślenia o problemie, a to pozwala spojrzeć na niego z różnych per-
spektyw. 
 Kolejna faza to potwierdzanie pomysłu. Nowy pomysł jest przez pojedyn-
czych pracowników, jak i cały zespół sprawdzony pod względem prawdziwości. 
Sprawdzanie to obejmuje ocenianie, czy nowy pomysł jest korzystny dla organiza-
cji. Typowymi kryteriami potwierdzania są koszty, skala zysku i stopień, w jakim 
produkt wynikający z tego pomysłu przyczyni się rozwoju przedsiębiorstwa. 
 W czwartym etapie potwierdzona koncepcja zostaje rozszerzona na coś bar-
dziej konkretnego, czyli wzorzec. W sytuacji projektowania nowego produktu ta-
kim wzorcem może być prototyp. W innych przypadkach wzorzec jest czymś co 
jest połączeniem nowej wiedzy z wiedzą już istniejącą. Wsparciem tego procesu 
jest komunikowanie się, które w niektórych przypadkach winno doprowadzić do 
redundancji wiedzy na temat określonego problemu. 
 Metodę (model) zamyka faza wyrównywania wiedzy. Pomysł, który został 
potwierdzony i odwzorowany: przenoszony jest następnie w stronę nowego cyklu 
tworzenia wiedzy, na innym już piętrze ontologicznym. Ten integracyjny i spiralny 
proces, który nazywamy wyrównywaniem wiedzy między poziomami, ma miejsce  
w wymiarze zarówno wewnątrz organizacyjnym, jak i międzyorganizacyjnym7. 
 W ramach organizacji nowa wiedza rozpowszechnia się horyzontalnie i wer-
tykalnie. W wymiarze międzyorganizacyjnym nowa wiedza poprzez dynamiczne 
interakcje przenika do organizacji zewnętrznych, takich jak dostawcy, odbiorcy, 
konkurenci. Jak podkreślają autorzy, dla powodzenia tej fazy niezbędna jest taka 
autonomia każdej jednostki, która pozwala jej swobodnie czerpać wiedzę powstają-
cą gdzieś indziej i wykorzystywać ją na swoim obszarze działania. 
 
 

                                                 
7  Ibidem, s. 115. 
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2. Dwie metody heurystyczne wspomagające generowanie pomysłów uspraw-
nień organizacyjnych 

 
 2.1. Metoda Gordona–Litle’a 
 Jest ona odmianą burzy mózgów i została opracowana przez W. Gordona 
podczas konsultingu na rzecz firmy A.D. Litle. W trakcie wielokrotnych zastoso-
wań klasycznej burzy mózgów w praktyce gospodarczej W. Gordon zauważył, że 
członkowie zespołów usprawniających często poszukują rozwiązań idealnych lub 
oczywistych i w momencie, gdy takie znajdą, zaprzestają dalszych twórczych po-
szukiwań. Dlatego etapy w tej technice są odmienne niż w konwencjonalnej meto-
dzie. Rozróżnia się cztery następujące etapy: 

 Przedstaw problem w formie abstrakcyjnej. 
 Dokonaj kilkakrotnie redefinicji problemu, sprowadzając go do mniej abs-

trakcyjnej formy. 
 Odkryj przed grupą rzeczywisty problem. 
 Wykorzystaj istniejące pomysły jako stymulację do znalezienia praktycz-

nych rozwiązań danego problemu8. 
 W etapie pierwszym problem zostaje zaprezentowany w formie abstrakcyjnej  
i prosi się członków zespołu o propozycje pomysłów rozwiązania tego wyszukane-
go problemu. 
 Kolejny krok polega na tym, że w trakcie generowania nowych pomysłów 
prowadzący sesję ujawnia stopniowo informacje dotyczące faktycznego problemu. 
 W trzecim etapie przewodniczący obrad odkrywa przed zespołem faktyczny 
problem. 
 W ostatniej fazie, wykorzystując istniejące pomysły jako stymulację, zespół 
tworzy pomysły związane bezpośrednio z rzeczywistym problemem. 
 Metoda jest interesująca, ale stosunkowo trudna przede wszystkim dla prowa-
dzącego sesję. Zaletą metody jest to, że uwalnia od dotychczasowego rozwiązania 
jakiegoś procesu i może owocować wielce oryginalnymi propozycjami rozwiązań. 
Wadą jest to, iż tworzenie wersji abstrakcyjnych dla problemu może niestety owo-
cować mniejszą liczbą pomysłów. 
 
 2.2. Metoda kruszenia 
 Przyzwyczajenia i rutyna powodują, że pracownicy organizacji na wiele pro-
cesów patrzą jak na coś, co nie może inaczej przebiegać. Takie zakodowanie  
w pamięci tych procesów wyklucza u pracowników możliwości zmian. Z tego po-
wodu w wielu organizacjach należy znaleźć sposób, aby to coś niezmiennego za-
kwestionować. Jak podkreśla Z. Martyniak, owo zakwestionowanie to „kruszenie” 

                                                 
8  T. Proctor: Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-

ne, Gdańsk 2003, s. 135. 
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rozwiązań tradycyjnych, zwyczajowych, zastanych. Zastosowanie odpowiedniej 
metody inwentycznej ma na celu pozwolić na wygenerowanie pomysłów, jak np. 
zmienić dotychczasowe zastosowanie, przedmiotu, wyrobu, podzespołu, metody 
itp.9 Właśnie do tego służy metoda kruszenia. Daje ona doskonałe wyniki w zakre-
sie analizy i „rozłożenia” przeszłości dotyczącej wyrobów, procesów wytwórczych, 
administracyjno-biurowych, technologii, w sumie różnych rozwiązań z przeszłości  
i teraźniejszości. Dotyczy to także tradycji, przyzwyczajeń i rutynowego spojrzenia 
na funkcjonowanie organizacji. Ideą metody jest szukanie pomysłów mających na 
celu „usunięcie staroci” i jak na ich miejsce wprowadzić coś nowego, udoskonalo-
nego, czy wręcz jak dokonać adaptacji dotychczasowych rozwiązań problemu  
w nowej sytuacji. W przypadku obiektu projektowego, który jeszcze nie istnieje, 
wskazane jest zbudowanie (przynajmniej w myśli) modelu prototypu, poddanie go 
kruszeniu, a następnie doskonalenie obiektu nowo projektowanego10. Wszystko 
wykonywane jest przez zespół, który poprzez udzielanie odpowiedzi na różne pyta-
nia stara się dojść do nowych rozwiązań drogą: zwiększyć, zmniejszyć, połączyć, 
rozłączyć, zmodyfikować, kombinować, odwrócić, zreorganizować, zamienić itd. 
Zestaw pytań kruszących zależy od rozwiązywanego problemu, jego złożoności. 
Oczywiście zależy też od interdyscyplinarności zespołu, który go rozwiązuje,  
i zasobów wiedzy spersonalizowanej. Taki przykładowy zestaw pytań i sugestii 
uniwersalnych podaje J.D. Antoszkiewicz11. W konkretnych przypadkach można je 
wykorzystać poprzez modyfikacje lub uzupełnienia. 
Jak dodaje J.D. Antoszkiewicz, zestaw pytań kruszących ma charakter uzupełniają-
cy, destrukcyjny, budujący, tworzący nowe wartości i w efekcie naprowadzający na 
modyfikacje i tworzenie czegoś nowego, wspanialszego, bardziej użytecznego, 
tańszego. Nie należy odpowiadać na wszystkie pytania, lecz tylko na te, które suge-
rują interesujące odpowiedzi12. Procedura odpowiedzi jest trudna, wymaga cierpli-
wości, jednak owocuje rozbudzoną wyobraźnią, a następnie interesującymi pomy-
słami i innowacjami. Kruszenie ma tylko wtedy sens, gdy można jednocześnie coś 
zasugerować i opracować środki naprawcze. Wtedy zestaw pytań kruszących zmie-
nia swój charakter z destrukcyjnego, rozkładającego, rozkruszającego, na budujący, 
rozwijający i konstrukcyjny, w konsekwencji naprowadzający na nowy obiekt, 
który oczywiście także może być poddany kruszeniu13. 
 G. Łasiński w kreowaniu nowych rozwiązań w trakcie kruszenia sugeruje 
stosowanie tych samych zasad co w burzy mózgów, np.: 

1. Nie krytykuj zgłaszanych wad przedmiotu lub sytuacji. 
                                                 

9  Z. Martyniak: Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 1997, s. 24. 

10  J.D. Antoszkiewicz: Rozwiązywanie problemów firmy, Potext, Warszawa 1998, s. 113. 
11  Ibidem, s. 113–114. 
12  Ibidem, s. 114. 
13  J.D. Antoszkiewicz: Innowacje w firmie, Potext, Warszawa 2008, s. 16. 



Arkadiusz Potocki 554 

2. Im więcej, tym lepiej, ponieważ liczba wad przekłada się na jakość kryty-
ki. 

3. Uzupełniaj wcześnie zgłoszone wady14. 
 Totalna krytyka wad zdaniem G. Łasińskiego winna być intensywna, ale może 
trwać maksymalnie 30 minut, aby nie dopuścić do znużenia uczestników grupy 
rozwiązującej problem. Dla ułatwienia procesu poszukiwania wyższej jakości wady 
można pogrupować na kilka kategorii i odpowiednio do nich stosować twórcze 
rozwiązanie. Oto przykładowy zestaw wad: 

 wady trywialne, łatwe do usunięcia natychmiast i bez konieczności 
twórczego myślenia, 

 wady nietrywialnie, choć oczywiste, są możliwe do usunięcia pod warun-
kiem posiadania odpowiednich środków finansowych lub organizacyjnych, 

 wady ukryte, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy i których usunięcie 
wymaga twórczości oraz myślenia produktywnego, 

 wady urojone, mniemające w zasadzie znaczenia15. 
 Mimo że metoda kruszenia służy do racjonalizacji wyrobów, to zakres jej 
zastosowań może być dużo szerszy, wręcz może mieć uniwersalne zastosowanie: 
od rozstrzygania kwestii naukowych, tworzenia innowacji zarządczych po rozwią-
zywanie problemów codziennego życia konkretnych ludzi. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak wynika z treści powyższego opracowania zarządzanie wiedzą wymaga 
praktycznego stosowania wielu nowych, ale i konwencjonalnych metod zarządza-
nia. Tu preferowane są metody bazujące na zespołowym poziomie wiedzy, który 
czerpie nie tylko z poziomu indywidualnego, ale daje także szanse poprzez zespo-
łowe twórcze rozwiązywanie problemów na generowanie pomysłów usprawnień,  
a zwłaszcza innowacji. To jest szansa nie tylko na trwanie, ale i rozwój organizacji 
w warunkach wysokiej konkurencji. 
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SELECTED GROUP METHODS OF GENERATION  
AND USES OF KNOWLEDGE IN ORGANISATIONS 

 
 

Summary 
 
 Modern management is based on the use of existing knowledge, generating new 
knowledge and then its transformation into innovation. The article emphasizes the col-
laborative form of generation and use of knowledge in the organization. Presented  
I. Nonaka’s and H. Takeuchi’s five steps relatively new model for process of organiza-
tional knowledge creation. Assuming that is the logical consequence: knowledge 
/creativity/ innovation incorporated into this process heuristic methods and among them 
the Gordon-Litle’s and “method for crushing”. 
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ZNACZENIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE1 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiedza jest efektem procesów myślowych i doznań sensytywnych, wynikiem 
doświadczeń, a także wypadkową racjonalnego postrzegania rzeczywistości oraz 
intuicji. Odpowiednia wiedza w znaczeniu jej zakresu i jakości może ułatwić sku-
teczne działanie człowieka w wielu wymiarach jego aktywności. W tym kontekście 
także znaczenie wiedzy w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest nieza-
przeczalne. Niełatwa rzeczywistość gospodarcza współczesnych przedsiębiorstw 
zmusza ich właścicieli i zarządzających do poszukiwania nowych rozwiązań dla 
zrównoważonego funkcjonowania opartego na zaufaniu i społecznym porozumie-
niu. Wśród wielu idei eksponujących niematerialne wartości w zarządzaniu na 
szczególną uwagę zasługuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która 
w perspektywie przedsiębiorstwa przyjmuje postać społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa, a jej instrumentalny wymiar sprowadza się do zarządzania jej 
poszczególnymi obszarami. Realizacja założeń koncepcji dotyczy w znaczącej 
większości dużych firm, właściciele zaś małych przedsiębiorstw mogą czuć się 
wyraźnie zaniedbani tym zakresie. Dlatego istnieje uzasadniona potrzeba tworzenia 
oraz transferowania wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności w tej grupie 
przedsiębiorstw wraz z określaniem jej specyfiki. Jedną ze specyficznych cech 

                                                 
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy nr N N 115 55 0138 pt. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsię-
biorstwie. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. 
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funkcjonowania małych przedsiębiorstw jest dominacja ich właścicieli2. Owa do-
minacja ujawnia się m.in. w podejmowaniu decyzji, w ponoszeniu odpowiedzialno-
ści, w przewidywaniu konsekwencji działań, w kluczowej roli w realizacji funkcji  
i procesów zarządzania, a także w przenoszeniu cech osobowości, przyzwyczajeń, 
zachowania, obyczajów, wyznawanego i przestrzeganego systemu wartości na dzia-
łalność przedsiębiorstwa. Wiedza w małych firmach umiejscowiona jest najczęściej 
w głowie właściciela i to od niego zależy, kiedy i czy w ogóle zostanie przekształ-
cona w wiedzę organizacyjną, sformalizowaną, ogólnie dostępną. Z tego punktu 
widzenia można przyjąć założenie, iż wiedza przedsiębiorcy na temat istoty spo-
łecznej odpowiedzialności, jej korzyści oraz zasad zarządzania nią może mieć 
wpływ na podjęcie decyzji o implementacji koncepcji i dalej – efektywnej jej reali-
zacji3.  
 Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów wiedzy – zdaniem au-
torki – pomocnych w realizacji koncepcji zarządzania społeczną odpowiedzialno-
ścią w małym przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim wyjaśnienie pojęcia wiedza 
(również w kontekście specyfiki małej firmy), a także znaczenie wiedzy dotyczącej 
istoty koncepcji społecznej odpowiedzialności, korzyści i kosztów związanych z jej 
realizacją oraz elementów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym 
przedsiębiorstwie. Rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny4.  
 
 
1. Wiedza na temat wiedzy 
 
 Wiedza jest kategorią pojemną, a jej postrzeganie podlega ciągłym zmianom. 
Dzisiejsze próby definiowania wiedzy przyjmują również różne drogi. Dość często 
wiedzę wiąże się z danymi i informacjami. Na przykład A. Brooking5 traktuje stan-
                                                 

2  Do specyficznych cech małego przedsiębiorstwa należą m.in.: dominacja właściciela, 
bliskość kontaktów międzyludzkich, przewaga relacji nieformalnych, dynamizm działalności, 
bliskość rynku itd. 

3 Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością można rozpatrywać  
w wymiarze wiedzy o społecznej odpowiedzialności (jej istocie, elementach składowych, proce-
sie zarządzania, korzyściach lub kosztach z nią związanych, uwarunkowaniach) lub jako system 
zarządzania wiedzą skorelowany z zarządzaniem społeczną odpowiedzialnością. W opracowaniu 
przyjęto pierwsze ujęcie.  

4  Podstawą rozważań na temat społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa są 
badania przeprowadzane wśród polskich małych przedsiębiorstw, przedstawicieli różnych branż. 
Celem badań jest ocena stopnia świadomości właścicieli – menedżerów małych firm co do waż-
ności społecznej odpowiedzialności oraz analiza uwarunkowań, przejawów oraz sposobów zarzą-
dzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Badania empiryczne przepro-
wadzane są za pośrednictwem: kwestionariusza ankietowego, wywiadu osobistego, obserwacji, 
analizy dokumentacji organizacyjnej, analizy porównawczej na podstawie studium przypadków. 
Kilkuetapowy proces badawczy trwa. 

5  A. Brooking: Corporate memory. Strategies for Knowledge Memory, International 
Thomson Business Press, London 1999, s. 4–5 
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dardowo dane jako fakty, obrazy, liczby wyrwane z kontekstu. Informacja to dane 
przedstawione w kontekście. A wiedza to informacje w kontekście wraz z ich zro-
zumieniem, jak ich użyć. Rozumienie to wypływa z zasobów wiedzy posiadanych 
przez ludzi lub organizację. Bardzo podobnie do rozumienia wiedzy podchodzi  
D.J. Skyrme6, ujmując za dane fakty i figury, za informacje – dane w kontekście, 
a za wiedzę – informacje wraz z ich zrozumieniem. Wiedza w połączeniu z intuicją 
daje człowiekowi mądrość. Inna grupa definicji wiedzy wskazuje na niematerial-
ność tego zasobu. Na przykład P.J. Buckley i M.J. Carter7 ujmują wiedzę jako „ja-
kość”, która jest w posiadaniu człowieka. Stanowi ona jakby „katalizator” dla jego 
działania, czyniąc go świadomym tej szansy i tego, jak wiedzę wykorzystać.  
N. Sillamy8 określa wiedzę jako ogół wiadomości jednostki. R. McDermott9 traktu-
je wiedzę jako pozostałość myślenia, a dokładniej efekt zastosowania informacji  
i doświadczeń w procesie myślenia. Natomiast I. Nonaka i H. Takeuchi10, opisując 
wiedzę, wskazują, że wiedza w odróżnieniu od informacji dotyczy przekonań  
i oczekiwań, działań oraz znaczeń, stanowiąc „potwierdzone przekonanie”. Inne 
definicje wiedzy wskazują, że jest ona przynależna ludziom, i to ludzie, a nie orga-
nizacje są nośnikiem tego zasobu11. Na podstawie dotychczasowych rozważań 
można przyjąć, że wiedza stanowi elastyczną i dynamiczną substancję niematerial-
ną, powstającą w efekcie myślowego przetwarzania posiadanych przez człowieka  
i uzyskiwanych z otoczenia zbiorów informacji. Proces myślowy tworzący wiedzę 
ukierunkowany jest przez intuicję. Czyni to z pewnością wiedzę względną. Wiedza 
może być także przedmiotem zarządzania. I jako przedmiot świadomego zarządza-
nia musi być dookreślona, to znaczy możliwie jak najpełniej zdefiniowana. Po-
prawne i kompleksowe zdefiniowanie pozwoli nie tylko na efektywniejsze oddzia-
ływanie na ten specyficzny zasób, ale także pozwoli – w ewolucji świadomego 
oddziaływania – określić obszary, elementy zarządzania12. Dookreślenie wiedzy nie 

                                                 
6  D.J. Skyrme: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butter-

worth Heinemann, Oxford 1999, s. 47. 
7  P.J. Buckley, M.J. Carter: Knowledge Management in Global Technology Markets. Ap-

plying Theory to Practice, Long Range Planning 2000, vol. 33, s. 56. 
8  N. Sillamy: Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Książnica, Warszawa 1994, s. 321. 
9  R. McDermott: Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge 

Management, „California Management Review” 1999, no. 4, s. 106. 
10  I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000,  

s. 80–81. 
11  Wiedza może przyjmować wymiar formalny (wiedza formalna, jawna) i nieformalny 

(wiedza cicha, ukryta, niejawna). Może mieć również wymiar indywidualny, grupowy, organiza-
cyjny, międzyorganizacyjny.  

12  Literatura przedmiotu skupia się najczęściej na trzech nurtach zarządzania wiedzą: po-
dejściu japońskim (konwersja wiedzy), podejściu zasobowym (kluczowe kompetencje i umiejęt-
ności) oraz podejściu procesowym (tworzenie, kodyfikacja i transfer wiedzy albo lokalizowanie 
wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie jej, zachowywanie wie-
dzy, wykorzystywanie wiedzy, rozwijanie wiedzy). 



Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością… 559

dotyczy tylko samego pojęcia wiedza, ale także tego, czego ona dotyczy. W kontek-
ście znaczenia wiedzy – jako nośnika zbioru informacji, pobudzonego przez intu-
icję, ujawniającego się w określonym kontekście sytuacyjnym – w innych obsza-
rach zarządzania można rozpatrywać ją albo w kontekście świadomego, metodycz-
nego porządkowania wiedzy „uchwyconego” w zarządzaniu wiedzą, które staje się 
swoistą metakoncepcją będącą treścią podsystemu zarządzania wiedzą w ogólnym 
systemie zarządzania przedsiębiorstwem, albo w mniej sformalizowanym ujęciu, 
jako zasób, którego pozyskanie i wykorzystanie wzbogaci i usprawni działalność 
przedsiębiorstwa w wielu wymiarach. Należy w tym miejscu mocno podkreślić, iż 
wiedza i sposób zarządzania nią mają swoją specyfikę jeśli idzie o małe przedsię-
biorstwa.  
 W małej firmie wiedza najczęściej skupiona jest w osobie właściciela i nie ma 
charakteru rozproszonego, tak jak w przypadku dużych przedsiębiorstw. W małym 
przedsiębiorstwie dyfuzja wiedzy jest dość chaotyczna (spontaniczna), ze względu 
na dominację nieformalnej wiedzy. Ponadto w małej firmie brak jest specjalistów 
(lub wyodrębnionych komórek) ds. zarządzania wiedzą, a niski potencjał organiza-
cyjno-finansowy nie sprzyja najczęściej wdrażaniu całościowej koncepcji zarządza-
nia wiedzą. Małe przedsiębiorstwo charakteryzuje także dominujący wpływ takich 
czynników, jak np. specyficzna kultura organizacyjna (a w jej ramach kody postę-
powania) na kształtowanie wiedzy organizacyjnej, która najczęściej jest scentrali-
zowana na poziomie właściciela firmy13.  
 
 
2. Wiedza dotycząca istoty społecznej odpowiedzialności  
 
 Powodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej może zapewnić wiedza 
na temat współczesnych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw, do których 
należą m.in.: umiejętne wykorzystywanie wiedzy, kształtowanie kapitału intelektu-
alnego czy pobudzanie innowacyjności. Wraz z rosnącym znaczeniem aktywów 
niematerialnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rośnie także zainteresowanie 
przedsiębiorców przejrzystym działaniem oraz budowaniem dialogu społecznego. 
Od kilku dziesięcioleci naukowcy oraz biznesmeni próbują odnaleźć sposób na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z zasadą równowagi, etyki, odpowiedzial-
ności, wsłuchiwania się w potrzeby interesariuszy oraz tworzenia zrównoważonej 
przestrzeni społecznej. Wydaje się, iż koncepcją odpowiadającą w znacznej więk-
szości owym wymaganiom jest koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa. Istnieje wiele definicji społecznej odpowiedzialności, która najczęściej 
utożsamiana jest ze zobowiązaniami społecznymi, reakcją społeczną lub wrażliwo-

                                                 
13  Por. K. Perechuda: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kom-

pozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 152–153. 
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ścią społeczną względem różnych grup społecznych14. Dokonując wnikliwej anali-
zy definicji, można przyjąć, iż społeczna odpowiedzialność oznacza ekonomiczne, 
prawne, etyczne lub filantropijne zobowiązanie przedsiębiorstwa względem we-
wnętrznych i zewnętrznych grup społecznych oraz jest przedmiotem celowego, 
racjonalnego i zinstytucjonalizowanego działania, które może stać się źródłem 
przewagi konkurencyjnej. Bardzo istotną kwestią pomocną w przekonaniu przed-
siębiorców co do zasadności i celowości realizacji koncepcji społecznej odpowie-
dzialności jest poznanie jej istoty. Podstawą idei, która stała się treścią koncepcji 
społecznej odpowiedzialności jest sama odpowiedzialność. Wprawdzie odpowie-
dzialność związana jest głównie z zachowaniem pojedynczego człowieka, grupy 
lub organizacji oraz siłą uzewnętrzniania się wartości etycznych w działaniu, to 
równie ważną determinantą odpowiedzialnych działań jest wiedza na temat zakresu 
odpowiedzialności oraz konsekwencji jej ponoszenia lub braku reakcji w tym ob-
szarze. Tym bardziej że każde przedsiębiorstwo jest nie tylko podmiotem praw  
i obowiązków, ale i odpowiedzialności za swoją działalność w wymiarze ekono-
micznym, prawnym i społecznym. Wiedza na temat istoty społecznej odpowie-
dzialności może być pomocna w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych  
w przedsiębiorstwie. Lawinowo pojawiające się opracowania dotyczące społecznej 
odpowiedzialności (w przeważającej części dostępne w Internecie), inicjatywy 
szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach funduszy strukturalnych UE (konse-
kwencja polityki UE w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu), spotkania 
w ramach akcji samorządowych to tylko niektóre możliwości, za pośrednictwem 
których praktycy zarządzania mogą poznać wybrane zasady oraz sposoby związane 
ze społecznie odpowiedzialnym działaniem. Jednakże ze względu na dość poważną 
lukę w teoretycznych i praktycznych (rozwiązania i wytyczne) opracowaniach do-
tyczących społecznej odpowiedzialności (także zarządzania jej obszarami) dla ma-
łych firm, dotarcie ich właścicieli do rzetelnej, wyspecyfikowanej i kompleksowej 
wiedzy z tego zakresu jest mocno utrudnione i ograniczone. Ponadto ze względu na 
dość młody rodowód koncepcji jej dorobek teoretyczny jest niespójny i chaotyczny. 
Nie ma zgodności autorów co do rozumienia samej istoty społecznej odpowiedzial-
ności, trwa także dyskusja akademicka nad zasadnością celowego oddziaływania na 
ten wymiar działalności przedsiębiorstwa w postaci zarządzania jej obszarami. Wie-
le przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, próbuje aplikować, i to z powodzeniem, 
zasady społecznej odpowiedzialności, niestety, są też i takie, które traktują owe 
zasady bardzo wybiórczo i incydentalnie. Społeczna odpowiedzialność przyjmuje 
wtedy raczej formę narzędzia marketingowego i realizowana jest w nurcie public 
relations i sponsoringu niż w postaci kompleksowej, dotykającej wielu obszarów 
zarządzania, koncepcji. Owa powierzchowność w realizacji może zniechęcać wielu 

                                                 
14  Ze względu na ograniczoną objętość opracowania nie podjęto w nim analizy głównych 

definicji społecznej odpowiedzialności. 
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przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli małych przedsiębiorstw, którzy mogą nie 
dostrzec potrzeby jej stosowania w swoich firmach. Ponadto społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa jako koncepcja dotycząca społecznej sfery zarządzania 
przedsiębiorstwem jest dość trudna do operacjonalizacji oraz systematyzacji, dlate-
go na próżno szukać gotowych recept, tak lubianych przez właścicieli małych firm.  
 
 
3. Wiedza na temat korzyści i kosztów związanych ze społeczną odpowiedzial-

nością  
 
 Właściciele małych przedsiębiorstw przywiązują dużą wagę do wymiernych  
i krótkookresowych korzyści ze swojej działalności, tzn. zaangażowanych środków, 
nakładu pracy i wykorzystanych zasobów. Najprościej rzecz ujmując, przedsiębior-
cy chcą wiedzieć, czy będzie im się opłacać taka działalność. Jednocześnie trzeba 
zaznaczyć, iż cechą charakterystyczną zaangażowania firmy w społecznie odpo-
wiedzialne inicjatywy jest dość długi okres oczekiwań na ich efekty, stąd spodzie-
wany dysonans między oczekiwanymi a obiektywnymi efektami. Niebezpieczeń-
stwem jest także niedostrzeganie obiektywnych warunków do realizacji koncepcji 
społecznej odpowiedzialności. Do korzyści związanych ze społeczną odpowie-
dzialnością można zaliczyć m.in.: polepszenie wizerunku (w tym reputacji) przed-
siębiorstwa, wzrost konkurencyjności, wzrost innowacyjności, kształtowanie spo-
łecznej kultury organizacyjnej, wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów, poszerzający się krąg stałych i lojal-
nych klientów, dobre relacje z dostawcami, tworzenie pozytywnych relacji ze spo-
łecznością lokalną (wizerunek dobrego pracodawcy, wiarygodnego partnera, dar-
czyńcy) itd.15 Dobrym przykładem dla odkrycia korzyści z perspektywy właściciela 
małej firmy jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie albo realizacji wybranych 
zasad społecznej odpowiedzialności albo realizacji elementów zarządzania spo-
łeczną odpowiedzialnością. Koszty związane ze społeczną odpowiedzialnością 
mogą dotyczyć niepoprawnego rozumienia istoty koncepcji i w związku z tym sku-
pienia uwagi na jej aspekcie filantropijnym, kojarzonym przez oponentów społecz-
nej odpowiedzialności z rozdawnictwem. Dość wysokie koszty, przynajmniej  
w krótkim okresie, mogą być generowane przez kompleksowo opracowane pro-
gramy społeczne adresowane do wielu interesariuszy równocześnie. Jednakże ten 
koszt w długim okresie może stać się inwestycją. Koszty związane mogą być także 
z nieetycznym postępowaniem interesariuszy, a w konsekwencji mogą doprowadzić 
do dalszego kumulowania kosztów (nielojalny pracownik, nieetyczny kontrahent) 

                                                 
15  Dość trudne jest wykazanie korzyści finansowych, a dokładnie związku przyczynowo- 

-skutkowego między społeczną odpowiedzialnością a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
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oraz zniechęcenia przedsiębiorców do realizacji koncepcji społecznej odpowie-
dzialności. 
 
 
4. Wiedza o zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsię-

biorstwie 
 
 Ze względu na wypracowane założenia, modele oraz instrumentarium odno-
szące się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa idea społecznej odpowie-
dzialności może stać się treścią koncepcji zarządzania. Sekwencyjność działań 
opartych na identyfikacji podmiotów społecznej odpowiedzialności, planowaniu 
społecznej odpowiedzialności, jej organizowaniu, kształtowaniu i kontrolowaniu 
może wypełniać całość procesów w przedsiębiorstwie. Sformalizowanie wiedzy na 
temat społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie może oznaczać jej świa-
dome wykorzystanie w postaci realizacji elementów zarządzania tym obszarem. 
Wiedza na temat identyfikacji podmiotów społecznej odpowiedzialności będzie 
dotyczyć sposobów identyfikacji grup społecznych16 zainteresowanych bezpośred-
nio lub pośrednio działalnością przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien dyspo-
nować wiedzą na temat swoich interesariuszy. Wiedza ta może dotyczyć: ich liczby, 
celów, oczekiwań, możliwego wpływu (zakresu władzy) oraz istotnych aspektów 
relacji z interesariuszami. Planowanie społecznej odpowiedzialności wymaga od 
przedsiębiorcy wyboru (albo utrzymania – w zależności od dojrzałości przedsię-
biorstwa, wiedzy na temat np. korzyści z zaangażowania się w określoną sferę dzia-
łalności oraz profilu psychologicznego przedsiębiorcy) określonego systemu warto-
ści, który najczęściej znajduje swoje odzwierciedlenie w celach (bezpośrednio tych 
o charakterze społecznym, pośrednio – w celach ekonomicznych). Planowanie do-
tyczy także wyboru sposobów pomiaru efektów i kształtowania społecznej odpo-
wiedzialności. W ramach organizowania społecznej odpowiedzialności ważne jest 
zapewnienie odpowiednich warunków dla prawidłowej realizacji założeń koncepcji. 
Mowa tu o: strukturze organizacyjnej (działalność małych firm opiera się przeważ-
nie na nieskomplikowanych strukturach), odpowiedniej organizacji pracy (w małym 
przedsiębiorstwie łatwiej jest optymalnie organizować pracę niż w rozbudowanych 
strukturach i procesach dużej firmy), pracy zespołowej (podczas pracy zespołowej 
ujawnia się całe dobrodziejstwo efektu synergicznego, ponadto pracownicy dzielą 
się wiedzą, są bardziej twórczy, tworzy się wspólnota), kształtowaniu kultury orga-
nizacyjnej (opartej na uniwersalnych wartościach etycznych, odpowiedzialności  
i społecznym dialogu), miejscu społecznej odpowiedzialności w strategii (w przy-

                                                 
16  Wewnętrznych (np.: pracowników, kadry zarządzającej itd.) i zewnętrznych (np.: klien-

tów, dostawców, konkurentów, społeczności lokalnej, instytucji administracji samorządowej  
i państwowej, środowiska naturalnego).  
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padku małych przedsiębiorstw, w których proces zarządzania strategicznego reali-
zowany jest w sposób ograniczony, można mówić raczej o rozwiązaniach strate-
gicznych) itd. O realizacji zasad społecznej odpowiedzialności winni wiedzieć tak-
że pracownicy oraz kadra zarządzająca (w przypadku oddzielenia funkcji właści-
cielskiej i menedżerskiej w małym przedsiębiorstwie). Przedsiębiorca powinien 
angażować ich w społecznie odpowiedzialne działania. Także w ramach realizacji 
funkcji organicznych (w procesie produkcji, świadczenia usług, sprzedaży, zaopa-
trzenia itd.) odpowiedzialność (za efekt, za zaspokojenie potrzeb odbiorcy, za bez-
pieczeństwo, za niezakłócony przebieg procesu itd.) powinna przenikać wszystkie 
działania. Inną ważną kwestią jest integracja działań w ramach systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Elementy zarządzania społeczną odpowiedzialnością powinny 
być zintegrowane z elementami innych koncepcji. Ważna w tym miejscu jest też 
wiedza przedsiębiorcy na temat możliwych działań społecznie odpowiedzialnych 
(na poziomie społecznej odpowiedzialności ekonomicznej, prawnej, etycznej, filan-
tropijnej w stosunku do wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy) oraz wyko-
rzystywania wspomagających koncepcji, metod, sposobów i narzędzi zarządzania. 
W procesie zarządzania ważne są efekty, dlatego przedsiębiorca powinien kontro-
lować działania związane ze społeczną odpowiedzialnością. W ramach kontrolowa-
nia ważny jest też ewentualny pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności. 
Istnieje wiele możliwości w tym zakresie, choć specyfika funkcjonowania małych 
firm i słabo ugruntowana sytuacja (nawet) dużych przedsiębiorstw w zakresie wie-
lowymiarowego i rzeczywistego monitorowania działalności w obszarze społecznej 
odpowiedzialności może zniechęcać właścicieli małych przedsiębiorstw do tego 
typu aktywności. Działania korygujące oraz usprawnienia są efektem sprawnie 
przeprowadzonego procesu kontroli. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane w artykule wybrane obszary wiedzy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności nie wyczerpują oczywiście wielu możliwości potwierdzających 
znaczenie tego niewyczerpalnego, dynamicznego i stosunkowo szybko dezaktuali-
zującego się zasobu w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przed-
siębiorstwie. Ze względu na ograniczony zakres opracowania nie było sposobności 
dla prezentacji większego spektrum problematyki. Znaczenie wiedzy i zarządzania 
wiedzą w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością, asymetria wiedzy czy identy-
fikacja relacji między wymienionym koncepcjami wymagają jeszcze szerszej eks-
ploracji – o czym w kolejnych opracowaniach autorki. 
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IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN SOCIAL RESPONSIBILITY 
MANAGEMENT IN SMALL ENTERPRISE 

 
 

Summary 
 
 The aim of the paper is presentation of chosen areas of knowledge which can 
helpful for social responsibility management in small enterprise. Author presents defini-
tion of knowledge and importance of knowledge relating essence of social responsibility 
conception, benefits and cost connected with realization of conception, also elements of 
social responsibility management in small enterprise. The discussion is of theoretical-
empirical nature. 
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Wprowadzenie 
 
 Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA) to narzędzie ba-
dawcze, umożliwiające mapowanie i analizę relacji zachodzących pomiędzy człon-
kami organizacji1. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że może zostać ona 
wykorzystana jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla prawidłowego funkcjo-
nowania organizacji. 
 Jakkolwiek powiązania w sieciach społecznych mogą opierać się na dowol-
nym kanale komunikacji, w niniejszym artykule, ze względu na łatwość gromadze-
nia i przetwarzania danych, skupiono się na analizie sieci opartej na wymianie 
poczty elektronicznej. Jest to podejście uzasadnione, gdy poczta elektroniczna jest 
podstawowym kanałem komunikacji w organizacji, jak ma to miejsce w konsor-
cjum opisanym w zamieszczonym w dalszej części niniejszego artykułu studium 
przypadku. 
 
 

                                                 
1  P. Stępka, K. Subda: Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organi-

zacji opartej na wiedzy, „E-mentor” 2009, nr 1(28), http://www.e-mentor.edu.pl/ artykul/ index/ 
numer/28/id/618 
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1. Wykorzystanie poczty elektronicznej w analizie sieci społecznych 
 
 Na wielkie możliwości, jakie stwarza dla analizy sieci społecznych wykorzy-
stanie poczty elektronicznej, pierwszy zwrócił uwagę B. Wellman w swoim artyku-
le o sieciach społecznych opartych na sieciach komputerowych2. 
 R. Guimera i in. w roku 2002 zbadali wymianę poczty elektronicznej w rze-
czywistej organizacji, aby określić jej strukturę społeczną3. Rok później J.R. Tyler  
i in. opisali w swej pracy metodę pozwalającą na automatyczną identyfikację spo-
łeczności w organizacji na podstawie dzienników poczty elektronicznej4. Również 
w roku 2003 opracowany został EmailNet – system, który automatycznie badał 
wymianę poczty elektronicznej w organizacji i generował informacje o sieciach 
społecznych w celu ich późniejszej analizy5. W roku 2006 T. Mitchell i in. zapro-
ponowali metodę automatycznego zbierania informacji o aktywności użytkownika 
w oparciu o analizę danych przechowywanych na ich stacjach roboczych, w tym 
poczty elektronicznej6. Z kolei Ch. Bird i in. opisali rezultaty swojej pracy nad ana-
lizą opartej na wymianie poczty elektronicznej sieci społecznej osób pracujących 
nad serwerem HTTP Apache7. Natomiast A. Perer i M.A. Smith zaproponowali trzy 
sposoby wizualizacji, ukazujące hierarchiczne, korelacyjne i czasowe zależności 
występujące w poczcie elektronicznej, zalecając ich wykorzystanie jako łatwego  
w odbiorze źródła wartościowej informacji o relacjach społecznych i historii komu-
nikacji użytkownika8. 
 W roku 2007 M. Studer i in. opublikowali pracę opisującą wyniki wykorzy-
stania archiwów poczty elektronicznej projektu KDE do budowy typologii tak zwa-

                                                 
2  B. Wellman: Computer Networks As Social Networks, „Science” 2001, 293,  

s. 2031–2034. 
3  R. Guimerà, L. Danon, A. Dìaz-Guilera, F. Giralt, A. Arenas: Self-similar Community 

Structure in Organizations, arXiv:cond-mat/0211498v1, 2002. 
4  J.R. Tyler, D.M. Wilkinson, B.A. Huberman: Email as spectroscopy: automated discov-

ery of community structure within organizations, Communities and technologies, Kluwer, Deven-
ter 2003, s. 81–96. 

5  M. van Alstyne, J. Zhang: EmailNet: A System for Automatically Mining Social Networks 
from Organizational Email Communication, NAACSOS Conference 2003 Proceedings, CASOS, 
Pittsburgh, 2003, http://www.casos.cs.cmu.edu/events/conferences/2003/proceedings/day1.zip 

6  T. Mitchell, S. Wang, Y. Huang, A. Cheyer: Extracting Knowledge about Users Activi-
ties from Raw Workstation Contents, Proceedings of the 21st National Conference on Artificial 
Intelligence – vol. 1, AAAI, Boston 2006, s. 181–186. 

7  Ch. Bird, A. Gourley, P. Devanbu, M. Gertz, A. Swaminathan: Mining email social net-
works, Proceedings of the 2006 International Workshop on Mining Software Repositories, ACM, 
Shanghai, 2006, s. 137–143. 

8  A. Perer, M. A. Smith: Contrasting portraits of email practices: visual approaches to 
reflection and analysis, AVI ’06: Proceedings of the working conference on Advanced visual 
interfaces, ACM, New York 2006, s. 389–395. 
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nych trajektorii uczestnictwa, w celu lepszego zrozumienia struktury społeczności 
oprogramowania open source9. 
 W roku 2010 M. Laclavik i in. opublikowali dyskusję zalet analizy prywat-
nych i firmowych archiwów poczty elektronicznej, takich jak m.in. lepsze zrozu-
mienie treści wiadomości oraz umożliwienie działania różnych typów aplikacji 
w kontekście wskazanej organizacji lub społeczności10. 
 Ostatnio D. MacLean i in. zaproponowali algorytm do tworzenia topologii 
społecznych (zbiorów potencjalnie zachodzących na siebie i zagnieżdżonych grup 
reprezentujących strukturę i zawartość sieci społecznej wskazanej osoby) w oparciu 
o analizę historii wymiany wiadomości i identyfikację prawdopodobnych grup 
poprzez wykrywanie wzorców11. 
 
 
2. Czynniki ryzyka 
 
 Do czynników ryzyka dla funkcjonowania organizacji, które można zidentyfi-
kować w wyniku analizy sieci społecznych istniejących w tej organizacji, zaliczyć 
można: 

1. Występowanie w sieci tak zwanych luk komunikacyjnych12: grup osób cał-
kowicie odizolowanych od pozostałych, co oznacza ryzyko braku dostępu 
odizolowanych osób do głównego obiegu informacji w organizacji. 

2. Występowanie w sieci tak zwanych brokerów informacji13: osób pośredni-
czących w kontaktach między wieloma osobami, między którymi nie ma 
bezpośrednich połączeń, co niesie ryzyko: 
 opóźnień i utrudnień w komunikacji pomiędzy osobami komunikujący-

mi się poprzez pośredników; 
 poważnych zakłóceń w komunikacji w organizacji w sytuacji czasowej 

absencji takich osób lub ich odejścia z pracy. 

                                                 
9  M. Studer, N.S. Müller, G. Ritschard: Understanding the KDE Social Structure through 

Mining of Email Archive, 2nd Workshop on Public Data about Software Development, Third 
International Conference on Open Source Systems, IFIP, Limerick, 2007, http://mephisto.unige. 
ch/pub/publications/gr/wopdasd_studer_et_all_full.pdf 

10  M. Laclavik, M. Kvassay, S. Dlugolinsky, L. Hluchy: Use of Email Social Networks for 
Enterprise Benefit, International Workshop on Computational Social Networks, International 
Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, IEEE/WIC/ACM, Toronto, 
2010, http://laclavik.net/publications/email_SN_final_poster4.pdf 

11  D. MacLean, S. Hangal, S.K. The, M. S. Lam, J. Heer: Groups Without Tears: Mining 
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3. W odniesieniu do połączeń pomiędzy pracownikami organizacji a osobami 
z zewnątrz (reprezentującymi klientów, kontrahentów lub podwykonaw-
ców): 
 wymiana wiadomości z osobami spoza organizacji prowadzona wyłącz-

nie przez pojedynczą osobę należącą do organizacji rodzi ryzyka po-
dobne do opisanego poprzednim punkcie, jednak o znacznie groźniej-
szych konsekwencjach, szczególnie w przypadku odejścia osoby kon-
taktującej się z partnerem spoza organizacji (brak możliwości odtwo-
rzenia przebiegu komunikacji, a w skrajnym przypadku – brak możli-
wości kontynuowania kontaktu); ponadto taka sytuacja oznacza brak 
bezpośredniej kontroli nad przebiegiem wymiany wiadomości, a zatem 
ryzyko: świadomego lub nieświadomego przekazania poufnych danych 
poza organizację, przekazywania informacji zniekształconych, prowa-
dzenia komunikacji w sposób niezgodny z interesem organizacji; 

 wymiana wiadomości z osobami spoza organizacji prowadzona przez 
szeregowych pracowników z pominięciem przełożonych (i nie na ich 
polecenie) oznacza ryzyko zawierania uzgodnień niezgodnych z zamia-
rami kierownictwa organizacji, przyjmowania niepotrzebnych zobowią-
zań (w tym wykonywania ponadplanowych prac na rzecz podmiotów 
spoza organizacji) lub akceptowania nieuzasadnionych żądań wysuwa-
nych przez podmiot zewnętrzny. 

4. W odniesieniu do aktywności dla poszczególnych połączeń pomiędzy wę-
złami sieci wymienić należy takie czynniki ryzyka, jak: 
 generowanie niepotrzebnego szumu informacyjnego, nadmiaru wiado-

mości trudnego do ogarnięcia przez odbiorców, powodującego zmniej-
szenie czytelności innych, istotnych wiadomości (aż do kompletnego ich 
ignorowania przez odbiorców włącznie);  

 zbyt pochopne przesyłanie wiadomości o bardzo dużym rozmiarze, po-
wodujące opóźnienia w komunikacji poprzez zapychanie łączy komuni-
kacyjnych i szybki przyrost objętości archiwów wiadomości, utrudnia-
jący dotarcie do zgromadzonych w nich informacji;  

 ignorowanie badanego kanału komunikacji (w tym przypadku poczty 
elektronicznej), a w konsekwencji brak świadomości przekazanych tą 
drogą informacji i niewykonywanie zleconych tą drogą prac. 

 
 
3. Wykorzystane narzędzia analityczne 
 
 Do przeprowadzenia badań wykorzystano autorski zestaw narzędzi analizy 
sieci społecznych oparty na wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zestaw jest do-
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stępny do bezpłatnego użytku, może być pobrany ze strony internetowej 
http://uoo.univ.szczecin.pl/~jakubs/mxa. 
 W skład zestawu wchodzą następujące narzędzia: 

 Mail Fetch – narzędzie służące do ekstrakcji danych niezbędnych do prze-
prowadzenia analizy z serwera poczty elektronicznej; 

 Mail Graph – narzędzie służące do wizualizacji sieci społecznej w postaci 
grafu w oparciu o algorytm Fruchtermana–Rheingolda; 

 Mail Table – narzędzie służące do generowania raportów tabelarycznych 
ilustrujących aktywność komunikacyjną poszczególnych osób; 

 Mail History – narzędzie służące do wizualizacji zmian aktywności komu-
nikacyjnej w czasie w postaci histogramu. 

 
 
4. Analiza studium przypadku 
 
 Jako przedmiot studium przypadku wybrano konsorcjum realizujące projekt 
międzynarodowy Baltic Museums 2.0. Członkami konsorcjum są dwie uczelnie 
oraz cztery muzea oceanograficzne z regionu południowego Bałtyku.  
 W pierwszym etapie analizy dokonano wizualizacji sieci społecznej konsor-
cjum z wykorzystaniem narzędzia Mail Graph. Wynik wizualizacji zamieszczono 
na rysunku 1. 
 Każdy węzeł grafu przedstawionego na rysunku 1 oznacza pojedynczą osobę 
uczestniczącą w pracach konsorcjum. Kółkami oznaczono pracowników instytucji 
będących uczestnikami konsorcjum, natomiast kwadratami – osoby spoza konsor-
cjum. Krawędź łączy dwa węzły grafu, jeżeli pomiędzy osobami, przez te węzły 
reprezentowanymi, miała miejsce bezpośrednia wymiana wiadomości przy użyciu 
poczty elektronicznej. 
 Już pobieżne zapoznanie się z grafem przedstawionym na rysunku 1 pozwala 
wskazać pewne czynniki ryzyka dla funkcjonowania konsorcjum.  
 Widoczne na grafie węzły z dużą liczbą krawędzi to wspomniani wcześniej 
brokerzy informacji. Ich obecność wskazuje na istnienie ryzyka opóźnień w komu-
nikacji oraz wystąpienia poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu konsorcjum w 
przypadku czasowej lub trwałej absencji takich osób. 
 Przyglądając się bliżej połączeniom z osobami spoza konsorcjum, zauważa 
się, że część z nich prowadzi wyłącznie do pojedynczej osoby z konsorcjum, co 
rodzi ryzyko zarówno zbliżone do opisanego powyżej, jak i wynikające z braku 
nadzoru nad komunikacją realizowaną w ten sposób. Szczegółowa analiza połączeń 
ujawnia także, że co najmniej w dwóch przypadkach miała miejsce bezpośrednia 
wymiana wiadomości szeregowych pracowników konsorcjum z osobami spoza 
konsorcjum. 
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Rys. 1.  Wizualizacja sieci społecznej w postaci grafu 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W drugim etapie analizy zbadano ilościowo aktywność komunikacyjną, zwią-
zaną z realizacją projektu, z wykorzystaniem narzędzia Mail Table. Uzyskane tą 
drogą zestawienia aktywności poszczególnych osób są zbyt obszerne do bezpośred-
niego zamieszczenia w niniejszej pracy, nadmienić należy zatem, że zawierają: 

 macierz wymiany wiadomości, ukazującą liczbę wiadomości przesłanych 
między każdą parą osób należących do analizowanej sieci, wraz z poda-
niem całkowitej liczby wiadomości wysłanych i otrzymanych przez każdą 
osobę; 

 macierz wymiany danych, ukazującą ilość danych (w mebibajtach) prze-
słanych między każdą parą osób należących do analizowanej sieci, wraz  
z podaniem sumarycznej ilości danych (w mebibajtach) wysłanych  
i otrzymanych przez każdą osobę; 

 listę czołowych nadawców, uporządkowaną według liczby wysłanych wia-
domości, zawierającą tę liczbę, sumaryczną ilość danych (w mebibajtach) 
przez nich wysłanych oraz listę wszystkich ich odbiorców z podaniem licz-
by wiadomości adresowanych do każdego z nich i ich udziału procentowe-
go w całkowitej liczbie wiadomości wysłanych przez danego nadawcę. 
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 Analiza zestawień aktywności ujawniła następujące przesłanki wskazujące na 
istnienie czynników ryzyka dla funkcjonowania konsorcjum: 

 jedna z osób w ciągu siedmiomiesięcznego okresu zatrudnienia wysłała bli-
sko 1600 wiadomości, co wskazuje na generowanie niepotrzebnego szumu 
informacyjnego;  

 jedna z osób w ciągu siedmiomiesięcznego okresu zatrudnienia wysłała bli-
sko 2,4 gibibajta danych, co wskazuje na zbyt pochopne przesyłanie wia-
domości o bardzo dużym rozmiarze; 

 w trakcie półtorarocznego okresu poddanego analizie 16 osób należących 
do sieci nie wysłało ani jednej wiadomości przy użyciu poczty elektronicz-
nej, co wskazuje na ignorowanie przez nie poczty elektronicznej jako kana-
łu komunikacji. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Dzięki wykorzystaniu sieci społecznej jako źródła wiedzy o czynnikach ryzy-
ka dla prawidłowego funkcjonowania organizacji możliwe jest takie jej przekon-
struowanie, by zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niekorzystnych dla 
funkcjonowania organizacji. Zamieszczona w punkcie drugim artykułu lista czyn-
ników ryzyka, które można zidentyfikować dzięki analizie sieci społecznych,  
z pewnością nie jest wyczerpująca, jednak już w takiej postaci daje obraz korzyści, 
jakie może odnieść organizacja, stosując proponowane rozwiązanie. Należy rów-
nież podkreślić łatwość przeprowadzenia analizy za pomocą oprogramowania opi-
sanego w punkcie trzecim. 
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SOCIAL NETWORK ANALYSIS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE  
ON RISK FACTORS FOR ORGANIZATION’S FUNCTIONING 

 
 

Summary 
 
 In this paper we describe how Social Network Analysis can be a source of know-
ledge on risk factors for organization’s functioning. We list eight typical risk factors and 
propose a practical solution, based on e-mail exchange analysis using our own software 
designed for this purpose, capable of identifying them in social networks.  
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ZAKRES WYKORZYSTANIA WIEDZY PRZEZ OPERATORA USŁUG POCZTOWYCH 
W KANADZIE I W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obszarem rozważań referatu jest funkcjonowanie rynku usług pocztowych. 
Poczty w wielu krajach są państwowymi organizacjami użyteczności publicznej, 
opierającymi swoje funkcjonowanie między innymi na postanowieniach prawa 
pocztowego. Polski rynek usług pocztowych, podobnie jak dzieje się to w innych 
krajach Unii Europejskiej, jest w trakcie zmian regulacyjnych zmierzających do 
liberalizacji rynku. Dlatego też w najbliższych latach zaobserwujemy szereg prze-
mian wynikających z konieczności dostosowania się do nowych dyrektyw. 
 Zdolności do przekształcenia, reorganizacji i rozwoju są determinowane  
w znacznej części przez zasób wiedzy, jakim dysponuje dana organizacja wraz  
z pracownikami, którzy ją tworzą. Wiedza, którą przedsiębiorstwo posiada, winna 
służyć również klientom. W przypadku przedsiębiorstwa publicznego powinna być 
użyteczna dla całego społeczeństwa. 
 Prezentując sposoby wykorzystania i kreowania wiedzy przez przedsiębior-
stwo państwowe Canada Post Corporation, autor odniesie się do praktyki stosowa-
nej w Poczcie Polskiej SA Polski operator, opierając się na skutecznych działaniach 
innych operatorów, powinien rozwijać jednak własną koncepcję zarządzania wie-
dzą. W główniej mierze zaprezentowane zostaną przedsięwzięcia kreujące, rozwija-
jące i szerzące wiedzę wśród klientów wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. 
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1. Regulacje prawne działalności operatorów pocztowych 
 
 Na wstępie przedstawione zostaną podstawowe informacje prawne dotyczące 
publicznych operatorów pocztowych. Poczta Kanadyjska została utworzona w 1981 
jako Crown Corporation. Rząd Kanady rozmyślnie i świadomie przekształcił usługi 
pocztowe z departamentu w korporacyjną formę1.  
 Publicznym operatorem pocztowym w Polsce jest Poczta Polska SA, przed-
siębiorstwo z 450-letnią tradycją, jedna z najstarszych instytucji w Polsce, która 
zgodnie z artykułem 46 ust.1 ustawy Prawo pocztowe jest zobowiązana zapewnić 
ciągłość świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym zarówno  
w obszarze krajowym, jak i zagranicznym2. 
 Tworząc strategię lub programy zarządzania wiedzą, a dokładniej warunki do 
kreowania wiedzy, dzielenia się nią oraz dostępu do niej, operatorzy publiczni nie 
mogą postępować jak przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę nie tylko ukierunkowa-
nie na zysk, lecz także służenie społeczeństwu, pocztowy operator opiera funkcjo-
nowanie na wytycznych, które godzą te dwa aspekty. 
 
 
2. Warunki rozwoju wiedzy operatora pocztowego 
 
 Każda jednostka, aby osiągnąć wyższe stadium rozwoju, potrzebuje odpo-
wiednich warunków umożliwiających ten proces. 
 Ważnym czynnikiem, który wpływa na usługi świadczone przez przedsiębior-
stwo, jest rozmiar i jakość jego infrastruktury. Współczesne aktywa rzeczowe, wli-
czając w to urządzenia segregujące i dostawcze oraz sieci detaliczne, muszą umoż-
liwić operatorom pocztowym realizację ustawowych zobowiązań przy jednocze-
snym zaspokojeniu wymagań klientów3. W 2009 roku Poczta Kanadyjska zainwe-
stowała 379 mln dol. kanad. w środki trwałe, głównie w budynki, systemy i wypo-
sażenie. W 2010 zaplanowano przeznaczyć 528 mln dol. kanad. na zakup gruntów, 
wyposażenie i urządzenie placówek, rozwój infrastruktury IT oraz technologie 
wspierające rozwój przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach4.  
 W Polsce krajowy operator pocztowy zainwestował około 250 mln zł w 2009 
roku. Pieniądze wydał przede wszystkim na automatyzację i informatyzację5. Poza 

                                                 
1  R. Campbell, N. Beaudoin, D. Bader: Strategic Review of the Canada Post Corporation, 

Report of the Advisory Panel to the Minister, Ottawa 2008, s. 1. 
2  Strategia Regulacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rynku 

usług pocztowych na lata 2009–2011, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2009, s. 13. 
3  Canada Post 2009. Annual Report, Canada 2010, s. 51. 
4  Ibidem, s. 52. 
5 www.poczta-polska.pl (02.02.2011). 
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danymi przedstawionymi w publikowanych źródłach istnieje niewiele informacji 
o inwestycjach i planach rozwoju polskiego operatora. 
 Uwzględnieni operatorzy są jednymi z największych pracodawców krajo-
wych. Poczta Polska zatrudniała w 2009 roku ponad 100,4 tys. pracowników, Ca-
nada Post Corporation 59 tys. Dlatego też kluczowe dla koncepcji zarządzania wie-
dzą są warunki, w jakich posiadacze wiedzy funkcjonują w przedsiębiorstwie. 
 W tej części referatu zostaną wymienione obszary działań Canada Post Corpo-
ration w zakresie warunków pracy pracowników.  
 

Tabela 1  
Działania polepszające warunki pracy pracowników 

 
Priorytet Działanie 

Równość i 
różnorodność 

Zwiększenie odsetka zatrudnionych kobiet do 49,5%. 
Zwiększenie zatrudnienia mniejszości etnicznej do 2%. 
Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 3,9% 

Bezpieczeń-
stwo 

Zredukowanie liczby wypadków losowych o 22%, do 3570. 
Zmniejszenie potknięć, upadków, urazów podczas pracy o 21%. 
Włączenie standardów bezpieczeństwa do karty wyników 

Zdrowe miej-
sce pracy 

Rozszerzenie programu Disability Management na obszary wiejskie. 
Stworzenie programu Short-Term Disability we współpracy ze związ-

kami zawodowymi. 
Przeprowadzanie audytów przez National Institute of Disability Man-

agement and Research. 
Zmniejszenie liczby absencji pracowników w 2009 r. do 15,1 dnia z 

15,8 w 2008 

Prawa czło-
wieka 

Stworzenie Kodu postępowania pracownika. 
Współpraca z Kanadyjską Komisją Praw Człowieka w tworzeniu modelu 

dojrzałości pracownika 

Zaangażowa-
nie pracowni-
ków 

Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników do 58%. 
Zastosowanie indeksu mierzącego frekwencję pracowników na szko-

leniach. 
Wolontariat 11 000 pracowników w akcji odpisywania na listy do 

Świętego Mikołaja 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Canada Post Social Responsability. Report 

2009, Ottawa 2010, s. 28–38. 
 
 Kanadyjski operator pocztowy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przy 
starzejącym się społeczeństwie oraz rosnącej konkurencji zapotrzebowanie na uta-
lentowanych pracowników ciągle wzrasta. Dlatego należy stworzyć warunki zachę-
cające pracowników do lokowania swego potencjału wiedzy w danym przedsiębior-
stwie. Priorytetowymi działaniami w tym obszarze są: równość i różnorodność, 
bezpieczeństwo, zdrowe miejsce pracy, prawa człowieka, zaangażowanie pracow-
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ników. Opis działań realizowanych w każdym obszarze zaprezentowany jest  
w tabeli 1, dane dotyczą 2009 roku. 
 Stworzenie warunków, które będą maksymalizowały zdolność pracowników 
do tworzenia, wykorzystywania i wzbogacania wiedzy, jest kluczowym działaniem. 
Racjonalnie myślący pracownik wykorzysta swój zasób wiedzy w miejscu, które 
będzie odznaczało się najlepszymi warunkami zapewniającymi rozwój osobowy  
i efektywność przedsiębiorstwa.  
 Poczta Polska ma możliwość doskonalenia wykorzystywanych metod i tech-
nik ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania pracowników i ich identyfi-
kacji z miejscem pracy. 
 
 
3. Programy wykorzystania wiedzy 
 
 Zarządzanie wiedzą opiera się nie tylko na tworzeniu wiedzy charakteryzują-
cej się wysokim poziomem użyteczności dla przedsiębiorstwa. Wyjątkowy charak-
ter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej obliguje operatora usług pocztowych 
do kreowania wiedzy wychodzącej poza ramy organizacyjne. 
 Canada Post Corporation stworzyła programy wspierające rozwój wiedzy 
zarówno pracowników, jak i społeczeństwa, któremu świadczy usługi.  
 Większość działań, które realizuje Canada Post Corporation, koncentruje się 
na obszarze bezpośrednio związanym z sektorem pocztowym. Pierwszy program 
dotyczy umiejętności czytania i pisania, w ramach którego przyznawane są nagrody 
The Canada Post Community Literacy Awards. W 2009 roku Canada Post Corpora-
tion uczestniczyła w różnych programach, przedstawiono je w tabeli 2. 
 Kolejny obszar działań związanych z rozwojem wiedzy i dostępu do niej są to 
dotacje i sponsoring, aktywnie aranżowany przez CPC. Do najważniejszych akcji 
wspieranych przez CPC w 2009 roku należą: 

 przekazywanie jednego procenta podatku na wsparcie krajowych organiza-
cji non profit. Dotacją objęto 64 różne organizacje, a kwota przeznaczona 
na wsparcie wyniosła ponad 383 000 dol.,  

 sponsoring Kanadyjskiej Grupy Skoczków Narciarskich, 
 dotacja w wysokości 165 000 dol. na Pocztową Fundację Zdrowia Psy-

chicznego, 
 akcja Dime-a-Day, polegająca na zbieraniu pieniędzy przez pracowników, 
 dotacje dla Kanadyjskiego Muzeum Poczty, 
 darmowa dostawa listów i przesyłek dla wojsk kanadyjskich stacjonują-

cych poza granicami kraju, 
 rola oficjalnego dostawcy podczas Olimpiady i Paraolimpiady Zimowej 

Vancouver 2010. 
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Tabela 2 
Programy rozwijające zdolność pisania i czytania 

 
Programy Opis 

Santa Letter-writing 
program 

Pracownicy, również emerytowani, pomagali odpisywać na listy 
Świętemu Mikołajowi. Odpisali na 1 149 000 listów, 39 595 e-maili  
w 27 różnych językach, w tym w języku Braille’a. 

Canwest Canspell 
National Speling Bee 

Jako sponsor wsparli udział 250 000 uczniów z 1700 szkół w krajo-
wym konkursie ortograficznym. 

La dictée PGL 
Wsparli projekt promujący naukę języka francuskiego w kraju,  
w którym uczestniczyło 1200 szkół. 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Canada Post Social…, op.cit., s. 41–42. 
 
 Akcje polegające na wspieraniu rozwoju określonych grup społecznych przy-
noszą korzyści zarówno poczcie, jak i całemu społeczeństwu. Rozszerzanie zakresu 
działania przysporzy korzyści coraz większej części społeczeństwa. 
 Kolejnym programem jest wspieranie rdzennej ludności ziemi kanadyjskiej. 
Kanadyjska poczta stworzyła Aboriginal Education Incentive Awards. Program 
polega na nagradzaniu kwotą w wysokości 1000 dol. przedstawicieli rdzennej lud-
ności kraju za podjęcie studiów wyższych na kierunku handel i rozwój społeczny. 
 Ostatnim obszarem działań, o którym należy wspomnieć jest działalność pocz-
ty na rzecz ochrony środowiska. W tym obszarze CPC uczestniczy w akcji zmniej-
szania emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Emission). Celem działalno-
ści CPC jest dążenie do redukcji emisji gazów o 20%. Będąc członkiem Canada 
Green Building Council, poczta dostrzega fakt, że użytkowanie budynków może 
mieć wpływ na środowisko i ważne są zabiegi, które redukują koszty zużycia ener-
gii. Ponadto poczta zarejestrowała trzy projekty budynków zgodne ze standardami 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz podjęła inicjatywy 
związane z obniżeniem zużycia papieru. 
 Zaprezentowanie działalności polskiego operatora pocztowego w zakresie 
rozwoju wiedzy pracowników i odbiorców usług jest zdecydowanie trudniejsze. 
Poczta Polska nie publikuje bowiem raportów o swoich działaniach w tym zakresie. 
Niewątpliwie pozwoliłoby to odbiorcom usług poznać poziom zaangażowania or-
ganizacji w rozwój dobrobytu społeczeństwa. Istnieją jednak programy i akcje 
wspierane przez Pocztę Polską SA, o których powinna z dumą informować polskie 
społeczeństwo. Do głównych inicjatyw należą: 

 Centra Komunikacji Społecznej, projekt realizowany we współpracy z Mi-
nisterstwem Kultury, Związkiem Bibliotek Polskich oraz samorządami. 
CKS pełnią funkcję pocztowej agencji, biblioteki i kawiarenek interneto-
wych, są ulokowane we wsiach i małych miejscowościach, 

 przekazywanie darowizny na organizację Igrzysk Aktywnej Rehabilitacji, 
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 logistyczne wsparcie ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, trwającej od połowy października do końca grudnia, 

 uczestnictwo w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 Koncepcja zarządzania wiedzą nie polega jedynie na kodyfikacji wiedzy  
i wykorzystywaniu jej do realizacji celów przedsiębiorstwa. Programy, akcje i ini-
cjatywy zaprezentowane w referacie ukazują, że przedsiębiorstwo działające  
w oparciu o wiedzę to przedsiębiorstwo dzielące się wiedzą. Canada Post Corpora-
tion posiada w tej dziedzinie wiele sukcesów przynoszących korzyści wszystkim 
podmiotom, na które oddziałuje. Wspieranie lokalnych organizacji, grup społecz-
nych czy inicjatyw obywatelskich jest podkreślaniem, że przedsiębiorstwo poczto-
we stanowi część tego społeczeństwa.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedsiębiorstwa o charakterze publicznym są specyficznymi podmiotami na 
rynku. Tworzone przez społeczeństwo dla społeczeństwa powinny wspierać i roz-
wijać jego potencjał. Zaangażowanie kanadyjskiego operatora pocztowego w roz-
wój wiedzy i dzielenie się nią jest świadectwem pełnego zrozumienia jego społecz-
nej powinności. Polski operator wkracza w okres przeobrażeń nie tylko prawnych, 
dlatego zastosowanie sprawdzonych praktyk przynoszących korzyści jest godne 
rozważenia. 
 Przedsiębiorstwa powinny być świadome tego, że w równej mierze powinny 
koncentrować się na maksymalizacji zysku, jak i korzyści dla klientów. Działania 
szerzące i kreujące wiedzę wśród społeczeństwa to najlepsza forma komunikacji. 
Wzajemne przekazywanie wiedzy i uczenie się od siebie to strategia rozwoju, którą 
warto wdrożyć, bazując na podanym w niniejszym opracowaniu przykładzie. 
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THE SCOPE OF USING THE KNOWLEDGE BY OPERATOR  
OF POSTAL SERVICES IN CANADA AND POLAND 

 
 

Summary 
 
 The Polish postal market as well as in other countries of the EU is in the 
process of changes aiming at the liberalization of the market. Therefore in next few 
years we will see many changes in the postal sector.  
 This paper compares chosen action realized by public operators in Poland and 
Canada. Creating knowledge is a powerful action, that can be useful not only for the 
organization. Creating and sharing with knowledge should be a field of interests of 
public postal operators in Canada and Poland, specially the knowledge which will 
serve the whole society  
 

Translated by Weronika Toszewska 
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SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nadejście ery informacji na przełomie XX i XXI wieku doprowadziło do re-
wolucyjnych zmian w zakresie wykorzystania wiedzy. Era informacji to zarówno 
intensywny rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, jak i intensyw-
ne wykorzystanie wiedzy. Informacja i wiedza stały się zasobem decydującym  
o przetrwaniu przedsiębiorstwa tak jak ziemia, kapitał czy praca. 
 Informacja jest często mylona z wiedzą, a to dlatego, że wiedza jest pozyski-
wana z informacji. Wiedza jest ściśle związana z osobą posiadacza wiedzy, nato-
miast informacja może istnieć samodzielnie. A ponieważ informacje są przetwarza-
ne w umysłach ludzkich w wiedzę, to systemy informacyjne odgrywają zasadniczą 
rolę w zarządzaniu wiedzą. 
 Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie systemów 
informacyjnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. 
 
 
1. Koncepcja zarządzania wiedzą 
 
 Koncepcja zarządzania wiedzą (Knowledge Management) jest stosunkowo 
młodą dziedziną obejmującą nowe metody i techniki, których celem jest zapewnie-
nie lepszej kontroli i efektywniejszego wykorzystania zasobów wiedzy w przedsię-
biorstwie1. Koncepcja ta powstała około 1989 roku w dużych firmach konsultingo-

                                                 
1  J. Brdulak: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi kon-

kurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 17. 
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wych, które zaczęły się wówczas borykać z problemem: jak wykorzystywać do-
tychczasową zdobytą przez doświadczenie wiedzę w szerszym zakresie. Okazało 
się bowiem, że często problemy do rozwiązania są podobne lub powtarzające się,  
a klienci domagają się prezentacji najefektywniejszych rozwiązań sprawdzonych 
praktycznie. Wymagało to gromadzenia i angażowania całej dotychczas posiadanej 
wiedzy do rozwiązywania pojawiających się nowych problemów. Firmy konsultin-
gowe sięgnęły wówczas po nowe narzędzia informatyczno-komunikacyjne 
i zaczęły budować banki danych, które wspomagały pracę konsultantów. Zatem 
zbudowane przez te firmy systemy informacyjne oparte na nowoczesnych techno-
logiach stały się podstawą systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Firmy 
konsultingowe spostrzegły się, że koncepcja zarządzania wiedzą może być dobrze 
sprzedającym się produktem, i położyły duży nacisk na jej rozpropagowanie  
w formie konferencji i rozmaitych publikacji. W latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku koncepcja ta znalazła wielu zwolenników i wyznawców dzielących się swo-
imi przemyśleniami, również wielu myślicieli zajęło się tą problematyką naukowo. 
 Jednym z myślicieli rozwijającym koncepcję zarządzania wiedzą był 
I. Nonaka, który twierdził, że: Jedynym pewnym źródłem przewag konkurencyjnych 
jest wiedza. Kiedy zmieniają się rynki, eksplodują nowe technologie, mnożą się 
konkurenci, a produkty starzeją się prawie w ciągu nocy, przedsiębiorstwami mają-
cymi sukcesy są te, które konsekwentnie tworzą nową wiedzę, rozpowszechniają ją 
w całej organizacji i szybko przekształcają w nowe technologie i produkty2. I. No-
naka wspólnie z H. Takeuchim napisali książkę The Knowledge Creating Company, 
którą wydał Oxford University w 1995 roku. Autorzy tej książki koncentrują się 
jednak na ludzkich aspektach organizacji i nie przywiązują wagi do nowych techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych. 
 Nonaka twierdzi, że kraje zachodnie mają tendencję do przeceniania wiedzy 
„jawnej”, sformalizowanej i dającej się bez większych trudności przekazywać in-
nym3. Japończycy przywiązują szczególną wagę również do wiedzy „cichej”, która 
jest bardziej zindywidualizowana, intuicyjna, nabywana podczas długotrwałego 
doświadczenia, wiedza taka nie jest ujęta w słowa lub obrazy, za pomocą których 
można ją przekazywać innym ludziom4.  
 Nonaka i Takeuchi wyodrębniają cztery sposoby tworzenia i przekazywania 
wiedzy, zwane spiralą wiedzy:5 

 socjalizację: od wiedzy „cichej” do wiedzy „cichej” – poprzez wchodzenie 
w interakcje wiedza „cicha” jednej lub kilku osób może stać się wiedzą 

                                                 
2  S. Łobejko: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębior-

stwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 34. 
3  J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2002, s. 400. 
4  Ibidem, s. 398. 
5  Ibidem, s. 403–404. 
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wielu innych ludzi; przekazywanie wiedzy odbywa się w tym przypadku  
w pracy zespołowej lub przez kontakty z trenerem lub opiekunem; 

 wyjaśnianie: od wiedzy „cichej” do wiedzy „jawnej” – polega na prze-
kształcaniu wiedzy „cichej” w pojęcia sformalizowane przez odwoływanie 
się do analogii, metafor, rysunków, obrazów; wówczas wiedza „cicha” 
zmienia się w ustrukturyzowane, całościowe pojęcia, za pomocą których 
można ją przekazywać innym; 

 asocjację: od wiedzy „jawnej” do wiedzy „jawnej” – jest to proces, poprzez 
który dokonuje się agregacja pojęć w systemy wiedzy; do przekazywania 
wiedzy niezbędny jest wspólny język, różne przekaźniki, takie jak: papier, 
sieć informatyczna, wykłady itp.; 

 internacjonalizację: od wiedzy „jawnej” do wiedzy „cichej” – polega na 
powtarzaniu działań, które prowadzić ma do zakorzenienia się określonych 
zachowań w pamięci zarówno jednostek, jak i całych organizacji; stają się 
one wówczas częścią kultury organizacyjnej. 

 W czasach nasilonej konkurencji, kiedy trudno jest odnieść sukces rynkowy, 
firmami wygrywającymi są te, które potrafią lepiej gospodarować swoimi aktywa-
mi niematerialnymi. Wiedza, kompetencje i inne elementy intelektualne tworzą 
zespół czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej. Kryteria uzyskania 
przewagi konkurencyjnej za pomocą wiedzy przedstawiono na rysunku 1. Obecnie 
wyłania się nowy model przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa wiedzy, czyli takiego, 
w którym wiedza jest traktowana jako główny zasób, a działania kierownictwa, 
infrastruktura wszystkie procesy są tak skonstruowane, że wspierają rozwój tego 
zasobu i wykorzystanie z niego w celu tworzenia wartości ekonomicznej.  
 

wiedza nie posiada
substytutów

- trudno znaleźć 
inny czynnik,

który zastąpi wiedzę

wiedza jest trudna
do skopiowania
(naśladowania)
- nie jest łatwo

imitować konkurenta

wiedza
rzadko występuje
- nie każdy zawsze
i wszędzie może ją

posiąść

wiedza 
jest wartościowa

- można dzięki niej
zarabiać pieniądze

Organizacje uzyskują przewagę na rynku, ponieważ:

 

Rys. 1. Kryteria uzyskania przewagi konkurencyjnej za pomocą wiedzy 

Źródło:  M. Dobska, K. Rogoziński (red.): Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowot-
nej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 298. 

 
 Ci pracownicy przedsiębiorstwa, którzy posiadają, wykorzystują i tworzą 
wartościową wiedzę, nazywają się pracownikami wiedzy. Dzięki pracownikom 
wiedzy przedsiębiorstwa wiedzy przetwarzają to, co wiedzą, w produkty i usługi 
bogate w wiedzę. Stosowanie koncepcji zarządzania wiedzą zmusza do postrzega-
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nia pracowników jako dostawców wiedzy. W konsekwencji wymusza to zmianę 
systemów motywacyjnych, nagradzanie kreatywności i zachęcanie do dzielenia się 
wiedzą, stale rosną wymagania i oczekiwania względem pracowników. Dostosowa-
nia wymaga również kultura organizacyjna – nakierowanie jej na kulturę „idei”.  
W organizacji wiedzy kładzie się duży nacisk na powiększanie wiedzy w różny 
sposób. Wdrożenie zarządzania wiedzą wymaga również zmian w strukturze orga-
nizacyjnej. 
 
 
2. Wiedza a informacja. Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą 
 
 Istnieje ścisły związek między danymi, informacjami i wiedzą. Dane to po-
zbawione kontekstu ciągi znaków, informacje to uporządkowane dane, a wiedza to 
zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania6. Zależność tę 
można przedstawić następująco7: 
ZNAKI (+składnia) → DANE (+kontekst) → INFORMACJE (+struktura) → 
WIEDZA 
 Dane są zatem podstawą do tworzenia informacji, a te z kolei przetwarzane są 
w umysłach ludzkich w wiedzę. Rozróżnienie i uszeregowanie tych pojęć nazywane 
jest w literaturze „hierarchiami wiedzy”. 
 Wiedza wykracza poza informacje, gdyż implikuje zdolność do rozwiązywania 
problemów, do inteligentnego zachowania się i działania8. Według W. Flakiewicza: 
informacja jest takim czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas 
rzeczywistości9. Wiedzę wykorzystuje się do pozyskiwania danych i informacji,  
z kolei kumulacja cząstek wiedzy zawartych w informacji tworzy nową wiedzę,  
a poszerzona wiedza pozwala dostrzegać więcej faktów i generować więcej infor-
macji. Można te zależności przedstawić za pomocą cyklu konwersji dane – infor-
macja – wiedza (rysunek 3).  
 

                                                 
6  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25. 
7  Ibidem, s. 25. 
8  A. Zaliwski: Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000, s. 23. 
9  D. Jelonek: Budowanie przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządza-

nia informacją, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref17_full.html (24.02.2011). 
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dane (surowe fakty)

informacje (dane+powiązanie+nadanie celu)

wiedza (informacje
             +zastosowanie)

mądrość
(wiedza
+intuicja

+doświadczenie)

 
 

Rys. 2.  Hierarchia wiedzy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Brdulak J.: Zarządzanie…, op. cit., s. 14–15. 

 

 
 

Rys. 3.  Cykl konwersji dane – informacja – wiedza 

Źródło:  R. Zygała: Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 65. 
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 Wiedza jednak nie może być gromadzona tak jak dane i informacje na nośni-
kach technologicznych, dyskach twardych komputerów, w bazach danych lub hur-
towniach, jest bowiem zasobem ściśle związanym z człowiekiem, jego doświadcze-
niem, umiejętnościami, przekonaniami10. 
 Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie odbywa się w jego systemie 
informacyjnym. Przez system informacyjny można rozumieć czasowo i przestrzen-
nie wyodrębniony układ przetwarzania informacji, będący zbiorem celowo ze sobą 
powiązanych elementów, którymi są: źródła danych, metody ich gromadzenia  
i przetwarzania, kanały przepływu informacji, środki materialne i ludzie oraz miej-
sce przeznaczenia informacji11. 
 W systemie informacyjnym zachodzą następujące procesy12: 

 generowanie (produkcja) informacji, 
 gromadzenie (zbieranie) informacji, 
 przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwizacja) informacji, 
 przekazywanie (transmisja) informacji, 
 przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) informacji, 
 udostępnianie (upowszechnianie) informacji, 
 interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji, 
 wykorzystanie (użytkowanie) informacji. 

 Natomiast zarządzanie wiedzą może być rozumiane jako:  
 proces kreowania i wykorzystywania wiedzy do poprawy efektywności 

działań organizacji;  
 zarządzanie informacjami, wiedzą i doświadczeniem dostępnymi w organi-

zacji;  
 stymulowanie pracowników do dzielenia się wiedzą.  

 Według R. Zygały zarządzanie wiedzą powstało na skutek niedoceniania zna-
czenia roli informacji w kreowaniu i doskonaleniu wiedzy przedsiębiorstwa13. Bo-
wiem zarządzanie informacjami identyfikowano jako dziedzinę odnoszącą się do 
ściśle komputerowego przetwarzania danych, a bagatelizowano tzw. miękkie aspek-
ty wykorzystania informacji w organizacji14. 
 Zarządzanie wiedzą „osadzone” jest mocno na potencjale informacyjnym 
organizacji i jest przypuszczalnie efektem rozwoju zarządzania informacją15. Sys-
temy informacyjne są budulcem, w oparciu o który odbywa się zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie. 

                                                 
10  A. Nowicki, M. Sitarska (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 18–19. 
11  B. Sojkin: Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009, s. 17. 
12  S. Łobejko: Systemy informacyjne…, op. cit., s. 21. 
13  R. Zygała: Podstawy zarządzania…, s. 63. 
14  Ibidem, s. 63. 
15  Ibidem, s. 64. 
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3. Pozyskiwanie wiedzy a systemy informatyczne 
 
 Konieczność budowy architektury informatycznej dla procesów pozyskiwania 
i upowszechniania wiedzy w organizacjach stosujących koncepcję zarządzania jest 
szeroko rozpoznawana przez autorów publikacji z tej dziedziny16. Fundamentem 
funkcjonowania organizacji opartej na wiedzy jest zarówno sprawne funkcjonowa-
nie techniki informatycznej, jak i prawidłowe zaprojektowanie procesów bizneso-
wych17. 
 Jest dzisiaj oczywiste, że pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy są powiązane 
z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych (informatycznych i tele-
komunikacyjnych). Technologie sieciowe (Internet, intranet, extranet) i bazy da-
nych otwierają przed zarządzaniem wiedzą ogromne możliwości18. 
 Trzeba jednak pamiętać, że systemy informatyczne operują na danych, udo-
stępniając informacje, nie są więc zasilane wiedzą ani wiedzy bezpośrednio nie 
udostępniają19. Systemy informatyczne wspierają systemy informacyjne przedsię-
biorstw i przez to mogą też stanowić wsparcie dla zarządzania wiedzą. 
 Napływ informacji jest obecnie tak duży, że człowiek sam bez pomocy tech-
nologii nie jest w stanie przetworzyć wszystkich informacji, jakimi dysponuje, po-
nadto systemy informatyczne często umożliwiają dostęp do danych, do których bez 
ich udziału nie mielibyśmy dostępu (np. repozytoria informacji zgromadzone na 
innych serwerach w sieci w innym zakątku ziemi). 
 Systemy informatyczne wspomagają poprzez sprawne zarządzanie informa-
cjami i danymi zarządzanie wiedzą, które pozostaje w gestii ludzi, bowiem nawet 
najinteligentniejszy system informatyczny nie jest w stanie podjąć decyzji w skom-
plikowanych warunkach biznesowych20. Żaden system informatyczny nie jest  
w stanie samodzielnie realizować zadań zarządzania wiedzą, ale wiele systemów 
informatycznych może wchodzić w skład systemu zarządzania wiedzą.21 
 W niektórych przypadkach system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
może w ogóle nie korzystać z narządzi informatycznych, jednak są to przypadki 
rzadkie, prawie niespotykane. 
 Do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą K. Klin-
cewicz zaliczył następujące rozwiązania22: 

                                                 
16  A. Zaliwski: Korporacyjne bazy…, op. cit., s. 141. 
17  Ibidem, s. 141. 
18  J. Brilman: Nowoczesne koncepcje…, op. cit., s. 421. 
19  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 335. 
20  J. Brdulak: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 24. 
21  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 335. 
22  Ibidem, s. 338–339. 
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 Business Intelligence – systemy analizujące dane ilościowe w celu identy-
fikacji trendów oraz ułatwienia podejmowania decyzji biznesowych; 

 systemy pracy grupowej – tworzące platformę do komunikacji i koordyna-
cji pracy grup roboczych, umożliwiające wymianę informacji i dokumen-
tów między pracownikami niezależnie od miejsca i czasu pracy; 

 systemy obiegu pracy – automatyzujące codzienną pracę biurową przez 
przydzielanie pracownikom indywidualnych zadań oraz gwarantowanie 
równomiernego rozkładu pracy; 

 systemy zarządzania relacjami z klientami – nakierowane na koordynację 
relacji między firmą a jej klientami; 

 systemy zarządzania dokumentami i treściami – systemy gromadzące  
i udostępniające dokumenty i zarządzające nimi oraz ich opisami; 

 portale korporacyjne – technologie internetowe, zapewniające pracowni-
kom i klientom firmy dostosowany do indywidualnych potrzeb dostęp do 
informacji pochodzących z wielu źródeł; 

 mechanizmy wyszukiwania – rozwiązania indeksujące zbiory informacji 
(głównie dokumenty) i umożliwiające wyszukiwanie na podstawie zada-
nych kryteriów, w tym występujących w dokumentach słów i zwrotów. 

 Systemy informatyczne dzięki zdolności szybkiego przetwarzania ogromnych 
ilości informacji, znacząco ułatwiają realizację funkcji systemu zarządzania wie-
dzą23. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Systemy informacyjne bazujące obecnie na technologiach informatycznych są 
podstawą rozwijania koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. 
 Dane i informacje, pochodzące zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i te 
docierające do przedsiębiorstwa z zewnątrz, muszą być tak przetworzone przez 
system informacyjny, aby stały się użyteczne dla przedsiębiorstwa w procesie za-
rządzania. 
 Istnieje ścisły związek pomiędzy informacją i wiedzą. Wiedza jest pozyski-
wana z przetworzonej informacji, dzięki kumulacji cząstek wiedzy zawartej w in-
formacji. Zatem zarządzanie wiedzą musi być osadzone głęboko na systemach in-
formacyjnych przedsiębiorstw. Zarządzanie wiedzą wywodzi się przypuszczalnie  
z rozwoju koncepcji zarządzania informacją. 
 
 
 

                                                 
23  Ibidem, s. 337. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Fundamentem każdej firmy oprócz systemów informatycznych, baz danych 
oraz systemów wspomagania decyzji są ludzie i kapitał społeczny, jaki generują. 
Informacje przetwarzane w systemach informacyjnych można traktować jako wie-
dzę jedynie wtedy, gdy w te procesy zaangażowani są ludzie. Budowanie zasobów 
wiedzy w przedsiębiorstwie jest ściśle związane z formami komunikacji wewnętrz-
nej, klimatem współpracy i świadomości budowania dobrostanu organizacji i pra-
cowników. Zrealizowanie tak stawianych postulatów zarządzania wiedzą jest wy-
zwaniem samym w sobie, które w środowisku międzykulturowym organizacji zy-
skuje na znaczeniu. 
 
 
1. Komunikacja w międzykulturowym środowisku 
 
 Zarządzanie międzykulturowymi przedsiębiorstwami, a także funkcjonowanie 
w różnorodnych grupach kulturowych motywuje ludzi do poszukiwania nowych 
form porozumiewania się, poszukiwania wspólnych obszarów działania, co ułatwia 
synergię wiedzy jednostek w ogólnodostępną wiedzę organizacyjną. W przyszłości, 
jak i obecnie współpraca krajów, narodów i społeczności z pominięciem dążenia do 
zrozumienia szeroko rozumianej różnorodności postaw etycznych, kulturowych, 
literackich, filozoficznych, społecznych, politycznych, a także językowych i meto-
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dycznych jest już niemożliwa1. Taka wymiana myśli i doświadczeń jest gwarantem 
tworzenia nowych wartości społecznych i kulturowych pozwalających na rozbudo-
wę potencjału wiedzy w przedsiębiorstwach. Pracownik firmy żyjący w określonej 
społeczności utożsamia się z grupą pracowniczą, będąc jednocześnie w opozycji do 
grup w jego rozumieniu obcych. Główną funkcją przynależności grupowej jest  
z jednej strony budowanie więzi międzyludzkich, korzystanie z tych samych zaso-
bów wiedzy oraz ich rozbudowa, z drugiej zaś mechanizm tworzenia się niechęci  
i uprzedzeń w stosunku do obcych2. Jest to związane z brakiem komunikacji mię-
dzy jednostkami postrzeganymi jako inne. Powstałe w ten sposób stereotypowe 
przekonania dotyczące innych kultur są ogromnym utrudnieniem w porozumieniu 
międzykulturowym i kształtowaniu bazującej na rożnych kulturach wiedzy przed-
siębiorstwa. Clausen (2010) w swoich badaniach nad międzykulturowymi stereoty-
pami w sferze zarządzania firmami międzynarodowymi wskazuje na istotę trenin-
gów komunikacji międzykulturowej dla menedżerów, które w znaczny sposób 
przyczyniają się do tworzenia płaszczyzny budowania nowych wartości w firmie. 
Clausen stoi na stanowisku, że ograniczenia i zagrożenia, jakie niesie z sobą pod-
dawanie się stereotypom, oraz szanse, jakie mogą wykorzystać kierownicy, uwol-
niając się od nich, poprawią świadomość międzykulturowości. Stereotypy różnic 
kulturowych mogą doprowadzić niemal do całkowitego niezrozumienia myśli, sys-
temu wartości, działań i intencji drugiej osoby. Próba komunikacji kończy się wów-
czas całkowitym fiaskiem. Brak zasad gromadzenia i przekazywania informacji 
często prowadzi do nieporozumień, a te z kolei powodują niepewność, niejasność, 
trudności i niepowodzenia w zarządzaniu wiedzą w firmie. 
 
1.1. Kompetencje w międzykulturowej komunikacji 
 
 Historia badań nad komunikacją międzykulturową obejmuje ostatnie pięćdzie-
siąt lat. Istotnym zagadnieniem w problematyce międzykulturowości stało się bada-
nie międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych (Intercultural communica-
tion competence – ICC), które stanowią istotę badań empirycznych. Wyróżnione 
kompetencje międzykulturowe (kognitywne i poznawcze) stały się równie ważne 
dla praktyki zarządzania, którą wykorzystuje się w szkoleniach poprawiających 
codzienne funkcjonowanie w rodzinach oraz międzynarodowych firmach i korpora-
cjach. Ponieważ kompetencje w ramach ICC mogą być subiektywnie postrzegane 

                                                 
1  B. Borkowska, M. Łyda (red.): Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, Ka-

towice 2004, s. 5. 
2  V. Peltokorpi: Intercultular Communications in foreing subsidiaries: The influence of 

expatriates’ language and cultural competencies, „Scandinavian Journal of Management” 2010, 
s. 176–188. 
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przez członków różnych kultur, Arasaratnama i Doerfel3 udowadniają, że pierw-
szym krokiem w rozwoju kultury w ramach ogólnego modelu jest zbadanie tożsa-
mości i charakteru zmiennych, które przyczyniały się do powstania ICC. Kompe-
tencje komunikacji międzykulturowej zastały przedstawione na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1.  Wymiary kompetencji w komunikacji międzykulturowej 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W badaniach nad komunikacją kulturową zajmowano się wieloma aspektami 
kształtowania kultury (w tym języka) w różnych społecznościach. Należą do nich 
aspekty, takie jak4: indywidualizm a kolektywizm – popieranie celów indywidual-
nych a popieranie wspólnych celów; tolerancja dla odchyleń – do jakiego stopnia 
dopuszcza się odchylenia od norm kulturowych; tolerancja niepewności – do jakie-
go stopnia dopuszcza się nieokreśloność i niejasność; męskość a kobiecość – nacisk 
na cechy stereotypowo męskie lub stereotypowo kobiece; orientacja na naturę ludz-
ką – do jakiego stopnia człowiek spostrzegany jest jako z natury dobry, zły bądź 
stanowiący mieszankę zła i dobra; złożoność kulturowa – stopień zróżnicowania  
w środowisku kulturowym; kontrola emocji – do jakiego stopnia dozwolone jest 
wyrażanie uczuć; mały dystans a duży dystans – do jakiego stopnia kultura zezwala 
na dotykanie się nawzajem i bliski kontakt podczas interakcji; nierównowaga sił  
– do jakiego stopnia akceptowane są relacje, w których jedna ze stron dominuje nad 
drugą; słaby kontekst a silny kontekst – w jakim stopniu komunikat odczytywany 

                                                 
3  L.A. Arasaratnama, M.L. Doerfel: Intercultural communication competence: Identifying-

key components from multicultural perspectives, „International Journal of Intercultural Relations” 
2005, no. 29, s. 137–163. 

4  Por. Gudykunst i Kim 1992; Hall 1976; Hofstede 1984; Hofstede i Bond 1984; Kluck-
hohn i Strodtbeck 1961; Triandis 1990, w: L.A. Arasaratnama, M.L. Doerfel: Intercultural com-
munication competence…, op. cit. 
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jest z kontekstu fizycznego i internalizowany przez osobę (silny kontekst), a na ile 
zawarty jest bezpośrednio w przekazywanej wiadomości czy bezpośrednio wypo-
wiadany (słaby kontekst); relacja człowiek – natura, do jakiego stopnia naturę nale-
ży ujarzmić bądź żyć z nią w harmonii. 
 
1.2. Kontekst międzykulturowy zarządzania wiedzą 
 
 Przedstawione aspekty funkcjonowania w środowisku wielokulturowym zna-
lazły miejsce w eksperymentach i obserwacjach społeczeństw indywidualistycz-
nych i kolektywistycznych.  
 W badaniach nad adaptacją grup obcojęzycznych Petokorpi5 wskazuje ponad-
to, że umiejętność posługiwania się językiem zarezerwowanym dla danej kultury, a 
który utożsamiany jest z kulturą i traktowany często jako „esencja kultury”6, nie 
daje gwarancji na pełną akceptację wśród lokalnych społeczności. W badaniach nie 
wzięto pod uwagę złożoności funkcjonowania w środowisku w kontekście kulturo-
wym. Proces rozwoju kontekstu kulturowego i kompetencji międzykulturowych 
obejmuje obok kompetencji międzykulturowych umiejętności interpersonalne i 
kompetencje społeczne, co zilustrowano na rysunku 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.  Kontekst kulturowy a kompetencje międzykulturowe 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Reflections based on ideas from Intercultural 
Competence, Round Table 25–29.05.2009. 

 
 Zarządzanie wiedzą odnosi się nie tylko do zespołów pracowniczych, ale  
i pojedynczych pracowników funkcjonujących w określonym kontekście kulturo-
wym. Zarówno kontekst kulturowy organizacji, jak i poziom kompetencji między-

                                                 
5  V. Petokorpi: Intercultural communication in foreign subsidiaries: The influence of ex-

patriates’ language and cultural competencies, „Scandinavian Journal of Management” 2010, no. 
26, s. 176–188. 

6  J.K. Barge, W.B. Pearce: A reconnaissance of CMM research, „The Journal of Systemic 
Consultation & Management” 2004, vol. 15, iss. 1, s. 13–32. 
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kulturowych oddziałuje na wszystkie obszary zarządzania, w tym zagadnienia 
związane z personelem, rozwojem firmy czy też jej informatyzacją. Kompletne 
zarządzanie wiedzą oznacza więc wzmocnienie związków między pracownikami, 
grupami a strukturą firmy uwzględniające jej międzykulturowy charakter7.  
 Przedsiębiorstwa obierające jako kluczowe w organizacji zarządzanie wiedzą 
powinny uwzględniać kilka czynników8: międzykulturowy efekt synergii; kreowa-
nie warunków przyspieszających rozwój; wykorzystanie osiągnięć technologii dla 
tworzenia nowych produktów i usług; wyższe tempo wyszukiwania i wdrażania 
innowacji; skracanie cyklów życia produktów i usług; uczestnictwo pracowników  
w szkoleniach, kursach i studiach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę; kreowa-
nie marki firmy i jej produktów; kształtowanie i podnoszenie wartości firmy. 
 W przedsiębiorstwie zarządzanym przez wiedzę powinno się także zwracać 
szczególną uwagę na kształtowanie kapitału społecznego. Powinno się zachęcać 
pracowników do twórczego rozwijania zasobów wiedzy poprzez9: wzajemne kon-
sultacje, stosowanie burzy mózgów, naukowe kreowanie przyszłości, seminaria 
tematyczne, konferencje naukowe, realizację warsztatów innowacyjnych nastawio-
nych na różnorodność kulturową w rozwiązywaniu problemów, wykorzystywanie 
gier kierowniczych oraz transformację wiedzy ukrytej w jawną. 
 Znajomość różnic w odbieraniu i interpretowaniu zachowań i komunikatów 
jest równie ważne jak ich merytoryczna zawartość. Jeżeli znane będą systemy po-
strzegania rzeczywistości i przetwarzania komunikatów, dużo łatwiej będzie:  

 budować międzykulturowe zespoły pracowników, 
 uwzględnić, zróżnicowane ze względu na kulturę, postrzeganie określone-

go problemu, 
 wykorzystać efekt synergii w budowaniu wiedzy firmy. 

 
 
2. Metodyka badań  
 
 Celem realizacji badań była charakterystyka i ocena różnic w komunikacji  
w zespołach jednokulturowych i międzykulturowych przy wykonaniu zadania pro-
jektowego. Każda grupa badana liczyła 7 uczestników (4 mężczyzn i 3 kobiety). 
Badania zrealizowano wśród studentów siódmego semestru studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. W badaniach zastosowano schemat 

                                                 
7  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-mentor”, 

czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej 2005, nr 1, Warszawa 2005. 
8  Ibidem. 
9  A. Paliwoda-Matiolańska: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przed-

siębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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przebiegu komunikacji10 i odniesiono do wyników rozgrywki symulacyjnej For-
Market. Schemat problemów w porozumiewaniu się przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Problemy w komunikacji – prawdopodobne straty 

Źródło: E. Flejterska i in.: Komunikacja międzykulturowa…, op.cit., s. 27. 

 
 Podczas prezentowania gry symulacyjnej dla grup jednokulturowych i mię-
dzykulturowych poproszono uczestników, aby dokonali oceny przepływu informa-
cji: jej usłyszenia, zrozumienia, zatwierdzenia i użycia, na przygotowanych w tym 
celu arkuszach, po uprzednim przedstawieniu schematu (rys. 4). Badanie przebiega-
ło w dwóch etapach: 

 ocena komunikacji między prowadzącym rozgrywkę a zespołem grającym 
i jej wpływ na wynik końcowy rozgrywki, 

 ocena komunikacji wewnątrz grupy i jej wpływ na wynik końcowy roz-
grywki. 

 Badania przeprowadzono w dwóch równoległych grupach, z których każda 
obejmowała zespoły jednokulturowe (ZJ1, ZJ2) i międzykulturowe11 (ZM1, ZM2). 
Językiem komunikacji był język polski. Wyniki badań umieszczono w tabeli 1.  
 

                                                 
10  E. Flejterska, L. Gracz, G. Rosa: Komuniakcja miedzykulturowa w biznesie, Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 27. 
11  W skład grup międzykulturowych wchodzili: Finowie, Litwini, Polacy i Portugalczycy. 
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Tabela 1 
Wyniki badań 

 
Etapy procesu przyswajania 

komunikatu 
Etap 1, ocena (%) Etap 2, ocena (%) 

ZJ1 ZJ2 ZM1 ZM2 ZJ1 ZJ2 ZM1 ZM2 
Powiedziane 80 75 65 70 75 80 90 95 
Usłyszane 60 65 40 35 70 70 80 85 
Zrozumiane  40 50 50 50 85 80 90 90 
Użyte 90 80 70 70 90 90 90 90 
Ocena wpływu komunikacji 
na efekty gry (1–5)12 

3 2 1 1 5 5 5 5 

Liczba uzyskanych punktów 
w rozgrywce (max. 20 pkt) 

    17 16 20 18 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki badań wskazują na znaczące różnice między przebiegiem informacji 
od „usłyszenia do użycia” w etapie pierwszym i drugim, w grupach jedno i między-
kulturowych. Najniższy wynik przeniesienia komunikatu można zaobserwować  
w zespołach międzykulturowych w etapie 1 (omawiania i instrukcji), gdzie zaled-
wie 35-40% treści zostało zrozumianych (konieczne było powtórzenie instrukcji ze 
wsparciem prezentacji multimedialnej). Zupełnie odwrotnie w etapie 2 (70–85%) 
została oceniona komunikacja wewnątrzgrupowa podczas uzgadniania i realizacji 
strategii gry. Znacząco także różniły się oceny wpływu komunikacji w obu etapach 
na uzyskany wynik końcowy. Zarówno grupy jedno-, jak i międzykulturowe uzna-
ły, że etap instruowania nie wpływa na wynik, natomiast każda z grup oceniła ko-
munikację wewnętrzną zespołu na warunkującą wynik końcowy. Oba zespoły mię-
dzykulturowe uzyskały niewielką przewagę nad zespołami jednokulturowymi. Po-
proszono członków zespołów o wskazanie czynników ich sukcesów i porażek (ta-
bela 2). 
 Przeprowadzone badanie pozwoliło wykazać, że warto zajmować się proble-
matyką budowania zespołów międzykulturowych w organizacjach bądź projektach 
celowych. Różnorodność kultur, osobowości i temperamentów ludzi budujących 
taki zespół wymaga większego skupienia i odpowiedniego podziału obowiązków 
zgodnych z oczekiwaniami jego członków. W zamian można jednak otrzymać de-
cyzje przemyślane i przedyskutowane, poddane ocenie z wielokulturowego punktu 
widzenia, a których efektem będzie oryginalne rozwiązanie budujące nie tylko wie-
dzę zespołu czy organizacji, ale także poszczególnych uczestników. 

                                                 
12  Oceny: 1 – brak wpływu, 2 – wpływ marginalny, 3 – wpływ częściowy, 4 – duży wpływ, 

5 – wpływ warunkujący wynik. 
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Tabela 2 
Wskazane przez graczy czynniki sukcesu i porażki 

 
Zespoły jednokulturowe Zespoły międzykulturowe 

Czynniki 
sukcesu 

Czynniki  
porażki 

Czynniki sukcesu 
Czynniki 
porażki 

 osoby dobrze 
się znały 

 jeden język 
porozumie-
wania się 
grupy 

 znajomość 
realiów ryn-
ku polskiego 

 zbyt duży 
„luz” 

 lekceważe-
nie prze-
ciwnika 

 pojawienie 
się rutyny w 
połowie gry 

 wzajemny szacunek dla członków 
grupy 

 szacunek dla przeciwnika 

 wysłuchanie każdej propozycji 

 demokratyczne głosowanie nad 
propozycjami 

 podział i organizacja pracy 

 analizowanie małych niepowo-
dzeń 

 spotkania zespołu po każdej roz-
grywce 

 posługi-
wanie się 
różnymi 
językami 

 niezrozu-
mienie za-
sad na po-
czątku gry 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
  
  Każde przedsiębiorstwo można potraktować jako zbiór wyjątkowych zaso-
bów. Są to różnego rodzaju aktywa, które umożliwiają firmie realizację strategii 
prowadzącej do wzrostu jej efektywności, skuteczności oraz konkurencyjności.  
W erze informacji jednym z takich zasobów jest wiedza, zasób, z którego potencja-
łu bardzo często przedsiębiorstwo nie zdaje sobie sprawy. Przy czym wiedza to: 
aktywa strukturalne, marki, relacje z klientami, patenty, produkty, metody i proce-
dury postępowania1, to również suma wszystkiego, co pracownicy wiedzą: o pro-
duktach, klientach, usługach, konkurentach i oczywiście swojej wiedzy, ich do-
świadczenie, wiedza typu „wiem jak” czy relacje międzyludzkie. Dziś to wiedza,  
a nie ziemia, praca czy fabryki stanowi kapitał, który przyczynia się do rozwoju 
organizacji, a nawet staje się gwarantem jej przetrwania2. 
 
 
1. Lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy 
 
 Nie można wiedzieć wszystkiego. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie szukać in-
formacji na interesujący temat. Zadanie to jest w znacznym stopniu utrudnione 

                                                 
1  J. Baruk: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2006, s. 17. 
2 A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Centrum Do-

radztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 28. 
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przez gwałtowny rozwój nauki i coraz większy stopień specjalizacji. Bywa, że czę-
sto menagerowie nie orientują się w aktywach intelektualnych własnej firmy. Po-
woduje to, że jednym z głównych zadań zarządzania wiedzą jest ujawnienie i zloka-
lizowanie tych aktywów3. 
 Zlokalizowanie źródeł wiedzy i ujawnienie jej zasobów ma służyć do tego, by 
członkowie organizacji mogli bez trudu orientować się w wewnętrznym i zewnętrz-
nym środowisku wiedzy i uzyskiwać do niego lepszy dostęp. Ma to na celu zwięk-
szenie zaangażowania pracowników w kreowanie swojego rozwoju oraz rozwoju 
organizacyjnej wiedzy. Efektywnie wykorzystywane zasoby wiedzy poszerzają 
możliwości organizacji w zakresie szybkiej reakcji na nowe zjawiska i problemy. 
 Stosowane więc przez organizację metody lokalizowania wiedzy powinny 
odpowiadać danej sytuacji, być dopasowane do struktur i nie powinny generować 
zbyt dużych nakładów w stosunku do oczekiwanych korzyści. Metody takie powin-
ny być dokładnie dostosowane do danej organizacji i nie powinny utrudniać pracy, 
tylko ją wspomagać4. 
 Najbardziej użyteczna wiedza z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa pochodzi zwykle z obserwacji zachowań nabywców, konku-
rentów, zachowań dostawców, uczestników kanałów dystrybucji oraz ze śledzenia 
kierunków rozwoju technologii itp., przy czym w tym względzie często korzysta się 
z usług wyspecjalizowanych podmiotów rejestrujących tego typu obserwacje i na-
dających im formę baz danych lub informacji. Źródła wiedzy można więc rozróżnić 
jako5: 

 wewnętrzne – gdy organizacja, samodzielnie rejestruje dane będące wyni-
kiem własnych obserwacji w oparciu o swój wewnętrzny system poznaw-
czy i następnie przetwarza je w informacje i wiedzę; 

 zewnętrzne – gdy wiedza jest wynikiem procesów poznawczych przepro-
wadzonych przez podmiot zewnętrzny lub gdy podmiot ten dostarcza dla 
tych procesów zasobów niezbędnych – danych i informacji. 

 Zebrane podczas własnych obserwacji lub pozyskane z zewnątrz dane muszą 
być poddane procesowi przetwarzania. Proces wykorzystywania tych danych do 
budowania informacji i wiedzy jest typowym procesem myślowym realizowanym 
właściwie tylko w umyśle ludzkim. 
 Przyjmuje się, że źródłem wszelkiej wiedzy są pojedyncze osoby oraz że or-
ganizacje same z siebie nie potrafią tworzyć wiedzy. Jednak to właśnie na organiza-
cji opiera się aspekt inspiracji, pobudzania i wspierania jednostki. Organizacje jako 

                                                 
3  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 81. 
4  J.O. Paliszkiewicz: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, 

Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA, Ostrołęka 2005, s. 64. 
5  G. Kobyłko, M. Morawski: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Centrum Doradz-

twa i Informacji Difin, Warszawa 2006, s. 42. 
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takie są zainteresowane przekształcaniem wiedzy jednostki w wiedzę organizacji. 
Przykładowe metody lokalizowania źródeł wiedzy6: 

 macierze wiedzy, 
 mapy wiedzy, 
 systemy informacji geograficznej, 
 ujawnienie nieformalnych struktur, 
 wartości niematerialne i prawne, 
 wykaz danych o ekspertach w danej organizacji, 
 Internet, 
 intranet, 
 ekstranet. 

 Metody lokalizowania wiedzy stają się w pełni użyteczne dopiero wtedy, gdy 
firma zaczyna traktować wiedzę jako wartościowy rodzaj zasobów. Korzyści z ich 
wykorzystania można osiągnąć pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku wiedzy. 
 Źródłami wiedzy zewnętrznej mogą natomiast być7: 

 agencje badania rynku, 
 doradcy, konsultanci, 
 brokerzy wiedzy, 
 dostawcy, 
 konkurencja, 
 organizacje branżowe, 
 naukowcy, 
 sieci lokalnych kontaktów, 
 sieci ekspertów, 
 archiwa, zewnętrzne bazy danych. 

 Zlokalizowanie wszystkich możliwych źródeł wiedzy istotnych dla organizacji 
jest zadaniem prawie niemożliwym do wykonania, dlatego organizacje ograniczają 
się do niezbędnego minimum, i to biorąc raczej pod uwagę dostępność i możliwości 
metod pozyskania wiedzy niż ich faktyczną przydatność. Niestety, ograniczenie się 
firm do pozyskiwania wiedzy ogólnodostępnej nie wpływa na podniesienie stopnia 
ich konkurencyjności. Dlatego organizacje powinny poszukiwać źródeł wiedzy 
niedostępnych dla innych. Z tego wynika, że rozwijanie wiedzy we własnym zakre-
sie jest nadal decydującym czynnikiem sukcesu. 
 
 
  

                                                 
6  Opracowanie własne na podstawie: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wie-

dzą…, op. cit.; J.O. Paliszkiewicz: Rozwój organizacji…, op. cit. 
7  Opracowanie własne na podstawie: ibidem. 
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2. Transfer wiedzy 
 
 Transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań: transmisję i absorpcję. Trans-
misja wiedzy polega na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego źródła i przeka-
zaniu odbiorcy. Następnie musi nastąpić akceptacja, przyswojenie i wykorzystanie 
otrzymanej wiedzy. Do właściwego zaabsorbowania wiedzy konieczne jest jej wia-
rygodne źródło i odpowiednia postać. E.K. Sveiby uważa, że umiejętność transferu 
wiedzy dotyczy szeroko rozumianych aspektów komunikacji organizacji z otocze-
niem i komunikacji wewnętrznej8. 
 Konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu wiedzy 
w organizacji. Wyszukiwanie, zbieranie, przetwarzanie, upowszechnianie i prezen-
towanie informacji powinno służyć do konkretnych celów, np. poprawienia wyni-
ków funkcjonowania przedsiębiorstwa, a zarządzanie wiedzą do osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej na rynku. 
 Dzielenie się wiedzą to proces rozpowszechniania wiedzy, który jest central-
nie kierowany w obrębie określonej grupy pracowników albo też jest to transfer 
wiedzy między osobami lub zespołami pracowników. Wśród zadań należących do 
procesu dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej możemy wyróżnić trzy kate-
gorie9: 

 Powielanie wiedzy – to forma centralnego sterowania procesem rozpo-
wszechniania wiedzy. Celem takiego działania jest szybkie dostarczenie 
określonych zasobów wiedzy wielu pracownikom. Zasoby te powinny być 
rozpowszechniane natychmiast i na stałe, tak aby użytkownicy mieli do 
nich stały dostęp.  

 Dzielenie się doświadczeniami z wcześniej realizowanych projektów i ich 
dokumentowanie. Narzędzia wspierające ten proces to: sieci informatyczne 
(Internet, intranet, ekstranet), oprogramowanie do pracy zespołowej oraz 
systemy eksperckie. 

 Wymiana bieżących doświadczeń, prowadząca do rozwijania wiedzy. 
Wymiana doświadczeń jest możliwa dzięki wykorzystaniu zespołów 
benchmarkingowych (które poszukują najlepszych rozwiązań na zewnątrz 
firmy, ich zadaniem jest również wspieranie transferu najlepszych rozwią-
zań powstałych w obrębie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem uspraw-
nień dotyczących kluczowych procesów w organizacji), zespołów do spraw 
najlepszych rozwiązań (funkcjonują na bazie nieformalnej wymiany infor-
macji między pracownikami, ważną rolę we wspieraniu tych nieformalnych 
struktur odgrywają technologie informatyczne i telekomunikacyjne). 

                                                 
8  J.O. Paliszkiewicz: Rozwój organizacji…, op. cit., s.71. 
9  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 185–206. 
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 Proces transferu wiedzy polega na przekazywaniu zarówno nowej wiedzy, jak 
również już istniejącej w organizacji, ale w danym momencie niedostępnej dla 
wszystkich. Transfer wiedzy powinien być prowadzony selektywnie, nie wszyst-
kim, dana wiedza bowiem potrzebna jest w danym miejscu i czasie. 
 Istota etapu procesu dzielenia się wiedzą polega na prezentowaniu, publiko-
waniu i przekazywaniu wiedzy z wykorzystaniem różnych metod jej rozpowszech-
niania. W praktyce można zastosować następujące rozwiązania w celu wspierania  
i rozwijania procesu dzielenia się wiedzą10: 

 częste spotkania sprzyjające wymianie wiedzy ukrytej (np. spotkania kole-
żeńskie, wspólne lunche, pikniki, seminaria międzywydziałowe, ogniska, 
wspólne wycieczki); 

 portal korporacyjny umożliwiający lokalizowanie wiedzy specjalistycznej 
oraz wejście na stronę internetową danej organizacji; 

 zdobywanie wiedzy poprzez systemy eksperckie, inteligentnych agentów, 
technologie wideo; 

 używanie inteligentnych agentów do przekazywania doświadczeń i mate-
riałów odpowiednim użytkownikom; 

 stosowanie programów mentorskich (indywidualne nauczanie przy pomocy 
nauczyciela, mistrza); 

 stosowanie systemów wspomagania pracy grupowej (poczta elektroniczna, 
grupowy rozkład zajęć, system obiegu dokumentów); 

 chat roomy, tablica ogłoszeń, listy dyskusyjne, społeczności wymiany do-
świadczeń działające w sieci, grupy wspólnych zainteresowań w sieci; 

 kodyfikacja wiedzy i informacji do odpowiednich repozytoriów, baz da-
nych: najlepszych rozwiązań i wymiany doświadczeń; 

 wykorzystanie danych i technik rozpoznawania tekstu do znalezienia wzor-
ców do tworzenia wiedzy; 

 udział w szkoleniach, konferencjach; 
 stosowanie systemów wspomagania decyzji. 

 Szczególną rolę odgrywają w tym procesie nowoczesne technologie kompute-
rowe. Badania dowodzą jednak, że nowe technologie wykorzystuje się skutecznie 
tylko tam, gdzie trafiają na sprzyjającą kulturę organizacyjną. Firmy, które wykazu-
ją cechy organizacji uczących się i są silnie nastawione na dzielenie się wiedzą  
i rozpowszechnianie jej, wdrażają oprogramowanie do pracy zespołowej szybciej  
i z większym rozmachem niż firmy, w których takiego nastawienia nie ma. 
 Korzyści wynikające z dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej, to: po-
prawa konkurencyjności organizacji, poprawa koordynacji procesów, uniknięcie 
powtórzenia tych samych błędów, poprawa poziomu obsługi klientów, utrzymanie 
jednolitego wizerunku firmy. 

                                                 
10  J.O. Paliszkiewicz: Rozwój organizacji…, op. cit., s. 74. 
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3. Zachowywanie i wykorzystywanie wiedzy 
 
 Wiedza w organizacji powinna być postrzegana jako potencjał, który ma być 
wykorzystywany dla ogólnego dobra organizacji przez wszystkich pracowników. 
Zachowywanie wiedzy wiąże się z możliwością wykorzystywania zgromadzonej 
wiedzy i z organizacyjnym uczeniem się. 
 Organizacje, które zamierzają zachowywać swą wiedzę tak, by mogła być 
wykorzystywana w przyszłości, muszą uruchomić trzy podstawowe procesy. Po 
pierwsze – wybór wiedzy (osób, zdarzeń, procesów), która jest warta zachowania. 
Po drugie – nadania wyselekcjonowanej wiedzy właściwej formy, w której ma ona 
być przechowywana, i po trzecie – aktualizowanie pamięci organizacji. W obliczu 
szumu informacyjnego oraz znaczącej liczby informacji problemem staje się selek-
cja właściwej wiedzy, na którą składają się procesy, zdarzenia i osoby11. 
 Wiedza indywidualna pracownika może być zapisana w systemie informa-
tycznym, stając się wiedzą organizacyjną i pozostanie jej własnością nawet w sytu-
acji, gdy pracownik ten odejdzie z organizacji. Zapisanie wiedzy o realizowanych 
procesach w systemie informatycznym zwalnia również specjalistów od rutyno-
wych czynności nadzorowania systematycznie wykonywanych procesów i pozwala 
im skoncentrować się na ulepszaniu i doskonaleniu procesów realizowanych  
w organizacji. 
 Proces zarządzania wiedzą nie kończy się na jej zmagazynowaniu. Należy 
dbać o to, aby informacje dostępne dla użytkownika charakteryzowały się odpo-
wiednim poziomem jakości. Dlatego po dokonaniu selekcji materiałów i ich za-
chowaniu należy pamiętać o ich regularnym aktualizowaniu. Jego celem jest uchro-
nienie firmy przed kosztami niewłaściwych decyzji finansowych podejmowanych 
na podstawie przestarzałych lub błędnych danych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zarządzanie wiedzą wymaga wdrożenia w przedsiębiorstwie procesów: loka-
lizowania i pozyskiwania wiedzy, transferu wiedzy oraz zachowywania i wykorzy-
stywania wiedzy. 
 Procesy zarządzania wiedzą wymagają sprzężenia tego, co jest wewnątrz or-
ganizacji, z tym, co znajduje się na zewnątrz. Wiedza z otoczenia musi być w firmie 
upowszechniana i gromadzona jako element wiedzy organizacyjnej, a następnie 
wykorzystywana w tworzeniu nowej wiedzy. Pomocne w tych procesach jest wyko-
rzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Służy to tworzeniu wartości dla 

                                                 
11  W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.): Kierunki i metody zarządzania przedsiębior-

stwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 179. 
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klienta i osiąganiu przewagi konkurencyjnej. W ten sposób procesy zarządzania 
wiedzą stanowią logiczny ciąg kreowania wiedzy12. 
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ENPERPRISE KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES 
 
 

Summary 
 
 Knowledge management requires the implementation of the following enterprise 
processes: locating and acquiring knowledge, knowledge transfer, and the retention and 
use of knowledge. Knowledge management processes need to join what is inside the 
organization with what is outside. Knowledge from the environment must be dissemi-
nated and stored in the company as part of organizational knowledge, and then used in 
the creation of new knowledge. Use of modern computer tools is helpful in these 
processes. It can create customer value and achieve competitive advantage. In this way, 
knowledge management processes are a logical sequence of knowledge creation. 
 

Translated by Wiesław Wolny 
 

                                                 
12  J. Kisielnicki (red.): Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wyższa 

Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2003, s. 74. 
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WYKORZYSTANIE WIEDZY W PERSPEKTYWIE KLIENTA A UZYSKIWANIE 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problematyka konkurencyjności stara się dać odpowiedź na pytanie, dlaczego 
jedne przedsiębiorstwa odnoszą sukces, a inne nie, pomimo że działają w tym sa-
mym otoczeniu. Od lat warunki konkurencji wpływały w znaczny sposób na za-
chowanie przedsiębiorstw, które chciały przetrwać i dostosowały swoje cele do 
warunków otoczenia. Względny sukces, który osiągnie dane przedsiębiorstwo, 
może prowadzić do zredukowania udziału w rynku innej firmy. 
 Wiedza jest jednym z podstawowych zasobów osiągania przewagi konkuren-
cyjnej. Każda organizacja, komercyjna czy też nie, duża czy mała, musi gromadzić, 
przechowywać, wykorzystywać oraz rozpowszechniać wiedzę w celu wykonania 
jakiegoś zadania. Przedsiębiorcy realizują różne cele, jedni powiedzą, że celem ich 
działań jest poprawa pozycji konkurencyjnej, drudzy – wchodzenie na nowe rynki, 
a jeszcze inni – zysk. P. Drucer stwierdził, że jedynym celem przedsiębiorstwa jest 
zadowolony klient. I to właśnie zadowolony klient będzie miał decydujące zdanie w 
rozwoju przedsiębiorstwa. To dzięki niemu przedsiębiorstwo umocni swą pozycję, 
lub wejdzie na nowe rynki czy też będzie generowało zyski.  
 Z tego właśnie względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki 
sposób, wykorzystując wiedzę dotyczącą perspektywy klienta, przedsiębiorstwo 
może uzyskać przewagę konkurencyjną. Jako metoda badawcza zostanie wykorzy-
stana analiza przypadków oraz zostanie podjęta próba wykorzystania mierników 
perspektywy klienta strategicznej karty wyników w budowie systemu zarządzania 
wiedzą o kliencie.  
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1. Wiedza jako źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 
 
 W literaturze przedmiotu jest szereg rozważań związanych z pojęciem prze-
wagi konkurencyjnej oraz jej istoty. Ważną rolę w konkurencyjności odgrywa po-
dejście zasobowe, w którym zaprzestano poszukiwania źródeł sukcesu jedynie  
w umiejętności dostosowania się przedsiębiorstwa do otoczenia zewnętrznego, lecz 
doceniono możliwości tkwiące w jego wnętrzu. Na szczególną uwagę zasługują tu 
koncepcje: kluczowych umiejętności, G. Hamel i C. Prahalada1 – uznali oni, że  
o sukcesie konkurencyjnym firmy nie decyduje określony zasób lub pojedyncza 
umiejętność, ale ich zestaw; rozwijając tę koncepcję R. Gajęcki stwierdził, że klu-
czowe kompetencje są „furtką do przyszłości”, potencjałem, który zostanie wyko-
rzystany do budowy przewagi konkurencyjnej; kolejna koncepcja to kluczowe 
zdolności – G. Stalka, P. Evansa, L.E. Shulmana2, oraz wyróżniające umiejętności, 
Ch. Hilla i G. Jonesa3. 
 Przewaga konkurencyjna jest pojęciem kluczowym nie tylko we wszystkich 
teoriach konkurencji, ale stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju przedsię-
biorstw. Jest tak, ponieważ – jak napisał M.E. Porter – jest ona duszą wyników 
przedsiębiorstw na konkurujących rynkach4. 
 Szeroko rozumiane zasoby ogólnie dzieli się na materialne i niematerialne. 
Wiedza jest jednym z zasobów niematerialnych. Charakteryzuje się ona tym, że jest 
tworzona, budowana oraz akumulowana w firmie, a nie można jej zdobyć na rynku. 
Właściwe wykorzystanie wiedzy daje mądrość, a ta staje się kluczową kompetencją 
dla przedsiębiorstwa.  
 Wspólną cechą przedsiębiorstw jest oparcie ich funkcjonowania na zasobie 
wiedzy, dlatego też można je określić jako organizacje wiedzy. Wiedza jako zasób 
będący źródłem przewagi konkurencyjnej może być zdefiniowana jako zdolność do 
nabywania, analizowania i wykorzystywania wartości informacji. Jest ona powią-
zana z doświadczeniem człowieka, kontekstem sytuacyjnym i indywidualną inter-
pretacją informacji. Wiedza kształtuje zachowania i działania człowieka5.  
 W.J. Otta uważa, że przedsiębiorstwo uzyska przewagę konkurencyjną, jeśli 
będzie umiało skutecznie działać na danym rynku6, a to działanie będzie uwarun-

                                                 
1  G. Hamel, C.K. Prahalad: The Core Competence of the Corporation, HBR – Polska 

1992, nr 3, s. 80.  
2  G. Stalk, P. Evans: Competing on capabilities, HBR – Polska 1992, nr 2, s. 60.  
3  G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-

szawa 2001, s. 140. 
4  M.E. Porter: Competitive Advange, Creating and Sustaining Superior Performance, The 

Free Press, New York, 1985, s. XV. 
5  J. P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, OE, 

Kraków 2005, s. 219. 
6  W.J. Otta: Strategia eksportowa producenta, Tonik, Poznań 1988, s. 93. 
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kowane umiejętnym zarządzaniem wiedzą. Obszary pozyskiwania wiedzy mogą 
być różne, niemniej jednak jednym z istotnych obszarów jest wiedza o kliencie, bo 
jak już wspomniano wcześniej, zadowolony klient decyduje o sukcesie przedsię-
biorstwa.  
 
 
2. Obszary wiedzy o kliencie w strategicznej karcie wyników  
 
 Określając strategię działania w perspektywie klienta, przedsiębiorstwo po-
trzebuje wiedzy dotyczącej klientów, których zamierza obsługiwać, jak również 
wiedzy dotyczącej kluczowych procesów, w których musi górować, aby dostarczyć 
wartość klientom docelowym. 
 Najważniejszym elementem w tej perspektywie jest określenie potrzeb klienta. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że to te przedsiębiorstwa, które nie 
zdobyły wiedzy dotyczącej potrzeb swoich klientów, ostatecznie przegrały z konku-
rencją, która oferowała produkty i usługi lepiej dostosowane do preferencji nabyw-
ców. Z tego właśnie względu kadra zarządzająca musi koncentrować się na klien-
tach. 
 Ważne jest, aby zdobyć informację o kliencie oraz segmentach rynku, w któ-
rych przedsiębiorstwo zamierza konkurować. Dawniej przedsiębiorstwa dbały o to, 
aby zdobyć informację dotyczącą produktu czy innowacji technologicznych. Obec-
nie przedsiębiorstwa muszą zdobywać wiedzę o kliencie. Należy pamiętać, że nie 
można być wszystkim dla wszystkich, bo wtedy kończy się tym, że jest się niczym 
dla wszystkich. Obszary wiedzy w perspektywie klienta zostały zobrazowane na 
rysunku 1.  
 

Udział w rynku, Utrzymanie i zdobywanie  klientów, Satysfakcja i rentowność klientów

ATRYBUTY PRODUKTU

CENA 
MODA          

JAKOŚĆ

RELACJE Z KLIENTAMI ATMOSFERA 
ZAKUPÓW

WIZERUNEK I REPUTACJA

OKREŚLENIE KLIENTÓW                                        

 
 

Rys. 1.  Obszary wiedzy w perspektywie klienta 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta 
wyników, PWN, Warszawa 2002, s. 73–89. 



Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec 610 

 W obszarze „udział w rynku” przedsiębiorstwo musi zdobyć wiedzę, jaką 
część danego rynku opanowało – wyraża się to liczbą klientów, wartością lub ilo-
ścią sprzedaży. Mierząc w wartościach względnych lub bezwzględnych tempo po-
zyskiwania nowych klientów przez przedsiębiorstwo, można uzyskać wiedzę doty-
czącą zdobywania klientów. Jeżeli klientów będzie przybywało, to można wnio-
skować, że wiedza dotycząca ich preferencji jest właściwa.  
 Wiedza o klientach, których przedsiębiorstwo posiada, i zaspokajanie ich 
potrzeb, aby ich utrzymać, to kolejny istotny obszar. Menedżerowie często narzeka-
ją, że zwiększenie zysków jest bardzo trudne. Tymczasem siedzą na żyle złota  
w postaci niewykorzystanego potencjału bazy aktualnych klientów7. Zatrzymanie 
dotychczasowych klientów jest niezwykle korzystne dla firm oraz tańsze niż pozy-
skiwanie nowych. 
 Zarówno utrzymanie dotychczasowych, jak i pozyskanie nowych klientów 
uzależnione jest od zaspokojenia ich potrzeb. Pomiar satysfakcji dostarcza informa-
cji na temat działania organizacji. Ostatnie badania wykazują, że sprostanie jedynie 
potrzebom klienta nie wystarcza do osiągnięcia wysokiego poziomu lojalności  
i rentowności. Na powtórne zakupy przedsiębiorstwo może liczyć tylko wówczas, 
gdy klienci ocenią swoje wrażenia z kontaktu z firmą jako w pełni i wyjątkowo 
satysfakcjonujące. Wpływ na ponowne zakupy dokonane przez klientów ma wize-
runek i reputacja, atrybuty produktu oraz relacje z klientami. Atrybuty produktu to 
moda (trend) na rynku, cena oraz jakość. Nowe spojrzenie na tę problematykę kła-
dzie nacisk na budowanie relacji z klientami obejmujące również wrażenia klientów 
z kontaktów handlowych z organizacją8. Warto w tym miejscu nadmienić, że ten, 
któremu udaje się utrzymywać wysoką sprzedaż, jako źródło sukcesu widzi budo-
wanie zaufania klienta9. Chodzi tutaj o takie działania, dzięki którym można wy-
eliminować dyskomfort związany z samą transakcją. Zdobyć zaufanie klienta  
i związać go z marką jest to wyzwanie bardzo trudne. W zdobywaniu zaufania mo-
gą pomóc programy lojalnościowe10. Zmieniające się otoczenie, warunki konkuren-
cji, a przede wszystkim świadomi swojej niezależności konsumenci to wybrane 
powody, dla których poszczególne firmy wdrażają programy lojalnościowe. Są one 
rodzajem więzi konsumenta i pracownika z marką.  
 

                                                 
7  I.C. MacMallan, L. Selden: Przewaga, jaką daje ugruntowana pozycja rynkowa, HBR  

– Polska, czerwiec 2010, s. 111. 
8  R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta…, op. cit., s. 79–81. 
9  M. Koszewski: Zaufanie: tajna broń sprzedawcy, HBR – Polska 2011, nr 1, s. 82. 
10  A. Jagielska: Ufny i wierny konsument, „Media & Marketing”, marzec 2010, s. 6. 
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3. Metody pozyskiwania i gromadzenia wiedzy o kliencie 
  
 Współcześnie przedsiębiorstwa muszą zrezygnować z nastawienia na sprzedaż 
na rzecz budowy długotrwałych relacji z klientami. Uczynić to można poprzez bez-
pośrednią komunikację pomiędzy pojedynczymi klientami a przedsiębiorstwem. 
Teraz, kiedy trudno o zasoby, należy upoważniać pracowników pierwszej linii do 
szybkiego reagowania na opinie klientów. Wiele przedsiębiorstw przekonuje się  
o tym, że pełne sprzężenie zwrotne z klientami może działać mobilizująco na pra-
cowników pierwszej linii. Opinie klientów mogą jednak wpływać również na decy-
zje menedżerów średniego i najwyższego szczebla dotyczące wszelkich aspektów 
działalności. Wśród wielu metod gromadzenia wiedzy o klientach najcenniejsza  
i najefektywniejsza jest metoda pozyskiwania od klientów informacji zwrotnych11.  
 Optymalne wykorzystanie wiedzy gromadzonej o klientach ma kluczowe 
znaczenie w budowaniu lojalności. Przywiązanie, wierność, zaufanie i emocjonalna 
więź z przedsiębiorstwem może powstać tylko wtedy, gdy dowie się ono, kim są 
jego klienci, jakie mają zainteresowania i dlaczego wybierają jej produkt. Warto 
pamiętać, że informacje zwrotne od klientów pochodzące z pierwszej linii, jak rów-
nież cała wiedza dotycząca klientów powinny być magazynowane w bazie danych. 
W bazie tej powinny być informacje o obecnych i potencjalnych klientach, które 
pozwolą na zidentyfikowanie uczestników opracowywanego programu lojalno-
ściowego i na komunikację z nim. Bardzo częstym błędem popełnianym przy pozy-
skiwaniu informacji o kliencie i ich gromadzeniu jest zbyt mało danych potrzeb-
nych, a za dużo zbędnych.  
 Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że wiedza o kliencie  
i jego potrzebach jest bardzo cennym zasobem przedsiębiorstwa, które dąży do 
uzyskania przewagi konkurencyjnej. Informacje zwrotne od klientów pochodzące 
od pracowników pierwszej linii są bardzo cennym źródłem wiedzy na temat zado-
wolenia klientów. Sukces zależy od tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwo będzie 
umiało dotrzeć do klienta i utrzymać go. Wiele przedsiębiorstw „nie dostrzega” 
tych „widocznych” okazji12. Jak wynika z badań, wiele osób wskazuje na problemy 
w kontakcie z pracownikami pierwszej linii, a także wskazuje ten obszar, jako ten, 
w którym „nie dostrzega się widocznych okazji” (65% ludzi jest gotowym, aby 
wyrażać się o obsłudze krytycznie, 62% musiało kontaktować się z firmą kilkakrot-
nie, aby rozwiązać problem, około 60% wyrażało niezadowolenie z obsługi,  
a 48% klientów, którzy mieli negatywne doświadczenia, powiedziało o nich co 
najmniej dziesięciu osobom13). Należy pamiętać, że kiepska obsługa nie tylko znie-
chęca istniejących klientów, ale często powoduje ich odchodzenie do konkurentów.  
                                                 

11  F. Reichheld: Wykorzystanie informacji zwrotnych od klientów, HBR – Polska 2011,  
nr 1, s. 158–161. 

12  C.K. Prahalad: Najlepsze praktyki są dobre do czasu, HBR – Polska 2011, nr 2, s. 39.  
13  M. Dixon: Przestań zabiegać o zachwyt klientów, HBR – Polska 2011, nr 1, s. 134. 
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4. Wiedza o kliencie – wyniki badań empirycznych  
 
 Jak wynika z wcześniejszych rozważań, wiedza o kliencie stanowi jeden  
z bardzo istotnych obszarów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsię-
biorstwo. Aby uzyskać obraz, jak małe przedsiębiorstwa radzą sobie z wiedzą  
o kliencie, przeprowadzono analizę czterech przypadków małych przedsiębiorstw. 
Cukiernia Magdalenka zatrudnia 20 osób, restauracja Grzybek – 10 osób,  
Duck-Dent – centrum stomatologiczne, w tym przypadku lekarze mają otworzoną 
swoją działalność, oraz Kims-Kosmetic, centrum kosmetyczne, w którym zatrud-
nione są 3 osoby.  
 Analiza została dokonana poprzez wywiad z właścicielami badanych przed-
siębiorstw. Podczas wywiadu chciano uzyskać informacje dotyczące sposobu pozy-
skiwania wiedzy o kliencie, jak również pytano, czy wiedz ta jest wykorzystywana 
w budowaniu programów lojalnościowych. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 
 Przedsiębiorstwo A to cukiernia Magdalenka, B to „Kims-Kosmetik”, C to 
restauracja Grzybek oraz D Duck-Dent. 1 oznacza, że dane postępowanie nie jest 
nigdy praktykowane, 2 – jest wykorzystywane w małym stopniu, 3 – częściowo tak, 
częściowo nie, 4 – dane zachowanie jest praktykowane w dużym stopniu i 5  
– w bardzo dużym stopniu.  
 Analizując dane zawarte w tabeli 1, zauważyć można, że wszystkie przedsię-
biorstwa informację o kliencie pozyskują, rozmawiając z nim. Właściciele tych 
przedsiębiorstw dbają o wizerunek, reputację oraz atmosferę zakupów. Ciekawe 
jest, że informacja zwrotna od pracowników pierwszej linii jest uznawana za źródło 
informacji w dwóch przedsiębiorstwach A i D, natomiast w B i C nie jest wykorzy-
stywana wcale. Fakt ten można wytłumaczyć tym, że w przedsiębiorstwach tych nie 
ma pracowników pierwszej linii, tylko właściciel lub współwłaściciel, a oni mają 
bezpośredni kontakt z klientem, co ułatwia rozwiązywanie sytuacji spornych oraz 
pozwala szybciej zaspokoić potrzeby klienta (właściciel podejmuje decyzje).  
 Na uwagę zasługuje fakt, że tylko przedsiębiorstwo Duck-Dent na tle bada-
nych firm posiada wystarczającą wiedzę o kliencie oraz wykorzystuje ją w formu-
łowaniu strategii. Ma to związek ze specyfiką branży, jako centrum stomatologicz-
ne muszą gromadzić informacje o pacjencie. Identyfikacja pacjentów pozwala okre-
ślić ich wiek, potrzeby oraz dostosować instrumenty, za pomocą których zachęci się 
pacjentów do ponownej wizyty lub polecenia gabinetu innym. Obecnie w przedsię-
biorstwie trwają rozmowy dotyczące programu lojalnościowego z jednym z ban-
ków. Klienci banku będą otrzymywali specjalne upusty cenowe jako pacjenci. 
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Tabela 1 
Wiedza o kliencie w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań 

 
 A B C D 
Z jakich źródeł pochodzi wiedza o kliencie: 

 Internet 

 badania rynku 

 dane statystyczne 

 rozmowy z klientami 

 informacja zwrotna pochodząca od pracowników pierwszej linii  

 
1 
2 
1 
4 
5 

 
1 
1 
1 
5 
1 

 
2 
1 
1 
5 
1 

 
3 
3 
1 
5 
4 

Jak gromadzona jest wiedza o kliencie: 

 forma papierkowa 

 system informatyczny 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
5 
3 

Czy dokonywany jest pomiar: 

 rentowności klienta 

 satysfakcji klienta 

 utrzymywania klienta 

 zdobywania klienta 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
4 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
5 
4 
3 

Czy przedsiębiorstwo dba o reputację i wizerunek 5 5 5 5 
Co decyduje o sukcesie: 

 dostosowanie ceny 

 jakość 

 dostosowanie się do mody 

 
4 
4 
5 

 
4 
4 
5 

 
3 
4 
4 

 
5 
5 
3 

Czy budowane są relacje z klientami poprzez: 

 atmosferę zakupów 

 budowanie zaufania 

 docenianie zakupów przez bonusy 

 
4 
3 
5 

 
4 
4 
4 

 
5 
3 
4 

 
5 
5 
3 

Czy przedsiębiorstwo posiada wystarczającą wiedzę o klientach 3 3 3 5 
Czy wiedza jest wykorzystywana w budowie strategii 2 1 1 4 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
 Jeśli chodzi o pozostałe przedsiębiorstwa, nie mają one wdrożonych progra-
mów lojalnościowych. Twierdzą, że na razie ich nie potrzebują. Jedyne, czym za-
chęcają do ponownych zakupów, to karty stałego klienta. Dokładna wiedza o klien-
cie pozwala dokonywać pomiaru ich satysfakcji, rentowności, utrzymania obec-
nych, a także pozwala zdobywać nowych. W przedsiębiorstwie A, B i C wiedza ta 
jest niewystarczająca, mierniki te nie są wykorzystywane. Ma to związek z obsługą 
klienta indywidualnego. Przedsiębiorstwa te działają na rynku lokalnym i jak twier-
dzą, na pewno posiadają dużą grupę stałych klientów, ale nie są w stanie określić 
jaką. Właściciele tych przedsiębiorstw mają świadomość, że posiadana wiedza  
o klientach jest niewystarczająca.  
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Podsumowanie 
 
 Kończąc rozważania, można stwierdzić, że wiedza o kliencie jest cennym 
zasobem, dzięki któremu przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną. 
Niemniej jednak w badanych przedsiębiorstwach wiedza o kliencie nie jest tym 
zasobem, który jest w pełni wykorzystany. Wykorzystując ten zasób, a także 
wspomagając się systemami informatycznymi, właściciele małych przedsiębiorstw 
mogliby stworzyć ciekawe programy lojalnościowe. 
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UTILIZATION OF KNOWLEDGE IN PROSPECT OF CLIENT BUT GETTING 
OF COMPETITIVE SUPERIORITY BY SMALL ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 In the article author deals with a problem of an influence of the knowledge about 
client’s on competitive dominance achieves. The exemplification was made in the four 
small enterprises. 
 

Translated by Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec 
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TRANSFORMACJA INFORMACJI O KLIENTACH W WIEDZĘ RYNKOWĄ  
– ZASTOSOWANIE POMIARÓW  

W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z najważniejszych zadań, jakie w warunkach „nowej ekonomii” stoją 
przed systemami pomiaru i raportowania na temat przedsiębiorstwa, jest opraco-
wanie narzędzi mogących pomóc w wycenie niematerialnych, pozabilansowych 
źródeł tworzenia wartości w przedsiębiorstwie oraz określaniu efektywności działań 
podejmowanych w celu ich budowy1. Zakładając, że aktywa niematerialne, w tym 
klienci, odgrywają kluczową rolę w procesach tworzenia wartości, można wysunąć 
wniosek, że pomiary klienta stanowią podstawowy element zarządzania marketin-
gowego. W obszarze zarządzania relacjami z klientami kluczowym aspektem jest 
umiejętność transformacji informacji o klientach w wiedzę, a następnie umiejętność 
wykorzystania tej wiedzy w działaniach. Szacowanie wartości aktywów niemate-
rialnych nabiera szczególnego znaczenia w przypadku e-biznesu, a rozwój techno-
logii i narzędzi typu Business Intelligence umożliwia przekształcanie bezwarto-
ściowych strumieni danych webowych w wiedzę wspierającą procesy podejmowa-
nia decyzji i budowania przewagi konkurencyjnej.  
 Celem artykułu jest wskazanie problemów pomiarów i analiz klienta oraz 
prezentacja rekomendacji w obszarze pomiarów zarządzania relacjami z klientami 
(Customer Relationship Management – CRM) opracowanych na podstawie analizy 
dotychczasowego dorobku, obserwacji własnych oraz przeprowadzonych badań. 

                                                 
1  G. Urbanek: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębior-

stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 11. 
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1. Pomiar w koncepcji zarządzania relacjami z klientami 
 
 W artykule przyjęto definicję W. Reinartza, M. Kraffta i W.D. Hoyera, która 
mówi, że: CRM to systematyczny proces zarządzania […] relacjami we wszystkich 
punktach kontaktu z klientem w celu maksymalizacji wartości portfela relacji2. Au-
torka skłania się do podejścia, że CRM należy postrzegać jako koncepcję zarządza-
nia, która umieszcza klienta w centrum działań firmy, tak aby w długim okresie 
zwiększać zysk m.in. poprzez poprawę stopnia akwizycji, retencji klientów oraz 
wartości relacji z klientami. Obszar studiów w zakresie pomiaru CRM jest relatyw-
nie nowy i podlega znaczącym zmianom z tytułu rozwoju nowych technologii. 
Analiza i pomiar CRM to zagadnienia trudne i złożone. Na złożoność pomiarów 
wpływają m.in.: szeroki zakres pomiarów, indywidualny charakter CRM, brak ko-
munikacji pomiędzy technologiami i procesami wewnątrz organizacji, rosnąca licz-
na sposobów i kanałów komunikacji z klientami. W CRM dostrzega się podobną 
zależność jak w przypadku pomiarów marketingowych w ogóle – pomiar efektów 
pojedynczych działań, których celem jest wywołanie efektów sprzedażowych  
w krótkim okresie, jest stosunkowo prosty. Problemem jest odniesienie działań 
CRM do efektów długoterminowych3, rozdzielenie efektów poszczególnych działań 
zarządzania relacjami z klientami od innych działań4 oraz konieczność stosowania 
miar niefinansowych (udowodniono, że wykorzystanie czysto finansowych metod 
jest nieadekwatne do oceny zarządzania relacjami z klientami)5 . 
 Centralnym założeniem koncepcji zarządzania relacjami z klientami jest 
zmiana sposobu organizacji przedsiębiorstwa z produktowej na klientocentryczną. 
Dotyczy to także sposobów pomiaru: z pomiarów rynku, produktu i marki na po-
miary klienta6. Wartość aktywów niematerialnych przedsiębiorstw, takich jak: mar-
ka, klienci czy pracownicy, rośnie i staje się główną determinantą wartości rynko-
wej przedsiębiorstw. Ponadto zarządzanie relacjami z klientami postuluje traktowa-
nie klientów jako jednego z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa i zarządza-
nie nim w taki sposób, jak zarządza się aktywami finansowymi. Obok pomiarów 

                                                 
2  W. Reinartz, M. Krafft, W.D. Hoyer: The Customer Relationship Management process: 

Its Measurement and Impact on Performance, „Journal of Marketing Research”, vol. XLI,  
s. 293–305. 

3  M.G. Dekimpe, D.M. Hanssens: The Persistence of Marketing Effects on Sales, „Man-
agement Science” 1995, no. 14(1), s. 1–21. 

4  T.V. Bonoma, B.H. Clark: Marketing Performance Assessment, Harvard Business 
School Press, Boston 1998, s. 21. 

5  H.B. Clark: Marketing Performance Measures: History and Interrelationships, „Journal 
of Marketing Management” 1999, no. 15, s. 711–732. 

6  W literaturze obcojęzycznej spotkać można określenia: customer metrics, customer –
centric meatrics, customer based meatrics. Miary te obejmują m.in. miary wartości i zyskowności 
klienta, miary satysfakcji klienta, miary interakcji z klientem. 
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liczby klientów podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym przez przedsiębior-
stwa jest wskaźnik satysfakcji klienta. Wyniki te potwierdzają rezultaty różnych 
badań: D. Buchnowska (2006), R. Kozielski (2007)7. Pomijając dyskusję nad 
wpływem satysfakcji klienta na lojalność, stosowanie tego wskaźnika jako główne-
go miernika CRM daje fałszywy obraz skuteczności zarządzania relacjami z klien-
tami. Celem CRM nie jest maksymalizacja satysfakcji klienta, ale raczej znalezienie 
równowagi pomiędzy wartością oferowaną klientowi a wartością, jaką klient gene-
ruje dla firmy. Należy pamiętać, że wzrost satysfakcji nie jest jednoznaczny ze 
wzrostem lojalności, szczególnie w wymiarze behawioralnym (ponawiane zakupy), 
a sam pomiar satysfakcji jest pomiarem pośrednim, który nie oddaje obrazu efek-
tywności zarządzania relacjami z klientami. Zdaniem ekspertów8 większość pol-
skich firm boryka się z problemami operacyjnymi w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami i wdraża proste rozwiązania CRM. Ich celem jest raczej uporządkowa-
nie danych klienta oraz usprawnienie procesów sprzedaży i obsługi klienta niż za-
awansowane analizy danych klienta mające na celu tworzenie wiedzy rynkowej. 
Według dostawców dla większości odbiorców istotne jest zgromadzenie danych  
o klientach w jednym miejscu, wprowadzenie procedur nanoszenia danych o bieżą-
cych transakcjach i kontaktach z klientami do systemu w taki sposób, aby odejście 
sprzedawcy czy przedstawiciela handlowego nie wiązało się z utratą danych obsłu-
giwanych przez niego klientów i utratą samych klientów. 
 
 
2. Rekomendacje efektywnego zarządzania relacjami z klientami 
 
 Na podstawie analizy dotychczasowego dorobku, obserwacji własnych oraz 
przeprowadzonych badań9 zidentyfikowano cztery podstawowe obszary działań, 
jakie firmy powinny podjąć w celu efektywniejszego zarządzania relacjami z klien-
tami i budowania wiedzy na bazie analiz klienta: 
 2.1. Zastosowanie miar klienta obok tradycyjnych miar marketingowych 
 Kluczowym aspektem w zarządzaniu relacjami z klientami jest umiejętność 
transformacji informacji o klientach w wiedzę, a następnie umiejętność wykorzy-
stania tej wiedzy w działaniach. Analiza literatury przedmiotu pozwala sformuło-
wać wniosek, że podstawową grupą metod pomiaru działań CRM są miary klienta, 
a wśród nich największe znaczenie mają miary wartości klienta. Podstawowe zało-

                                                 
7  R. Kozielski: Determinanty sukcesu organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-

go, Łódź, 2007; D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2006. 

8  B. Gregor, M. Grzegorczyk: Pomiar efektywności zarządzania relacjami z klientami,  
w: Współczesny marketing. Strategie, PWE, Warszawa 2008, s. 429–436. 

9  B. Gregor, M. Grzegorczyk: Pomiar efektywności…, op. cit.  
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żenie CRM brzmi, że zarządzanie relacjami z klientami przynosi firmie zyski,  
a identyfikacja wartości klienta dla przedsiębiorstwa i zróżnicowana alokacja zaso-
bów względem tej wartości pozwala je maksymalizować. Jak wskazują badania, 
wdrożenie CRM generuje lepsze wyniki organizacji, kiedy menedżerowie koncen-
trują się na maksymalizacji wartości klienta10. Badania wskazują także, że zastoso-
wanie nieskomplikowanych analiz wartości klienta prowadzi do poprawy wyników 
organizacji11. Zatem przedsiębiorstwa, które podejmują działania w obszarze zarzą-
dzania relacjami z klientami i inwestują w technologie wspierające te działania, 
powinny stosować miary wartości klienta i nadać im wysoki priorytet w stosunku 
do innych pomiarów efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa. 
 2.2. Pomiar wartości aktualnej i potencjalnej klientów 
 Efektywny CRM wymaga zidentyfikowania w portfelu klientów zarówno 
klientów o najwyższej wartości aktualnej, jak i najwyższym potencjale wzrostu oraz 
rozpoznania ich potrzeb, aby możliwe było budowanie relacji wzajemnie korzyst-
nych. Rozpatrywanie wartości klienta jedynie w oparciu o wartość bieżącą, bez 
uwzględnienia wartości potencjalnej klienta, rodzi błędne decyzje strategiczne  
i może grozić utratą szans w zakresie podnoszenia wartości klientów. Należy zwró-
cić uwagę na szczególne znaczenie wartości potencjalnej klienta dla efektywnego 
zarządzania relacjami z klientami, gdyż jest to główny obszar wzrostu wartości 
relacji z klientem indywidualnym, a także wzrostu wartości całego portfela relacji. 
 2.3. Wykorzystanie analitycznych możliwości CRM 
 Dzięki zintegrowanym informacjom o klientach i kontaktach z nimi zgroma-
dzonym w systemach operacyjnych CRM możliwa jest automatyzacja działań  
w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Jednak dopiero wzbogacenie tych 
informacji wynikami analiz dokonywanymi w analitycznym CRM pozwala przeło-
żyć zgromadzone dane na wiedzę rynkową. CRM analityczny to zestaw narzędzi  
i technik analitycznych umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i wykorzy-
stanie informacji o klientach w firmie w celu budowania kapitału wiedzy o klien-
tach. W odpowiedzi na dużą ilość nieudanych wdrożeń CRM, uznano, że CRM 
analityczny jest brakującym spoiwem pomiędzy CRM operacyjnym a maksymali-

                                                 
10  S. Gupta, D.R. Lehmann: Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, 

no. 17(1), s. 9–24; S. Gupta, D.R. Lehmann, J.A. Stuart: Valuing Customers, „Journal of Market-
ing Research” 2004, no. 41(1), s. 7–18; F.E. Reichheld: Loyality Based Maangement, „Harvard 
Business Review” 1993, vol. 17, s. 64–73; P. Verhoef, F. Langerak: Eleven Misconceptions About 
Customer Relationship Management, „Business Strategy Review” 2002, no. 13(4), s. 70–76. 

11  S. Gupta, D.R. Lehmann: Customers as Assets…, op. cit., s. 9–24; W. Reinartz, V. Ku-
mar: The Impact of Customer Relationship Characteristics on Profitable Lifetime Duration, 
„Journal of Marketing” 2003, vol. 67, s. 77–99; L. Ryals: Making Customer Relationship Man-
agement Work: The Measurement and Profitable Management of Customer Relationships, „Jour-
nal of Marketing” 2005, vol. 69(3), s. 252–261. 
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zacją zwrotu z inwestycji w CRM12. Przedsiębiorstwa, które efektywnie wykorzy-
stują CRM analityczny, sprawniej maksymalizują wartość posiadanej bazy klien-
tów, co jest jednym z podstawowych celów CRM. Według badań IDC z 2003 r.13 
organizacje, które z powodzeniem wdrożyły analityczne aplikacje CRM, generowa-
ły wskaźniki ROI (return on investment) na poziomie 55%. IDC wskazuje, że naj-
lepsze wyniki były osiągane, gdy analiza była częścią wdrożenia strategicznego, 
które obejmuje zmianę w procesach biznesowych. 
 2.4. Wdrożenie systemowego podejścia do pomiarów efektów i działań CRM 
 Problemy pomiaru wartości życiowej klienta wynikają ze złożoności i kom-
pleksowości zagadnienia oraz wad i słabości istniejących modeli wartości życiowej 
klienta CLV (Customer Lifetime Value)14. Prognozowanie przyszłej wartości klienta 
na podstawie jego przeszłej wartości nie jest prognozą dokładną i precyzyjną.  
W sytuacjach kiedy nie można precyzyjnie przewidzieć przyszłej wartości klienta, 
inwestowanie zasobów w „źle” sklasyfikowanych klientów (o wysokiej wartości 
historycznej) może się okazać kosztownym błędem. Podejście procesowe do po-
miarów CRM i stworzenie dynamicznych zestawów miar w różnych perspektywach 
klienta (nie tylko wartości klienta) pozwala uzyskać pełniejszy obraz relacji oraz 
szeroką wiedzę o działaniach firmy w obszarze zarządzania relacjami z klientami  
i ich wpływie na wyniki organizacji. Wiedza o kliencie jako element oceny i korek-
ty interpretacji uzyskanych wyników pomiarów wartości klientów przyczynia się do 
minimalizacji błędów kwalifikacji. System pomiaru CRM musi być częścią cało-
ściowego systemu pomiarów finansowych przedsiębiorstwa. Koncentracja na po-
miarach relacji nie może powodować utraty obrazu całego przedsiębiorstwa. Istnie-
je zatem potrzeba zintegrowanego podejścia do pomiarów CRM. Wskaźniki po-
winny zostać zdefiniowane wcześnie, najlepiej przed wdrożeniem systemu informa-
tycznego typu CRM. W celu oceny finansowych konsekwencji zarządzania rela-
cjami z klientami na poziomie segmentów czy indywidualnych klientów trzeba 
spojrzeć nieco głębiej na zagregowane wskaźniki. Wymaga to pomiarów czynni-
ków przyczynowych, takich jak: satysfakcja czy retencja klienta, które wpływają na 
zmiany wartości klienta. 
 Zaleca się wykorzystanie dwóch kluczowych narzędzi planowania zarówno na 
poziomie strategicznym jak i operacyjnym: 

 VDA (Value Driver Analysis) – analiza czynników wartości, która pozwala 
szacować wpływ różnych działań CRM na wyniki oraz na wartość całego 

                                                 
12  Analytical CRM: Optimizing Your Customer Initiative for Maximum ROI, White Paper 

by Peppers and Rogers Group 2003, s. 2. 
13  Sondaż The Financial Impact of Business Analitics, IDC 2003. 
14  M. Grzegorczyk: Problemy pomiaru wartości klienta, w: Problemy Zarządzania – Zeszy-

ty Naukowe SGH, Oficyna Wydawnicza SGH 2007. 



Transformacja informacji o klientach w wiedzę rynkową… 621

przedsiębiorstwa, a także pozwala szacować koszt i czas wdrażania najlep-
szych praktyk; 

 BS (Balanced Scorecard) – strategiczna karta wyników, która pozycjonuje 
działania zarządzania relacjami z klientami wobec pozostałych celów  
i działań strategicznych i odnosi do zarządzania operacyjnego; 

 Wykorzystanie powyższych rekomendacji oraz narzędzi pozwala pozycjono-
wać CRM w strategii korporacji, a także dostarcza szczegółowy system analizy  
i tworzenia wiedzy o klientach. 
 
 
Literatura 
 
1. Analytical CRM: Optimizing Your Customer Initiative for Maximum ROI, White 

Paper by Peppers and Rogers Group 2003. 
2. Bonoma T.V., Clark B.H.: Marketing Performance Assessment, Harvard Business 

School Press, Boston 1998. 
3. Buchnowska D.: CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 2006. 
4. Clark H.B.: Marketing Performance Measures: History and Interrelationships, 

„Journal of Marketing Management” 1999, vol. 15. 
5. Dekimpe M.G., D.M. Hanssens: The Persistence of Marketing Effects on Sales, 

„Management Science” 1995, vol. 14(1). 
6. Gregor B., M. Grzegorczyk: Pomiar efektywności zarządzania relacjami z klienta-

mi, w: Współczesny marketing. Strategie, PWE, Warszawa 2008. 
7. Grzegorczyk M.: Problemy pomiaru wartości klienta, w: Problemy Zarządzania  

– Zeszyty Naukowe SGH, Oficyna Wydawnicza SGH 2007. 
8. Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A.: Valuing Customers, „Journal of Marketing 

Research” 2004, vol. 41(1). 
9. Gupta S., Lehmann D.R.: Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 

2003, vol. 17(1).  
10. Kozielski R.: Determinanty sukcesu organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2007. 
11. Reichheld F.E.: Loyality Based Maangement, „Harvard Business Review” 1993, 

vol. 17.  
12. Reinartz W., Krafft M., Hoyer W.D.: The Customer Relationship Management 

process: Its Measurement and Impact on Performance, „Journal of Marketing Re-
search” 2004, vol. XLI. 

13. Reinartz W., Kumar V.: The Impact of Customer Relationship Characteristics on 
Profitable Lifetime Duration, „Journal of Marketing” 2003, vol. 67. 



Małgorzata Grzegorczyk 622 

14. Ryals L.: Making Customer Relationship Management Work: The Measurement 
and Profitable Management of Customer Relationships, „Journal of Marketing” 
2005, vol. 69(3). 

15. Sondaż The Financial Impact of Business Analitics”, IDC 2003. 
16. Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsię-

biorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. 
17. Verhoef P., Langerak F.: Eleven Misconceptions About Customer Relationship 

Management, „Business Strategy Review” 2002, vol. 13(4). 
 
 

TRANSFORMATION OF CUSTOMER INFORMATION  
INTO MARKET KNOWLEDGE – USAGE OF MEASUREMENTS  

IN THE FIELD OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 
 

Summary 
 
 In the „new economy” one of the main tasks facing systems of measuring and 
reporting in the company, is developing tools that could assist in the valuation of intang-
ible, off-balance sheet sources of value creation in the enterprise. This article aims to 
identify problems and present recommendations of measurements and analysis in the 
field of customer relationship management developed on the basis of the author’s ac-
complishments, observations and own studies. 
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OCHRONA WIEDZY JAKO CZYNNIK TWORZENIA  
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ORGANIZACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiedza od najdawniejszych czasów miała wpływ na rozwój cywilizacji. Lu-
dzie, wykorzystując potencjał intelektualny, opanowywali sposoby produkcji np. 
jedwabiu, brązu, porcelany. Wiedza związana ze sposobem wytwarzania była ściśle 
chroniona. W organizacji dopiero na przełomie XX i XXI wieku dostrzeżono zna-
czenie niematerialnych zasobów organizacji, takich jak wiedza. Dla organizacji 
wiedza staje się wartością, gdy przynosi korzyść i warunkuje jej konkurencyjność. 
Współczesne organizacje tworzą przewagę konkurencyjną i odnoszą sukcesy, bazu-
jąc na wiedzy i mądrości zatrudnionych pracowników. Wiedza prowadzi do po-
wstawania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają rozwój i trwanie organiza-
cji. Ochrona wiedzy w organizacji dotyczy wiedzy cichej, jawnej, kompetencji 
organizacji oraz zabezpieczenia systemów IT. Ochrona prawna wiedzy pozwala 
zapewnić bezpieczeństwo posiadanego kapitału intelektualnego. Własność intelek-
tualna chroniona jest w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności 
przemysłowej oraz poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji.  
 
 
1. Istota wiedzy 
 
 Współczesny paradygmat cywilizacji opartej na wiedzy zmienia postrzeganie 
organizacji nie z tylko punktu widzenia aktywów materialnych, lecz przede wszyst-
kim niematerialnych. Za najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej postrzega-
na jest wiedza.  
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 Wiedza tworzona jest w organizacjach, które cechuje1: 
 zdolność do ciągłego doskonalenia, 
 elastyczność w zakresie przedmiotu działania, 
 zdolność do edukowania konsumenta – oferowane produkty i usługi spra-

wiają, że użytkownik podnosi kwalifikacje.  
 Sukces odnoszą te organizacje, które umieją wiedzę przekształcić w aktywa 
produkcyjne. 
 Pojecie wiedzy nie jest jednoznacznie interpretowane. Z jednej strony wiedza 
ściśle wiąże się z człowiekiem, jego umysłem, gdzie jest gromadzona, a następnie 
wykorzystywana w procesie pracy, z drugiej strony organizacja, obejmując proce-
sem uczenia się wszystkich pracowników, stwarza warunki do zdobywania, zmiany  
i rozwoju wiedzy.  
 W. Applehans, A. Globe i G. Laugero definiują wiedzę jako informację wyko-
rzystywaną do rozwiązania problemu2. 
 Zdaniem E. Turbana wiedza składa się z: prawdy, przekonań, przewidywań, 
pomysłów, osadów, oczekiwań i know-how3. 
 Z kolei D. Urlich traktuje wiedzę jako zasób organizacji, który stanowi bezpo-
średnią przewagę konkurencyjną4. 
 W literaturze najczęściej dzieli się wiedzę na cichą i jawną5. 
 Wiedza cicha nierozerwalnie wiąże się z osobą i jest gromadzona na skutek 
doświadczenia. Filozof M. Polanayi uważa, że cała wiedza jest cicha albo od niej 
pochodzi. Wiedza cicha stanowi kompilację know-how, kwalifikacji, umiejętności 
organizacyjnych, jest trudna do identyfikacji i wykorzystania. Tkwi w ludzkich 
umysłach, decyduje o efektywności działań podejmowanych w organizacji6. Przy-
czynia się do budowania przewagi konkurencyjnej i pozwala organizacji wyrosnąć 
ponad przeciętność.  
 Wiedza jawna jest dostępna poprzez literaturę, dokumenty, symbole i mowę. 
Podlega gromadzeniu i upowszechnianiu. Jej skodyfikowanie zbliża ją do informa-
cji powszechnie dostępnej. 

                                                 
1  A.J. Fazlagić: Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 

2006. 
2  W. Applehans, A. Globe, G. Laugero: Managing Knowledge. A Praactical Web – Based 

Approach, Addison–Wesley 1999, s. 18. 
3  E. Turban: Expert Systems and Applied Artificial Intelligence, Prentice Hall College, 

Macmillan 1992. 
4  D. Urlich: A New Mandate for Human Resources, „Harvard Business Review”,  

styczeń–luty 1998. 
5  G. Kobyłko, M. Morawski (red.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, War-

szawa 2006, s. 22–25. 
6  K. Chlebowski, M. Morawski: Zasoby intelektualne w strategii organizacji, w: W. Cie-

śliński (red.): Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 2, Wałbrzych 2002, s. 138. 
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2. Ochrona wiedzy w organizacji 
 
 Wiedza jest strategicznym zasobem każdej organizacji, dlatego powinna być 
chroniona. Ochroną objęta jest zarówno wiedza jawna, jak i wiedza cicha pozosta-
jąca w umysłach ludzi. W celu wzmocnienia konkurencyjności organizacji należy 
podjąć działania dotyczące ochrony wiedzy w zakresach:7 

1. Ochrona wiedzy jawnej: 
 kody dostępu do baz danych, 
 oddzielenie intranetu od Internetu, 
 udzielanie zgody na korzystanie z baz danych określonym osobom, 
 różnicowanie zasobów wiedzy pod względem możliwości dostępu do 

nich na jawne, poufne i tajne, 
 zastosowanie techniki szyfrowania, 
 szkolenie pracowników w zakresie ochrony wiedzy. 

2. Ochrona wiedzy cichej: 
 podpisywanie przez pracowników deklaracji o zachowaniu tajemnicy 

organizacji, 
 w umowie o pracę sformułowane zastrzeżenie dotyczące zakazu udo-

stępniania konkurencji wiedzy o organizacji, 
 selektywny dostęp do tajemnic firmy, 
 tworzenie klimatu lojalności pracowników względem organizacji, 
 systemy motywacji wzmacniające zaangażowanie i lojalność pracow-

ników, 
 dążenie do zapewnienia satysfakcji i możliwości rozwoju pracowni-

kom kluczowym w celu powstrzymania ich odejścia z organizacji. 
3. Ochrona prawna wiedzy zawartej w kompetencjach organizacji poprzez: 

 licencje, 
 patenty, 
 znaki firmowe, 
 znaki towarowe, 
 wzory użytkowe,  
 inne formy prawne ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 

oraz tajemnic handlowych. 
4. Ochrona fizyczna zbiorów wiedzy i systemów IT: 

 zapewnienie ochrony (wewnętrzna, usługi firm ochroniarskich), 
 zobowiązanie administratorów sieci do zabezpieczenia dostępu do baz 

danych organizacji, 
 zobowiązanie do ochrony dysponentów zbiorów. 

                                                 
7  M.J. Stankiewicz (red.): Zarządzanie wiedzą, Dom Organizatora, Toruń 2006,  

s. 347–367. 
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 Nieszczelność systemu ochrony wiedzy w organizacjach może doprowadzić 
do przejęcia jej przez konkurencję, a tym samym utratę przewagi konkurencyjnej. 
Dzieje się tak, gdy w organizacji działają pracownicy o niedostatecznie wpojonej 
lojalności, nieposiadający hamulców etycznych i nieutożsamiających się z organi-
zacją. Z kolei w organizacji nie działają sprawnie systemy zabezpieczenia wiedzy. 
 
  
3. Ochrona prawna własności intelektualnej 
 
 Prawo własności intelektualnej dotyczy rzeczy niematerialnych wynikających 
z twórczości i kreatywności kapitału ludzkiego. Szwedzka firma Skandia AFS, 
działająca w sektorze finansowym, była jedną z pierwszych, w których zwrócono 
uwagę na finansowe aktywa związane z kapitałem intelektualnym. W firmie tej 
zastosowano model Nawigator Skandii do zarządzania kapitałem intelektualnym.  
 Według modelu Skandii kapitał intelektualny tworzy kapitał ludzki i kapitał 
strukturalny. Kapitał ludzki dotyczy wiedzy, umiejętności, doświadczenia, know- 
-how, wykształcenia i przedsiębiorczości. Kapitał strukturalny wspiera kapitał ludz-
ki poprzez prawo własności intelektualnej, prawa autorskie, patenty8. 
 Prawo własności intelektualnej chroni zasoby niematerialne związane z wyra-
żaniem idei (prawa autorskie) lub dotyczące praktycznych zastosowań (patenty). 
 Podstawowe akty polskiego prawa dotyczące własności intelektualnej to: 

 W zakresie prawa własności artystycznej, literackiej i naukowej (prawa au-
torskiego) – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (DzU 1994, nr 24, poz. 83) (DzU 2000, nr 80, poz. 904) oraz 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU 2001, nr 128, 
poz. 1402). 

 W zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU 2003, nr 119, poz. 117) oraz 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(DzU 2003, nr 153, poz. 1503). 

 Zgodnie z art.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy 
przejaw działalności twórczej o indywidualnym i unikatowym charakterze ujaw-
nionej w postaci materialnej podlega ochronie prawnej. Do przedmiotów chronio-
nych prawem autorskim ustawa zalicza utwory: 

 wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (li-
terackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy kompute-
rowe), 

 plastyczne, 
 fotograficzne, 

                                                 
8  L. Edvinsson, M.S. Malone: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 34–35. 
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 wzornictwa przemysłowego, 
 architektoniczne i urbanistyczne, 
 muzyczne i słowno-muzyczne itd. 

 Organizacja zatrudniająca pracownika na podstawie umowy o pracę nabywa 
prawo i może czerpać korzyści z rozwiązania z pominięciem pracownika, któremu 
przysługuje wynagrodzenie za pracę. W ten sposób wiedza pracownika wpływa na 
wartość firmy9.  
 Ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy prawnej ochrony informacji 
dotyczących obywateli. Podmiot dysponujący danymi osobowymi może wykorzy-
stywać je w ramach udzielonego upoważnienia. 
 Ochrona prawna własności przemysłowej następuje po zgłoszeniu i wydaniu 
decyzji w sprawie udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP. Do przedmiotów 
własności przemysłowej zalicza się: 

 projekty wynalazcze (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, 
topografia układu scalonego, projekty racjonalizatorskie), 

 znaki towarowe, 
 oznaczenia geograficzne, 
 zwalczanie nieuczciwej konkurencji dotyczy działań naruszających dobre 

obyczaje, interes przedsiębiorcy lub klienta10. 
 Prawo polskie w zakresie ochrony własności intelektualnej jest dostosowywa-
ne do wymagań i standardów światowych i europejskich. Proces ten rozpoczął się  
w 1990 r. od podpisania z USA „Traktatu o stosunkach handlowych i gospodar-
czych”, który zobowiązał Polskę do wprowadzenia ochrony patentowej produktu, 
poszerzenia praw autorskich na programy komputerowe i zapewnienia skutecznej 
ochrony przed nieuczciwą konkurencją11. Następnie, w 2000 r. Polska przystąpiła 
do porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej 
(TRIPS), stanowiącego załącznik do porozumienia z 1994 r. ustanawiającego Świa-
tową Organizację Handlu. TRIPS dotyczy handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej oraz prawnych instrumentów ochrony12. 
 
  

                                                 
9  B. Rózga, S. Urbańczyk: Ochrona prawna kapitału intelektualnego i jej wpływ na war-

tość firmy, w: E. Urbańczyk (red.): Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa (teoria i praktyka 
gospodarcza), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, WNUS, Szczecin 2004. 

10  W. Kotarba: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organiza-
cji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2000. 

11  Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a USA, 
sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r., DzU 1994, nr 97, poz. 467. 

12  M. Zajączkowski: Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, 
Szczecin 2003. 
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4. Ochrona wiedzy na przykładzie CERN-u 
 
 Europejskie Laboratorium Cząstek Elementarnych (CERN) w Genewie zosta-
ło założone w 1954 roku jako jedna z pierwszych europejskich organizacji typu 
joint ventures, dająca początkowo możliwość ścisłej współpracy naukowców z 12 
krajów. Obecnie CERN skupia 20 państw członkowskich oraz daje możliwość 
współpracy naukowcom także i z krajów stowarzyszonych. Realizowane są tutaj 
badania teoretyczne, ale przede wszystkim doświadczalne dotyczące zagadnień 
cząstek elementarnych, np. projekt LHC – Large Hadron Colider, Gran Sasso. 
Realizowane projekty są dużym wyzwaniem intelektualnym, opartym na wiedzy, 
umiejętnościach i doświadczeniu członków zespołów projektowych. Projekty wy-
magają specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, np. fizyki, inżynierii, matema-
tyki. 
 W CERN-ie zwrócono uwagę na ochronę własności intelektualnej po stwo-
rzeniu sieci komputerowej (WWW – the Word Wide Web), która nieopatentowana 
rozwinęła się i rozprzestrzeniła na całym świecie, stając się obecnie ogólnoświato-
wym narzędziem komunikacji.  
 W celu realizacji zadań związanych z ochroną własności intelektualnej utwo-
rzono Departament Ochrony Intelektualnej, który obecnie przekształcono w Biuro 
Ochrony Intelektualnej. Ponadto w CERN-ie organizowane są jednodniowe szkole-
nia z zakresu ochrony własności intelektualnej.  
 Ze względu na specyfikę organizacji chroniona jest wiedza w dwóch obsza-
rach: technologicznym i naukowym. Osiągnięcia technologiczne chronione są po-
przez patenty, a naukowe publikacje poprzez prawo autorskie. Bieżące projekty 
powstające w CERN-ie są na każdym etapie opisywane w postaci raportów o ogra-
niczonej dostępności. Nie ma klauzuli poufności z wyjątkiem odkryć dotyczących 
fizyki cząstek elementarnych.  
 Istniejące w CERN-ie bazy wiedzy to:13 

 Baza publikacji naukowych, która jest powszechnie dostępna. 
 Baza EDMS (inżynierska), w której gromadzone informacje udostępniane 

są na trzech poziomach: zielony – ogólnodostępny, pomarańczowy – ozna-
czający opracowania bieżące nieudostępnione podmiotom zewnętrznym 
oraz w sytuacji zakończenia projektu, końcowe opracowania są powszech-
nie dostępne (poziom zielony) lub dostęp do nich jest selektywny poprzez 
kody dostępu (poziom czerwony). 

 Biblioteka, która działa od momentu powstania CERN-u. Obejmuje bogate 
zbiory, które są ogólnodostępne poprzez dowolnie wybrany serwer.  

                                                 
13  Informacje dotyczące ochrony wiedzy w CERN-ie uzyskano na podstawie wywiadów 

przeprowadzonych z menedżerami projektów.  
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 Baza wewnętrzna, wykorzystywana do oceny realizacji bieżących projek-
tów na każdym etapie wykonania i w każdym momencie za pomocą meto-
dy wartości wypracowanej EVM dostępna jest dla pracowników wyłącznie 
zaangażowanych w realizację projektu. Wejście do bazy możliwe tylko  
z kartą identyfikacyjną pracownika. 

 Baza MTF, zorientowana na techniczną stronę projektu. Gromadzona jest 
w niej dokumentacja przeprowadzanych badań i testów. Wiedza tam zgro-
madzona jest ogólnodostępna.  

 Baza Human Research, w której zawarte są informacje o pracownikach za-
trudnionych na stałe i ich miejscu w strukturze CERN oraz o pracownikach 
zatrudnionych na czas określony wynikający z konkretnych zadań przez 
nich realizowanych. Do bazy tej mają dostęp wszyscy pracownicy wyłącz-
nie drogą elektroniczną. Każdy pracownik posiada swój numer identyfika-
cyjny, który umożliwia wejście do systemu.  

 Baza ERT, która służy do selekcji najlepszych naukowców i studentów  
z całego świata, jest powszechnie dostępna.  

 Ochrona wiedzy opiera się na wytworzeniu projektowej kultury organizacyj-
nej wiążącej się z prestiżem, zaangażowaniem i lojalnością pracowników.  
 Ochroną i bezpieczeństwem informacji zawartych w wymienionych bazach 
wiedzy zajmują się administratorzy sieci. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współczesne organizacje mogą zagwarantować sobie przewagę konkurencyj-
ną dzięki wiedzy, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie ciągłych 
zmian. Organizacje tworzą przewagę konkurencyjną w wyniku pozyskania najlep-
szych specjalistów. W erze gospodarki opartej na wiedzy wykorzystuje się platfor-
mę komunikacyjną zależną od nowoczesnej technologii informacyjnej. Prawna 
ochrona wiedzy jest skuteczną jej ochroną.  
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Losunge finden. Diese Idee sind durch das Recht schutzen.  
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ZNACZENIE ZASOBÓW WIEDZY W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 
NA PRZYKŁADZIE ŁÓDZKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiedza i jej praktyczne zastosowania zawsze stanowiły ważny czynnik roz-
woju społeczno-gospodarczego, warunkowały nieustanny postęp cywilizacyjny  
i wzrastający dobrobyt. Gospodarowanie opierało się jednak przede wszystkim na 
efektywnym wykorzystaniu zasobów o charakterze materialnym: ziemi, pracy  
i kapitału, przy uzupełniającej roli wiedzy. We współczesnej gospodarce, gospodar-
ce opartej na wiedzy, proporcje te odwracają się: wiedza staje się najważniejszym 
nakładem w procesie produkcji, a podstawowym czynnikiem konkurencyjności 
okazuje się umiejętność włączania nowych zasobów wiedzy w proces produkcyjny 
i komponowania ich z tradycyjnymi czynnikami wytwórczymi. Idea gospodarki 
wiedzy wyznacza ramy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, wskazuje 
podstawowe źródła ich przewag konkurencyjnych oraz ukierunkowuje ich strate-
giczne działania rozwojowe. W gospodarce opartej na wiedzy znalezienie sposo-
bów efektywnego konkurowania w długim okresie wymaga zrozumienia specyfiki 
wiedzy jako podstawowego czynnika wytwórczego. 
 W artykule autorzy przedstawili znaczenie zasobów wiedzy w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw regio-
nu łódzkiego. 
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1. Podstawowe czynniki konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa 
 
 Teoria i praktyka zarządzania wypracowały rożne koncepcje konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa. Tradycyjne koncepcje konkurencyjności zajmują się podsta-
wowymi rynkowymi czynnikami konkurencyjności i ich bezpośrednimi źródłami. 
 Nowoczesne koncepcje konkurencyjności związane są z innowacyjnością 
i wewnętrzną przedsiębiorczością. Kładą one nacisk na nowe czynniki i mechani-
zmy regulacyjne, do których zalicza się: 

 informację i systemy informatyczne, 
 organizacje wirtualne i sieci przedsiębiorstw, 
 organizacje uczące się i oparte na wiedzy. 

 Koncepcje te zakładają, że przedsiębiorstwo może osiągać trwałą przewagę 
konkurencyjną drogą ciągłego wdrażania innowacji, kreowania nowych rynków, 
nowych klientów oraz poszukiwania i wykorzystywania nowych okazji bizneso-
wych. Nowe koncepcje konkurencyjności uwzględniają nowe formy współpracy 
przedsiębiorstw, do których należą przedsiębiorstwa sieciowe oraz wirtualne. Ro-
snące znaczenie aktywów niematerialnych w osiąganiu sukcesu rynkowego 
i przewagi konkurencyjnej implikuje konieczność badania czynników konkurencyj-
ności związanych właśnie z tą sferą.  
 Rolę aktywów niematerialnych w działalności firmy określił P.F. Drucker1, 
stwierdzając, że wiedza staje się kluczowym i dominującym zasobem ekonomicz-
nym i być może jedynym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.  
 
 
2. Wiedza jako strategiczny zasób organizacji 
 
 Wiedza stanowiła zawsze źródło postępu, jednakże nie przesądzała o nim 
całkowicie. Ważnym czynnikiem rozwoju była i jest sama chęć postępu, a tym 
samym zmiany istniejącego status quo. Otóż świat naukowych idei, aby był moto-
rem postępu, musi zostać przekształcony w świat wiedzy aplikowalnej w taki spo-
sób, by zaspokajać coraz efektywniej ludzkie potrzeby. 
 Wiedza jest zatem wszelką formą poznania. Pojęcie wiedza używane jest  
w wielu dziedzinach, stąd wynika różnorodność jego znaczenia.  
 Współcześnie wiedzę należy traktować jako składnik aktywów. Może być ona 
zarówno nakładem (kompetencją), jak i wynikiem (innowacją) w procesie produk-
cyjnym. Jako aktywo w pewnych warunkach może być prywatną własnością i jako 
dobro ekonomiczne (towar) może być przedmiotem obrotu rynkowego. Zatem po-
jęcie wiedzy jako dobra ekonomicznego wyznacza jej publiczny lub prywatny cha-

                                                 
1  P.F. Drucker: Then Information Executives Truly Need, Harvard Business Review 1995, 

s. 54. 
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rakter. Wiedza jako dobro ekonomiczne ma charakter publiczny, gdy może być 
wykorzystywana jednocześnie lub następczo przez wielu użytkowników bez utraty 
swojej wartości oraz wówczas, gdy trudno jest wyłączyć niewłaściwych użytkow-
ników.  
 Zatem można przyjąć, że wiedza, jaką dysponuje przedsiębiorstwo, to specy-
ficzny zasób o charakterze niematerialnym. Zasoby wiedzy stanowią sumę wiedzy 
pojedynczych pracowników oraz zespołów ludzi, którzy tworzą przedsiębiorstwo. 
Zasoby wiedzy są jednocześnie wkładem, jak również wynikiem procesu kreowania 
wiedzy w przedsiębiorstwie.  
 Analizując znaczenie zasobów wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, należy podkreślić, że charakteryzują się one cechami przypisy-
wanymi zasobom strategicznym2: 

 powinien mieć charakter agregatu, 
 powinien cechować się heterogenicznością, 
 powinien być maksymalnie wykorzystywany w roli tworzywa naturalnych 

procesów w organizacji i otoczeniu. 
 
 
3.  Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw regionu 

łódzkiego – wyniki badań 
 
 Kluczowym założeniem badania było pojęcie konkurencyjności kładące na-
cisk na innowacyjność i wewnętrzną przedsiębiorczość, w której wiedza potrakto-
wana jest jako jeden z nowych czynników osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw.  
 Celem badań było określenie podstawowych źródeł wiedzy, dokonanie oceny 
stopnia wykorzystania wiedzy przez łódzkie przedsiębiorstwa, zaliczone przez auto-
rów do branż innowacyjnych (BPO, logistyka, AGD, farmaceutyki, biotechnologia, 
rozwój oprogramowania), oraz wskazanie możliwości lepszego jej wykorzystania.  
 Autorzy postawili następujące hipotezy badawcze: 

 wiedza staje się coraz ważniejszym czynnikiem osiągnięcia przez przedsię-
biorstwa regionu łódzkiego przewagi konkurencyjnej, 

 zarządzanie wiedzą wdrażane jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach 
z branż innowacyjnych, 

 podstawą systemu zarządzania wiedzą są ludzie, stąd też szczególnie waż-
nym elementem systemu zarządzania wiedzą jest system zarządzania zaso-
bami ludzkimi, który zorientowany jest na stały rozwój kompetencji pra-
cowników, 

                                                 
2  K. Obłój: Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, War-

szawa 1987, s. 4. 
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 wprowadzenie i rozwój zarządzania wiedzą wymagają stałej współpracy 
przedsiębiorstw z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi. 

 Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta internetowa. Kwestiona-
riusz ankiety zawierał 70 pytań problemowych oraz 6 pytań metryczkowych. Pyta-
nia problemowe pogrupowane zostały w trzy bloki. Pierwszy blok (10 pytań) doty-
czył charakterystyki przedsiębiorstwa. Druga grupa (25 pytań) dotyczyła bezpo-
średnio systemu zarządzania wiedzą stosowanego w przedsiębiorstwie. Ostatnia 
część kwestionariusza (35 pytań) związana była z realizacją funkcji personalnej. 
 Ankieta skierowana została do przedstawicieli kierownictwa naczelnego firm 
oraz przedstawicieli działów personalnych. Kwestionariusz ankiety został skiero-
wany do prawie 80 przedsiębiorstw, głównie z branż innowacyjnych, z których 
jedynie 21 zgodziło się go wypełnić.  
 Dla 47,62% badanych przedsiębiorstw najważniejszym czynnikiem wpływa-
jącym na konkurencyjność jest oferowany przez firmę produkt/usługa. Na drugim 
miejscu w rankingu ważności znalazły się zasoby wiedzy oraz, związane z wiedzą, 
stasowane przez przedsiębiorstwo techniki i technologie. 
 26,32% badanych firm zadeklarowało wdrożenie systemu zarządzania wiedzą, 
a 21% stwierdziło, że system jest dopiero w trakcie wdrażania. Pozostałe przedsię-
biorstwa nie mają i nie rozpatrują potrzeby wdrożenia systemu zarządzania wiedzą. 
Posiadanie takiego systemu zadeklarowało 33,34% firm produkcyjnych i 28,58% 
usługowych. W trakcie wdrażania systemu jest ponad 11% firm produkcyjnych, 
20% handlowych i 29% usługowych. System zarządzania wiedzą posiada ponad 
33% przedsiębiorstw w działających w branżach innych niż branże zaliczone przez 
autorów do innowacyjnych. W 50% firm BPO, w prawie 45% firm IT i w 25% firm 
z innych branż system taki jest w trakcie wdrażania. 
 Jedynie 31,58% badanych firm, które wdrożyły lub wdrażają system zarzą-
dzania wiedzą, posiada strategię zarządzania wiedzą, z czego 40% zadeklarowało 
posiadanie sformalizowanej strategii. Można uznać, że w badanych firmach zasoby 
wiedzy nie traktowane są jako zasób strategiczny. 
 W ponad 20% przypadków zadeklarowano, że kierownictwo naczelne przed-
siębiorstwa przywiązuje dużą wagę do zarządzania wiedzą.  
 Dla 53,34% badanych firm podstawową przesłanką wdrożenia systemu zarzą-
dzania wiedzą były wymagania prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast 
w przypadku 41,18% implementacja tego systemu związana była z orientacją na 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że dla licznej grupy 
firm implementacja zarządzania wiedzą związana była z przyjętymi celami strate-
gicznymi (37,5%), dążeniem do wzrostu konkurencyjności oraz wzrostem kompe-
tencji pracowników (33,34%).  
 Większość przedsiębiorstw (69%) posiadających system zarządzania wiedzą 
bądź go wdrażających zaprojektowała taki system we własnym zakresie. Żadna z 
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badanych firm nie współpracowała w tym zakresie z instytucjami naukowo- 
-badawczymi. 
 Prawie w 80% badanych firm za wdrożenie systemu zarządzania wiedzą od-
powiada i nadzór nad nim prowadzi dział personalny, a jedynie w przypadku 16% 
firm był to dział IT. Taki rozkład wyników świadczy o tym, że system zarządzania 
wiedzą jest silnie zintegrowany z systemem zarządzania zasobami ludzkimi, a dzia-
ły IT odpowiadają jedynie za zaprojektowanie informatycznych narzędzi wspoma-
gających zarządzanie wiedzą. W pojedynczych przypadkach za wdrożenie zarzą-
dzania wiedzą odpowiedzialne były takie działy, jak: dział organizacyjno-prawny, 
dział B+R, dział marketingowy. 
 W 88% firm odpowiedzialnością za wprowadzenie systemu zarządzania wie-
dzą obarczono istniejące już działy. W niewielu przypadkach na potrzeby tego sys-
temu stworzone zostały nowe działy (chodzi tu głównie o dział IT). 
 84,22% badanych firm uznało pracowników za najważniejsze źródło wiedzy, 
a także szkolenia zewnętrzne (68,43%), prace badawczo-rozwojowe prowadzone 
przez własny ośrodek B+R (47,37%) oraz udział pracowników w konferencjach, 
targach i imprezach branżowych. Wyniki potwierdzają założenie, że pracownicy są 
podstawą systemu zarządzania wiedzą. 
 Badane firmy, deklarując ważność zasobów wiedzy dla rozwoju przedsiębior-
stwa oraz korzystanie z różnych źródeł ich pozyskiwania, nie prowadzą oceny sku-
teczności pozyskiwania wiedzy i efektów jej wykorzystania. Jedynie w przypadku 
35,3% firm takie działania zostały podjęte. Zarówno przy ocenie skuteczności po-
zyskiwania wiedzy i efektów jej wykorzystania, jak i ocenie efektywności systemu 
zarządzania wiedzą najczęściej stosowanymi metodami są: audyt, ankiety oceny, 
testy. 
 Najważniejszymi inwestycjami w ramach zarządzania wiedzą w badanych 
przedsiębiorstwach były przedsięwzięcia zorientowane na ciągłe podnoszenie kom-
petencji pracowników (66,67%), rozwijanie pracy zespołowej (53,34%) oraz men-
toring (46,67%).  
 Ważnym elementem systemu zarządzania wiedzą są narzędzia informatyczne 
i komunikacyjne, pozwalające na zdobywanie, tworzenie oraz przechowywanie 
wiedzy i dzielenie się nią. Badane przedsiębiorstwa zadeklarowały stosowanie 
głównie prostych narzędzi informatycznych. Większość badanych przedsiębiorstw 
korzysta z Internetu (88,8%) i intranetu (72,23%), a także stosuje telekonferencje 
(61,12%). Żadne z nich nie wykorzystuje FAQ (systemu dystrybucji zapytań), ERM 
(systemu zarządzania relacjami z pracownikami) oraz systemów sztucznej inteli-
gencji. W niewielu firmach stosowane są takie narzędzia, jak: e-learning (28%), 
portale korporacyjne (27,78%) i hurtownie danych (22,23%).  
 72,23% firm zadeklarowało posiadanie jednostek organizacyjnych zajmują-
cych się tworzeniem i rozwijaniem zasobów wiedzy organizacyjnej. Do jednostek 
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takich respondenci zaliczyli: działy B+R, działy metod i projektowania, zespoły 
projektowe, zespoły szkoleniowo-edukacyjne. 
 Jednoczesne jednak ponad 50% przedsiębiorstw przyznało się do braku proce-
dur umożliwiających gromadzenie wiedzy. W przypadku 44,45% firm podstawo-
wymi procedurami gromadzenia wiedzy są: bazy wiedzy, dokumentacja techniczna, 
matryce wiedzy, procedury archiwizacji danych. Wspomniany wcześniej brak bądź 
rzadkość stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz brak rozwinię-
tych procedur umożliwiających gromadzenie wiedzy świadczą o tym, że w bada-
nych przedsiębiorstwach stosowane rozwiązania zarządzania wiedzą są ubogie. 
 Badane przedsiębiorstwa, które wdrożyły lub wdrażają zarządzanie wiedzą, za 
podstawowe cele tego systemu uznały: szybie gromadzenie i wykorzystanie wie-
dzy, zwiększenie kreatywności, inicjatywy i samodzielności pracowników, poprawę 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jednocześnie w 70% przed-
siębiorstw cele te zostały jedynie częściowo zrealizowane, a w pozostałej części w 
ogóle nie zostały osiągnięte. 
 Aż 66,67% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało współpracę z uczelniami 
wyższymi i/lub instytucjami badawczymi. Pozostałe planowały rozpoczęcie współ-
pracy w najbliższym czasie. Najważniejszym motywem rozpoczęcia współpracy 
z uczelniami wyższymi i/lub instytucjami badawczymi była możliwość dostępu do 
utalentowanych pracowników.  
 Przedstawiciele badanych przedsiębiorstw zwrócili uwagę na szereg barier 
utrudniających bądź uniemożliwiających współpracę z uczelniami wyższymi i/lub 
instytucjami badawczymi. Za najpoważniejszą przeszkodę uznali oni biurokrację 
uczelni i instytucji badawczych oraz zbyt wolne tempo współpracy (50%), a także 
brak odpowiednich ofert współpracy ze strony ośrodków naukowych (37%). 
 Mimo wielu barier badane przedsiębiorstwa zauważają szereg korzyści ze 
współpracy z uczelniami wyższymi i/lub instytucjami badawczymi. Firmy do naj-
ważniejszych korzyści ze współpracy zaliczyły: dostęp do najbardziej utalentowa-
nych i wykwalifikowanych studentów (78,58%), pozyskanie najlepszych prakty-
kantów (59%) oraz stałą promocję i budowę wizerunku firmy na uczelniach wyż-
szych (57%). Rozkład odpowiedzi wskazuje, że firmy postrzegają uczelnie wyższe 
raczej jako ważne źródło rekrutacji niż źródło wiedzy. Jedynie dla 21% badanych 
firm uczelnie stanowią źródło wiedzy. 
 Jednocześnie ponad 70% badanych przedsiębiorstw przyznało, że deleguje 
swych pracowników do udziału w sympozjach i konferencjach naukowych i na-
ukowo-warsztatowych, co stanowi potwierdzenie, że tego typu przedsięwzięcia 
to jedno z ważniejszych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwie. 
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Podsumowanie 
 
 Ponad 47% badanych przedsiębiorstw regionu łódzkiego wdrożyło bądź 
wdraża system zarządzania wiedzą. Dla prawie 30% firm wiedza jest jednym 
z najważniejszych czynników wpływających na wzrost konkurencyjności. Dane te 
potwierdzają hipotezę badawczą, że zasoby wiedzy stają się coraz ważniejszym 
czynnikiem mającym wpływ na wzrost konkurencyjności.  
 Biorąc pod uwagę branżową strukturę firm, które wzięły udział w badaniu, 
można uznać, że system zarządzania wiedzą wdrażany jest w tych wszystkich 
przedsiębiorstwach, które starają się osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez 
wprowadzanie innowacji zarówno technologicznych (procesowych i produkto-
wych), jak i nieprodukcyjnych (organizacyjnych i marketingowych).  
 W większości badanych przedsiębiorstw za wdrożenie systemu zarządzania 
wiedzą odpowiedzialne są działy personalne, a jednym z najważniejszych celów 
stawianych przed systemem jest zapewnienie stałego rozwoju kompetencji pracow-
ników. Dla tej grupy przedsiębiorstw to właśnie pracownicy stanowią podstawowe 
źródło wiedzy organizacyjnej, stąd też do zadań działów personalnych należy 
wprowadzenie procedur umożliwiających przemianę wiedzy ukrytej pracowników 
w wiedzę jawną oraz jej nabywanie, tworzenie, gromadzenie i dzielenie się nią.  
 Badanie wykazało brak stałej współpracy między firmami regionu łódzkiego 
a uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi. Uczelnie wyższe stanowią dla 
badanych przedsiębiorstw przede wszystkim źródło rekrutacji kandydatów do pra-
cy, natomiast w niewielkim stopniu postrzegane są jako źródło przydanej dla firm 
wiedzy. Żadna z firm, która wprowadziła/wprowadza system zarządzania wiedzą, 
nie współpracowała w tym zakresie z uczelniami wyższymi. Uczestniczące w bada-
niu przedsiębiorstwa zwróciły uwagę na szereg barier, które utrudniają bądź unie-
możliwiają nawiązanie i rozwój współpracy ze szkołami wyższymi i instytucjami 
naukowo-badawczymi. Na podstawie uzyskanych wyników nie można potwierdzić 
słuszności ostatniej hipotezy, że wprowadzenie i rozwój zarządzania wiedzą wyma-
gają współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi. 
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Translated by Jarosław P. Lendzion 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  651 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  68 2011 
 
 
 
 

TOMASZ NOREK 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
W OBSZARZE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
1.  Możliwości informatycznego wspomagania zarządzania wiedzą w zakresie 

potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 
 
 Zarządzanie wiedzą jest definiowane jako ogół działań mających na celu iden-
tyfikację, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jawnej i ukrytej wiedzy ka-
dry w celu podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębior-
stwa1. Problematyka zarządzania wiedzą jest postrzegana jako istotny element bu-
dowania przewagi konkurencyjnej i współcześnie dotyczy wszystkich kluczowych 
obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dyskusja dotycząca problematyki zarzą-
dzania wiedzą w równej mierze koncentruje się na metodach i technikach groma-
dzenia wiedzy, jak i na środkach technicznych wykorzystywanych w tym procesie2. 
 W procesie świadomego budowania wiedzy w obszarze potencjału innowa-
cyjnego przedsiębiorstw coraz większego znaczenia zaczynają nabierać dedykowa-
ne systemy informacyjne. Narzędzia informatyczne pozwalają na sprawne groma-
dzenie danych związanych z oceną procesów innowacyjnych oraz udostępniają 
zaawansowane narzędzie umożliwiające szczegółową i dogłębną analizę poszcze-
gólnych aspektów poszczególnych etapów procesu innowacyjnego z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki gromadzonym danym systemy takie umożli-
wiają przeprowadzenie szeregu porównań benchmarkingowych, które mogą być 
podstawą do formułowania strategii dotyczącej kierunków rozwoju innowacyjności. 

                                                 
1  Por. D. Jemielniak, A. Koźmiński: Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie  

i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
2  Por. Zarządzania wiedzą, Harvard Business Review, OnePress, Warszawa, 2006. 
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 Współczesne przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szereg zaawansowanych 
narzędzi bezpośrednio wspierający zarządzanie poszczególnymi obszarami funk-
cjonalnymi – mowa tutaj np. o systemach informatycznych klasy ERP. Niestety,  
(z punktu widzenia zarządzania wiedzą w obszarze potencjału innowacyjnego) 
narzędzia tego typu, doskonale sprawdzające się we wspomaganiu procesów bizne-
sowych, nie wspierają bezpośrednio możliwości analizowania danych o potencjale 
innowacyjnym przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, iż większość aktualnie wyko-
rzystywanych informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsię-
biorstwem była projektowana jako narzędzia do rejestrowania i analizowania zda-
rzeń (transakcji) występujących w poszczególnych obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. To nastawienie na transakcje w dużej mierze wynika z ewolucji 
jakiej podlegała architektura technologii informatycznej wykorzystywanej w syste-
mach wspomagających zarządzanie. Oczywiście, trudno robić z tego faktu zarzut 
aktualnemu standardowi systemów informatycznych wykorzystywanych w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami, niemniej można wykazać, iż pozyskiwanie za ich po-
średnictwem danych dotyczących bezpośrednio potencjału innowacyjnego jest 
utrudnione. 
 Równocześnie można wskazać, że duże koncerny już dosyć dawno dostrzegły 
ten problem i na bieżąco modyfikują wykorzystywaną infrastrukturę informatyczną 
w kierunku uzyskiwania jak największej efektywności analitycznej w zakresie za-
rządzania wiedzą3. 
 Reasumując, można stwierdzić, że polskie przedsiębiorstwa sektora MŚP nie 
mają do dyspozycji dedykowanych narzędzi bezpośrednio wspomagających zarzą-
dzanie wiedzą w obszarze potencjału innowacyjnego. 
 Opisana sytuacja zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie 
zarządzania wiedzą w obszarze badania i oceny potencjału innowacyjnego przed-
siębiorstw. Częściowym rozwiązaniem wskazanych problemów mogą być dedyko-
wane systemy informatyczne ułatwiające gromadzenie i analizowanie danych opi-
sujących potencjał innowacyjny przedsiębiorstw.  
 Przykładem takiego systemu informatycznego może być audyt innowacyjno-
ści oparty na nowoczesnych rozwiązaniach IT. Platforma taka może być doskona-
łym narzędziem oceny innowacyjności przedsiębiorstwa oraz może być także sty-
mulatorem budowy i doskonalenia strategii w zakresie innowacyjności.  
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja internetowej platformy audytu 
innowacyjności wspomagającej zarządzanie wiedzą. Prezentowane rozwiązanie 
(oparte na autorskim systemie informatycznym) jest wspomagającym narzędziem 

                                                 
3  Problematyka rozwoju systemów informatycznych nastawionych na wspierania zarzą-

dzania wiedzą w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw jest szeroko omawiana, m.in. w: C.K. 
Prahalad, M.S. Krishnan: Nowa era innowacji, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010. 
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badawczym stworzonym przez pracowników Katedry Efektywności Innowacji 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
 
2.  Platforma audytu innowacyjności jako informatyczne narzędzie wspomaga-

jące zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 
 
 Platforma została uruchomiona na serwerze Wydziału Zarządzania i Ekono-
miki Usług4. Każdy przedsiębiorca zainteresowany przeprowadzeniem audytu in-
nowacyjności może zarejestrować firmę w systemie i po aktywacji konta dokonać 
wprowadzenia danych opisujących przedsiębiorstwo – dane te w dalszej części 
zostaną wykorzystane do realizacji porównań benchmarkingowych. Istotny jest fakt, 
iż do przeprowadzania porównań wykorzystywane będą wyłącznie dane ogólne, nie 
identyfikujące jednoznacznie przedsiębiorstwa – gwarantuje to zachowanie anoni-
mowości użytkownikom platformy audytowej. Użytkownik, który uzupełni dane, 
dzięki którym można przeprowadzać badania porównawcze, może przejść do reali-
zacji badania ankietowego. 
 Struktura audytu innowacyjności odpowiada analizie kolejnych faz procesu 
wdrożenia projektów o charakterze innowacyjnym, począwszy od analizy sytuacji  
i otoczenia podmiotu, poprzez umiejętne szukanie nowych pomysłów, trafne sza-
cowanie przyszłych wyników, pozyskanie źródeł finansowania, a skończywszy na 
skutecznym i efektywnym wdrożeniu inicjatyw wraz z niezbędną kontrolą ich pro-
duktów i rezultatów. 
 Przebieg procesu innowacji w organizacji w ramach przyjętej strategii inno-
wacyjności wymaga więc ciągłej, wiarygodnej analizy, której wyniki dadzą rzetelne 
źródło podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Może on obejmować roz-
poznanie problemów organizacji, opracowywanie pomysłów, tworzenie programów 
i projektów w obszarze innowacji, prowadzenie badań i rozwoju oraz doskonalenie 
poszczególnych faz przebiegów procesów w organizacji i produktów oraz ocenę 
akceptacji nowych rozwiązań przez klientów i innych interesariuszy.  
 Audyt innowacyjności realizowany jest za pomocą ankiety badawczej zawie-
rającej 43 pytania (w podstawowej wersji – liczba pytań i ich wagi wykorzystywane 
w procesie badawczym może być dowolnie kształtowana przez administratora ba-
dania). Pytania podzielone są na osiem kategorii – co dopowiada etapom procesu 
innowacyjnego w przedsiębiorstwie. Ta metodologia badania jest zgodna z po-
wszechnie opisywaną w literaturze przedmiotu ścieżką realizacji procesu innowa-
cyjnego5.  

                                                 
4  Prezentowana platforma audytowa jest dostępna na stronie www.ai.wzieu.pl 
5  Por. P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych,  

w: B. Filipiak i A. Panasiuk (red.): Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, PWN, Warszawa 
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 Szczegółowa metodologia badania potencjału innowacyjnego została opraco-
wana na Uniwersytecie w Hamburgu (Universität Hamburg) i jest wdrażana i sto-
sowana w badaniach potencjału innowacyjnego realizowanego przez konsorcjum 
naukowo-biznesowe, w tym Izbę Gospodarczą (Handelskammer Hamburg) i Uni-
wersytet w Hamburgu w formie audytu innowacyjności (Hamburger Innovation-
saudit).  
 Dostosowanie metodologii badawczej do polskich realiów gospodarczych jest 
wynikiem współpracy Katedry Efektywności Innowacji (Uniwersytet Szczeciński, 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) z Centrum Innowacji i Patentów Izby 
Gospodarczej w Hamburgu oraz Uniwersytetem w Hamburgu.  
 Wypełnienie ankiety umożliwia automatyczne wygenerowanie raportu pod-
sumowującego badania, łącznie z anonimowym porównaniem kondycji przedsię-
biorstwa w stosunku do innych podmiotów zgodnie z wybranymi kryteriami doboru 
tła porównań. 
 System został wyposażony w moduł KREATORA BADANIA umożliwiający 
osobie administrującej platformą audytową praktycznie dowolne kształtowanie 
ankiety badawczej: dodawanie, edytowanie czy też usuwanie pytań zadawanych  
w czasie badań. 
 Każde badania moga być w dowolnym momencie przerwane – wówczas 
otrzymuje status umożliwiający dowolną edycję wyników. W momencie uznania 
przez użytkownika badań za zakończone, badania uzyskują status uniemożliwiający 
edycję, a system przygotowuje raport w formacie PDF, który użytkownik systemu 
może w dowolnym momencie pobrać. Użytkownik może przeprowadzić dowolną 
liczbę badań (ankiet), co umożliwia ocenę dynamiki zmian innowacyjności 
w przedsiębiorstwie. Uzyskane wyniki badań ankietowych (wynik ostatnich badań) 
mogą być porównane z dowolnie wybraną grupą firm – które zostały zarejestrowa-
ne w systemie. 
 Jako kryteria realizacji porównania benchmarkingowego użytkownik platfor-
my może wykorzystać między innymi następujące cechy opisujące zarejestrowane 
w bazie danych przedsiębiorstwa:  

 branża,  
 obszar działania,  
 obrót,  
 wielkość zatrudnienia, 
 okres działalności (określany w latach).  

 Taki dobór kryteriów umożliwia porównanie przedsiębiorstwa praktycznie  
z dowolnie wskazanym segmentem rynku – system zwraca informację z iloma fir-
mami zostało przeprowadzone porównanie.  

                                                                                                                        

2008, s. 240; D. Vahs, R. Burmester: Innovationsmanagement, Von der Produktidee zur erfol-
greichen Vermarktung, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2003, s. 144. 
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 Zarejestrowany użytkownik systemu może przeprowadzić dowolną liczbę 
porównań benchmarkingowych (dowolnie dobierając kryteria porównania), wynik 
zaś każdego zrealizowanego porównania prezentowany jest w postaci raportu (ra-
port w formacie PDF użytkownik może pobrać w chwili przeprowadzenia porów-
nania) zawierającego zarówno punktową ocenę każdego z badanych obszarów dzia-
łalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, jak i zestawienie rankingowe przedsiębior-
stwa w poszczególnych badanych obszarach. Raport zawiera również zbiorczą gra-
ficzną prezentację uzyskanych wyników.  
 Ocena audytu wykorzystuje algorytm, który opiera się na porównaniu po-
szczególnych kategorii oceny innowacyjności z innymi przebadanymi podmiotami. 
Uzyskany wynik badań dla przedsiębiorstwa porównywany jest względem: 

 liderów innowacyjności, czyli średnie z 10% podmiotów, które uzyskały 
najlepsze wyniki w ramach analizowanych obszarów; 

 konserwatystów, czyli średnie z 10% badanych firm, które uzyskały naj-
słabsze wyniki; 

 średniego wyniku uzyskanego przez badane przedsiębiorstwa. 
 Platforma audytowa została zaimplementowana za pomocą technologii PHP 
5.0 oraz AJAX. Do realizacji systemu wykorzystano bazę danych MySQL. Wybór 
sprawdzonych technologii jest gwarantem stabilności platformy oraz ułatwia prace 
związane z jej rozwojem. Platforma udostępniona jest na serwerze Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług – rozwiązanie to gwarantuje odpowiednią wydajność 
systemu oraz bezpieczeństwo danych6.  
 
 
3. Planowane kierunki prac związanych z rozwojowych Platformy Audytu 

Innowacyjności 
 
 Według stanu z dnia 15.02.2011 w systemie zarejestrowano (dokonano audytu 
innowacyjności zarejestrowanych firm) 327 przedsiębiorstw. Zarejestrowane firmy 
dokonały 410 audytów (liczba audytów jest większa niż liczba zarejestrowanych  
w systemie przedsiębiorstw – wynika to z istoty systemu: przedsiębiorstwa dokonu-
ją audytu wielokrotnie, dzięki czemu mogą oceniać zmiany obserwowanych obsza-
rów w czasie). Zarejestrowane w systemie przedsiębiorstwa dokonały ponad 2 tys. 
porównań z innymi firmami (grupami firm) zarejestrowanymi w systemie. 
 Zarejestrowane dane pozwoliły użytkownikom systemu (przedsiębiorstwom) 
na dokonanie precyzyjnej oceny własnego potencjału innowacyjnego, przeanalizo-
wanie pozycji firmy na tle wybranych segmentów przedsiębiorstw i tym samym 
ocenę pozycji konkurencyjnej w obszarze innowacyjności, a także dokonanie oceny 

                                                 
6  Szczegółowy opis techniczny funkcjonowania platformy autowej można znaleźć na stro-

nie www.ai.wzieu.pl 
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dynamiki zmian potencjału innowacyjnego w czasie. Dane te dostarczają przedsię-
biorstwom cennej wiedzy w zakresie formułowania strategii działalności w budo-
waniu potencjału innowacyjnego i pozycji konkurencyjnej. 
 Zarejestrowane w systemie dane umożliwiły pracownikom Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług na dokonanie szeregu badań i analiz związanych z oceną 
potencjału innowacyjnego na poziomie regionu7. 
 Pierwsze badania zrealizowane za jej pomocą wskazują, iż jest to narzędzie 
bardzo skuteczne i mające duży wpływ na wspomaganie zarówno badań nauko-
wych, jak i samych przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem precyzyjnej 
oceny funkcjonowania swoich przedsiębiorstw.  
 Do najważniejszych zalet opisywanej Platformy Audytu Innowacyjności zali-
czyć należy: 

 ogólnodostępność platformy internetowej, 
 prostotę, przejrzystość i bezpłatny udział w badaniach, 
 dostępność mechanizmu pozwalającego na ocenę dynamiki zmian innowa-

cyjności w firmie - audyt można przeprowadzać cyklicznie (z dowolnym 
interwałem czasowym – zależnym tylko od potrzeb korzystającego z sys-
temu przedsiębiorstwa), 

 dostępność mechanizmu pozwalającego na przeprowadzenie porównań 
benchmarkingowych z innymi podmiotami zarejestrowanymi w systemie.  

 Dodatkowym atutem jest fakt, że innowacyjność firmy może być różnie po-
strzegana w zależności od udzielającego odpowiedzi (subiektywność opinii) – na-
rzędzie pozwala zatem na konfrontację różnych stanowisk i opinii na temat rozwoju 
innowacyjność przedsiębiorstwa, co może pozytywnie wpływać na kształtowanie 
strategii innowacyjnej firmy. 
 Duże zainteresowanie platformą skłania pracowników Wydziały Zarządzania  
i Ekonomiki Usług do kontynuowania prac rozwojowych związanych z systemem. 
Część planowanych zmian i implementacji kolejnych modułów systemu to autor-
skie pomysły pracowników wydziału, część zaś jest odpowiedzią na uwagi i suge-
stie zgłaszane przez aktualnych użytkowników platformy.  
 Obecnie trwają pracy związane z rozbudową modułu prezentacji graficznej 
zgromadzonych danych – system będzie prezentował tabelarycznie i w postaci wy-
kresów predefiniowane wskaźniki opisujące potencjał innowacyjny regionu. Użyt-

                                                 
7  Raport z pilotażowych badań potencjału innowacyjnego firm województwa zachodnio-

pomorskiego zrealizowanych za pomocą opisywanej platformy audytowej można znaleźć na 
stronie www.ai.wzieu.pl: P. Niedzielski, W. Downar, M. Skweres-Kuchta: Audyt innowacyjności, 
Raport z badań pilotażowych, Szczecin 2010. Ponadto dane uzyskane za pośrednictwem platfor-
my wykorzystywane były w szeregu publikacji naukowych, por.: T. Norek: Benchmarking inno-
wacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorski, IV Ogólnopolska Konferencja 
„Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight. Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne”, 
Politechnika Rzeszowska, 9–10 września 2010. 
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kownicy systemu będą mogli również samodzielnie tworzyć własne zestawy 
wskaźników i poddawać je obserwacji. 
 Kolejnym planowanym krokiem związanym z rozbudową opisywanej plat-
formy audytowej jest system automatycznego monitoringu i powiadamiania użyt-
kowników o zmianach w obszarze kluczowych wskaźników. Moduł ten będzie  
– zgodnie z definicją użytkownika – monitorował zdefiniowane grupy wskaźników 
i w przypadku zmian (progowa wartość zmiany, na którą system zareaguje, będzie 
również określana przez użytkownika) będzie powiadamiał użytkownika platformy.  
 W dalszej części autorzy planują również implementację w systemie modułu 
ilustrującego zgromadzone dane na mapach – umożliwi to efektywną i przejrzystą 
analizę oraz oceną potencjału innowacyjnego w ujęciu geograficznym. 
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IT SUPPORT FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT  
IN THE INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 Knowledge management is defined as all activities aimed at identifying, gathering, 
processing and sharing of explicit and implicit knowledge of staff in order to improve 
efficiency and effectiveness of the company 
 In the process of building an informed knowledge of the capacity of firms increas-
ing importance of beginning to play a dedicated information systems. The aim of this 
paper is to present web-based platform supporting innovation audit knowledge man-
agement. This solution (based on the original system) is a tool to assist research devel-
oped by employees of the Department of Innovation Efficiency and Economics De-
partment of Management Services, University of Szczecin 
 

Translated by Tomasz Norek 
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Wprowadzenie 
 
 Zakres możliwości, jakie stwarza organizacjom dialog z klientami za pośred-
nictwem sieci, jest wręcz nieograniczony. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie 
codzienne oraz pracę bez Internetu. Za pośrednictwem sieci można rozmawiać  
z bliskimi, słuchać muzyki i oglądać filmy, robić zakupy i wymieniać myśli na 
temat firm oraz produktów lub uzyskać dostęp do interesujących informacji. Prawie 
każda firma odnosząca sukcesy w gospodarce internetowej wykorzystuje interak-
tywność w kontaktach ze swoimi najważniejszymi klientami. Jednakże w sytuacji, 
gdy w Sieci można znaleźć dziesiątki lub setki miliardów stron internetowych1, 
nawet najbardziej interesujący serwis sieciowy, aby dotrzeć do użytkowników, 
musi stosować techniki pozycjonowania2. 
 

                                                 
1  W bazie najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki Google zarejestrowanych jest 20,63 

mld stron w domenie .com, w domenie .pl zarejestrowanych jest 411 mln stron. Dane pochodzą  
z dnia 6.01.2011, http://www.google.com 

2  Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach (Web Positioning) to działania zmierzające do 
wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszuki-
wania wyszukiwarek internetowych dla wybranych wyrażeń kluczowych. Takie działania mają na 
celu zwiększenie oglądalności strony WWW i przychodów płynących z jej działalności. Podaję 
za: Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org 
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1. Płatne promowanie stron internetowych w wyszukiwarkach 
 
 Z promowaniem serwisów WWW w Internecie związane jest pojęcie marke-
tingu w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing – SEM). Składa się ono z sze-
regu działań wykorzystujących potencjał wyszukiwarek internetowych w dotarciu 
do potencjalnych klientów (internautów), zainteresowaniu i pozyskaniu ich. Wy-
szukiwarka stanowi kanał komunikacji, przez który następuje emisja przekazu re-
klamowego przy wykorzystaniu konkretnych słów lub fraz kluczowych wykorzy-
stywanych przez internautów.  
 Reklama tekstowa na stronach wyszukiwarek jest realizowana poprzez kam-
panie płatnych odnośników (paid search, paid listings), czyli linków sponsorowa-
nych, które emitowane są na czołowych, wyróżnionych miejscach stron wyniko-
wych wyszukiwarek. Większość wyszukiwarek korzysta z modelu płatności typu 
pay-per-click (PPC).  
 Link sponsorowany to kontekstowa forma reklamy w postaci krótkiego opisu 
z łączem do strony internetowej reklamodawcy. Linki sponsorowane wyświetlają 
się w sytuacji, gdy użytkownik wpisze w oknie wyszukiwarki internetowej słowo 
kluczowe3, z którym link sponsorowany jest powiązany. Jest to skuteczna reklama, 
gdyż wyświetla się tylko tym osobom, które są zainteresowane informacjami za-
wartymi w serwisie WWW reklamodawcy. Przy tej formie reklamy płatność pobie-
rana jest od każdego kliknięcia w link sponsorowany. Odpowiednio dobrane słowa 
kluczowe oraz trafny opis nagłówków sprawiają, że ta forma reklamy jest jedną  
z najskuteczniejszych w Internecie.  
 Wyszukiwarka Google oferuje reklamodawcom chcącym wykupić linki spon-
sorowane program Google AdWords. Program ten umożliwia wyświetlanie dwóch 
rodzajów reklam. Pierwszy – to linki sponsorowane wyświetlane na stronach wy-
szukiwarek swoją treścią dopasowane do wpisanych przez użytkownika słów klu-
czowych. Drugi rodzaj – to reklamy w formie boksów i bannerów, wyświetlające 
się na stronach serwisów internetowych wchodzących w skład sieci partnerskiej  
m.in. GoogleAdsense. Tego typu reklamy są dopasowane do treści witryn, na któ-
rych się pojawiają. Program partnerski GoogleAdsense, jest jednym z najpopular-
niejszych programów reklamy kontekstowej na świecie. W przypadku reklam wy-
świetlanych w serwisach partnerskich płatności są rozliczane w modelu cost per 
mille (CPM)4.  
 Systemy reklamy kontekstowej stały się w ostatnich latach bardzo popularne. 
Są one oferowane przez wiele firm internetowych (wyszukiwarek, portali oraz sieci 

                                                 
3  Słowa lub frazy kluczowe – są to pojedyncze wyrazy lub grupy wyrazów, po wpisaniu 

których strona internetowa będzie pojawiała się na liście wyników wyszukiwania w wyszukiwar-
ce internetowej. Podaję za: http://www.google.pl 

4  Google, http://www.google.pl 
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reklamy internetowej). Przykładami tego typu systemów, oprócz GoogleAdSense 
są: Adkontekst, SmartContext, BusinessClick, OnetKontekst, AdSearch oraz XClaim.  
 

 
 

Rys. 1.  Przykład reklamy intekstowej 

Źródło:  SmartContext, http://www.smartcontext.pl 

 
 Ciekawym przykładem reklamy kontekstowej umieszczanej na stronach inter-
netowych jest intertekst (reklama intekstowa). Przykładem systemu oferującego ten 
typ reklamy jest SmartContext, należący do sieci reklamy internetowej ARBOme-
dia. Ten typ reklamy polega na wyróżnieniu w tekście słów poprzez podkreślenie 
ich przerywaną, grubą lub podwójną kreską dla odróżnienia od standardowego 
linku – rysunek 1. Po najechaniu kursorem na podkreślone słowo zostaje aktywo-
wany i wyświetlony boks zawierający wyłącznie tekst, tekst i grafikę, animację 
flash lub format video. Kliknięcie wewnątrz boksu przenosi użytkownika na rekla-
mowaną stronę5.  
 
 
2. Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach 
 
 Serwisy internetowe mogą również promować się w wyszukiwarkach dzięki 
obecności w czołówce organicznych wyników wyszukiwania. Służy do tego pozy-
cjonowanie. 

                                                 
5  SmartContext, http://www.smartcontext.pl 
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 Pozycjonowanie stron WWW, czyli uzyskanie dobrej, najlepiej nawet czoło-
wej pozycji strony (w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania) w organicz-
nych wynikach wyszukiwarek, może być niewątpliwie decydującym czynnikiem 
dla uzyskania przez nią wysokiej popularności.  
 Istotą działania wyszukiwarek nie jest reklamowanie stron internetowych, lecz 
dostarczenie użytkownikom sieci informacji, najlepiej prawdziwej, o poszukiwanej 
przez nich tematyce. Uzyskana w rankingach, czołowa pozycja zobowiązuje. Twór-
ca, którego witryna zdoła ją osiągnąć, musi sobie zdawać sprawę z tego, że strona 
poddana zostanie przez odwiedzających surowej ocenie. 
 Autor, którego działanie ogranicza się do uzyskania odpowiednio wysokiej 
pozycji, który nie dba o odpowiednio wysoką jakość prezentowanej treści, musi 
pamiętać, że poprzez stronę kontaktuje się z określoną grupą odbiorców zaintere-
sowanych prezentowaną przez niego tematyką. Odwiedzający, którzy poprzez wy-
szukiwarkę trafią do serwisu, a których spotka rozczarowanie, z pewnością już tam 
więcej nie wrócą. W takim przypadku właściciel serwisu skutecznie zniechęci od-
wiedzających do jakichkolwiek dalszych kontaktów. 
 Inaczej odbierana będzie strona podejmująca działania promocyjne z pobudek 
komercyjnych, których celem jest reklama wyrobu, usługi czy firmy, a inaczej stro-
na amatorska mająca popularyzować określone treści.  
 Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że nie ma sensu podejmować działań, 
których wynikiem będzie niezwykle skuteczne umieszczenie strony w wyszukiwar-
kach niemających żadnego wpływu na częstotliwość odwiedzin z powodu niewiel-
kiej liczby użytkowników. Jeżeli wynikiem umieszczenia strony w trzech czy czte-
rech najważniejszych wyszukiwarkach będzie możliwość dotarcia do ponad 95% 
rynku użytkowników wyszukiwarek, to nie ma istotnego znaczenia nawet najlepsza 
pozycja strony w pozostałych wyszukiwarkach, z których korzysta marginalna 
część internautów. W Polsce należy skoncentrować działania na wyszukiwarkach: 
Google (94,29%), Wirtualna Polska (1,41%), Onet (1,27%)6 – najwyżej cenionych 
przez internautów.  
 W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zdobyciem wiodącej pozycji  
w wynikach wyszukiwania zaczęto stosować różnorodne metody pozycjonowania. 
Należą do nich również takie, których nie akceptują twórcy wyszukiwarek, gdyż 
zaśmiecają one wyniki wyszukiwania. Te metody zaczęto nazywać, podobnie jak  
w poczcie elektronicznej, spamem. Spamowanie grozi bezpowrotnym najczęściej 
wykluczeniem strony z zasobów wyszukiwarek i w rezultacie może przyczynić się 
do tego, że wszelkie nasze dalsze działania zostaną pozbawione jakiegokolwiek 
sensu. 

                                                 
6  Dane uzyskane z badania gemiusTraffic (27.12.2010 – 2.01.2011), http://www.ranking.pl 
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 Do najczęściej stosowanych sposobów mających na celu podniesienie rankin-
gu strony, które jednak przez większość wiodących wyszukiwarek są rozpoznawane 
jako spam, należą7: 

 nadużywanie liczby powtórzeń słów kluczowych,  
 umieszczanie w treści dokumentu zbyt wielkiej liczby komentarzy oraz 

używanie w nich powtórzeń słów kluczowych,  
 stosowanie powtórzeń słów w opisach i nadmierne ich rozbudowywanie  

w opisach obrazków i tabel, 
 stosowanie powtórzeń słów w nagłówkach, 
 stosowanie powtórzeń zawartych w treści odnośników, 
 ukrywanie tekstu zawierającego słowa kluczowe w kolorze tła,  
 ukrywanie słów kluczowych poprzez zmniejszenie wielkości czcionki,  
 budowanie pustych, spreparowanych stron zawierających jedynie połącze-

nia do stron docelowych,  
 przekierowania z pustych stron, zwłaszcza w przypadkach gdy czas prze-

kierowania jest krótszy od 30 s.  
 Wyszukiwarki, ustalając ranking stron w wynikach wyszukiwania, najczęściej 
biorą pod uwagę elementy zawarte w opisie strony (znaczniki META) oraz te za-
warte w sekcji BODY. Również popularność indeksowanych witryn (częstotliwość 
odwiedzin witryny ze względu na poszukiwane słowa kluczowe) oraz wskaźnik link 
popularity są brane pod uwagę przez wyszukiwarki. Waga tych czynników na usta-
lenie rankingu stron dla różnych wyszukiwarek jest oczywiście różna, jednak nie 
będzie błędem przywiązanie wagi do każdego z nich, niezależnie od tego, którą 
z wyszukiwarek preferujemy. 
 Ważniejsze znaczniki wykorzystywane przez wyszukiwarki to8:  

<title>Tytuł strony</title>,  
<meta name="description" content="Opis strony">, 
<meta name="keywords" content="słowo kluczowe1,słowo2">. 

 Również w sekcji BODY znajdują się ważne elementy z punktu widzenia po-
zycjonowania strony wyszukiwarkach internetowych. Są nimi9: nagłówki i wyróż-
nienia, łącza (linki) umieszczone na stronie, komentarze, opisy obrazków i tabel 
(ALT, TITLE) oraz tekst na stronie. 
 Wskaźnik link popularity brany jest pod uwagę podczas ustalania rankingu 
stron przez wszystkie wiodące wyszukiwarki w sieci. Jest on swego rodzaju mier-
nikiem popularności strony wśród najwyżej ocenianych przez wyszukiwarkę in-
nych, zarejestrowanych przez nią witryn. 

                                                 
7  Podaję za: Wikipedia…, op. cit. 
8  Kurs HTML, http://www.kurshtml.boo.pl 
9  Ibidem. 
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 Na wielkość tego wskaźnika wpływa, choć nie w sposób decydujący, ogólna 
liczba zaindeksowanych przez wyszukiwarkę łączy do ocenianej strony. Chcąc 
sprawdzić ich liczbę, wystarczy wpisać w oknie wyszukiwania polecenie: 
link:http://adres_twojej_strony.pl. W taką opcję zostały wyposażone wiodące wy-
szukiwarki, m.in.: Onetu, Google, NetSprint, WP. 
 Ocena wartości łączy do strony prowadzona jest w oparciu o ranking stron 
przyporządkowanych poszukiwanym słowom kluczowym. Wyszukiwarka znacznie 
wyżej oceni łącze ze strony będącej bardzo wysoko w rankingu (miejsca w pierw-
szej dziesiątce). Wskaźnik link popularity witryny posiadającej kilka połączeń ze 
stronami o wysokim rankingu będzie znacznie wyższy niż witryny posiadającej 
wielokrotnie więcej połączeń, jednak ze stron ocenianych odpowiednio niżej.  
 Kryterium dodatkowym, branym pod uwagę przy ocenie wartości łączy, jest 
zgodność tematyczna powiązanych wzajemnie stron. Jednak nie należy wniosko-
wać, że wartościowe są jedynie strony zgodne tematycznie z zawartością promowa-
nego serwisu, stojące odpowiednio wysoko w rankingach.  
 Podczas oceny łączy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę możliwe zachowania 
internautów. Wyniki oceny jakości łącza w ich oczach są bliskie ocenie przeprowa-
dzanej przez wyszukiwarkę, niezależnie od tego, czy brane pod uwagę kryteria były 
ze sobą zbieżne.  
 Do poprawy wskaźnika link popularity można wykorzystać: 

 partnerską wymianę łączy, która może obejmować m.in.: wymianę samych 
linków, wymianę artykułów o zbliżonej tematyce oraz wymianę wizytó-
wek, 

 uczestnictwo w grupach i forach dyskusyjnych,  
 umieszczanie łączy w katalogach stron WWW,  
 uczestnictwo w systemach wymiany linków, 
 długotrwałą reklamę na stronach WWW,  
 sponsoring witryn. 

 Część wyszukiwarek internetowych buduje swoje indeksy, wykorzystując do 
tego celu znaczniki META znajdujące się na poszukiwanych stronach. Nie można 
jednak lekceważyć innych istotnych elementów mających wpływ na skuteczność 
pozycjonowania stron w wyszukiwarkach. Wiele wyszukiwarek pomija znaczniki 
META i zwraca znacznie większą uwagę na poszukiwane słowa kluczowe znajdują-
ce się w treści dokumentu. Inne z kolei przywiązują dużą wagę do liczby odsyłaczy 
zewnętrznych prowadzących do danej strony WWW (umieszczanych w innych 
serwisach). Duża liczba odsyłaczy prowadzących do serwisu internetowego wpływa 
na ranking strony, zwiększa także częstotliwość odwiedzania strony przez roboty. 
 Do sterowania programem wyszukiwarki wykorzystuje się znaczniki meta 
robots10: 

                                                 
10  Ibidem. 
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 index – strona zostanie zaindeksowana,  
 follow – wyszukiwarka podąży za odsyłaczami znajdującymi się na stronie,  
 noindex – strona nie zostanie zaindeksowana,  
 nofollow – wyszukiwarka nie podąży za odsyłaczami,  
 all – równoznaczne „index,follow”,  
 none – równoznaczne „noindex,nofollow”. 

 Najbardziej wskazaną, ze względu na pozycjonowanie strony, formą ustawie-
nia znaczników na każdej podstronie niewymagającej niezbędnie zaindeksowania 
(poza główną – index) jest: <meta name="robots" content="noindex,follow">11. 
Takie ustawienie spowoduje, że wyszukiwarka podąży za znajdującymi się na pod-
stronie odsyłaczami bez zbędnego indeksowania samej podstrony – zaindeksuje 
linki i zawarte na podstronie treści, a w efekcie zindeksuje całą witrynę. W ten spo-
sób podnosi się ranking serwisu WWW w wyszukiwarkach. Jeśli jednak znaczniki 
nie zostaną ustawione, wymiana linków nie będzie miała znaczenia dla robotów 
wyszukiwarek. 
 Nieuzasadniona jest postawa właścicieli witryn, którzy możliwość wymiany 
linków warunkują wyłącznie odpowiednio wysoką oglądalnością innej strony. Pod-
stawowym kryterium, które powinno decydować o wymianie, nie powinna być 
wyłącznie oglądalność, lecz jakość i tematyka prezentowanego na niej materiału. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W Polsce, podobnie jak w innych krajach, z roku na rok zwiększa się zaintere-
sowanie reklamodawców formami promocji w wyszukiwarkach. Z badań AdEx 
przeprowadzonych w 2007 roku przez IAB Polska i PwC Polska wynika, że wydat-
ki netto na reklamę w wyszukiwarkach w Polsce wyniosły 146,3 mln zł12. W 2008 
roku wydatki brutto na ten typ reklamy wyniosły 269,1 mln zł13, a w 2009 wzrosły 
do 356,98 mln zł14. W latach 2007–2009 wydatki na marketing w wyszukiwarkach 
internetowych (SEM) plasowały się na drugim miejscu, tuż za reklamą typu di-
splay.  

                                                 
11  Ibidem. 
12  D. Kaznowski, P. Kowalczyk, M. Rówińska, J. Sobolewski: Raport strategiczny IAB 

Polska. Internet 2007. Polska, Europa, Świat, IAB Polska & PricewaterhouseCoopers, maj 2008, 
s. 56. 

13  A. Garapich, P. Kowalczyk, I. Połóg, M. Rówińska, J. Sobolewski: Raport strategiczny 
IAB Polska. Internet 2008. Polska, Europa, Świat, IAB Polska & PricewaterhouseCoopers, VFP 
Communications, Warszawa, maj–czerwiec 2009, s. 60. 

14  A. Wątła (red.): Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska, Europa, Świat, 
IAB Polska & PricewaterhouseCoopers, VFP Communications, Warszawa, czerwiec 2010, s. 32. 
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 W USA w 2008 roku wydatki na SEM wyniosły 12,241 mld dol.15 W tej kwo-
cie wydatki związane z pozycjonowaniem serwisów WWW w wyszukiwarkach 
stanowiły jedynie 12,66%, reszta to koszty związane z płatną reklamą w wyszuki-
warkach internetowych.  
 W dobie kryzysu kampanie reklamowe w wyszukiwarkach internetowych 
doskonale wpisują się w oczekiwania zarówno użytkowników, jak i reklamodaw-
ców. Internautom ułatwiają dotarcie do poszukiwanych informacji, natomiast re-
klamodawcom pozwalają na precyzyjne trafianie z informacją do potencjalnych 
klientów. 
 
 
Literatura 
 
1. Badania gemiusTraffic (27.12.2010 – 2.01.2011), http://www.ranking.pl 
2. Garapich A., Kowalczyk P., Połóg I., Rówińska M., Sobolewski J.: Raport strate-

giczny IAB Polska. Internet 2008. Polska, Europa, Świat, IAB Polska & Pricewa-
terhouseCoopers, VFP Communications, Warszawa, maj–czerwiec 2009. 

3. Google, http://www.google.pl 
4. Kaznowski D., Kowalczyk P., Rówińska M., Sobolewski J.: Raport strategiczny 

IAB Polska. Internet 2007. Polska, Europa, Świat, IAB Polska & Pricewaterhou-
seCoopers, maj 2008. 

5. Kurs HTML, http://www.kurshtml.boo.pl 
6. Wątła A. (red.): Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska, Europa, 

Świat, IAB Polska & PricewaterhouseCoopers, VFP Communications, Warszawa, 
czerwiec 2010. 

7. SmartContext, http://www.smartcontext.pl 
8. Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org 
 
 
  

                                                 
15  A. Garapich, P. Kowalczyk, I. Połóg, M. Rówińska, J. Sobolewski: Raport strategiczny 

IAB Polska. Internet 2008…, op. cit., s. 76. 
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SEARCH ENGINE MARKETING AS THE IMPORTANT MARKETING 
COMMUNICATION TOOL 

 
 

Summary 
 
 Marketing communications on the Internet must include search engine marketing 
(SEM). Company’s online presence is complicated with organic search, pay-per-click 
ads, keyword phrase positioning, relevant inbound links, and the impact of site content. 
Web positioning attempts to improve rankings for relevant keywords in search engine 
results by improving a website’s structure, content, and relevant backlink count. The 
most important is website positioning costs a lot less than most other ways of marketing 
communications tools on the Internet. 
 

Translated by Magdalena Brzozowska-Woś 
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PROPOZYCJA MODELU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O KLIENTACH  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesne przedsiębiorstwa często wyrażają opinię, że podstawą i zarazem 
miarą sukcesu rynkowego jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii in-
formacyjnych. Niejednokrotnie jednak przekonują się, że samo zastosowanie no-
woczesnej technologii nie gwarantuje sukcesu, co zazwyczaj okazuje się, kiedy po 
jej wdrożeniu organizacja nie osiąga celów, które sobie w związku z tym wyzna-
czyła. Analiza przyczyn takiego stanu rzeczy pokazuje, że jest on wynikiem braku 
metodologicznego i kompleksowego podejścia do zagadnienia, a w szczególności 
braku odpowiedniego przygotowania pracowników.  
 Jedną z technologii, z którymi przedsiębiorstwa wiążą duże nadzieje na po-
prawę efektywności budowania wartości organizacji, są systemy wspierające zarzą-
dzanie wiedzą o klientach. Ich skuteczność zależy jednak nie tyle od zastosowania 
odpowiednich rozwiązań technologicznych, ale od przygotowania samej organizacji 
do realizacji procesów zarządzania wiedzą.  
 W artykule zaprezentowana zostanie propozycja modelu, który może stać się 
podstawą budowy kompleksowego systemu zarządzania wiedzą o klientach w or-
ganizacji wspieranego odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.  
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1. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa 
  
 Wiedza stanowi jeden z zasobów organizacji gospodarczej, który buduje jej 
kompetencje i warunkuje pozycję na konkurencyjnym rynku. W publikacjach  
z zakresu zarządzania wiedzą niejednokrotnie wykazuje się, że1: 

 szybka i prawidłowa reakcja na zmiany otoczenia poprzez umiejętne wyko-
rzystanie wiedzy umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie nowych 
rozwiązań, które poprawiają efektywność ich działań, 

 wiedza oraz umiejętności jej zdobywania, upowszechniania i wykorzysty-
wania stały się głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej. 

 Wiedza jest zatem priorytetowym zasobem współczesnej organizacji. W sto-
sunku do pozostałych zasobów przedsiębiorstwa wyróżniają ją dodatkowo następu-
jące właściwości2: 

 nieuchwytność – w większości tkwi w umysłach pracowników posiadają-
cych wolną wolę i jej pomiar jest trudny, 

 nieliniowość – brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów 
wiedzy a korzyściami wynikającymi z jej posiadania, 

 niestabilność – w każdej chwili może zniknąć, 
 niewyczerpalność – nie jest zużywana, wręcz odwrotnie – zwiększa się  

w trakcie jej wykorzystywania, 
 symultaniczność – w tym samym czasie może być wykorzystywana przez 

różne procesy, 
 ma szeroki zasięg wpływów w organizacji („wiedza” – to władza), 
 nie zawsze może być kupiona i bardzo często charakteryzuje się długim 

czasem gromadzenia. 
 Te wszystkie cechy wiedzy sprawiają, że należy ją uznać za strategiczny za-
sób każdej organizacji. Według J. Jeżaka bowiem cechy charakteryzujące zasób 
strategiczny to3: użyteczność w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej, uni-
katowość, trudność imitacji, brak strategicznych substytutów. 
 Świadomość znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji w polskich przedsię-
biorstwach nieustannie rośnie. Świadczą o tym między innymi wyniki badań prze-
prowadzonych przez W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowską i M. Wańtu-

                                                 
1  J. Mazur, M. Rószkiewicz, M. Strzyżewska: Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne 

przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. 

2  Por. W. Karwowski: Zarządzanie wiedzą, cz. 1, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Prakty-
ka” 2004, nr 11, http://www.ciop.pl/13559; W.M. Grudzewski, I. Hejduk: Zarządzanie wiedzą  
w organizacjach, „E-mentor” 2005, nr 1. 

3  J. Jeżak: Strategic management – mechanistic and organic approach, w: S. Wilmańska-
Sosnowska (red.): Management sciences and knowledge based society, Łódź 2004, s. 174, za:  
B. Kaczmarek, W. Walczak: Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie 
multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 24–33. 
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chowicz, a zaprezentowane w tabeli 1. Wynika z nich, że spośród 70 przebadanych 
przedsiębiorstw 64% uważa, że wiedza ma bardzo istotne znaczenie w budowaniu 
trwałej przewagi konkurencyjnej. Jedynie jedno przedsiębiorstwo oceniło, że wie-
dza ma znaczenie zupełnie nieistotne. 
 

Tabela 1 
Ocena ważności czynników w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej 

 

Czynnik 
Zupełnie 
nieistot-
ne 1 (%) 

Niezbyt 
istotne 2 

(%) 

Dość 
istotne 3 

(%) 

Istotne 4 
(%) 

Bardzo 
istotne 5 

(%) 

Nie mam 
zdania 

(%) 

Średnia 
ocena 

Wiedza 1,43 1,43 4,29 27,15 64,29 1,43 4,54 
Innowacje 1,43 2,86 10,0 27,15 54,29 4,29 4,36 
Przedsiębior-
czość 

1,43 2,86 15,7 22,86 55,72 1,43 4,31 

Zaufanie 1,43 2,86 10,0 40,0 44,29 1,43 4,25 
Kultura organi-
zacyjna 

1,43 2,86 20,0 52,86 22,86 0,00 3,93 

Przywództwo 2,86 7,15 21,4 38,58 30,0 0,00 3,86 
Wartość przed-
siębiorstwa 

2,86 7,15 20,0 51,43 18,58 0,00 3,76 

Sieciowość 5,72 10,00 31,4 27,15 14,29 4,29 3,49 
Wirtualizacja 4,29 10,00 40,0 27,15 14,29 4,29 3,39 
Ekologia 5,72 24,29 45,7 18,58 5,72 0,00 2,95 

 
Źródło:  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: W kierunku za-

rządzania drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współcze-
snego przedsiębiorstwa, „E-mentor” 2010, nr 1. 

 
 
2. Rodzaje wiedzy w organizacji 
 
 Wiedza w organizacji zazwyczaj jest heterogeniczna. W literaturze spotkać 
można wiele prób klasyfikacji wiedzy. Przykłady typologii zestawione zostały  
w tabeli 2. 
 Z punktu widzenia podjętych w pracy rozważań istotnym kryterium podziału 
wiedzy jest jej przedmiot. Ze względu na to kryterium można wskazać cztery pod-
stawowe obszary, wokół których koncentruje się wiedza przedsiębiorstwa. Są to4: 

 wiedza o klientach,  
 wiedza o produktach i usługach,  
 wiedza o konkurencji,  
 wiedza o funkcjonowaniu rynku.  

                                                 
4  D. Buchnowska: Lokalizacja wiedzy o kliencie, w: A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutow-

ski, J. Żurek (red.): Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010. 
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 Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg więk-
szości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wyko-
rzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi 
konkurencyjnej. Z drugiej jednak strony powoduje również potrzebę zarządzania 
nią5.  

Tabela 2 
Wybrane typologie wiedzy 

 
Autorzy Kryterium wyróżniania Typy wiedzy 

Scheler (1926) Sposób nabywania wiedzy Instrumentalna, intelektualna, 
duchowa 

Anderson (1975),  
Squire (1987), Fayol (1994) 

Przedmiot wiedzy oraz związane 
z tym formy przechowywania 
i mechanizmy wydobywania 

Deklaratywna, proceduralna, meta-
wiedza 

Palanyi (1996) Postać wiedzy Jawna, cicha 
Savage (1996), 
Lundvall, Johnson (1994), 
Tama (1999) 

Czego dotyczy wiedza Wiedzieć jak, wiedzieć kto, wie-
dzieć co, wiedzieć dlaczego, wie-
dzieć kiedy, wiedzieć gdzie 

Nonaka, Toyama, Konno 
(2000) 

Typy aktywów wiedzy Doświadczalna, konceptualna, 
syntetyczna, rutynowa 

Gamble, Blackwell (2001) Sposób prezentacji wiedzy Spersonalizowana, opisana, osa-
dzona 

Flakiewicz (2002) Źródło zdobywania wiedzy Teoretyczna, empiryczna, sterująca 
Tiwana (2003) Poziom zaawansowania wiedzy Podstawowa, zaawansowana, 

innowacyjna 

 
Źródło:  opracowanie na podstawie: K. Perechuda (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsię-

biorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 15; A. Tiwana: 
Przewodnik po zarządzaniu wiedzą: e-biznes i zastosowania CRM, Placet, War-
szawa 2003; W. Flakiewicz: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowa-
nia, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002. 

 
 
3. Model zarządzania wiedzą o klientach 
 
 Zarządzanie wiedzą jest jasno określonym i systematycznym zarządzaniem 
istotną dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, 
organizowania, dyfuzji, zastosowań i eksploatacji wiedzy, realizowanymi w dążeniu 
do osiągnięcia celów organizacji6. W przypadku zarządzania wiedzą o kliencie 

                                                 
5  D. Buchnowska, Serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach,  

w: J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.): Systemy informacyjne w zarządza-
niu. Zastosowania praktyczne, Wrocław 2010. 

6  S. Wrycza  (red.): Informatyka dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, PWE, War-
szawa 2010, s. 459. 



Dorota Buchnowska 662 

podstawowym celem jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez wartości do-
starczane klientowi7.  
 Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodolo-
gicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządza-
nia wiedzą. Dlatego też na rysunku 1 zaprezentowano, bazujący na podejściu proce-
sowym, autorski model zarządzania wiedzą o klientach8. 
 Punktem wyjścia jest zdefiniowanie celów zarządzania wiedzą o klientach 
właściwych dla danej organizacji. Cele te są podstawą procesu lokalizowania wie-
dzy o klientach. Lokalizowanie wiedzy to inaczej identyfikacja źródeł, z których 
można ją pozyskać. Ale zanim „właściwa” lokalizacja wiedzy o kliencie się roz-
pocznie, należy odpowiedzieć na pytanie, jakie informacje są istotne z punktu wi-
dzenia realizacji określonych wcześniej celów. 
 Kolejna faza to określenie luki wiedzy, czyli wskazanie tej jej części, która nie 
jest w posiadaniu organizacji. Dla niej należy zdefiniować możliwe źródła oraz 
metody pozyskania. W procesie lokalizowania wiedzy wykorzystuje się mapy wie-
dzy, wśród których wyróżnić można mapy zasobów informacji, topograficzne mapy 
wiedzy oraz mapy źródeł wiedzy. 
 Pozyskiwanie wiedzy jest procesem transferu wiedzy z otoczenia organizacji 
do jej wnętrza, jak i procesem zdobywania wiedzy ze źródeł wewnętrznych, a więc 
od swoich współpracowników, z dokumentacji i baz danych, dostępnych książek  
i czasopism9. W zależności od tego, czy źródłem jest człowiek, czy też zbiór da-
nych, odpowiednio mówi się o nabywaniu lub odkrywaniu wiedzy.  
 Rozwijanie wiedzy to proces uzupełniający pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz. 
Obejmuje on między innymi kreowanie nowych produktów lepiej zaspokajających 
potrzeby klienta oraz usprawnianie procesów celem podniesienia wartości oferowa-
nych klientowi. Aby proces rozwoju wiedzy w organizacji przebiegał sprawnie, 
pracownicy muszą10:  

 chcieć współpracować z klientami i rozwijać wiedzę, 
 mieć warunki do rozwijania wiedzy, 
 mieć wsparcie przełożonych w dążeniu do rozwijania wiedzy, 
 mieć dostęp do źródeł wiedzy, 
 wiedzieć po co, jak i jaką wiedzę rozwijać. 

                                                 
7  B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i stra-

tegie, Poltext, Warszawa 2010, s. 142. 
8  Model zarządzania wiedzą o klientach został zaprezentowany również w: M.S. Zanjani, 

R. Rouzbehani, H. Dabbagh: Proposing a Conceptual Model of Customer Knowledge Manage-
ment: A Study of CKM Tools in British Dotcom, w: World Academy of Science, Engineering and 
Technology 2008, vol. 38, http://www.waset.org/journals/waset/v38/v38-54.pdf. Autorzy wyróż-
nili następujące procesy: planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie. 

9  B. Mikuła: Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „E-mentor” 2006, nr 5. 
10  Por. I. Figurska: Rozwijanie wiedzy pracowników organizacji w teorii i praktyce, 

http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/75/6.pdf 
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 Dzielenie się wiedzą dotyczy wymiany wiedzy pomiędzy poszczególnymi 
pracownikami i jednostkami organizacyjnymi. Jest to proces, który w największym 
stopniu uzależniony jest od kultury organizacyjnej firmy.  
 Wykorzystanie wiedzy o klientach to efekt realizacji wszystkich pozostałych 
procesów. Od jego jakości zależy poziom osiągnięcia celów zarządzania wiedzą  
o klientach, a zarazem realizacji strategii przedsiębiorstwa. Podobnie jak proces 
dzielenia się wiedzą, największą rolę odgrywa w nim czynnik ludzki. 
 

 
Rys. 1.  Model zarządzania wiedzą o klientach  

Źródło:  opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Zaprezentowany model zarządzania wiedzą o klientach może być podstawą 
wdrażania oraz doskonalenia strategii przedsiębiorstwa skoncentrowanej na uzy-
skiwaniu przewagi konkurencyjnej poprzez kreowanie i dostarczanie wartości 
klientom.  
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PROPOSING A MODEL OF CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT 
 
 

Summary 
 
 Knowledge about customers is a key asset and sustainable source of competitive 
advantage in the digital economy. The main purpose of this paper is to present the inte-
grated model of customer knowledge management. This model should help to under-
stand how manage of organizational knowledge about customer to improve customer 
value. 
 

Translated by Dorota Buchnowska 
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MODEL ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI W E-COMMERSIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Niniejsze opracowanie w syntetyczny sposób przedstawia propozycję modelu 
zarządzania relacjami z klientami w firmach e-commerce’owych.1 Model ten opiera 
się na postrzeganiu relacji firmy z klientem jako wymiany wartości2. W procesie 
wymiany firmy dostarczają klientom wartości, otrzymując w zamian wartości od 
klientów, co znalazło rozwinięcie w wielu modelach konkurowania wartościami dla 
klientów. Do ważniejszych należy zaliczyć modele stworzone przez R. Korduple-
skiego i J. Simona3, S. Baker4, a w literaturze polskiej B. Dobiegałę-Koronę5  
i M. Szymurę-Tyc6. Koncepcja tworzenia wartości dla klienta pojawia się również 

                                                 
1  Dogłębniejszy opis wielu wątków poruszonych w niniejszym referacie znajduje się  

w publikacjach autora dostępnych na blogu doligalski.net 
2  R.P. Bagozzi: Marketing as Exchange, „Journal of Marketing” 1975, vol. 39; R.L. Mil-

ler, W. F. Lewis: Stakeholder Approach to Marketing Management Using the Value Exchange 
Models, „European Journal of Marketing” 1991, vol. 25. 

3  R. Kordupleski, J. Simpson: Mastering Customer Value Management, Pinnaflex Educa-
tional Resources 2003. 

4  S. Baker: New Consumer Marketing: Managing a Living Demand System, Wiley 2003. 
5  B. Dobiegała-Korona: Wartość klienta czy wartość dla klienta?, „Kwartalnik Nauk  

o Przedsiębiorstwie” 2006, nr 1(1);  B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowa-
nie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004. 

6  M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 
i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006. 



Model zarządzania relacjami z klientami w e-commersie 667

w publikacjach D. Peppersa i M. Rogers, w których akcentują oni zindywidualizo-
wany i bazujący na współpracy charakter relacji7.  
 W zakresie literatury dotyczącej budowy relacji z klientami w e-commersie 
zauważalny jest poważny brak publikacji tłumaczących ten proces. Większość do-
stępnych publikacji utrzymana jest w węższym ujęciu i pomija aspekty bardziej 
ogólne. G. Verona i E. Prandelli przedstawili przywiązanie i koszty zmiany dostaw-
cy jako przesłanki przewagi konkurencyjnej firm w Internecie8. Interesujące jest 
również powiązanie przez R. Amita i Ch. Zotta sposobu kreacji wartości w przed-
sięwzięciach internetowych z teoriami przedsiębiorstwa9. 
 
 
1. Wymiana wartości między firmą a klientem  
 
 Autor proponuje następującą kategoryzację wartości dla klienta dostarczanych 
przez firmy e-commerce’owe: wartość celu, wygody, indywidualizacji, komunika-
cji, społeczności i bezpieczeństwa (rysunek 1). Wartość celu wynika ze zdolności 
firmy do zaspokojenia potrzeb klienta zgodnie z oczekiwaniami. Wartość wygody 
odnosi się do postrzeganej łatwości inicjowania i kontynuowania wygody z firmą. 
Wartość indywidualizacji opisuje zdolność firmy do dostarczenia klientowi warto-
ści dostosowanych do jego potrzeb. Wartość komunikacji odnosi się do umiejętno-
ści firmy dostarczenia klientowi informacji, jakich aktualnie potrzebuje, a także 
wysłuchania go. Wartość społeczności wynika z możliwości komunikacji lub inte-
rakcji z innymi klientami firmy lub użytkownikami jej produktów. Wartość bezpie-
czeństwa odnosi się do niskiego poziomu ryzyka wynikającego z relacji z firmą. 
 Analizując wymianę wartości z perspektywy wartości dostarczanych firmom 
przez klientów autor wyróżnia: przychody; dane, informacje i wiedzę; wartości dla 
innych grup klientów (na rynkach wielostronnych); współtworzenie wartości; ko-
munikacje nieformalną; korzyści wizerunkowe; korzyści efektu skali; korzyści 
efektu sieciowego (wzrost wartości dla klienta wynikający z większej liczby osób 
używających danego produktu)10. 
 

                                                 
7  D. Peppers, M. Rogers: Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive 

Age, Curency Doubleay 1997. 
8  G. Verona, E. Prandelli: A Dynamic Model of Customer Loyalty to Sustain Competitive 

Advantage on the Web,  „European Management Journal” 2002, vol. 20, no. 3. 
9  R. Amit, Ch. Zott: Value Creation in e-Business, „Strategic Management Journal” 2001, 

vol. 22. 
10  T. Doligalski: Efekty sieciowe a strategie produktowe, „Marketing i Rynek” 2010, nr 11. 
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Rys. 1.  Model wymiany wartości między firmą a klientem w Internecie 

Źródło:  opracowania własne. 

 
 
2. Model zarządzania relacjami z klientami w firmach e-commerce’owych 
 
 Proponowany model obejmuje pięć etapów. Są nimi: definiowanie, kształto-
wanie, komunikowanie i dostarczanie wartości, a także generowanie wartości dla 
firmy (rysunek 2). 
 Definiowanie wartości jest pierwszym etapem zarządzania wartością klienta, 
w ramach którego przyjmuje się decyzje dotyczące wyboru grupy docelowej oraz 
oferowanej im kompozycji wartości. Celem działań w ramach definiowania warto-
ści jest osiągnięcie przewagi wyróżniającej, czyli, jak podaje P. Doyle, postrzeganej 
przez klientów różnicy w wartościach im oferowanych, która powoduje, że klienci 
firmy wybierają spośród innych jej ofertę11. 
 Problemem wielu sklepów internetowych może być osiągnięcie wspominanej 
przewagi wyróżniającej. Wynikać to może z dużej liczby sklepów oferujących wy-
brane kategorie produktów w Internecie (np. sprzęt RTV/AGD, komputery, książki, 
muzyka, rezerwacje hoteli).  
 

                                                 
11  P. Doyle: Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 91. 
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Rys. 2.  Model zarządzania relacjami z klientami w e-commersie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Sklepy internetowe koncentrują się raczej na określonej jednej kategorii pro-
duktowej oferowanej różnym klientom (wina, sprzęt fotograficzny) niż oferowaniu 
wielu kategorii produktów wybranemu segmentowi klientów. W konsekwencji do 
opisu grupy docelowej w sklepach internetowych często używa się kryterium po-
trzeby klienta (np. osoby pragnące nabyć dane dobro przez Internet), a w mniej-
szym stopniu kryteriów demograficznych. W przypadku firm tradycyjnych dodaniu 
Internetu jako kolejnego kanału dystrybucji nie towarzyszy zazwyczaj istotna rede-
finicja grupy docelowej. Grupa docelowa poszerzana jest bowiem o klientów, któ-
rzy ze względu na różnego rodzaju ograniczenia (np. niedogododna lokalizacja, 
brak czasu) nie korzystali z dotychczasowych kanałów marketingowych.  
 Wybór grupy docelowej komplikuje się, gdy firma działaja na tzw. rynku 
wielostronnym (multi-sided markets) i w procesie wymiany wartości potrzebuje 
przynajmniej dwóch różnych grup klientów, pomiędzy którymi występuje ze-
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wnętrzny efekt sieciowy12. Do takich firm należą aukcje internetowe (kupujący  
i sprzedający), porównywarki cen (kupujący, sklepy internetowe), pośrednicy in-
formacyjni (tzw. firmy infomediary – kupujący, sprzedający, reklamodawcy).  
 Istotą kształtowania wartości jest zapewnienie zasobów, kompetencji oraz 
rozwiązań organizacyjnych, tak aby firma była w stanie dostarczyć wybranej grupie 
docelowej kompozycję wartości określoną na etapie definiowania.  
 Komunikowanie wartości klientom jest trzecim etapem w procesie rozwoju 
relacji z klientami. Obejmuje ono przyciąganie potencjalnych klientów oraz budo-
wę ich zaufania do firmy.  
 Powszechnie uważa się, że Internet to medium, w którym dominuje strategia 
komunikacji pull, zgodnie z którą to internauci są inicjatorami relacji, które nawią-
zują przez wyszukiwanie informacji o firmach, zadawanie zapytań ofertowych itd.13 
Warto zauważyć, że działania typu push (polegające na bezpośrednich działaniach 
wywierających wpływ na potencjalnych klientów w celu nakłonienia ich do zakupu 
produktu lub zmiany postrzegania firmy) są również prowadzone w Internecie, choć 
raczej przez większe firmy. 
 Promocja w Internecie umożliwia różnorakie ukierunkowanie (targetowanie, 
profilowanie) przekazu marketingowego na określoną grupę klientów i minimaliza-
cję kontaktu z odbiorcami spoza grupy docelowej. Profilowanie przekazu odbywać 
się może na podstawie m.in.: miejsca emisji przekazu, profili użytkowników, in-
formacji pochodzących z badań internautów oraz zachowania użytkownika.  
 W procesie przyciągania klientów niezwykle istotną rolę odgrywa komunika-
cja nieformalna. Pojęcie to oznacza wymianę informacji na temat produktów lub 
firm, prowadzoną przez osoby niepowiązane z tymi firmami14.  
 W przypadku relacji klienta z firmą opartej na wykorzystanie Internetu rośnie 
rola zaufania, co związane jest ze wzrostem postrzeganego ryzyka relacji. Zanie-
dbanie budowy zaufania skutkować może jego brakiem, ten zaś jest główną przy-
czyną, z powodu której internauci wstrzymują się od dokonywania zakupów on- 
-line, korzystania z usług internetowych oraz przekazywania informacji wrażli-
wych15. Z wielu badań wynika, że reputacja sprzedawcy wpływa pozytywnie za-
równo na cenę, jak i prawdopodobieństwo zakupu16.  

                                                 
12  S. Silverthorne: New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z A. Hagiu), Har-

vard Business School, Working Knowledge, http://hbswk.hbs.edu/item/5237.html (20.02.2011). 
13  D. Williams: Going from push to pull, „Brand Strategy”, February 2007. 
14  Por. A.M. Kłopocka: Komunikacja nieformalna na rynku usług bankowych, „Bank  

i Kredyt”, kwiecień 2006. 
15  S. Wang, S.E. Beaty, W. Foxx: Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, 

„Journal of Interactive Marketing”, Winter 2004, vol. 18. 
16  Ch. Dellarocas: The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online 

Feedback Mechanisms, „Management Science” 2003, vol. 49, no. 10; T. Obłój, Inwestowanie w 
reputację nie zawsze jest opłacalne, „Harvard Business Review”, październik 2006. 
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 Kolejnym etapem jest dostarczanie wartości klientom. Relacje z klientami 
mogą przybrać różne postacie. Stąd też rodzi się potrzeba różnicowania klientów, 
czyli podziału na grupy obejmujące klientów o podobnych potrzebach i w zbliżony 
sposób reagujące na działania firmy.  
 Następnie ma miejsce część transakcyjna, czyli wymiana wartości. Wiązka 
wartości, która stanowi przedmiot wymiany w relacjach firm w Internecie, zmienia 
się w porównaniu z wartościami dostarczanymi w tradycyjnej gospodarce.  
 Przez zwiększanie zaangażowania klienta rozumiane jest zwiększanie zakresu 
wartości będących przedmiotem wymiany między firmą a klientem. Oznacza ono 
większy zakres zarówno wartości generowanych przez klienta na rzecz firmy, jak  
i wartości dostarczanych klientom przez firmę. Niebanalnym problemem z zakresu 
zwiększenia zaangażowania klientów w sklepach internetowych jest zwiększanie 
konwersji oglądających w kupujących, czyli skłonienie internautów odwiedzają-
cych sklep internetowy do tego, żeby dokonywali zakupów. 
 Interesujące są wnioski z badań dotyczących budowy lojalności klientów  
w relacjach z firmą z wykorzystaniem Internetu. Z analizy wielu badań wynika, że 
na lojalność klientów w e-commersie wpływają następujące zmienne: satysfakcja  
i zaufanie klienta, doświadczenia klienta, wartości dla klienta i koszty zmiany do-
stawcy17.  
 Ostatnim wyróżnionym etapem jest generowanie wartości dla firmy. W przy-
padku firm e-commerce’owych występuje najbardziej tradycyjny model wymiany: 
klienci płacą za wartości otrzymywane od firm. Istotne jest dostrzeganie pełnego 
strumienia wartości od klienta i zarządzanie nim w taki sposób, aby przyczyniało 
się to w największym stopniu do osiągnięcia celów organizacji, jakimi mogą być 
wzrost wartości firmy lub zysk osiągany przez właściciela. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W referacie przedstawiono w syntetyczny sposób propozycję modelu opisują-
cego zarządzanie relacjami z klientami w firmach e-commerce’owych. Zapropono-
wany model nawiązuje do koncepcji wymiany wartości pomiędzy klientem a firmą, 
a także do koncepcji konkurowania wartościami dla klienta. Przedmiotem dalszych 
badań może być rola poszczególnych etapów w osiąganiu przewagi konkurencyjnej 
przez różnego rodzaju typy firm e-commerce’owych. 
 
 

                                                 
17  T. Doligalski: Podejścia do badań lojalności klientów handlu elektronicznego, referat 

zgłoszony na konferencję Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących na terenie Polski, UMK, 21–23 września 2011. 
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CONCEPTUAL MODEL OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
IN E-COMMERCE 

 
 

Summary 
 
 The paper presents a conceptual model of customer relationship management in  
e-commerce companies. The proposed model refers to the concept of value exchange 
between a company and a customer, as well as to the concept of delivering values to 
customers. 
 

Translated by Tymoteusz Doligalski 
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Wprowadzenie 
 
 Wzrastające potrzeby i wymagania klientów, coraz większa świadomość eko-
nomiczna i informatyczna oraz nasilająca się konkurencja powodują, że informacja, 
będąca produktem technologii informatycznych, stanowi konieczny warunek osią-
gania pozacenowej przewagi konkurencyjnej1. 
 Rdzeniem systemu informatycznego wspomagającego sprzedaż i marketing 
jest bank danych o klientach, zawierający informacje o aktualnych, jak i potencjal-
nych klientach. Ponadto system ten powinien zawierać informacje o podejmowa-
nych w firmie działaniach marketingowych. Zawarte w nim dane powinny stanowić 
spójną całość. Należy podkreślić, że baza danych o klientach stanowi główny zasób 
informacyjny o nabywcach, który może być wykorzystywany na różne sposoby. 
Do najważniejszych funkcji w ramach tej bazy należy zaliczyć:2 

 magazynowanie listy rzeczywistych oraz potencjalnych klientów, 

 eliminowanie powtórzeń oraz weryfikowanie adresów, 

 różnicowanie ze względu na prawdopodobieństwo dokonania zakupu, 

 segmentacja rynku, 

 prowadzenie kartotek klientów, 

 korespondencja bezpośrednia, 

                                                 
1  H. Mruk (red.): Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 

2002, s. 179. 
2  Ibidem, s. 185–186. 
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 wykonywanie sprawozdań. 
 Do głównych narzędzi informatycznych stosowanych w procesie komuniko-
wania się zalicza się: łatwo edytowalne dokumenty elektroniczne, multimedia, sieci 
komputerowe, które pozwalają na korzystanie z poczty elektronicznej, wideokonfe-
rencji, stron WWW, grup dyskusyjnych oraz sieć Internet3. 
 Internet oddziałuje na wszystkie obszary gospodarki. Przyczynia się do po-
wstania nowych form działania firm (wirtualne organizacje), zmusza tradycyjne 
media do ponownego zdefiniowania swojej działalności. Internet to medium, które 
wywiera coraz większy wpływ także na działania w obszarze marketingu.  
 Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie sieci Internet w komunikacji 
marketingowej, która w literaturze przedmiotu jest określana jako proces wymiany 
informacji między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, służący do realizacji 
określonej strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo. W odróżnieniu od pro-
mocji, gdzie strumień informacji płynie głównie od przedsiębiorstwa do nabywcy, 
komunikacja marketingowa zakłada swobodny przepływ informacji w obie strony, 
jest zatem pojęciem szerszym od pojęcia promocji w jej klasycznym brzmieniu4. 
 
 
1. Istota komunikacji marketingowej 
 
 W ostatnich latach środowisko komunikacji marketingowej doświadczyło 
dwóch głównych zmian: 

 fragmentaryzacji tradycyjnych mediów (pojawienie się telewizji satelitar-
nej, cyfrowej, kanałów tematycznych kierowanych do wąskiej grupy od-
biorców); 

 pojawienia się nowych sposobów komunikacji (np. product placement, in-
teraktywne media elektroniczne). 

 W wyniku tych zmian pojawiła się mnogość i różnorodność dostępnych opcji 
kontaktu z klientami. Oprócz tradycyjnie pojmowanej reklamy pojawiła się reklama 
interaktywna.  
 Należy podkreślić, że zadaniem komunikacji marketingowej jest takie skon-
struowanie przekazu, aby jego odbiorca podjął oczekiwane przez nadawcę działa-
nia. Wymiana informacji wywołuje u odbiorcy reakcje na komunikat, między in-
nymi dekodowanie, przyswajanie oraz wartościowanie. Stosowanie różnorakich 
technik perswazji ma na celu wzmocnienie siły nadawanego przekazu. Jednakże 
mają one szansę odnieść zamierzony sukces tylko wtedy, gdy nadawca (już na eta-
pie projektowania przekazu) uwzględni cechy psychologiczne, demograficzne, 

                                                 
3  Ibidem, s. 188. 
4  B. Szymoniuk (red.): Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Wydawnictwo 

PWE, Warszawa 2006, s. 15. 
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kulturowe, społeczne oraz ekonomiczne właściwe danemu odbiorcy (danej grupie 
odbiorców)5. Podobnie jest z doborem mediów, które mają stanowić nośnik sperso-
nalizowanego przekazu. 
 
 
2. Personalizacja  
 
 Ewolucja komunikacji marketingowej i rozwój mediów, jak już wcześniej 
wskazano, umożliwiły zaawansowaną personalizację przekazów w czasie rzeczywi-
stym. Personalizacja jest obecnie dominującym trendem w e-marketingu. Internet 
oferuje wiele efektywnych form indywidualizacji przekazów i produktów, co może 
pomóc przedsiębiorstwu stać się bardziej konkurencyjnym. Możliwości, jakie daje 
Internet, umożliwiają coraz lepszą komunikację z klientami oraz pozwalają na 
szybsze reagowanie na zmiany w ich zachowaniach. 
 Dzięki wykorzystaniu narzędzi, jakie oferuje Internet, możliwe jest stworzenie 
wrażenia osobistej bliskości z zainteresowanym udziałem w doświadczeniach ofe-
rowanych przez firmę oraz jej produkty. Jednak przede wszystkim Internet jest 
nieograniczoną platformą kontaktu osób, które w nim przebywają. Bariery znikają  
i obecnie każdy możne kontaktować się z każdym za jego pośrednictwem. Dla firm 
kluczowy powinien być udział w procesie komunikacji, który zachodzi między 
użytkownikami sieci. Bez niego będą skazane na to, że opinia o nich będzie kre-
owana bez ich udziału. 
 W kontekście budowania relacji z otoczeniem Internet jest cennym narzę-
dziem z trzech powodów:6 

 daje możliwość kierowania ceny, po niewielkim koszcie, do indywidualne-
go odbiorcy, 

 zastępuje jednokierunkową transmisję przekazu – znaną z marketingu tra-
dycyjnego – dwustronną wymianą między nabywcami, 

 umożliwia działanie w czasie rzeczywistym. 
 Wyrazem powyższych możliwości powinien być dialog z klientem, słuchanie 
jego potrzeb i opinii, a następnie odpowiadanie na nie. W ten sposób można zyskać 
lojalnych klientów, darzących zaufaniem dane przedsiębiorstwo i ceniących jego 
usługi. A zatem poprzez budowę właściwie funkcjonujących kanałów komunikacji 
z klientem możliwe staje się osiąganie przewagi konkurencyjnej.  
 Można wskazać na pięć warunków efektywnego zarządzania relacjami  
z klientami:7 

                                                 
5  G. Rosa: Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2005, s. 42. 
6  A. Tiwana: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa 2003, s. 36.  
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 dobrze rozwinięte procedury marketingowe, 
 łatwość gromadzenia nazwisk, adresów i informacji o zachowaniach zwią-

zanych z zakupem, 
 możliwość gromadzenia danych o powtarzających się zakupach w momen-

cie sprzedaży, 
 umiejętność tworzenia i przeszukiwania własnych baz danych, 
 możliwość zaoferowania programu nagradzania stałych klientów, przyno-

szącego wymierne korzyści obu stronom. 
 Zarządzanie relacjami z klientami pozwala zdefiniować klientów: kim fak-
tycznie są klienci firmy, jak się zachowują oraz jakie są ich preferencje i dotąd 
niezaspokojone potrzeby. Wnikliwa analiza i znajomość tych zagadnień pozwala 
właściwie, spójnie i szybko reagować na pojawiające się zapotrzebowanie ze strony 
klienta. Należy podkreślić, że gromadzenie informacji o klientach powinno odby-
wać się w sposób ciągły. Tylko takie dane stworzą pełen obraz preferencji klientów, 
dzięki czemu pozwolą przewidywać ewentualne zmiany i w porę reagować na nie. 
 Przedsiębiorstwa stosujące marketing indywidualny zbierają informacje  
o klientach i kontaktują się z każdym z osobna w celu stworzenia trwałych, osobi-
stych relacji komercyjnych. W gospodarce elektronicznej oferta bazująca na wiedzy 
stymuluje rosnące przychody. Choć koszt produkcji pierwszej jednostki jest dość 
wysoki, koszty produkcji kolejnych jednostek są niemal zerowe. Wiedzę o klien-
tach dostarczają przedsiębiorstwu oni sami, a informacje mogą być zbierane na 
wiele sposobów, m.in. za pomocą:8 

 ankiet, 
 formularzy rejestracji (np. w newsletterze, założenie konta użytkownika  

w serwisie), 
 śledzenia historii zakupów i odwiedzanych stron, 
 statystyki ruchu na stronach WWW, 
 obserwowania komentarzy i opinii na forach,  
 systemów zbierania informacji zwrotnej (np. sugester.pl, uservoice.com),  
 śledzenia liczby kliknięć linków przesyłanych e-mailingiem, 
 komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. 

 Wszystkie wymienione sposoby mogą być stosowane zarówno indywidualnie, 
jak i łącznie, w różnorakich kombinacjach. 
 Indywidualizacja oferty polega na takim jej dostosowaniu, aby jak najlepiej 
odpowiadała potencjalnej grupie odbiorców danego produktu (usługi), wyodrębnio-
nej na bazie psycho- i demograficznych danych. Personalizacja idzie o krok dalej  
– można powiedzieć, że tu oferta dopasowywana jest nie tylko na poziomie cech 

                                                                                                                        
7  D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler: Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza 

Placet, Warszawa 2002, s. 95. 
8  A. Tiwana: Przewodnik po zarządzaniu…, op. cit. 
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(zachowań) danej grupy odbiorców, ale także na poziomie pojedynczego odbiorcy  
z tej grupy.  
 Celem personalizacji jest wywołanie u odbiorcy poczucia, że dana oferta jest 
skierowana tylko do niego – ma on się poczuć kimś wyjątkowym. To z kolei pro-
wokuje go do skorzystania z oferty.  
 Personalizacja przekazów w cyfrowym świecie wbrew pozorom nie jest jed-
nak bardzo trudna do stosowania, wymaga jedynie specyficznych warunków. Pod-
stawą jej wykorzystania jest posiadanie odpowiednich danych na temat odbiorcy  
i odpowiedniej technologii służącej do ich zbierania oraz przetwarzania (np. formu-
larz rejestracji w serwisie internetowym). W obu tych kwestiach szczególną rolę 
zaczynają odgrywać bazy informacji o klientach.  
 
 
3. Korzyści personalizacji w komunikacji marketingowej 
 
 Korzyści, jakie czerpie odbiorca z personalizacji w tradycyjnych i elektro-
nicznych relacjach z klientem indywidualnym, to przede wszystkim:9 

 możliwość korzystania z promocji, 
 sprawna obsługa, 
 możliwość prenumerowania biuletynu zgodnego z preferencjami (w przy-

padku portalu np. finanse, porady, rozrywka), 
 sprawny dostęp do interesującej oferty elektronicznego sklepu, 
 możliwość kompozycji indywidualnej strony z dostępnych treści, 
 szybki dostęp do poszukiwanych zasobów, 
 spójność personalizowanej komunikacji we wszystkich kanałach elektro-

nicznych, 
 możliwość składania zamówień na nietypowe produkty (np. własna kom-

pozycja elementów butów firmy Nike lub zamawianie indywidualnego 
druku książki w wydawnictwie Helion). 

 Wśród korzyści, jakie uzyskuje organizacja, można z kolei wymienić:  
 możliwość zdefiniowania grupy docelowej, 
 budowanie własnej bazy adresowej, 
 zainicjowanie i podtrzymanie sprawnego procesu komunikacyjnego z okre-

ślonymi użytkownikami, 
 szansę na pozyskanie lojalności klienta, 
 generowanie ponownych wizyt sieciowych odbiorców, zdobycie zadowo-

lenia klienta, które może być źródłem najefektywniejsze reklamy rozpo-
wszechnianej drogą rekomendacji, 

                                                 
9  J. Stasieńko: System informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami, 

http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/V/Stasienko.pdf 
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 konkurencyjność wobec firm niestosujących podobnych praktyk personali-
zacyjnych, 

 możliwość udostępniania zdefiniowanej płaszczyzny reklamowej, 
 zdobycie pozytywnych opinii na temat strony lub firmy, 
 pozyskanie uwagi licznego audytorium internetowego, 
 zdobycie uznania wśród społeczności internetowej za unikatowość świad-

czonych usług. 
 Ważną zaletą Internetu jest również możliwość śledzenia tego, co dany użyt-
kownik robi w serwisie, a nawet w innych miejscach w sieci. Ograniczając się do 
własnego serwisu, firma może zebrać szereg informacji o użytkownikach już na 
etapie rejestracji (jeżeli oferuje taką funkcjonalność), wykorzystując do tego celu 
odpowiednio skonstruowany formularz rejestracyjny.  
 
 
4. Formy spersonalizowanej reklamy10  
 
 Rekomendacje oferty w e-sklepach 
 Rekomendacje, inaczej polecenia, polegają na sugerowaniu użytkownikowi, 
jakie inne produkty (usługi, artykuły) mogą go jeszcze zainteresować. Najpow-
szechniej tego typu rekomendacje wykorzystywane są w serwisach informacyjnych 
i na blogach oraz – szerszej – w branży e-commerce’owej.  
 E-mail marketing 
 Personalizacja jest również coraz częściej wykorzystywana w e-mail marke-
tingu. Podobnie jak w przypadku reklam w serwisach, tak i tutaj można wykorzy-
stać imię użytkownika oraz jego dane pochodzące z profilu. Możliwa jest również 
automatyczna, uwzględniająca płeć odbiorcy, odmiana treści wiadomości – zarów-
no samego zwrotu powitalnego, jak i poszczególnych słów w tekście.  
 Personalizacja w wyszukiwarkach 
 Twórcy najpopularniejszej obecnie w Polsce wyszukiwarki internetowej Goo-
gle kierunkiem jej rozwoju uczynili spersonalizowanie wyników wyszukiwania. 
Jest to tzw. wyszukiwanie semantyczne. Wśród danych zbieranych przez Google 
mogą znaleźć się m.in. słowa kluczowe wpisywane przez użytkowników, historie 
kliknięć w strony będące wynikiem wyszukiwania i wyświetlane na nich linki spon-
sorowane. Zebrane dane mają posłużyć do generowania wyników wyszukiwania 
pod kątem dotychczasowych upodobań użytkownika.  
 
 

                                                 
10  N. Szwarc: Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu,  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/762 
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Podsumowanie 
 
 Internet jako pierwsze medium umożliwia tak zaawansowany dialog pomię-
dzy przedsiębiorstwem a klientem i w konsekwencji – budowanie z nim trwałych 
relacji. Przed przedsiębiorstwami pojawiają się olbrzymie możliwości konkuren-
cyjne, ale i wyzwania. Budowanie bazy wiedzy o klientach jest procesem długo-
trwałym, wymaga ciągłej uwagi i przemyślanego wykorzystywania dostępnych 
narzędzi, ale efekty mogą być o wiele bardziej znaczące od poniesionych nakładów.  
 Wykorzystując spersonalizowane przekazy i produkty, trzeba również pamię-
tać o poszanowaniu prywatności odbiorców. Raz naruszona, może wywołać nieuf-
ność i doprowadzić do utraty klienta. W środowisku internetowym utracone zaufa-
nie równie trudno odzyskać, jak i poza nim.  
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USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN MARKETING 
COMMUNICATIONS 

 
 

Summary 
 
 This article introduces the problem of the marketing communications in electronic 
systems. The aim of marketing communication is to establish a long-wave/long-term 
and personal relationships between customer and organization. The knowledge about 
customers, their preferences, habits and personality is indispensable for an effective 
management. 
 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  651 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  68 2011 
 
 
 
 

AGNIESZKA KONYS 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
 
 
 

ONTOLOGIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W przeciągu ostatnich lat wykształciło się wiele metod wspomagających efek-
tywne zarządzanie organizacją. Ważną rolę wśród nich odgrywa filozofia CRM 
(Customer Relationship Management), która zakłada, że nadrzędnym dobrem każ-
dej organizacji gospodarczej są klienci. Stanowią oni źródło przychodów dla firmy, 
tym samym warunkując jej funkcjonowanie na rynku. Utrzymanie trwałych więzi z 
obecnymi klientami, jak również pozyskanie nowych klientów to główne wyzwania 
stawiane aktualnie decydentom. Dynamiczny rozwój badań w tym zakresie dopro-
wadził do wykształcenia szeregu metod i technik od strategicznych do analitycz-
nych, wspierających różne obszary zarządzania relacjami z klientami1. Warto tutaj 
zaznaczyć, że skuteczne ich wdrożenie uwarunkowane jest przesłankami technolo-
gicznymi, a w szczególności efektywnie funkcjonującym systemem informatycz-
nym zarządzania. Większość zintegrowanych systemów informatycznych posiada 
podzbiór określonych cech funkcjonalnych odpowiedzialnych za realizację koncep-
cji CRM2. Ponieważ właściwości te dla każdego systemu mogą być zrealizowane  
w różnym zakresie i formie, istotnym aspektem pozostaje analiza, a w następstwie 
optymalny dobór systemu informatycznego klasy CRM w przedsiębiorstwie. Same 
procesy ewaluacji rozwiązań informatycznych czy oceny ich użyteczności stanowią 
przedmiot wielu opracowań naukowych3. Warto zaznaczyć jednak, że zasilenie 
                                                 

1  R. McCalla, J.N. Ezingeard et al.: A Behavioural Approach to CRM Systems Evaluation, 
„Electronic Journal of Information Systems Evaluation” (EJISE) 2003, vol. 6(2).  

2  H. Wilson, E. Daniel et al.: Factors for Success in Customer Relationship Management 
(CRM) Systems. „Journal of Marketing Management” 2002, vol. 18, s. 193–219. 

3  R. McCalla, J.N. Ezingeard et al.: A Behavioural Approach…, op. cit., s. 145–154. 
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informacyjne dla nich stanowi wiedza o konkretnych rozwiązaniach – dostępnych 
na rynku systemach CRM. W tym zakresie obserwuje się bardzo wąski obszar wy-
korzystania metod inżynierii wiedzy. Wobec powyższego jako cel opracowania 
przyjęto budowę ontologii dla systemów klasy CRM. 
 
 
1. Rola i zastosowanie systemów CRM w organizacji 
 
 Zarządzanie kontaktami z klientami to zarówno działania ukierunkowane na 
klienta, jak i narzędzia informatyczne je wspomagające. W literaturze przedmiotu 
przedstawia się wiele definicji CRM. Bazując na definicji przedstawionej przez 
A. Mazura4, CRM jest określany jako zbiór modeli biznesowych, metodologii, inte-
raktywnych technologii tworzonych w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiego 
poziomu „utrzymania” klientów bez względu na ich rodzaj i wielkość. Uwzględnia-
jąc aspekt techniczny, CRM stanowi zintegrowany i kompletny system, którego 
zadaniem jest standaryzacja i wsparcie całego procesu: od marketingu, przez sprze-
daż do obsługi i serwisu po sprzedaży5. 
 
 
2. Problem doboru systemu CRM 
 
 Na rozwój aplikacji CRM wywarły wpływ rozszerzenie pojęcia „klient” (które 
obok „kupującego” oznacza obecnie także partnerów handlowych, dostawców oraz 
pracowników), wzrost wymagań klientów oraz rozwój technologii6. Na świecie 
istnieje obecnie kilka tysięcy dostawców systemów klasy CRM. Oferowane przez 
nich systemy to kompleksowe i zaawansowane technologicznie rozwiązania. 
Z rozwiązań tych korzystają banki, instytucje publiczne, towarzystwa emerytalne 
i ubezpieczeniowe, firmy handlowe, branża komputerowa oraz urzędy i uniwersyte-
ty. Informacje o dostępnych systemach znaleźć można w publikacjach, raportach, 
na konferencjach, targach handlowych, a także na seminariach dostawców. Rynek 
światowy systemów CRM jest duży i zróżnicowany, co zwiększa trudność wyboru 
właściwego systemu. Lista rozwiązań proponowana małym i średnim przedsiębior-
stwom jest bardzo długa, jednakże z uwagi na fakt, że nieczęsto stać je na rozwią-

                                                 
4  A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur: CRM – zarządzanie kontaktami z klientami, Wydaw-

nictwo Madras, Zabrze 2001, s. 11–24. 
5  A. Piętara: Nie taki CRM straszny jak go malują, „Manager” 2001, nr 3, s. 14. 
6  D. Buchnowska: CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2006, s. 28–32. 
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zania najlepsze w swojej klasie, podmioty wybierają rozwiązania proponowane 
przez lokalnych dostawców7. 
 Aktualnie wdrożenie oprogramowania klasy CRM stanowi proces złożony, 
wieloetapowy i obarczony dużym ryzykiem niepowodzenia8. Niejednokrotnie de-
cydent nie posiada szczegółowej wiedzy na temat oferowanych przez dany system 
funkcjonalności oraz koniecznych do spełnienia wymagań. Z tego powodu bardzo 
wiele wdrożeń systemów jest zakończonych niepowodzeniem. Według analityków 
Garnter Research Group w przeciągu ostatnich dziesięciu lat 75 mld dol. zostało 
przeznaczonych na oprogramowanie CRM9. Bazując na raporcie Butler Group, 
stwierdza się, że blisko 70% wdrożeń systemów CRM jest zakończonych niepowo-
dzeniem. Z kolei badania przeprowadzone przez Gartner Group wskazują, że około 
55% wszystkich projektów CRM nie spełnia oczekiwań klientów. Jedną z głów-
nych przyczyn niepowodzeń jest brak wiedzy decydentów o dostępnych na rynku 
rozwiązaniach oraz możliwościach funkcjonalnych, jakie oferują. Ponadto nie każ-
dy system będzie odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa. Jednocześnie informa-
cje dostępne w sieci (często niekompletne) mogą być niewystarczające do podjęcia 
decyzji. Sam proces zdobywania informacji na temat dostępnych rozwiązań jest 
wysoce czasochłonny i nie zawsze kończy się sukcesem. Pojawienie się nowych 
możliwości pozyskiwania informacji o dostępnych na rynku systemach, jakich do-
starcza rozwiązanie oparte na wykorzystaniu semantycznych mechanizmów wyszu-
kiwania (ontologia), może w znaczący sposób skrócić czas związany z wyborem 
oprogramowania, w efekcie wyszukując tylko te systemy, które spełniają ściśle 
określone przez decydenta wymagania. 
 
 
3. Ontologia dla systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem 
 
 Termin ontologia, zapożyczony z filozofii, w przeciągu ostatnich kilkunastu 
lat nabrał nowego znaczenia w odniesieniu do wykorzystania w inżynierii syste-
mów informatycznych, sztucznej inteligencji oraz lingwistyce10. Jest to spowodo-
wane w dużej mierze możliwościami, jakie generują ontologie, umożliwiając użyt-
kownikowi osiągnięcie przede wszystkim międzyoperacyjności pomiędzy wieloma 
różnymi reprezentacjami rzeczywistości, znajdując się między systemami oraz 

                                                 
7  D.L. Goodhue, B. Wixom et al.: Realizing Business benefits Through CRM: Hitting the 

Right Target in the Right Way, MIS Quarterly Executive 2002, vol. 1(2), s. 79–94. 
8  R. McCalla, J.N. Ezingeard et al.…, op. cit., s. 145–154. 
9  K. Finley: CRM: A $75 bilion failure?, 28.10.2010, http://www.readwriteweb.com/enter 

prise/2010/10/crm-failure.php  
10  Hepp M.: Ontologies: state of the art, business potential, and grand challenges, w: M. 

Hepp, P. Leenheer, A. de Moor, Y. de Sure (eds.): Semantic Web, Semantic Web Services, and 
Business Applications, Springer, Berlin Heidelberg 2007, s. 3–22.  
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pomiędzy takimi reprezentacjami i rzeczywistością, a mianowicie użytkownikami  
i ich pojmowaniem rzeczywistości11. 
 Ontologia jako gałąź filozofii dostarcza opisu rzeczywistości, struktur obiek-
tów, właściwości, zdarzeń oraz procesów i relacji w każdym z obszarów rzeczywi-
stości12. W informatyce ontologia jest traktowana jako oprogramowanie (lub opis 
formalny) artefaktów, zaprojektowane z uwzględnieniem specjalnego zbioru zasto-
sowań i obliczeniowych środowisk w rozumieniu13. W przypadku systemów infor-
matycznych zastosowanie ontologii ma na celu dokonanie identyfikacji tych roz-
wiązań informatycznych, które posiadają zintegrowany moduł CRM oraz określone 
cechy funkcjonalne z tym związane. 
 Ze względu na ograniczoną objętość opracowania zbiór analizowanych syste-
mów musiał zostać zawężony. Analizie zostało poddanych 7 rozwiązań informa-
tycznych: Berberis 5.0.1.3., Comarch CDN XL 9.7, Digitland Enterprise, humanso-
ft HermesSQL, Microsoft Dynamics AX, Maconomy oraz Oracle E-Business Suite 
12.1. Do wybranych systemów, bazując na informacjach pochodzących z raportu 
ComputerWorld, zostały przypisane kryteria charakteryzujące poszczególne roz-
wiązania. Celem było dokonanie identyfikacji cech funkcjonalnych systemów 
uwzględniających moduł CRM. W tabeli 1 przedstawiono szczegółową charaktery-
stykę analizowanych rozwiązań. 
 Dokonanie analizy systemów informatycznych pod względem spełnienia po-
szczególnych funkcjonalności wspomagających zarządzanie relacjami z klientem 
stanowiło podstawę do budowy ontologii tych rozwiązań. Przedstawiona ontologia 
uwzględnia szczegółowe relacje występujące pomiędzy analizowanymi systemami 
oraz klasami powstałymi na podstawie zdefiniowanych kryteriów. 
 

                                                 
11  B. Smith: Preprint version of chapter “Ontology”, w: L. Floridi (ed.): Blackwell Guide 

to the Philosophy of Computing and Information, Oxford: Blackwell, 2003, s. 155–166. 
12  T.S. Gruber: A translation approach to portable ontology specifications, w: Knowledge 

Acquisition 1993, vol. 5(2), s. 199–220. 
13  B. Smith: Preprint version of chapter…, op. cit. s. 155–166. 
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Tabela 1 
 

Charakterystyka wybranych rozwiązań zawierających moduł CRM 
 

 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu Computer World14. 
 

                                                 
14  Raport Computer World, Aplikacje Biznesowe ERP, 12.02.2011, http://www.computer 

world.pl/centrumERP/ 

Nazwa systemu
 Berberis 

5.0.1.3.
Comarch 

CDN XL 9.7
 Digitland 

Enterprise

humansoft 
HermesSQ

L

 Microsoft 
Dynamics 

AX
 Maconomy

 Oracle E-
Business 
Suite 12.1

System dedykowany dla firm:

małych (do 50 użytkowników) Tak Tak Tak Tak  - Tak Tak

średnich (50 - 200 użytkowników) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

dużych (ponad 200 użytkowników) Tak Tak Tak  - Tak Tak Tak

Zintegrowany moduł 
wspierający zarządzanie 
relacjami z klientami CRM

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

wsparcie sprzedaży Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

zarządzanie ofertami Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

zarządzanie cennikami Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

zarządzanie rabatami Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

zarządzanie szansami sprzedaży Tak Tak  -  - Tak Tak Tak

zarządzanie leadami Tak Tak  -  - Tak Tak Tak

zarządzanie fakturami Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

analiza lejka sprzedaży  - Tak  - Tak Tak Tak Tak

obs ługa portali sprzedażowych Tak Tak  - Tak Tak  - Tak

integracja z systemami 
motywacyjnymi

Tak Tak Tak Tak Tak  - Tak

zarządzanie promocjami Tak Tak Tak Tak Tak  - Tak

wsparcie marketingu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

zarządzanie kampaniami Tak Tak  - Tak Tak  - Tak

planowanie kampanii 
marketingowych

Tak Tak  - Tak Tak  - Tak

segmentacja klientów Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

generowanie leadów Tak Tak  -  - Tak  - Tak

analiza charakterystyki klientów Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

analiza efektywności działań 
marketingowych

Tak Tak Tak Tak Tak  - Tak

analiza lojalności klienta Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

wsparcie obs ługi serwisowej Tak Tak Tak Tak  -  - Tak

automatyczne zarządzanie 
zgłoszeniami

Tak Tak Tak  - Tak  - Tak

zarządzanie klientami kluczowymi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

analiza poziomu zadowolenia 
klientów

Tak Tak Tak  - Tak Tak Tak

moduł self-service  -  -  -  - Tak  - Tak
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Rys. 1.  Przykład ontologii dla wybranych systemów zawierających moduł CRM 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Przy użyciu tej ontologii istnieje możliwość dokonania selekcji rozwiązań  
w oparciu o wybrane kryterium bądź kryteria. Na przykład spośród zbioru kryte-
riów zostało wybrane kryterium: planowanie kampanii marketingowych. Przedsta-
wiony schemat prezentuje te systemy, które spełniają to kryterium (Berberis 
5.0.1.3., Comarch CDN XL 9.7, humansoft HermesSQL, Microsoft Dynamics AX, 
Oracle E-Business Suite 12.1.). Tym samym potencjalny użytkownik otrzymuje 
dokładną informację na temat tych rozwiązań, które spełniają uprzednio zdefinio-
wane kryterium. Im wyższy poziom szczegółowości zdefiniowany przez użytkow-
nika, tym liczba wyników w postaci zbioru systemów będzie mniejsza. W efekcie 
użytkownik uzyskuje możliwość wyszukiwania rozwiązań ściśle zgodnych z jego 
preferencjami, bez konieczności analizy nadmiarowych informacji.  
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Rys. 2.  Przykład wyszukiwania rozwiązań CRM w oparciu o wybrane kryterium 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Jak wykazano, korzyścią zastosowania mechanizmu, jakim jest ontologia, jest 
przede wszystkim skrócenie czasu przeznaczonego na znalezienie odpowiadającego 
danym potrzebom rozwiązania oraz zapewnienie precyzyjnych wyników wyszuki-
wania zgodnych z zadanym zapytaniem. Ponadto celem ontologii jest również za-
pewnienie systematyzacji wiedzy w obrębie danej dziedziny (tutaj systemy CRM). 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule podjęto kwestię systematyzacji wiedzy w obszarze systemów in-
formatycznych klasy CRM. W tym celu wykazano ważność problematyki, jaką 
stanowi właściwy dobór systemów klasy CRM, oraz wskazano obszary wykorzy-
stania wiedzy o nich. W części autorskiej opracowania uporządkowano właściwości 
funkcjonalne wybranych systemów CRM, co posłużyło w kolejności do budowy 
taksonomii oraz ontologii wskazanych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo 
również przedstawiono praktyczne możliwości wykorzystania opracowanej ontolo-
gii przez użytkowników. 
 Przedstawione rozważania potwierdzają celowość budowy rozwiązania, jakim 
jest ontologia w obszarze systemów informatycznych rozwiązania. Otwarty charak-
ter ontologii powoduje możliwości jej aktualizacji i rozbudowy przez innych pro-
jektantów, a obszar jej praktycznego wykorzystania stanowi rozwijającą się aktual-
nie sieć semantyczną Web 3.0. Stanowi to o utylitarności proponowanego rozwią-
zania. 
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AN ONTOLOGY FOR CRM SYSTEMS DOMAIN 
 
 

Summary 
 
 The article presents an ontology for CRM systems domain. A thorough analysis of 
CRM systems was described. The application areas of techniques of knowledge man-
agement was indicated as well. The author’s part of this paper includes the alignment of 
functional characteristics of selected CRM systems. On base of these functionalities the 
taxonomy and ontology of CRM systems was built. Additionally the practical example 
of ontology application by users was proposed. The conclusions finish this article. 
 

Translated by Agnieszka Konys 
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POZYSKIWANIE INFORMACJI MARKETINGOWEJ Z ZASOBÓW INTERNETU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podmioty działające na rynku wykorzystują coraz większą ilość informacji. 
Jedną z przyczyn tej tendencji są olbrzymie możliwości, jakie stworzyły technolo-
gie informacyjne. Pozyskiwanie i gromadzenie danych, ich selekcja oraz analiza 
mają olbrzymie znaczenie dla wszystkich podmiotów niezależnie od sektora dzia-
łalności. Przedsiębiorstwa mają potencjalny dostęp do bardzo wielu informacji 
rynkowych, które są dostępne w wielu postaciach. Ponieważ pochodzą one z hete-
rogenicznych źródeł, charakteryzuje je różna jakość oraz różna przydatność z punk-
tu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem i wspomagania procesów decyzyjnych. 
Informacja, która jest przydatna w procesie decyzyjnym, staje się najwartościow-
szym dla współczesnych przedsiębiorstw zasobem, czyli wiedzą. Informacja marke-
tingowa to wszelkiego rodzaju informacja wykorzystywana w procesie marketin-
gowego zarządzania przedsiębiorstwem, stanowiąca podstawę tworzenia wiedzy. 
Pozwala ona na zredukowanie niepewności decyzji związanych z realizacją marke-
tingu strategicznego i operacyjnego1. Rozbieżność między zapotrzebowaniem na 
informacje a dostępnym ich zasobem, czyli tzw. luka informacyjna, wyznacza po-
trzebę zaplanowania działań mających na celu pozyskanie danych, które staną się 
następnie zasobem informacji dla menedżerów2.  

                                                 
1  A. Nowicki: System informacyjny marketingu przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, 

Warszawa 2005, s. 22.  
2  E. Duliniec: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa 1997, s. 15. 
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 Celem artykułu jest przedstawienie możliwości pozyskiwania i eksploracji 
danych marketingowych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność  
e-biznesową, które wynikają z konieczności efektywnego pozyskiwania, gromadze-
nia, analizy i zastosowania informacji pochodzących z zasobów Internetu. 
 
 
1. Pozyskiwanie danych marketingowych z Internetu 
 
 Ze względu na sposób pozyskiwania danych z Internetu można rozróżnić po-
zyskiwanie niejawne, jawne oraz pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych. 
Pozyskiwanie niejawne realizowane jest jako analiza logów serwera. Może być 
przeprowadzane za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Analiza logów ser-
wera pozwala ustalić, jakie zasoby na firmowej stronie internetowej były najczę-
ściej oglądane przez internautów, w jaki sposób dotarli oni do witryny, jakich uży-
wali słów kluczowych, kiedy i z jakiej przeglądarki korzystali. Uzyskane w ten 
sposób informacje mogą być pomocne przy ustalaniu profilu klientów i ich segmen-
tacji. Jest to wiedza nieoceniona dla planowanych kampanii marketingowych  
w sieci oraz projektowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć związanych  
z e-commerce’em. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają również ustalić 
relacje między określonymi zachowaniami klientów a liczbą dokonywanych przez 
nich zakupów. Analiza logów serwera jest tylko jedną z metod pozyskiwania in-
formacji rynkowych. Uzupełnieniem danych uzyskanych z analizy logów serwera 
mogą być informacje o klientach uzyskiwane za pomocą jawnych, bezpośrednich 
metod zbierania danych. Najczęściej ma to miejsce z wykorzystaniem ankiety elek-
tronicznej. Internauci z reguły niechętnie dzielą się informacjami na swój temat. 
Aby ich do tego zachęcić, w zamian za wypełnienie elektronicznego formularza 
oferowane są im często rozmaite zachęty w postaci dostępu do różnego rodzaju 
zasobów informacyjnych, baz danych, artykułów, treści multimedialnych bądź  
e-mailowej subskrypcji informacji. Możliwe jest też pozyskiwanie informacji ze 
źródeł zewnętrznych. Najprostszym sposobem jest zakup informacji pozyskanych  
z sieci od firm specjalizujących się w badaniach użytkowników Internetu. Są to 
wtedy informacje dobrej jakości i profesjonalnie opracowane. Inne techniki pozwa-
lające na pozyskiwanie danych ze źródeł zewnętrznych to eksploracja treści stron 
intenetowych lub struktury sieci. Najbardziej przydatne do celów eksploracji treści 
lub struktury sieci są wyszukiwarki o rozbudowanych możliwościach zadawania 
pytań, które wykorzystują specjalne dyrektywy wyszukiwania. Pomocne mogą być 
też specjalne programy wspomagające ekstrakcję danych ze stron internetowych. 
 Podstawowym problemem w pozyskiwaniu informacji jest kwestia jej jakości, 
a tym samym przydatności w procesach decyzyjnych. Jakość ta budowana jest 
przez takie cechy, jak: dokładność, aktualność, terminowość, wystarczający stopień 
szczegółowości, jednoznaczność, zrozumiałość, kompletność, istotność oraz wiary-
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godność. Informacje pozyskiwane z zasobów globalnej sieci można rozpatrywać  
w kategoriach ich jakości, czyli dokładności, aktualności i prawdziwości, oraz za-
sięgu, czyli zmienności, różnorodności i zakresu tematycznego3.  
 Cennych jakościowo informacji dostarczają komercyjne bazy danych on-line. 
Jednak trudności w użytkowaniu oferowanych tam usług oraz przeważnie długi 
cykl aktualizacji ograniczają ich użyteczność. Przedsiębiorstwa, poszukując infor-
macji, mogą też korzystać z nieformalnych zasobów. Charakteryzują się one dużą 
różnorodnością i zmiennością. Są też często aktualizowane. Ich wartość dla przed-
siębiorstwa wiąże się przede wszystkim nie z jakością, lecz z bogactwem i różno-
rodnością nieformalnych zasobów informacyjnych sieci. Ich analiza może znacznie 
poszerzyć perspektywę, w jakiej rozważane są problemy decyzyjne, i jest ważnym 
uzupełnieniem analizy zweryfikowanych pod względem jakości źródeł informacji4. 
Rozpatrując zagadnienie internetowej eksploracji danych, dotykamy problemu po-
zyskiwania informacji niedostępnych dla tradycyjnych wyszukiwarek. Są to przede 
wszystkim informacje generowane z baz danych, które tworzą tzw. niewidzialną 
sieć. Zasoby niewidzialnej sieci mogą być ważnym źródłem informacji pozyskiwa-
nych z Internetu. W jej zasobach, w postaci indywidualnych stron i witryn, zgroma-
dzona jest znacznie większa ilość informacji niż w tradycyjnie eksplorowanym 
obszarze Internetu. Ponad połowę zasobów niewidzialnej sieci stanowią informacje 
gromadzone w tematycznych bazach danych, a jej obszar jest najszybciej rosnącą 
kategorią nowych stron internetowych. Strony korzystające z zasobów niewidzial-
nej sieci są odwiedzane dwa razy częściej, mimo że nie uwzględnia ich większość 
wyszukiwarek. Warto jest również wykorzystać fakt, że zdecydowana większość 
zasobów niewidzialnej sieci to informacje publicznie dostępne, a korzystanie z nich 
nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami5. Ważnym polem działalności mar-
ketingowej przedsiębiorstw są obecnie wirtualne społeczności skupiające internau-
tów w serwisach społecznościowych, forach dyskusyjnych i grupach usenetowych. 
Grupy dyskusyjne systemu Usenet to rozbudowany i efektywny system dystrybucji 
informacji, który jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność e-biznesową 
prawdziwą kopalnią informacji marketingowych. Grupy usenetowe umożliwiają 
wymianę poglądów, opinii i doświadczeń. Wymieniane informacje są przechowy-
wane na serwerach, można je też z serwera ściągnąć za pomocą odpowiedniego 
programu. Także fora dyskusyjne, które są dostępne na niemal wszystkich portalach 
internetowych i stronach WWW wielu przedsiębiorstw, stanowią dla podmiotów 

                                                 
3  B. Stefanowicz: Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Han-

dlowej, Warszawa 1997, s. 31. 
4  M. Idzikowski, M. Laska: Zarządzanie informacją pozyskiwaną z Internetu, w: A. Mała-

chowski (red.): Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 45. 

5  M. Bergman: The Deep Web: Surfacing Hidden Value, „The Journal of Electronic Pub-
lishing” 2001, no. 7, s. 71–93. 



Pozyskiwanie informacji marketingowej z zasobów Internetu 693

gospodarczych ogromny rezerwuar informacji na temat potencjalnych klientów, ich 
potrzeb, opinii i oczekiwań. Przedsiębiorstwa mogą analizować preferencje konsu-
mentów oraz śledzić często odwiedzane i polecane innym użytkownikom witryny. 
Serwisy społecznościowe są szczególnie przydatnym obszarem pozyskiwania  
i eksploracji danych o charakterze marketingowym. Umożliwiają wypowiadanie się 
konsumentów w formie rekomendacji, recenzji, zgłaszanie opinii, komentarzy,  
a także prowadzenie dialogu z klientami, ocenianie produktów lub prowadzenie 
badań on-line. Dla przedsiębiorstw serwisy społecznościowe, tworzone przy wyko-
rzystaniu narzędzi Web 2.0, są cennym źródłem informacji marketingowych oraz 
wiedzy o klientach.  
 
 
2. Narzędzia zarządzania informacją marketingową 
 
 Podstawą działania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rosnącej konku-
rencji na rynku e-commerce’owym staje się wiedza. Wiedza powstaje w dwueta-
powym procesie. Pierwszy etap to selekcja i analiza danych, czyli surowych faktów 
i liczb, które bez uporządkowania nie miałaby większego znaczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, oraz przetworzenie ich w informacje. Informacje są 
wskaźnikami dostępnymi jednostkom podejmującym decyzje, które bliżej charakte-
ryzują analizowane fakty i zdarzenia, pozwalają dostrzec różne związki i zależno-
ści, interpretować fakty i podejmować decyzje. W etapie drugim następuje prze-
kształcenie informacji w wiedzę6.  
 Skuteczne zarządzanie i podejmowanie trafnych decyzji jest warunkowane 
posiadaniem odpowiednich informacji oraz posiadaniem systemu ich pozyskiwania, 
weryfikacji, selekcji i przekształcania w wiedzę. 
 Odpowiedzią na wyzwania związane z koniecznością efektywnego pozyski-
wania, gromadzenia i analizy informacji pochodzących z Internetu jest web far-
ming. Istotą web farmingu jest pozyskiwanie wartościowych informacji przede 
wszystkim z otoczenia organizacji. Jest to cykliczny, zorientowany informacyjnie 
proces, który obejmuje: definiowanie problemu, wynikające z zapotrzebowania na 
pewien rodzaj informacji, lokalizację zasobów informacyjnych w sieci, proces po-
bierania uprzednio zdefiniowanych zasobów oraz analizę treści, determinowaną 
potrzebami organizacji. Centralne miejsce w przepływie informacji w systemie web 
farmingowym zajmuje hurtownia danych, która jest zasilana także przez pozostałe 
systemy informacyjne przedsiębiorstwa. Jednak większość informacji pozyskiwa-
nych z Internetu przez system web farmingowy jest zapisana w formacie niewłaści-
wym do ich składowania w hurtowni danych. Dlatego najczęściej wymagają one 

                                                 
6  T.H. Devenport, L. Prusak: Working Knowledge: How Organizations Manage What They 

Know, Harvard Business School, Boston 1998, s. 47.  
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przetworzenia do standardowych formatów, które są bardziej przydatne dla przed-
siębiorstwa. W funkcjonowaniu systemu web farmingowego wyróżnić można takie 
procesy składowe: odkrywanie, wydobywanie oraz emisja informacji7. Zwrot inwe-
stycji w technologie informatyczne nie będzie następował w oczekiwanym tempie, 
jeżeli będzie skoncentrowany tylko na gromadzeniu danych. Nawet zgromadzone 
olbrzymie ilości danych będą bezużyteczne, jeżeli nie będą właściwie interpretowa-
ne i wykorzystywane. Szansą na rozwiązanie tego problemu stały się hurtownie 
danych. Hurtownia danych to zbiór danych zorientowany tematycznie, zintegrowa-
ny, zależny czasowo i przeznaczony do wspomagania decyzji w zarządzaniu. Jej 
zawartość jest okresowo aktualizowana, zawiera zarówno dane bieżące, jak i histo-
ryczne8. W kontekście działalności związanej z e-commerce’em szczególnego zna-
czenia nabiera koncepcja Web Warehousing, czyli hurtowni danych pochodzących 
z Internetu. Wywodzi się ona z tradycyjnej koncepcji hurtowni danych. Różnicą 
między hurtownią danych w tradycyjnym ujęciu a jej internetową wersją jest to, że 
źródłem danych dla hurtowni internetowej jest sieć. Różnice leżą też w formacie 
danych, sposobie ich pozyskiwania oraz przetwarzania. Hurtownia danych pocho-
dzących z Internetu musi być cyklicznie uzupełniana o nowe dane. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że zasoby informacyjne Internetu stale się zmieniają. 
Bazy danych zawierające pozyskane z Internetu informacje o klientach są podstawą 
funkcjonowania systemu marketingu relacyjnego w przedsięwzięciach związanych 
z e-commerce’em. Jedną z koncepcji, która szczególną wagę przywiązuje do zna-
czenia danych i informacji o klientach, jest marketing bazodanowy. Jego podstawą 
są marketingowe bazy danych, które stanowią zorganizowany zbiór danych o istnie-
jących oraz potencjalnych klientach przydatny do celów marketingowych. Na pod-
stawie analizy danych zgromadzonych w marketingowych bazach danych możliwe 
jest rozpoznanie potrzeb, preferencji i zachowań klientów oraz podjęcie odpowied-
nich działań. 
 Z pojęciem web farming nierozerwalnie związane jest pojęcie eksploracji 
danych. Eksploracja (Data Mining) to zbiór technik pomagających znaleźć uży-
teczne i często ukryte w bazach zależności pomiędzy zgromadzonymi danymi. 
Celem Data Miningu jest stworzenie modeli wspomagających podejmowanie decy-
zji i przewidujących przyszłe zachowanie rozważanych obiektów, w tym przypadku 
klientów, na podstawie analizy ich uprzedniej działalności. Kluczem do sukcesu 
Data Miningu jest posiadanie możliwości uzyskiwania dostępu do precyzyjnych, 
pełnych i zintegrowanych danych związanych z badanym obiektem. Data Mining 
oraz hurtownie i bazy danych są ważnym elementem systemu zarządzania relacjami 
z klientem. Postawą funkcjonowania systemu CRM jest istnienie hurtowni danych 

                                                 
7  M. Idzikowski, M. Laska: Zarządzanie informacją pozyskiwaną…, op. cit., s. 40–43. 
8  A. Scime: Web Mining: Applications and Techniques, Idea Group Publishing, Hershey 

2005, s. 9.  
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zawierających szczegółowe informacje na temat klientów. System umożliwia anali-
zę ogromnej ilości danych o klientach i dzięki temu ich właściwe wykorzystanie  
w postaci optymalnych działań marketingowych. Customer Relationship Manage-
ment nie powinien być utożsamiany tylko z oprogramowaniem, jednak spełnienie 
celów, dla których zostały stworzone tego typu systemy jest możliwe tyko przy 
umiejętnym wykorzystaniu technologii informatycznych. Podstawowym celem 
electronic Customer Relationship Management jest integrowanie wszystkich infor-
macji pozyskiwanych z zasobów internetowych na różnych poziomach kontakto-
wania się z klientami. Dlatego też na aplikację CRM, obok systemu interakcyjnego 
umożliwiającego bezpośredni kontakt z klientami, składa się system operacyjny 
zawierający dane o przeprowadzonych transakcjach i kontaktach oraz wszelkie 
dane marketingowe i informacje dotyczące klientów. Elementem aplikacji jest rów-
nież system analityczny wspomagający podejmowanie decyzji oraz zawierający 
dane, które są podstawą analizy wykorzystywanej w działaniach marketingowych9. 
Dane o poszczególnych kontaktach z klientami oraz wszelkie informacje na temat 
klientów pozyskane z sieci powinny być zamieniane na wiedzę o klientach. Odpo-
wiedzią na te potrzeby jest koncepcja zarządzania relacjami z klientem opartego na 
wiedzy, określana mianem Customer Knowledge Management. Aby założenia te 
skutecznie funkcjonowały w praktyce, konieczne jest wprowadzanie jak najwięk-
szej ilości informacji do aplikacji CRM oraz systematyczne aktualizowanie i rozwi-
janie bazy danych o klientach.  
 Narzędzia do pozyskiwania, analizy i optymalnego wykorzystania pochodzą-
cych z sieci danych marketingowych zostały usystematyzowane w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Narzędzia wspomagające zarządzanie informacją marketingową pozyskiwaną z sieci 

 

Pozyskiwanie danych  
marketingowych 

Analiza logów serwera 
Elektroniczna ankieta 
Komercyjne bazy on-line 
Analiza zasobów niewidzialnej sieci 
Ekstrakcja danych ze stron internetowych 
Analiza serwisów społecznościowych oraz grup usenetowych 

Analiza informacji marketingowych 

Web Farming  
Web Warehousing  
Data Mining  
Hurtownie i bazy danych 

Systemy zarządzania informacją 
marketingową w e-biznesie 

Customer Knowledge Management 
electronic Customer Relationship Management 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

                                                 
9  A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur: CRM – zarządzanie kontaktami z klientami, Wydaw-

nictwo Madar, Zabrze 2001, s. 23–24. 
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 Przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dostępne narzędzia w celu sku-
tecznego pozyskiwania informacji, ich analizy oraz tworzenia i wykorzystania wie-
dzy, która jest warunkiem odniesienia sukcesu na e-rynku.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W dobie rozwoju technologii teleinformatycznych i Internetu przed przedsię-
biorstwami otworzyły się zupełnie nowe perspektywy pozyskiwania informacji 
rynkowych, ich selekcji, weryfikacji i analizy. Internet jest nie tylko dodatkowym 
kanałem dystrybucji, ale przede wszystkim źródłem informacji marketingowych, 
które powinny być efektywnie wykorzystywane i skutecznie przekształcane w wie-
dzę. W tym celu powinny być używane dostępne narzędzia, które pozwalają na 
wykorzystanie uzyskanych informacji w procesach decyzyjnych i przekształcenie 
ich w wiedzę. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną  
z e-commerce’em globalna sieć stanowi ogromny zasób informacji, które odpo-
wiednio użyte kreują potencjał rozwojowy dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć  
e-biznesowych.  
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MANAGEMENT OF MARKETING DATA COLLECTING  
FROM WEB RESOURCES 

 
 

Summary 
 
 The paper presents different methods of marketing information collecting from 
Web resources and their applications in e-business activity. Web data mining requires 
proper tools and techniques for data retrieving, collecting and putting to one common 
structure for further analysis. The paper shows typology of data mining approaches and 
the ways of collecting marketing data from different web resources. The main methods 
of marketing data management have been described.  
 

Translated by Aleksandra Radziszewska 
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DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA GMIN  
JAKO WARUNEK UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZARZĄDZANIU GMINĄ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współcześnie organizacje mają do czynienia z wieloma niespotykanymi dotąd 
zjawiskami w prowadzonej działalności. Przede wszystkim wzrasta zmienność 
otoczenia zarówno w ujęciu nieprzewidywalności zmian, jak i ich zakresu. Gospo-
darka oparta na wiedzy i zarządzaniu informacjami powoduje, że skracają się okre-
sy inkubacji nowo powstających przedsiębiorstw. Na dodatek, inkubacja ta przebie-
ga w sposób prawie niezauważalny dla otoczenia zewnętrznego. Stąd nasileniu 
ulegają procesy konkurencyjne tak w sektorze biznesowym, jak i publicznym1. 
 Gminy są organizacjami, które w coraz większym stopniu podlegają procesom 
podobnym do tych z sektora biznesowego. Głównym wyznacznikiem jest tu zjawi-
sko konkurencji o mieszkańców, inwestycje oraz pozytywne opinie społeczności 
regionalnej. Konkurencja ta ma miejsce wśród gmin nie tylko położonych po są-
siedzku, ale także w wymiarze ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym, co 
jeszcze bardziej utrudnia proces konkurowania. Wiąże się to z faktem, że gminy 
zmuszone są monitorować otoczenie bliższe i dalsze oraz podejmować działania 
wyprzedzające w celu ciągłego odbudowywania nowych przewag konkurencyj-
nych. 
 Powyższe tendencje powodują, że gminy, podobnie jak przedsiębiorstwa, 
zmuszone są do poszukiwania nowych obszarów budowania przewagi w stosunku 
do konkurencji. Obszarem, który w ostatnim czasie coraz częściej jest przedmiotem 

                                                 
1  K. Perechuda: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2000,  

s. 42–43. 
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zainteresowania, jest system zarządzania. Współcześnie mamy do czynienia z trans-
formacją od tradycyjnego administrowania gminą do aktywnego zarządzania, co 
biorąc pod uwagę relatywnie krótki czas reform samorządowych, może powodować 
w gminach sporo problemów natury technicznej2.  
 Ważne jest by, zmiany systemów zarządzania przyjmowały formę pro-
społecznościową i proaktywną, tzn. muszą stwarzać możliwości zaangażowania 
społeczności lokalnej w proces zarządzania, ponieważ takie zaangażowanie pozwa-
la na szybki i bezpośredni przepływ informacji pomiędzy gminą i odbiorcami jej 
działań. Dotyczy to mieszkańców gminy, przedsiębiorców lokalnych oraz pozosta-
łych interesariuszy, którzy wpływając (współkształtując) na działania gminy, 
zwiększają poziom własnej satysfakcji z jej funkcjonowania. W ten sposób gminy 
stają się elastyczne, co pozwala im szybko i sprawnie dopasować się do zmieniają-
cych się potrzeb. 
 Jednym ze sposobów uzyskania takiej sprawności poprzez włączenie społecz-
ności lokalnej w zarządzanie gminą jest wprowadzenie w gminach zarządzania 
procesowego (ZP). Ten typ zarządzania umożliwia proces informatyzacji urzędu 
gminy, ponieważ poszczególne procesy tworzą spójny ciąg działań – poczynając od 
wejść procesu i na wyjściach kończąc.  
 Celem niniejszego artykułu jest analiza poziomów dojrzałości procesowej 
gmin, przedstawienie drogi osiągania tej dojrzałości oraz wskazanie możliwości 
angażowania społeczności lokalnej we wprowadzanie ZP i w bieżące zarządzanie  
z zastosowaniem ZP. Pokazane zostaną również inne usprawnienia systemów za-
rządzania gmin, które z powodzeniem sprawdzają się w sektorze biznesowym. 
 
 
1. Poziomy dojrzałości procesowej gminy 
 
 Aby sprostać współczesnym tendencjom związanym z angażowaniem intere-
ariuszy gminy w proces zarządzania, konieczne jest wdrożenie zarządzania proce-
sami. Wdrożenie takie nie jest jednak proste i odbywa się etapami – gmina prze-
chodzi przez tzw. poziomy dojrzałości procesowej. Każdy kolejny poziom charak-
teryzuję się większym zaawansowaniem gminy i uszczegółowieniem działań zwią-
zanych z podejściem procesowym. 
 Określając dojrzałość procesową gmin, ocenia się takie elementy, jak: identy-
fikacja i formalizacja procesów realizowanych w urzędzie, określenie stanowisk 
odpowiedzialnych za realizowanie procesów, wykorzystanie wsparcia komputero-
wego w realizacji procesów, istnienie i stosowanie procedur monitorowania reali-

                                                 
2  M. Flieger: Od administrowania do zarządzania publicznego – transformacja stanowiąca 

warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 152–157. 
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zowanych procesów oraz istnienie i stosowanie procedur identyfikacji nowych 
procesów. 
 Poziomy dojrzałości procesowej przedstawiają się następująco. Poziom pierw-
szy charakteryzuje gminy, które nie dokonały formalnej identyfikacji procesów 
realizowanych w urzędzie. Poziom drugi cechuje gminy, w których zostały zidenty-
fikowane procesy najważniejsze dla urzędu oraz został opisany przebieg ich reali-
zacji. Zostały wyłonione osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg ich reali-
zacji (właściciele procesów), posiadające uprawnienia do nadzorowania procesów 
oraz do dokonywania w nich zmian. Grupy zadań urzędu, które zostały zidentyfi-
kowane jako procesy kluczowe, są realizowane zgodnie z formalnie przyjętym 
opisem przebiegu ich realizacji. 
 Poziom trzeci charakteryzuje gminy, w których została zidentyfikowana więk-
szość procesów realizowanych w urzędzie i opisano przebieg ich realizacji. Zostały 
wyłonione osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg większości procesów 
(właściciele procesów), posiadające uprawnienia do nadzorowania procesów oraz 
dokonywania w nich zmian. Większość procesów jest realizowana zgodnie z for-
malnie przyjętym opisem przebiegu ich realizacji. Urzędnicy zostali przeszkoleni  
w zakresie realizacji procesów, w których uczestniczą. 
 Poziom czwarty oznacza, że zostały zidentyfikowane procesy, których reali-
zacja wymaga wsparcia komputerowego. Procesy, które tego wymagają, są reali-
zowane z wykorzystaniem komputerów. Istnieje system monitoringu realizacji 
procesów w postaci określonych mierników i celów realizacji wszystkich procesów, 
procedur przeglądów dokonywanych przez ich właścicieli, procedur gromadzenia  
i analizy uwag realizatorów oraz procedur gromadzenia i analizy uwag odbiorców 
(interesantów). Ponadto procesy są monitorowane zgodnie z przyjętymi procedura-
mi oraz obowiązującym systemem mierników. 
 Ostatni, piąty poziom dojrzałości procesowej gmin oznacza, że istnieją me-
chanizmy doskonalenia realizacji procesów oraz ustanawiania nowych procesów  
w przypadku zmiany zadań realizowanych przez urząd, potrzeby realizacji celów 
przyjętych w strategii oraz wystąpienia innych czynników zewnętrznych. Na tym 
poziomie stosuje się mechanizmy doskonalenia realizacji procesów oraz ustanawia-
nia nowych procesów z wykorzystaniem takich narzędzi, jak audyty procesów, 
systematyczna samoocena, ocena i analiza osiąganych wyników oraz porównywa-
nie z procesami ustanowionymi w innych urzędach (benchmarking). 
 Na szczególną uwagę zasługuje benchmarking procesów, który jest niezwykle 
skutecznym sposobem szybkiego wprowadzania ZP w gminach. Proces ten wyma-
ga stworzenia platformy przepływu informacji pomiędzy gminami w celu czerpania 
nauki od najlepszych (tzw. gmin wzorcowych). Obserwacje pokazują, że pomimo 
konkurencji gminy chętnie pomagają sobie nawzajem w wypracowaniu modelu 
wzorcowego wprowadzania ZP i w przezwyciężaniu napotykanych trudności. Choć 
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w Polsce zjawisko to jest dopiero w fazie początkowej, wydaje się, że będzie ono 
przybierać na znaczeniu w przyszłości.  
 Zatem modelowy poziom dojrzałości procesowej gmin polega na tym, że 
została zidentyfikowana oraz opisana większość procesów realizowanych w urzę-
dzie. Wyłoniono osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg większości proce-
sów. Urzędnicy zostali przeszkoleni w zakresie realizacji procesów, w których 
uczestniczą. Procesy, które tego wymagają, są realizowane z wykorzystaniem kom-
puterów. Procesy są monitorowane, a także istnieją oraz są stosowane mechanizmy 
doskonalenia realizowanych procesów oraz ustanawiania nowych procesów. 
 
 
2. Osiąganie dojrzałości procesowej przez gminy 
 
 Aby wprowadzić w systemie organizacji ZP, należy zadbać o zachowanie 
odpowiedniej procedury, która pozwoli na właściwe zorganizowanie czynnika 
ludzkiego oraz na zapewnienie właściwego przepływu informacji na linii kierow-
nictwo – pracownicy oraz pomiędzy grupami roboczymi. Szczególnie należy pod-
kreślić przepływ informacji w organizacji jako ten element, który może decydować 
o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Przepływy te mają kilka wymiarów. Po 
pierwsze, precyzyjna informacja wymagana jest w celu zachęcenia pracowników do 
wprowadzenia nowej konfiguracji organizacji i zmniejszenia naturalnego poczucia 
obawy przed zmianą. Ponadto właściwy obieg informacji jest warunkiem niezbęd-
nym prawidłowej konfiguracji zadań wewnątrz poszczególnych procesów. Wpraw-
dzie procesy raz ustalone nie są niezmienne i ich modyfikacja w praktyce jest sto-
sowana powszechnie, jednak im bardziej prawidłowo ułożone zostaną ciągi zadań 
w procesach na początku restrukturyzacji, tym płynniej organizacja przejdzie do 
działania w nowym układzie i szybciej zauważy korzyści płynące z nowej struktu-
ry. Aby zatem nie popełniać błędów w tym zakresie, należy postępować zgodnie  
z zasadami przedstawionymi pokrótce poniżej. 
 Wdrażanie organizacji procesowej rozpoczyna się od wyboru zespołu do 
przeprowadzenia analizy organizacyjnej. Spotkanie robocze zespołu odbywa się 
wraz z konsultantem zewnętrznym, którego rolą jest przekazanie podstawowych 
informacji dotyczących planowanych prac i wytycznych dotyczących składu oso-
bowego zespołów. W tej fazie przyjmuje się również wstępny harmonogram prac, 
sposób obiegu dokumentów oraz wyznaczony zostaje koordynator projektu. 
 Kolejnym krokiem jest szkolenie dotyczące podstawowych pojęć, metod  
i technik stosowanych w analizie procesowej. Szkolenie to przyjmuje zwykle cha-
rakter warsztatowy: konsultant przekazuje wiedzę i umiejętności dotyczące defi-
niowania procesów, technik związanych z wyborem najistotniejszych z nich oraz 
tworzenia i analizy diagramów przypływowych. Na tym etapie uszczegóławia się 
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harmonogram oraz określa odpowiedzialność członków zespołu za realizację po-
szczególnych działań. 
 Po odbyciu szkolenia dokonuje się identyfikacji procesów i powiązań pomię-
dzy nimi oraz ich właścicieli, uczestników i klientów. Ważne jest, aby dokonać 
identyfikacji wszystkich procesów realizowanych w urzędzie, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które oddziałują bezpośrednio na klientów urzędu lub wy-
magają współpracy kilku komórek organizacyjnych. Ten etap wymaga szczególne-
go podkreślenia, ponieważ organizacja wykorzystuje w nim informacje płynące  
z jej toczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. Wnętrze organizacji tworzą jej 
pracownicy, zatem oni, jako specyficzni klienci firmy, mają możliwość wyrażenia 
swojej opinii oraz przekazania wiedzy i doświadczeń. Uzyskanie i analiza potrzeb 
klientów zewnętrznych wymaga przeprowadzenia szeregu badań terenowych, któ-
rych informacja zwrotna posłuży na tym etapie do optymalizacji konfiguracji pro-
cesów w gminie. W ten sposób klienci (interesariusze) gminy uzyskują możliwość 
realnego wpływania na procesy i ich kształt.  
 Kolejnym etapem jest wybór procesów kluczowych, który odbywa się na 
podstawie kryteriów związanych z ryzykiem, chłonnością zasobów oraz potrzebami 
klientów. Wybrane procesy są obiektem szczególnego zainteresowania w trakcie 
dalszych prac związanych z ich opisem i analizą. Efektem tego etapu jest podział 
procesów na główne oraz pomocnicze. 
 Po dokonaniu klasyfikacji następuje analiza przebiegu procesów przedstawio-
nych w postaci algorytmów i schematów blokowych oraz analiza możliwości po-
prawy ich realizacji, bierze się pod uwagę przebieg procesów, stosowność i upo-
rządkowanie wchodzących w ich skład czynności, dostępność i stopień wykorzy-
stania niezbędnych zasobów oraz odpowiedzialność i uprawnienia niezbędne do ich 
realizacji. Dla każdego z procesów wyznacza się tzw. czynności krytyczne. 
 Kolejnym krokiem jest analiza stosowanych dokumentów wewnętrznych  
i zewnętrznych pod kątem ich wykorzystania jako procedur postępowania. Chodzi  
o określenie ich aktualności i dostępności, przypadków sprzeczności w ich treści 
oraz sprzeczności pomiędzy ich treścią a opracowanym w wyniku poprzedniej ana-
lizy prawidłowym sposobem postępowania. W wyniku takiej analizy dokonuje się 
również identyfikacji potrzeb związanych z opracowaniem nowych dokumentów.  
 Następnie dokonuje się opisu oczekiwanych sposobów realizacji w postaci 
procedur uwzględniających czynności, realizatorów oraz niezbędne zasoby. Opisy 
te zostają dokonane przez członków zespołu w ścisłej współpracy z bezpośrednimi 
realizatorami procesów. W tym przypadku preferuje się tworzenie opisów w formie 
sformalizowanych dokumentów, np. uchwał lub zarządzeń. 
 Po dokonaniu opisu odbywa się szkolenie dotyczące mierników i pomiarów 
procesów, na którym przekazane są informacje dotyczące określania mierników  
i celów dla procesów i ich wyników. Przekazuje się także informacje niezbędne do 
stworzenia kart wyników organizacji. Uzupełnia się także harmonogram prac  
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i określa zakresy odpowiedzialności członków zespołu za realizację poszczegól-
nych działań. 
 Kolejnym etapem jest określenie celów i mierników skuteczności i efektyw-
ności procesów z punktu widzenia urzędu oraz interesariuszy. Ustala się także me-
tody gromadzenia i analizy właściwych do tego danych i informacji. Opracowuje 
się także wstępną wersję karty wyników urzędu. 
 Po określeniu celów i mierników przechodzi się do wdrożenia procedur i usta-
lenia zasad ich nadzorowania. Wymaga to nadania procedurom rangi dokumentów 
wewnętrznych urzędu, które normują zarządzanie procedurami, zasady ich nadzo-
rowania i przeglądu. Dokumenty te mogą przyjąć formę np. załączników do regu-
laminu organizacyjnego lub kart zadań dla jednostek organizacyjnych lub pracow-
ników. 
 Ostateczne wdrożenie przyjętego systemu zarządzania procesami powinno być 
poprzedzone ciągiem szkoleń prowadzonych przez członków zespołu, a następnie 
przez kierownictwo średniego szczebla – metodą kaskadową. Ważne na tym etapie 
jest uwzględnianie uwag i propozycji pracowników, które mogą pomóc przy opra-
cowaniu i aktualizacji systemu procesów i mierników. 
 Ostatnim etapem wdrożenia organizacji procesowej w urzędzie gminy jest 
wdrożenie i monitorowanie przyjętych ustaleń, które często odbywa się z pomocą 
konsultanta. Jego zadaniem jest przeprowadzanie audytu wybranych procesów 
w celu określenia stopnia wdrożenia przyjętego podejścia. Ustala się też zasady 
monitorowania przyjętych ustaleń. Dodatkowo należy podkreślić, że po wdrożeniu 
konieczne jest bieżące monitorowanie opinii klientów gminy w celu dokonywania 
niezbędnych modyfikacji procesów. Takie działanie skutkuje zwiększeniem pozio-
mu satysfakcji mieszkańców gminy i lepszą oceną działania samorządów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współcześnie gminy, zachowując swoją tożsamość organizacji publicznych, 
w znacznym stopniu upodabniają się do organizacji sektora biznesowego. Jest to 
proces, który pozwala na wykorzystanie szeregu działań sprawdzonych w biznesie 
w organizacjach publicznych w celu podniesienia skuteczności i efektywności ich 
działania.  
 Gminy mogą stosować szereg usprawnień swoich systemów zarządzania, 
takich jak planowanie strategiczne i finansowe, usprawnienia organizacyjne urzędu 
gminy, wprowadzenie zasad zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), wchodzenie 
w koalicje i związki z innymi organizacjami oraz wiele działań zmierzających do 
badania opinii społeczności lokalnej w celu dopasowania działań do jej wymogów. 
 Szczególnie przydatnym instrumentem zarządzania gminą jest zarządzanie 
procesowe. Usprawnienie to pozwala gminom na lepsze dopasowanie się do wy-
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mogów klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez ich zaangażowanie w pro-
ces konfiguracji procesów. Warunkiem skuteczności tych działań jest jednak wła-
ściwy przepływ i wykorzystanie informacji. Trudności sprawia określenie poziomu 
dojrzałości procesowej gminy, gdyż w potocznym rozumieniu często jedynie wyod-
rębnienie procesów głównych uważane jest za tożsame z wprowadzeniem ZP  
w pełnej formie. Tak nie jest i gminy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że aby 
osiągnąć pełną dojrzałość procesową i czerpać z ZP korzyści, należy znaleźć się na 
ostatnim poziomie dojrzałości, co wymaga szeregu czasami skomplikowanych  
i czasochłonnych działań. 
 Aby wdrożyć ZP, gmina musi działać systematycznie, zgodnie z procedurami 
postępowania przedstawionymi w punkcie 2. Ważne jest, aby na każdym etapie 
gmina brała pod uwagę informacje uzyskiwane z otoczenia zewnętrznego i we-
wnętrznego oraz aby proces obiegu i wykorzystania informacji był efektywny  
i nieprzerwany. Jest to warunek niezbędny powodzenia działań w tym zakresie.  
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POCESS MANAGEMENT DEVELOPMENT STAGES IN GMINAS  
AS THE CONDITION OF LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION  

IN MANAGEMENT 
 
 

Summary 
 
 Polish gminas have become very similar to business organizations recently. This 
change allows them to use many management improvements which come from this 
area. Gminas may thus implement strategic and financial planning, HR rules and many 
other organizational ploys. One of them is process management, which allows gminas 
to attract and use the knowledge and experience of their workers and the requirements 
of stakeholders in creating organizational structure. The flow of information between 
management and workers is necessary to implement such organization. Moreover, 
process management may be implemented moving through the stages of implementa-
tion, and only the last stage means full implementation. Also, the procedures of imple-
mentation are crucial and must be kept while introducing the new operating system. 
 

Translated by Michał Flieger 
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WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W OBSZARZE LOGISTYKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obecne uwarunkowania rynkowe wymagają od przedsiębiorstwa zdolności do 
działania z uwzględnieniem kilku priorytetów działania. Architektura systemu za-
rządzania przedsiębiorstwem powinna tworzyć kompozycję wielu różnych orienta-
cji bazujących na określonych ideach, wartościach, zasadach i wytycznych, które 
mogą być wnoszone do przedsiębiorstwa z użyciem różnych koncepcji, zgodnie  
z zasadą ekwifinalności. Orientacja na wiedzę oraz orientacja na wyniki należą do 
współczesnych orientacji w zarządzaniu1. 
 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę gromadzi potencjał kompetencji, 
relacji i użytecznych informacji, dzięki czemu może przystosować się do zmien-
nych uwarunkowań rynkowych i aktywnie kształtować swoją przyszłość. Wiedza 
umożliwia efektywne organizowanie i wykorzystanie pozostałych zasobów. Po-
strzegana jest jako najcenniejszy zasób, który decyduje o rozwoju poszczególnych 
organizacji i całej gospodarki. 
 Logistyka jest koncepcją rozwijającą się w obszarze orientacji na wyniki. 
Globalizacja, wirtualizacja, narastająca konkurencja oraz wzrost wymagań klientów 
sprawiają, że procesy logistyczne mają coraz większy wpływ na wyniki przedsię-

                                                 
1  J. Lichtarski: Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynni-

ki, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.): Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 
s. 167–174; M. Lisiński: Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego,  
w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 2/2, s. 558–559. 
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biorstw. W konsekwencji można oczekiwać w przyszłości dalszego wzrostu zainte-
resowania logistyką i osiąganymi dzięki jej zastosowaniu korzyściom.  
 Celem opracowania jest prezentacja wybranych problemów zarządzania wie-
dzą w obszarze logistyki. 
 
 
1.  Wiedza a zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach turbulentnego 

otoczenia 
 
 Wiedza oznacza poznanie, wgląd w zjawisko czy sytuację, czyli jest to cenna 
informacja, poparta refleksją, syntezą i kontekstem2. W literaturze przedmiotu pod-
kreśla się specyficzne cechy wiedzy jako zasobu przedsiębiorstwa, takie jak: nie-
wyczerpywalność, odnawialność, uniwersalność, niematerialność. Wiedza jest za-
sobem strategicznym, steruje procesami pomnażania i zmian konfiguracji pozosta-
łych zasobów.  
 Zwiększająca się niepewność i złożoność otoczenia powodują, że głównym 
celem współczesnego przedsiębiorstwa jest stworzenie bazy wiedzy do podejmo-
wania decyzji. Wiedza wykorzystywana jest do bieżącej działalności operacyjnej  
i służy do dostosowania się przedsiębiorstwa do uwarunkowań rynkowych. Zasoby 
wiedzy umożliwiają również podejmowanie działań, których celem jest kreowanie  
i utrzymywanie przewagi strategicznej. 
 Przedsiębiorstwa osiągające przewagę konkurencyjną w turbulentnym otocze-
niu kreują nową wiedzę, potrafią ją rozpowszechnić wśród swoich pracowników  
i wykorzystują do tworzenia nowych wyrobów, technologii i rozwiązań organiza-
cyjnych3. A. Kowalczyk i B. Nogalski podkreślają, że: budowa przewagi konkuren-
cyjnej opartej na wiedzy, staje się jedynym skutecznym działaniem w kontekście 
ciągłych zmian i globalizacji gospodarki4. Budowanie przewagi konkurencyjnej 
opartej na wiedzy wymaga sprawnego zarządzania wiedzą, co z kolei jest uwarun-
kowane dostarczeniem określonej ilości pozostałych zasobów. Zarządzanie wiedzą 
rozumiane jest jako ogół procesów umożliwiających pozyskiwanie, przechowywa-
nie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów przedsiębiorstwa. 

                                                 
2  S. Krawiec: Pozyskiwanie wiedzy jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwa transpor-

towego, w: M. Michałowska (red.): Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 60–61. 

3  A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warsza-
wa 2007, s. 36. 

4  Ibidem, s. 39. 
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 W organizacji opartej na wiedzy wartość dodana powstaje poprzez efektywne 
wykorzystywanie wiedzy. Przedsiębiorstwu opartemu na wiedzy można przypisać 
następujące atrybuty5: 

 systemowe myślenie nakazujące tworzenie i wykorzystywanie wiedzy 
przez wszystkich pracowników bez względu na pozycję zajmowaną w 
strukturze przedsiębiorstwa; 

 działanie proinnowacyjne i wykorzystywanie projektów w implementowa-
niu zmian; 

 sprawne systemy komunikacji i informacji służące do tworzenia, kapitali-
zowania i rozpowszechniania nowej wiedzy i umiejętności; 

 elastyczność w redefiniowaniu podstaw własnej działalności; 
 umiejętność tworzenia wartości wyższej niż tworzona przez innych uczest-

ników rynku. 
 W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiedzę jawną i ukrytą. Wiedzę jawną 
stanowi każdy rodzaj informacji, który można skodyfikować i przekazać dalej, np. 
dokumenty, instrukcje, procedury, regulaminy. Wiedza ukryta jest wypracowywana 
na drodze doświadczenia i działania. Stosuje się ją podświadomie6. Kluczowym 
źródłem przewagi konkurencyjnej są unikatowe zasoby wiedzy, pozwalające kre-
ować wartość dodaną dla klientów.  
 Pozyskiwanie wiedzy może być wewnątrzorganizacyjne lub z zewnątrz. We-
wnątrzorganizacyjne pozyskiwanie wiedzy to proces pozyskiwania wiedzy tkwiącej 
w umysłach własnych pracowników. Rozwój kapitału intelektualnego następuje 
poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności własnych pracowników. 
Wiedza pozyskiwana z zewnętrz może pochodzić z opracowań branżowych, rynku 
kapitałowego lub ekspertyz firm konsultingowych7. 
 Labilne otoczenie, rozwój technologii, silna presja konkurencyjna i nietrwa-
łość przewagi konkurencyjnej sprawiają, że przywiązywanie wagi do zasobu wie-
dzy istotnej z punktu widzenia wartości dla klienta i efektywnego nią zarządzania 
wzrasta we wszystkich współczesnych organizacjach.  
 
 
  

                                                 
5  Z. Malara: Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik suk-

cesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace  
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 2/3, s. 813. 

6  M. Rosińska-Bukowska: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, 
w: J. Schroeder, B. Stępień (red.): Współczesne problemy międzynarodowej działalności przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 213. 

7  K. Kowalska: Wiedza w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w: M. Michałowska 
(red.): Transport w gospodarce opartej na wiedzy…, op. cit., s. 149. 
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2.  Umiejętność zarządzania wiedzą w obszarze logistyki jako czynnik sukcesu 
współczesnego przedsiębiorstwa 

 
 Logistyka zajmuje się przepływem dóbr, usług i związanych z nimi informacji 
w skali przedsiębiorstwa i całego układu rynkowego w celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentów.  
 Powszechnie uznaje się, że logistyka jest jedynie dziedziną lub zespołem wie-
dzy biznesowej, ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów dyscypliny naukowej. 
Wiedza logistyczna jest wiedzą wybitnie eklektyczną i rozwijającą czyli wiedzą  
w nieustannym procesie tworzenia. Koncepcje logistyki podążające za potrzebami 
praktyki są z natury rzeczy tymczasowe, czasem ledwie zarysowane teoretycznie, 
odpowiadające na potrzeby chwili i weryfikowane przez te potrzeby8.  
 Rozwój współczesnej logistyki odbywa się na wszystkich szczeblach prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Pojawiają się nowe zastosowania logistyki, 
utrwalające się w praktyce i dostarczające nowych uogólnień. W teorii przedmiotu 
akcentuje się trudności z porządkowaniem i klasyfikowaniem obszaru stosowania 
logistyki9.  
 Gobalizacja, zaostrzająca się konkurencja i turbulencje rynkowe powodują 
wzrost wymagań wobec sprawności i efektywności procesów logistycznych, a tym 
samym wobec pracowników logistyki, którzy muszą radzić sobie z  problemami 
związanymi z przepływem dóbr i informacji o charakterze międzynarodowym. 
Głównym kreatorem systemu logistycznego jest menedżer logistyk, który musi 
posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia odpowiednich konfiguracji 
zasobów materialnych i niematerialnych.  
 Efektywne zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki może umożliwić obniże-
nie poziomu niepewności w procesach logistycznych, efektywne rozwiązywanie 
aktualnych problemów logistycznych, identyfikację obszarów wymagających pod-
jęcia działań korygujących oraz wprowadzenie innowacji produktowych i proceso-
wych. 
 Wykorzystanie wiedzy do zwiększania sprawności, efektywności i skuteczno-
ści procesów logistycznych powinno przebiegać według następującej kolejności: 

 dostrzeżenie potrzeby zmian w procesach logistycznych, 
 opracowanie możliwych rozwiązań, 
 analiza możliwych wariantów z punktu widzenia sprawności, efektywności 

i skuteczności, 

                                                 
8  D. Kempny: Dylematy naukowe i dydaktyczne logistyków polskich, w: Logistyka w na-

ukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowce 2010, s. 
41–51. 

9  M. Ciesielski: Nowe problemy z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, 
nr 10, s. 2–4; J. Szołtysek: Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania, 
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 8, s. 2–6. 
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 podjęcie decyzji, 
 wdrożenie nowych rozwiązań. 

 Kluczowe znaczenie w procesie kreowania systemu logistycznego ma zdoby-
cie wiedzy o tym, co chce klient i jak czerpać zyski z obsługi klientów. Wiedza  
o potrzebach i zyskownej obsłudze segmentów klientów jest o wiele trudniejsza do 
powielenia niż cechy i funkcje produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, jest 
podstawą funkcjonowania każdej nowoczesnej organizacji.  
 Przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej powinny wykorzystywać 
posiadaną bazę danych o klientach, w której znajdują się już informacje o niemal 
wszystkich typach nabywców, jacy istnieją na rynku. Badanie opinii klientów po-
zwala na poznanie potrzeb kluczowych segmentów. Firma, która w sposób przemy-
ślany i planowy inwestuje swoje zasoby, aby zaspokoić potrzeby, zyskuje przewagę 
nad konkurentami i podmiotami, które rozważają wtargnięcie na jej terytorium10. 
Kompleksowe wdrożenie orientacji na klienta stanowi podstawę długotrwałego 
sukcesu przedsiębiorstwa. 
 Należy tu podkreślić, że przedsiębiorstwo powinno uczyć się na błędach po-
pełnianych w obsłudze logistycznej. Szczegółowa analiza procesu logistycznej 
obsługi klienta i rozpowszechnianie informacji wśród wszystkich pracowników  
o błędach pozwala na uniknięcie wielu z nich w przyszłości.  
 Menedżer logistyki powinien ciągle poszukiwać najlepszych rozwiązań w celu 
usprawnienia procesów logistycznych, aby zapewnić wymagany poziom obsługi 
klienta przy jak najmniejszych kosztach. Kreator systemu logistycznego powinien 
przejmować dobre praktyki z branży. Pozyskiwanie wiedzy w tym zakresie umoż-
liwia studiowanie czasopism branżowych, raportów benchmarkingowych oraz 
uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. Menedżerowie powinni wybierać 
najlepszą ofertę szkoleń w stosunku do oczekiwań, zweryfikowaną przez rynek,  
a nie ofertę najtańszą.  
 Zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki umożliwia kreację procesu innowa-
cyjnego. Kompetentna i kreatywna kadra jest inicjatorem wprowadzania nowych 
rozwiązań w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadzone przez autorkę w 2010 
roku wśród 37 średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych północno-
wschodniej Polski wykazały, że najczęściej wskazywanym przez respondentów 
źródłem innowacji w logistyce produkcji w latch 2007–2009 były pomysły pracow-
ników i zasoby własne przedsiębiorstwa (70,2% wskazań)11. Przedsiębiorstwa re-
alizujące innowacje logistyczne są w stanie dostarczać wysokiej jakości produkty 

                                                 
10  I.C. MacMillan, L. Selden: Przewaga, jaką daje ugruntowana pozycja rynkowa, 

„Harvard Business Review Polska” 2010, nr 6, s. 111–123. 
11  M. K. Gąsowska: Innovations in production logistics in the conditions of crisis – on the 

basis of selected companies in north-eastern Poland, w: M. Fertsch (red.): Innovative and intelli-
gent manufacturing systems, Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 302. 
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odpowiadające oczekiwaniom klientów, przewyższając konkurentów szybkością 
dostarczenia odpowiedniego produktu i osiągnięcia tego przy niższych kosztach. 
 Przedsiębiorstwa coraz częściej łączą się w łańcuchy, a nawet sieci dostaw, 
proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w przedsię-
biorstwie i u jego partnerów rynkowych pozwala przedsiębiorstwom na podnosze-
nie efektywności operacyjnej i jest istotną przesłanką osiągnięcia stałego wzrostu 
dochodów, zwiększenia udziału w rynku oraz osiągnięcia przewagi nad przedsię-
biorstwami konkurencyjnymi.  
 Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych ma fundamentalne 
znaczenie w procesie konfigurowania i zarządzania łańcuchem czy siecią dostaw. 
Wiedza jest traktowana jako wspólny zasób pozwalający na zaspokojenie potrzeb 
klienta oraz maksymalizację zysku przez optymalizowanie procesów logistycz-
nych12. Może to skutkować istotnym efektem synergii, pozwalającym na osiągnię-
cie przewagi konkurencyjnej. W konsekwencji nawet doskonały system logistyczny 
w pojedynczym przedsiębiorstwie może nie wystarczyć do pokonania konkurentów, 
praktyka pokazuje, że lepsze wyniki osiąga się, konkurując łańcuchami dostaw. 
 Zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki ma duży wpływ na sferę ekono-
miczną współczesnych przedsiębiorstw, ponieważ działania i rozwiązania logi-
styczne w dużym stopniu wpływają na koszty, dynamikę przychodów operacyjnych 
i pośrednio na płynność finansową oraz rentowność. Oddziałują też na jakość wy-
robów i jakość obsługi klienta, przez co mają duże znaczenie dla sukcesu rynkowe-
go przedsiębiorstwa. Sprawne, efektywne i skuteczne procesy logistyczne pozwala-
ją na mniejsze zaangażowanie zasobów w działalność przedsiębiorstwa. Jak stąd 
wynika, wiedza logistyczna ma istotny wpływ na proces kreowania przewagi kon-
kurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wiedza pozwala optymalnie zarządzać całym przedsiębiorstwem. Jest elemen-
tem łączącym wszystkie jego części w spójną całość, co pozwala na osiągnięcie 
efektu synergii. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę może przystosować się 
do zmiennych uwarunkowań rynkowych i aktywnie kształtować swoją przyszłość. 
Turbulentne otoczenie, rozwój technologii informacyjnych, silna presja konkuren-
cyjna i nietrwałość przewagi konkurencyjnej sprawiają, że przywiązywanie wagi do 
zasobu wiedzy istotnej z punktu widzenia wartości dla klienta i efektywnego nią 
zarządzania wzrasta we wszystkich współczesnych organizacjach.  

                                                 
12  W. Wieczerzycki: Rola technologii informacyjnych w łańcuchu dostaw, w: M. Ciesielski, 

J. Długosz (red.): Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2010, s. 127. 
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 Proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych  
w przedsiębiorstwie i u jego partnerów rynkowych pozwala przedsiębiorstwom na 
podnoszenie efektywności operacyjnej i jest istotną przesłanką osiągnięcia stałego 
wzrostu dochodów, zwiększenia udziału w rynku oraz osiągnięcia przewagi nad 
przedsiębiorstwami konkurencyjnymi. Wiedza traktowana jako wspólny zasób 
pozwalający na zaspokojenie potrzeb klienta oraz maksymalizację zysku przez 
optymalizowanie procesów logistycznych może przyczynić się do istotnego efektu 
synergii, pozwalającego na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 
 Odpowiednie zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki ma duży wpływ na 
wyniki współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnym i trudnym do sko-
piowania rozwiązaniom logistycznym przedsiębiorstwo może kreować system logi-
styczny, który jest zdolny do szybkiego zaoferowania wartości zgodnych z oczeki-
waniami klientów i korzystniejszych w porównaniu z ofertą konkurentów. Wiedza 
logistyczna ma istotny wpływ na proces kreowania i utrzymania przewagi konku-
rencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. 
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Summary 
 
 The purpose of this article is a presentation of choosen issues of management with 
knowledge in the field of logistic. Characteristic of knowledge as resources of enterprise 
was done and its meaning in the process of enterprise management in the conditions of 
turbulent surroundings was presented. In the second part, the attempt of characteristic of 
logistical knowledge was undertaken. Furthemore, the abilities of management with 
knowledge in the field of logistic in the process of creation and maintaining a competi-
tive predominant of contemporary enterprise was presented. 
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Wprowadzenie 
 
 W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego szczególnie istotne jest 
przyzwyczajenie do nowoczesnych technologii osób zamieszkujących małe miej-
scowości i wsie, gdzie dostęp do tych technologii jest znacznie bardziej utrudniony. 
Z tego względu jednym z działań przewidzianych już dekadę temu w dokumencie 
ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata  
2001–2006 było utworzenie sieci ośrodków informacyjnych, które zapewnią spo-
łecznościom lokalnym dostęp do komputerów i Internetu.  
 Centra te, zwane gminnymi centrami informacji (GCI), oprócz zapewnienia 
dostępu do informacji znajdujących się w zasobach sieci globalnej oraz umożliwie-
nia korzystania z komputerów, powinny podejmować różnorakie działania mające 
na celu rozwój społeczności lokalnej. Miały pełnić rolę biur pośrednictwa pracy, 
ośrodków szkoleniowych lub doradztwa podatkowego, przyczyniając się do eduka-
cji społeczności lokalnej, promocji turystycznej gminy, tworzenia małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz zmniejszenia bezrobocia. Centra powinny być prowadzone 
przez organizacje pozarządowe lub samodzielnie przez gminy. Wskazane było, aby 
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w  tych centrach powstawały kluby pracy, kluby integracji społecznej oraz inne 
formy wsparcia1. 
 Zakres zadań GCI czyni je istotnymi elementami sieci obsługujących społecz-
ności lokalne. Wzorując się na rankingach Interaktywna 20082 i Interaktywna 20093 
autorzy postanowili przyjrzeć się kompleksowości i jakości działania GCI na tere-
nie swojego makroregionu – Dolnego Śląska. 
 
 
1. Zakres zadań gminnych centrów informacji 
 
 Ze względu na rolę przypisywaną GCI należy wskazać zasadnicze grupy ich 
zadań: 

 gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie pracy, 
 gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie do prowadzenia działal-

ności gospodarczej, 
 upowszechnianie technologii informacyjnych, 
 pozostałe usługi informacyjne oraz realizacyjne świadczone na rzecz ze-

wnętrznych, niepowiązanych podmiotów4. 
 W pierwszej grupie – informacje odnośnie do pracy – można wyróżnić 
przede wszystkim: 

 prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy 
oraz bazy danych pracodawców, 

 pomoc bezrobotnym: w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu CV, listu 
motywacyjnego, oferty, podania o pracę itp., 

 organizowanie spotkań pracodawców z osobami poszukującymi pracy, 
 organizowanie tematycznych kursów, szkoleń i konferencji w celu podno-

szenia i zmiany kwalifikacji (przede wszystkim dla osób bezrobotnych,  
w tym edukacja przez Internet), 

 prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 

                                                 
1  Por. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, 

http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjneg
o_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html 

2  Interaktywna gmina. Drugi ranking internetowych serwisów samorządowych w woje-
wództwie dolnośląskim, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2008, 
http://www.dolnyslask.wroc.pl 

3  Interaktywna gmina. Trzeci ranking internetowych serwisów samorządowych w woje-
wództwie dolnośląskim, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska. Wrocław 2009, 
http://www.dolnyslask.wroc.pl 

4  Informator dla gminnych centrów informacji, www.wup.poznan.pl/att/ informato-
ry/Informator_dla_Gminnych_Centrow_Informacji.pdf (20.02.2011), s. 4–6. 
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 udzielanie informacji na temat aktualnych przepisów prawa podatkowego, 
prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, zabezpieczeń socjalnych 
itd., 

 udzielanie informacji na temat możliwości podejmowania pracy za granicą 
(zwłaszcza w Unii Europejskiej), 

 udzielanie informacji na temat instytucji publicznych i pozarządowych 
zajmujących się problematyką rynku pracy i bezrobocia. 

 Informacje odnośnie do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą 
przede wszystkim: 

 prawnofinansowych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności 
gospodarczej (gdzie i jak zarejestrować działalność, uzyskać NIP, Regon 
itp.), przyjętych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, 
ubezpieczeń itd., 

 sposobów finansowania działalności gospodarczej, produktów finansowych 
dla przedsiębiorców oraz programów wspierających małą i średnią przed-
siębiorczość, 

 informacja na temat Unii Europejskiej, sieci regionalnych centrów infor-
macji europejskiej, polityki strukturalnej UE oraz programów i funduszy 
pomocowych UE, 

 pomocy dla rolników w zakresie ubiegania się o fundusze UE. 
 Upowszechnianie technologii informacyjnych obejmuje następujące pod-
stawowe grupy przedsięwzięć: 

 udostępnianie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 
 organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności posługiwania się kompute-

rem (w tym udzielanie informacji w zakresie korzystania z Internetu: za-
kładanie i obsługa kont e-mailowych, obsługa przeglądarek, rodzaje wy-
szukiwarek i korzystanie z nich, grupy dyskusyjne, poszukiwanie i obsługa 
najczęściej używanych programów, tworzenie stron WWW i administro-
wanie nimi). 

 Pozostałe usługi informacyjne i realizacyjne powinny objąć głównie: 
 usługi w zakresie umieszczania informacji w sieci (np. tworzenie i aktuali-

zacja stron WWW dla urzędów, instytucji, firm, osób prywatnych oraz 
umieszczanie ogłoszeń w serwisach internetowych), 

 odpłatne użytkowanie sprzętu komputerowego, 
 usługi biurowe (redagowanie i przepisywanie pism, kopiowanie dokumen-

tów, wysyłanie faksów), 
 zlecaną działalność reklamową, promocyjną i wydawniczą. 

 Do ważnych (choć uzupełniających) zadań gminnych centrów informacji zali-
czono również promocję regionu i własnej gminy.  
 Pierwotne plany zakładały stopniowy rozwój stosowania zaawansowanych 
technologii informacyjnych. Zakładano, że w opisywanych jednostkach można 
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będzie wykorzystać Internet w takich zaawansowanych obszarach wspomagania, 
jak: telepraca, nauka na odległość, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw 
typu: e-mail itp., elektroniczne przetargi, sieci opieki zdrowotnej, ogólnopolska sieć 
administracji publicznej. 
 Realizując powyższe zamierzenia, w latach 2002–2005 przeprowadzono czte-
ry konkursy grantowe, przyznające dofinansowanie na tworzenie nowych punktów 
GCI i rozwój już istniejących (tylko ostatni konkurs). Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się w październiku 2002 r. w Departamencie Polityki Rynku Pracy Minister-
stwa. Od drugiej edycji konkursu w 2003 r. jego przeprowadzeniem i oceną wyni-
ków zajmowały się wojewódzkie urzędy pracy. Gminy mogły uzyskać subwencję  
w wysokości około 70 tys. zł, przy czym musiały zadeklarować wkład własny w 
wysokości 30%. 
 Ponieważ gminne centra informacji działają przede wszystkim w strukturach 
samorządowych, ich bieżącą działalność finansują lokalne samorządy. W większo-
ści gmin odbywa sie to wyłącznie ze środków budżetowych gminy, w wybranych 
gminach w połączeniu ze środkami zewnętrznymi (krajowymi i unijnym) oraz do-
chodami własnymi z tytułu świadczonych usług, znacznie rzadziej ze środków wła-
snych stowarzyszeń prowadzących GCI. 
 Od 6 lat, czyli od czasu ostatniego grantu na utworzenie i rozwój GCI, centra 
działają bez wsparcia finansowego ze strony rządu i samorządu województwa. Tych 
kilka lat zweryfikowało lokalną przydatność infocentrów, ukazało ich mocne i słabe 
strony, a także ukształtowało nowe potrzeby. Należy je cyklicznie analizować  
w celu doskonalenia bieżących rozwiązań.  
 
 
2. Sieć GCI na Dolnym Śląsku – wstępne badania 
 
 Ze względu na miejsce długotrwałego zamieszkania współautorzy zaintereso-
wali się funkcjonowaniem GCI na Dolnym Śląsku. Przesłanką podjęcia tematu były 
ambiwalentne wnioski wynikające z prac dyplomowych dotyczących GCI, promo-
wanych przez jednego z współautorów. Poza oczywistymi pozytywami funkcjono-
wania takich ośrodków zidentyfikowano – na podstawie ankiet przeprowadzonych 
przez studentów wśród klientów GCI – wiele niedociągnięć organizacyjnych i re-
alizacyjnych. Postanowiono przyjrzeć się bliżej działaniu tych jednostek, za repre-
zentatywny uznając ogół jednostek makroregionu. Zasadność takich badań potwier-
dzają prace prowadzone w innych makroregionach – autorzy dotarli do publikowa-
nych w Internecie wyników analizy funkcjonowania GCI w Wielkopolsce5 i na 

                                                 
5  Gminne Centra Informacji Wielkopolski „dobre praktyki”, 

http://www.wup.poznan.pl/.../Gminne_Centra_Informacji_-_Dobre_praktyki.pdf (20.02.2011); 
Informator dla gminnych centrów informacji, www.wup.poznan.pl/att/informatory/Informa- 
tor_dla_Gminnych_Centrow_Informacji.pdf (20.02.201). 
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Mazowszu6. Poniżej prezentujemy stan aktualny naszych badań, który można trak-
tować jako podsumowanie wstępnych prac studialnych.  
 Na podstawie materiałów dostępnych w Internecie określono zbiór centrów  
w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 1. Zróżnicowano w niej gminy na miejskie i wiejskie lub miejsko-wiejskie. 
Nas interesowały zwłaszcza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których dostęp 
do nowoczesnych technologii informacyjnych jest bardziej utrudniony niż w gmi-
nach miejskich. Wyniki pokazują, że tylko 45% gmin uzyskało granty i powołało 
GCI.  
 

Tabela 1  
Liczba gminnych centrów informacji w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska 

 

Powiat Gmin 
w tym 

wiejskich 
GCI 

w tym GCI gmin 
wiejskich 

Bolesławiec  6 5 2 1 
Dzierżoniów 7 3 3 1 
Głogów  6 5 2 2 
Góra  4 2 0 0 
Jawor  6 5 5 4 
Jelenia Góra  11 4 4 2 
Kamienna Góra  4 3 3 1 
Kłodzko  14 9 9 6 
Legnica  10 7 4 3 
Lubań  7 5 2 1 
Lubin  4 3 1 1 
Lwówek Śląski  5 5 1 1 
Milicz  3 3 1 1 
Oleśnica  8 7 1 1 
Oława  4 3 2 1 
Polkowice  6 6 2 2 
Strzelin  5 5 1 1 
Środa Śląska  5 5 4 4 
Świdnica  8 6 4 4 
Trzebnica  6 6 3 3 
Wałbrzych 9 5 7 4 
Wołów  3 3 1 1 
Wrocław  11 9 4 4 
Ząbkowice Śląskie  7 7 3 3 
Zgorzelec  7 5 3 3 
Złotoryja  6 4 4 3 
Ogółem Dolny Śląsk 169 130 76 58 

 
Źródło:  opracowanie własne.  

                                                 
6  Raport o działalności gminnych centrów informacji w województwie mazowieckim, 

http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP /partlok/Partnerstwo /Raport_o GCI_- 
do_druku.pdf (20.02.2011). 
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 Biorąc pod uwagę złożoność i wieloaspektowość badań funkcjonowania insty-
tucji samorządowych (w tym centrów informacji), do przeprowadzenia wstępnej 
analizy problemu wykorzystano rozpoznanie stron internetowych gminnych cen-
trów informacji, które powinny zawierać informacje o usługach świadczonych 
przez poszczególne centra. Uwagę skoncentrowano na usługach związanych z pra-
cą, newralgicznych z punktu widzenia działania rozpatrywanych jednostek. Mimo 
zastrzeżeń ujętych w niektórych pracach7 serwis internetowy potraktowano jako 
„papierek lakmusowy” jakości działania każdego centrum.  
 Okazało się, że nie wszystkie centra dostarczają kanałem internetowym 
informacji swoim klientom. Upraszczając zagadnienie, wyróżniono trzy warianty 
rozwiązań: 

 minimalna informacja, dotycząca aspektów organizacyjnych działalności 
(zwana dalej wizytówką GCI), 

 bazowa informacja o GCI, ulokowana w portalu miejskim lub gminnym 
(zwana dalej zakładką) ze względu na sposób lokalizacji, 

 rozwinięta informacja o GCI, stanowiąca odrębny portal jednostki. 
 Na podstawie dostępnych w Internecie informacji zidentyfikowano jednorod-
ne publikowane grupy informacji o poszczególnych GCI z Dolnego Śląska. Przed-
stawiono je w tabeli 2. Informację w Internecie udostępnia tylko 36% GCI. W po-
staci rozwiniętej informacja występuje w 20% przypadków, pozostałe są zwykle 
trudno dostępnym (brak w menu) zestawem ograniczonych tematycznie informacji.  
 Wyniki wstępnego rozpoznania nie nastrajają optymistycznie. Poza oczywistą 
zbyt małą liczbą działających serwisów napotkano następujące anomalie: 

 wątpliwą aktualność informacji (w badanych źródłach bieżące dane posia-
dało 7 GCI (32%), 3 GCI zawierały najpóźniejsze dane – datowane na 
2010 rok, 2 GCI – dane z 2008, 3 GCI – dane z 2007, 1 GCI – z 2006 oraz 
1 GCI – z 2004; w zestawieniu nie ujęto danych poziomu wizytówek, 
wprowadzonych prawdopodobnie na początku funkcjonowania centrów), 

 ślepe (nieznalezione) publikowane adresy GCI – 15 na 49 jednostek (czyli 
30%). 

 

                                                 
7  Zob. np. H. Pawlak, R. Nierebiński: Internet jako narzędzie wspomagające poszukiwanie 

pracy, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 2, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010, s. 405. 
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Tabela 2 
Charakterystyka internetowych źródeł informacji  

o działalności gminnych centrów informacji na Dolnym Śląsku (stan na 02.2011) 
 

Powiat GCI W Internecie 
Wiejskie GCI Miejskie GCI 

W Z P W Z P 
Bolesławiec  2 1     1  
Dzierżoniów 3 3   1  1 1 
Głogów  2 1 1      
Jawor  5 2  1 1    
Kłodzko  9 5   2  1 2 
Legnica  4 2   2    
Lubań 2 1    1   
Lwówek Śląski  1 1 1      
Oława  2 1     1  
Świdnica  4 1   1    
Wałbrzych 7 2  2     
Wołów  1 1   1    
Wrocław  4 1   1    
Ząbkowice Ślą-
skie  

3 1 1      

Zgorzelec  3 2 1  1    
Złotoryja  4 2   2    
Ogółem Dolny Śląsk 27 4 3 12 1 4 3 
W – wizytówka, Z – zakładka, P – portal. 
 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując, należy stwierdzić, że aktualna liczba, zawartość i postać serwi-
sów internetowych GCI z Dolnego Śląska motywują do szybkiej i wszechstronnej 
reakcji. W tej sytuacji za celowe należy uznać badania zaawansowane zmierzające 
w następujących kierunkach: 

 wyczerpująca, wielokryteriowa analiza funkcjonowania serwisów interne-
towych GCI wzorowana na badaniach Interaktywna 2008 i Interaktywna 
2009, 

 badania ankietowe dotyczące funkcjonowania GCI jako wielopłaszczy-
znowej instytucji – tu rozwiązaniem sugerowanym powinny być badania 
porównywalne z Mazowsze 20098,  

 selektywne badania skutecznych rozwiązań nietypowych – szukanie do-
brych praktyk – punktem odniesienia może być akcja Wielkopolska 20099; 

                                                 
8  Raport o działalności gminnych centrów informacji w woj. mazowieckim…, op. cit. 
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skądinąd uchwycone tam pomysły i rozwiązania warto byłoby znacznie 
szerzej upowszechnić. 

 Pozwoli to jednoznacznie zidentyfikować, a następnie uporządkować, rozsze-
rzyć i zdywersyfikować działalność GCI dla naszej społeczności. Proponujemy 
ujęcie wyników badań szczegółowych i wielokierunkowych zorganizować w posta-
ci rankingu identyfikującego ośrodki wzorcowe. Pozwoli to potem – na zasadzie 
najlepszych praktyk – rozpowszechniać wiedzę o wzorcowych mechanizmach, 
zasadach i narzędziach działania wśród wszystkich zainteresowanych (nie tylko  
z naszego makroregionu).  
 Postuluje się też wykorzystanie badań do propagowania rozwiązań informa-
cyjnych (w celu znalezienia finansowych i pozafinansowych źródeł wsparcia sen-
sownych inicjatyw) oraz sprawnych metod i narzędzi ich tworzenia i doskonale-
nia10.  
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market. This paper shows condition of communal information center in Lower Silesia 
region. Main research was focused on internet services conducted by each center. Their 
actual quantity and capacity is inducing a search for new development impulse. 
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OCHRONA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  
W KONTEKŚCIE KORZYSTANIA Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Serwis (portal) społecznościowy (social networking) to zespół interaktywnych 
stron WWW z możliwością gromadzenia danych, tworzenia własnych profili przez 
użytkowników oraz komunikacji między nimi. Popularność serwisów społeczno-
ściowych nie maleje. Ich liczba stale rośnie, liczba ich użytkowników – również,  
a częstość odwiedzania serwisów świadczy o ich niesłabnącym powodzeniu. Ich 
funkcjonalności są stale rozbudowywane i dostosowywane do rosnących potrzeb  
i zmieniających się oczekiwań użytkowników. Internauci muszą mieć jednak świa-
domość, że każda ich działalność w sieci pozostawia ślad i pomimo że serwisy 
informują o zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonych danych, to oni sami rów-
nież muszą dbać o ochronę prywatności i bezpieczeństwo zamieszczanych danych. 
 Wiele osób potępia zakładanie kont w serwisach społecznościowych, a już 
podawanie prawdziwych danych o sobie i o swoich bliskich, ujawnianie stanu ma-
jątkowego czy zamieszczanie szczegółowych danych o stylu życia, znajomych  
i podróżach jest dla nich zupełnie niezrozumiałe. Tymczasem konta na serwisach 
społecznościowych mają politycy, artyści, firmy, organizacje, uczelnie wyższe. 
Niestety, internauci często nie dbają o ochronę swojej prywatności i zamieszczają 
zbyt szczegółowe informacje i dane personalne, filmy i fotografie, i to nie tylko 
swoje, ale również znajomych. Te dane, ujawniane i gromadzone w sposób dobro-
wolny, są dla innych niezwykle atrakcyjne. Dużym zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa sieciowego są rozpowszechniane poprzez serwisy aplikacje o złośliwym dzia-
łaniu umożliwiające wykradanie danych z kont użytkowników (i nie tylko). 
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 Wśród studentów uczelni wyższej w 2009 roku autorzy artykułu przeprowa-
dzili badania ankietowe na temat korzystania przez nich z serwisów społecznościo-
wych. Celem badań była ocena popularności serwisów w ich środowisku, czynni-
ków decydujących o założeniu i likwidacji konta oraz świadomości zagrożeń bez-
pieczeństwa danych osobowych. Wyniki tych badań zostały przedstawione w dal-
szej części artykułu. 
 
 
1. Rozwój serwisów społecznościowych 
 
 Pierwszy serwis został utworzony w sieci w 1995 roku przez R. Conradsa pod 
nazwą Classmates.com w celu umożliwienia komunikowania się ze sobą byłych 
członków danej grupy (klasa, wojsko itp.). Kolejnym serwisem umożliwiającym 
użytkownikom zakładanie własnych profili, komunikowanie się ze sobą oraz wy-
szukiwanie osób o podobnych zainteresowaniach był serwis SixDegrees.com 
(1997). Społeczność internetowa, zwana też wirtualną (virtual community,  
e-community, on-line community), to grupa ludzi komunikujących się za pośrednic-
twem Internetu. Duże zasługi w opisywaniu rozwoju społeczności wirtualnych 
przypisuje się H. Rheingoldowi1, który był również założycielem serwisu społecz-
nościowego o nazwie Brainstorms (1998 r.), mającego charakter konferencji inter-
netowych.  
 Różnorodność portali społecznościowych jest ogromna. Powstają serwisy 
tematyczne, branżowe, lokalne i rozproszone geograficznie, masowe i o bardzo 
niewielkiej liczbie użytkowników, jak np. skupiające mieszkańców tylko jednego 
bloku mieszkalnego. W Polsce ogromną popularnością cieszą się serwisy nk.pl (14 
mln użytkowników), Facebook (500 mln użytkowników, w tym ok. 4 mln użyt-
kowników polskich), MySpace, LinkedIn, grono.net, fotka.pl, ale wielu użytkowni-
ków mają również na przykład serwisy społecznościowe dla klientów banków2, 
nauczycieli (naukowy.pl), tenisistów (Tenisklub.pl) czy logistyków (logisty-
ka.net.pl). Oferta usług i możliwości serwisów jest niezwykle różnorodna. Wiele  
z nich oferuje gromadzenie danych, opisów, katalogowanie zdjęć wraz z opisami, 
zamieszczanie filmów, korzystanie z komunikatorów internetowych i z poczty elek-
tronicznej, wysyłanie wiadomości do innych użytkowników serwisu, listy i fora 
dyskusyjne, blogi, mikroblogi itd.  
 Ze względu na dostępność dla użytkowników wyróżnia się: 

 wewnętrzne serwisy społecznościowe (internal social networking), dostęp-
ne tylko dla określonej grupy użytkowników (np. członków stowarzysze-

                                                 
1  H. Rheingold: The virtual community, 1998, www.rheingold.com/vc/book 
2  J. Dąbrowski: Społeczności internetowe – wyzwanie czy szansa?, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010. 
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nia, pracowników firmy czy uczniów danej szkoły) lub dla pewnej grupy 
początkowej i osób przez nią zapraszanych (znajomych), 

 zewnętrzne serwisy społecznościowe (external social networking), które są 
publicznie dostępne dla wszystkich. 

 Obecnie serwisy społecznościowe coraz bardziej przejmują funkcję centrów 
komunikacyjnych. 
 W 2009 roku wiele emocji wzbudziła inicjatywa serwisu Facebook, aby wpisy 
jego użytkowników pojawiały się w wyszukiwarce Bing. W 2010 r. wyszukiwarka 
ta udostępniła spersonalizowane wyszukiwanie, uwzględniające wpisy na Facebo-
oku (w przypadku osób mających tam konto). W ostatnim czasie promocja serwisu 
Facebook jest ogromna. Na wielu stronach internetowych znajdują się przyciski 
Lubię to umożliwiające bezpośrednie informowanie znajomych z Facebooka  
o stronie wartej zainteresowania. Ale też bardzo dużo wirusów kierowanych jest do 
użytkowników Facebooka, na przykład użytkownik jest zachęcany do zalogowania 
się na podanej stronie (zainfekowanej), na której rzekomo napisali o nim jego zna-
jomi.  
 Z powodu szerokiej dostępności i popularności znacznie bardziej na wszelkie-
go rodzaju ataki, w celu pozyskania danych, narażone są serwisy zewnętrzne. Prze-
stępcy umieszczają na stronach WWW złośliwy kod (niewidoczny dla odwiedzają-
cego stronę) i nakłaniają użytkowników do wejścia na dany adres. Podczas przeglą-
dania strony w tle, wykorzystując istniejące luki w oprogramowaniu (np.  
w systemie operacyjnym, przeglądarce, oprogramowaniu narzędziowym, kontrol-
kach ActiveX), na komputerze użytkownika instaluje się złośliwe oprogramowanie 
przechwytujące cenne dane (w tym loginy i hasła do kont internetowych).  
 
 
2. Polityki bezpieczeństwa serwisów społecznościowych 
 
 Polityka prywatności określa sposób postępowania z danymi osobowymi pod-
czas korzystania przez użytkownika z usług danego systemu. Bezpieczeństwo ko-
rzystania z serwisów społecznościowych zależy od wielu czynników, ale w dużej 
mierze od właścicieli kont. Portale w swoich politykach bezpieczeństwa (które 
zazwyczaj publikują na stronach WWW, chociaż zdarza się, że nie do końca robią 
to uczciwie) na ogół zapewniają o nieprzekazywaniu danych „podmiotom do tego 
nieuprawnionym”.  
 Zazwyczaj serwisy umożliwiają użytkownikowi wgląd w zgromadzone swoje 
dane i ich edycję. Nieco gorzej jest z usuwaniem danych, gdyż usługa ta nie zawsze 
jest realizowana zgodnie z wyobrażeniem właściciela danych. Znane są przypadki 
dalszego przechowywania danych, pomimo żądania ich usunięcia. Nie wiadomo 
również co tak naprawdę dzieje się z wszelkiego rodzaju danymi usuwanymi przez 
właścicieli kont.  
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 Wiele serwisów oferuje opcję dodawania znajomych do „ulubionych”, ale nie 
wszystkie wymuszają uzyskanie zgody od dodawanej osoby.  
 Ze względu na częste korzystanie z serwisów społecznościowych za pomocą 
komputerów firmowych polityka bezpieczeństwa tych serwisów rzutuje na bezpie-
czeństwo sieci firmowych. Pracodawcy muszą być świadomi zagrożeń wynikają-
cych z korzystania przez pracowników z portali społecznościowych, i to nie tylko  
w godzinach pracy i z komputerów firmowych, ale również poza pracą. Z badań 
przeprowadzonych w USA w lipcu 2010 r. przez firmę Panda Security Wskaźnik 
ryzyka mediów społecznościowych wynika, że 33% małych i średnich firm w USA 
zostało zainfekowanych złośliwym kodem poprzez portale społecznościowe, a 23% 
doświadczyło kradzieży tożsamości. Ponadto 77% pracowników korzysta z portali 
społecznościowych w godzinach pracy3.  
 
 
3. Zagrożenia bezpieczeństwa serwisów społecznościowych 
 
 W Polsce zainteresowanie serwisami społecznościowymi jest nie mniejsze niż 
w innych krajach. Z raportu Polski Internet 2008/20094 przygotowanego przez 
firmę Gemius wynika, że aż 87% polskich internautów stanowią osoby w wieku 
16–24 lat, a przeciętny polski internauta poświęca na przeglądanie Internetu 1,5 
godziny dziennie. Częstymi użytkownikami serwisów społecznościowych są dzieci 
i młodzież. Ta grupa użytkowników cechuje się łatwowiernością i naiwnością, jest 
podatna na manipulację i bardzo łatwo ulega emocjom. Nie przywiązuje należytej 
wagi do zamieszczanych danych. Ale i dorośli często bagatelizują zagrożenia  
i również padają ofiarami oszustów wykorzystujących ich niewiedzę, pośpiech, 
lekkomyślność.  
 Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych wymaga przestrzegania 
pewnych zasad, na przykład nie powinno się podawać zbyt wielu danych osobo-
wych swoich, a tym bardziej znajomych, należy z rozwagą wchodzić na podawane 
strony, zmieniać hasła itd. Zasady te bardzo często są jednak nieprzestrzegane. Po 
mechanicznym kliknięciu przycisku Przypomnij później może okazać się, że wła-
śnie komputer został zainfekowany.  
 Wraz z rozwojem funkcjonalności serwisów społecznościowych i ze wzro-
stem ich popularności powiększa się też liczba zagrożeń projektowanych do roz-
przestrzeniania ich za pomocą tych serwisów. Znane są liczne przypadki wycieku 
danych z serwisów społecznościowych. W marcu 2010 roku serwisy społeczno-
ściowe (Facebook, Twitter) były atakowane przez robaka Koobface. W lutym 2011 
roku właściciele kont na Facebooku byli zachęcani do kliknięcia linku pobierające-

                                                 
3  www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-spolecznosciowe-niebezpieczne-dla-firm 
4  www.gemius.pl/pl/raporty/2009-02/01 
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go robaka Lolbot.Q (umożliwiającego dostęp do danych profili) oraz otrzymywali 
e-maile z załączonym plikiem o nazwie Facebook_details.exe, który był koniem 
trojańskim (Asprox.N)5. Analitycy z PandaLabs szacują, że w 2010 r. odkryto po-
nad 20 mln odmian złośliwego oprogramowania6. Z badań Eurostatu wynika, że w 
2010 r. ok. 4% internautów europejskich stwierdziło wykorzystywanie (bez ich 
zgody) danych osobowych, kontaktowych, zdjęć i filmów. Najwięcej przypadków 
kradzieży danych osobowych było w Grecji i w Bułgarii – po 7%, w Polsce – 3%7. 
 Aktualnym problemem jest wykorzystywanie portali społecznościowych do 
rozpowszechniania zaszyfrowanych i dynamicznych złośliwych kodów.  
 
 
4.  Wyniki autorskich badań ankietowych na temat portali społecznościowych 
 
 W celu oceny świadomości zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych na 
serwisach społecznościowych oraz oceny popularności tych serwisów autorzy prze-
prowadzili badania ankietowe na grupie 180 studentów:  

 35 studentów I roku Studium Kształcenia Podstawowego (SKP),  
 145 studentów III roku Wydziału Informatyka i Zarządzanie (IZ).  

 Udział w wypełnianiu ankiety był dobrowolny i anonimowy. Ankieta została 
przeprowadzona w miesiącach listopad–grudzień 2009 roku i zawierała 8 pytań. 
Ankietowani nie musieli odpowiadać na wszystkie pytania i część osób skorzystała 
z tej opcji. W trzech pytaniach można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Były rów-
nież pytania otwarte.  
 Pierwszym zaskoczeniem przy analizie wyników ankiety była ogromna liczba 
kont na serwisach społecznościowych założonych przez studentów: 135 studentów 
IZ założyło 320 kont i aż na 217 kontach podało prawdziwe dane, 10 studentów IZ  
i 5 SKP nie założyło żadnego konta (rysunek 1). Spośród ankietowanych 35 studen-
tów z SKP 30 założyło 61 kont i na 39 kontach podało prawdziwe dane (5 studen-
tów SKP nie założyło konta). Należy jednak odnotować, że studenci rezygnują  
z kont (IZ – z 87, SKP – z 10). 
 

                                                 
5  www.di.com.pl/news/35811,0,Facebook_ulubiona_przyneta_cyberoszustow.html 
6  www.di.com.pl/news/35098,0,Najciekawsze_zagrozenia_2010_roku.html 
7  www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Rys. 1.  Statystyki dotyczące kont ankietowanych na portalach społecznościowych 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W obu grupach największą popularnością cieszył się serwis nk.pl (124 kont 
studentów IZ i 25 kont SKP), a następnie Facebook (46 – IZ i 7 kont SKP). Przy-
czyny założenia konta to najczęściej szukanie kontaktów ze znajomymi, popular-
ność serwisu, odpowiednia do potrzeb funkcjonalność, możliwość zaprezentowania 
się oraz samotność i nuda (rysunek 2). W dalszej kolejności wymieniane było szu-
kanie nowych znajomości (19 – IZ, 5 – SKP), możliwość zdobycia wiedzy, do-
kształcanie (7 – IZ, 1 – SKP) oraz presja otoczenia (6 – IZ). 
 

 
 

Rys. 2.  Przyczyny założenia konta w serwisie społecznościowym 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 Wśród przyczyn wypisania się z serwisu najczęściej wymieniane były: brak 
czasu oraz ochrona swojej prywatności. Inne przyczyny to: znudzenie, nie-
odpowiednia funkcjonalność serwisu, obawa przed pracodawcą (rysunek 3).  
 

 
 

Rys. 3.  Przyczyny rezygnacji z konta w serwisie społecznościowym 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Większość studentów przywiązuje wagę do ujawnianych danych i zdjęć (ry-
sunek 4) oraz do danych zamieszczanych o nich przez inne osoby (IZ: 54% – Tak, 
19% – Nie, 27% – Różnie; SKP: 71% – Tak, 10% – Nie, 19% – Różnie). 12% an-
kietowanych z IZ i 32% z SKP zażądało usunięcia danych ich dotyczących, 
a zamieszczonych przez inne osoby, z kolei 7% z IZ i 10% z SKP zostało popro-
szonych przez inne osoby o usunięcie zamieszczonych danych (zdjęć). 
 

 
 

Rys. 4.  Procentowe zestawienie odpowiedzi ankietowanych na pytanie o przywiązywanie 
wagi do informacji ujawnianych w Internecie 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 Przeprowadzona ankieta wykazała bardzo duże zainteresowanie studentów 
serwisami społecznościowymi. Świadomi zagrożeń nie zawsze podają prawdziwe 
dane podczas zakładania kont i wielu z nich, m.in. ze względu na ochronę swojej 
prywatności (27% wszystkich ankietowanych) zrezygnowało z posiadanego konta.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Internauci, z różnych powodów (np. samotność, moda, ciekawość, potrzeba), 
zakładają konta na wielu portalach społecznościowych i umieszczają tam wiele 
istotnych prawdziwych danych – i to nie tylko o sobie. Użytkownicy portali spo-
łecznościowych są narażeni na phishing, spam, nadużycia, kradzież danych, obraź-
liwe komentarze. Z dostępnych raportów i statystyk wynika, że właściciele kont 
albo nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, albo je bagatelizują. Również przeprowa-
dzone przez autorów badania ankietowe wykazały, że właściciele kont na portalach 
społecznościowych w wielu przypadkach żądali usunięcia danych zamieszczonych 
przez innych użytkowników kont lub sami musieli usunąć dane dotyczące innych 
osób (na ich prośbę). 
 Wielu internautów występowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla danych ze 
strony portali społecznościowych nie zniechęca do korzystania z tej formy kontak-
tów, ale powinno być brane pod uwagę przez pracodawców. Powinna być opraco-
wana i prowadzona odpowiednia polityka bezpieczeństwa uwzględniająca fakt 
korzystania przez pracowników z tych serwisów (i być może radykalnie to ograni-
czająca), powinny odbywać się szkolenia w kierunku podniesienia ich świadomości 
w tym zakresie oraz należałoby stosować odpowiednie zabezpieczenia, na przykład 
poprzez monitorowanie aktywności internetowej pracownika.  
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PRIVACY PROTECTION AND DATA SECURITY IN SOCIAL NETWORKING 
 
 

Summary 
 
 For a variety of reasons, internet users register at social networks and provide 
many important, real details about their and others' lives. The members of these online 
communities are exposed to phishing, spam, data theft, insulting comments and other 
abuses. Many users either do not realize or simply ignore the existing threats. In this 
paper we present the results of a survey which we carried out among university stu-
dents. 
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INFORMACJA TURYSTYCZNA JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI  
SAMORZĄDU GMINNEGO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Działania w zakresie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego po-
winny opierać się na zapewnieniu szerokiego dostępu do infrastruktury telekomuni-
kacyjnej oraz umożliwić szeroko rozumianą interaktywność porozumiewania się na 
odległość w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego. W społeczeństwie 
informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są za-
sadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w zakresie produkcji dóbr rze-
czowych, jak i przy świadczeniu usług. Dla wielu przedsiębiorstw turystycznych 
istotą społeczeństwa informacyjnego jest oparcie swojego funkcjonowania na wy-
korzystywaniu infrastruktur: telekomunikacyjnej i informatycznej, oraz na usługach 
z nimi związanych. Informacja staje się coraz ważniejszym elementem, a czasami 
wyznacznikiem funkcjonowania gospodarki turystycznej. Należy zwrócić uwagę na 
zalety komputerowych systemów informacji turystycznej, które decydują o potrze-
bie rozbudowy ośrodków informacji turystycznej i wykorzystaniu Internetu. Wyko-
rzystanie informacji w gospodarce turystycznej jest często nieefektywne. Informa-
cja funkcjonuje w wielu systemach jednocześnie, jest powielana, niespójna, a cza-
sami nawet różna (zdezaktualizowana), co przyczynia się do podrożenia funkcjo-
nowania, a w efekcie obniżenia efektywności systemów informacyjnych. 
 Współczesna gospodarka turystyczna to system powiązań między jej podmio-
tami realizującymi na rynku funkcje komercyjne (przedsiębiorcy turystyczni), jak  
i non profit (samorządy terytorialne oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe). 
Informacja turystyczna jest właśnie tym obszarem gospodarki turystycznej, gdzie 
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więź funkcjonalna, dla skutecznego świadczenia jej usług, pomiędzy dwoma gru-
pami podmiotów jest szczególnie istotna.  
 Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, że kreowanie sprawnie funk-
cjonującego systemu informacji turystycznej wymaga aktywnej współpracy samo-
rządu lokalnego z branżą turystyczną.  
 
 
1. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie turystyki  
 
 Podstawową jednostką podziału administracyjnego kraju jest gmina. W 2001 
roku do zadań własnych samorządów gminnych włączono sprawy związane z tury-
styką (sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzą-
dzeń sportowych)1. Oprócz ogólnego obowiązku rozwijania turystyki, wynikające-
go z ustawy o samorządzie gminnym, na organach samorządu gminnego spoczywa-
ją zadania określone również w innych ustawach, przede wszystkim w ustawie  
o usługach turystycznych2. Dotyczą one m.in. dokonywania zaszeregowania i pro-
wadzenia ewidencji pól biwakowych oraz tzw. innych obiektów, w których świad-
czone są usługi hotelarskie, a także przeprowadzania kontroli w obiektach hotelar-
skich i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie wraz z możliwością za-
stosowania nakazu wstrzymania świadczenia usług.  
 Najważniejszymi zadaniami samorządów gminnych w zakresie turystyki są 
przede wszystkim: 

 promocja podstawowych dóbr turystycznych, czyli walorów i atrakcji da-
nego miejsca, stanowiących podstawową siłę przyciągania turystów, 

 organizowanie lokalnego systemu informacji turystycznej, 
 prowadzenie badań rynku turystycznego, 
 współpraca z branżą turystyczną w dziedzinie wspólnego promowania ob-

szaru i ofert przedsiębiorstw turystycznych. 
 Samorządy gminne posiadają znaczące możliwości kształtowania rozwoju 
turystyki oraz wpływania na już działające przedsiębiorstwa turystyczne, jak i na 
przedsiębiorców zamierzających podjąć taką działalność3. Wprawdzie władze lo-
kalne nie mają większego wpływu na ogólne parametry ekonomiczne (kształtowane 
przez instytucje rządowe i inne organy centralne), ale mogą w znacznym stopniu 
oddziaływać na lokalną przedsiębiorczość. 

                                                 
1  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samo-

rządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2001, nr 45, poz. 497; nr 89, poz. 971. 

2  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 
2268 (tekst jednolity). 

3  A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-
nie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 99. 
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 Jak powyżej zaznaczono, jednym z istotnych obszarów aktywności samorzą-
dów lokalnych jest także informacja turystyczna. Na poziomie gminnym kształto-
wane są relacje pomiędzy podmiotami bezpośredniej gospodarki turystycznej (m.in. 
przedsiębiorstwami hotelarskimi, gastronomicznymi, przewoźnikami pasażerskimi, 
biurami turystycznymi obsługującymi ruch przyjazdowy oraz dysponentami atrakcji 
turystycznych) i samorządami gminnymi w celu oddziaływania na decyzje nabyw-
cze turystów i zaspokajane ich potrzeb w miejscu docelowym turystyki. Zadania 
gmin obejmują głównie tworzenie stałych i sezonowych placówek informacji tury-
stycznej, internetową informację turystyczną oraz działania o charakterze promo-
cyjnym. Ponadto działania strategiczne związane z systemem informacji turystycz-
nej, często są powiązane z przedsięwzięciami promocyjnymi, należą do samorządu 
wojewódzkiego. Dotyczą one regionalnego systemu internetowej informacji tury-
stycznej, prowadzonej często we współpracy z regionalną organizacją turystyczną, 
oraz powiązane są z działalnością platformy ogólnopolskiej, jaką jest Internetowy 
System Informacji Turystycznej4, administrowany przez Polską Organizację Tury-
styczną5. 
 
 
2. Społeczeństwo informacyjne 
 
 Termin społeczeństwo informacyjne jest często używany w literaturze eko-
nomicznej, ale dotychczas nie osiągnięto konsensusu w kwestii jego definicji.  
T. Goban-Klas określa społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo, które nie 
tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz 
przetwarzanie informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza 
źródła utrzymania większości społeczeństwa6. Ponadto wskazuje, że społeczeństwo 
staje się informacyjne wtedy, kiedy jego stopień rozwoju oraz skala skomplikowa-
nych procesów społecznych i gospodarczych wymagają zastosowania nowocze-
snych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania olbrzy-
miej ilości informacji. Dlatego w społeczeństwie informacyjnym: 

 informacja i wynikająca z niej wiedza to podstawowe czynniki wytwórcze, 
 uniwersalnym czynnikiem jest wykorzystanie teleinformatyki, 
 czynnik pracy kształtowany jest przede wszystkim przez pracowników in-

formacyjnych, 
 istotna część dochodu narodowego powstaje w szeroko rozumianym sekto-

rze informacyjnym. 

                                                 
4  www.polska.travel/pl (27.02.2011). 
5  www.pot.gov.pl (27.02.2011). 
6  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wy-

zwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 43. 
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 Za społeczeństwo informacyjne najczęściej uważa się pewny, specyficzny typ 
nowego społeczeństwa, które wykształciło się w krajach, gdzie przez ostatnie kil-
kanaście lat występuje dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych technologii tele-
informacyjnych. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się tym, że jego 
członkowie powszechnie używają technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz wykorzystują efektywnie ich potencjał. 
 Według najszerszej przyjętej definicji społeczeństwa informacyjnego jest to 
społeczeństwo, które powinno spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, jest 
to społeczeństwo, w którym nowoczesna sieć telekomunikacyjna osiągnęła wysoki 
stopień rozwoju, jest powszechnie dostępna i relatywnie tania. Za drugi warunek 
uważa się istnienie powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych7. 
 W dobie społeczeństw informacyjnych nieodłącznym źródłem informacji jest 
także Internet. O ocenie jego skali i funkcjonalności jako medium decydują takie 
czynniki, jak: jego zasięg i oddziaływanie, tempo rozwoju, dynamika kosztów 
związanych z dostępem do sieci oraz powstawanie nowych rynków z nim związa-
nych. Internet spowodował zmianę warunków konkurowania w gospodarce. Pozwa-
la bowiem zorganizować działalność gospodarczą według nowych zasad, umożli-
wia zaoferowanie nowych towarów i usług większej liczbie klientów i pozwala na 
rozprowadzenie ich (elektroniczna dystrybucja) prawie błyskawicznie. Ponadto 
Internet zmusza menedżerów do zmian swoich pomysłów, eksperymentowania, 
inwencji, ciągłego planowania i wprowadzania na rynek nowych produktów i tech-
nologii8. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma zatem klu-
czowe znaczenie dla budowania społeczeństwa informacyjnego. Internet staje się 
także podstawowym sposobem funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycz-
nej, zarówno podmiotów komercyjnych (przedsiębiorstwa hotelarskie, biura podró-
ży), jak i podmiotów publicznych (samorządy lokalne). 
 
 
3. Informacja turystyczna 
 
 Informacja turystyczna obejmuje przekaz informacji oraz zespół działań przy-
czyniających się do sprawnego przemieszczania się turystów w czasie i przestrzeni, 
ułatwiających optymalne wykorzystanie poznawczych i wypoczynkowych walorów 
turystycznych, a także bazy oraz usług turystycznych i paraturystycznych9. Infor-
macja turystyczna jest traktowana jako istotna potrzeba odczuwana w związku  
z uprawianiem turystyki i zaliczana do grupy potrzeb warunkujących uprawianie 

                                                 
7  N. Daszkiewicz (red.): Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 60. 
8  S. Marek (red.): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 305–306. 
9  W. Kurek (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 182. 
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turystyki. Uczestnicy wszelkich form turystyki oczekują zdobycia praktycznych  
i aktualnych informacji, które ułatwią im dokonanie wyboru miejsca, czasu, terminu 
i rodzaju imprezy turystycznej, oraz interesujących informacji na temat obszarów 
recepcji turystycznej, pozwalających na wzbogacenie wiedzy turysty i wzbogacają-
cych jego rozwój intelektualny. 
 Informacja turystyczna świadczona jest w zróżnicowanych formach, co po-
zwala na wyróżnienie informacji10:  

 wydawniczej, obejmującej: katalogi, przewodniki, foldery, mapy, poradni-
ki, literaturę specjalistyczną, encyklopedie, 

 medialnej, w skład której wchodzi: telewizja, prasa, radio, Internet (np. 
portale turystyczne, komputerowe systemy informacji turystycznej), 

 osobowej, którą świadczą pracownicy biur podróży, punktów informacji 
turystycznej, piloci, przewodnicy, piloci rezydenci, znajomi. 

 Informacja turystyczna jest pojęciem bardzo szerokim i definiowanym w róż-
ny sposób, w zależności od przyjętych kryteriów. W wąskim ujęciu informacja 
turystyczna dotyczy turysty, czyli najważniejszego odbiorcy informacji turystycznej 
i mieści się w procesie obsługi ruchu turystycznego, stanowiąc jeden z jego naj-
istotniejszych elementów. W szerokim zakresie informacja turystyczna jest defi-
niowana jako system obejmujący uporządkowany zbiór danych służących organiza-
torom i konsumentom usług turystycznych, sieć centrów i punktów informacji tury-
stycznej oraz metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostęp-
niania danych11. Liczba odbiorców i dostawców informacji turystycznej jest w ta-
kim rozumieniu bardzo liczna i obejmuje obok turystów także mieszkańców regio-
nów turystycznych, animatorów i promotorów turystyki, potencjalnych inwestorów, 
władze lokalne i regionalne, touroperatorów oraz wiele innych podmiotów związa-
nych z działalnością turystyczną. 
 Wąskie ujęcie informacji turystycznej skupia się na świadczeniu informacji 
turystom w ramach procesu ich obsługi. Informacja turystyczna staje się jednym  
z elementów obsługi ruchu turystycznego, która obejmuje wszelkie formy świad-
czeń na rzecz turystów związane z realizacją podróży turystycznej oraz zaspokoje-
niem innych potrzeb zgłaszanych przez turystów podczas jej trwania.  
 W szerokim ujęciu informację turystyczną traktuje się jako system obejmujący 
jednolitą organizację procesów obejmujących, m.in.: zbieranie, gromadzenie, prze-
twarzanie i upowszechnianie wiadomości, których celem jest zapewnienie konsu-
mentom i organizatorom usług turystycznych łatwego i pełnego dostępu do infor-
macji turystycznej (stanowiącej uporządkowany zbiór danych) w dowolnym miej-
scu i czasie. W systemie informacji turystycznej wspólnie przyjętym normom pod-

                                                 
10  B. Meyer (red.): Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2006, s. 96. 
11  Polski system informacji turystycznej, POT, Warszawa 2002, s. 7. 
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legają podstawowe zakresy informacji oraz tryb ich poszukiwania, gromadzenia, 
aktualizacji i udostępniania.  
 Na system informacji turystycznej, który musi cechować się rzetelnością, 
aktualnością, wiarygodnością i komunikatywnością, składają się następujące ele-
menty12:  

 uporządkowany zbiór danych służący organizatorom i konsumentom usług 
turystycznych, obejmujący następujące grupy baz danych systemu infor-
macji turystycznej: walory turystyczne, zagospodarowanie i usługi tury-
styczne, produkty turystyczne, 

 sieć centrów, punktów i innych placówek informacji turystycznej (fizycz-
nych i internetowych), 

 metodologia gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania 
danych. 

 Głównym animatorem systemu informacji turystycznej w Polsce jest Polska 
Organizacja Turystyczna, która podejmuje działania mające na celu zbudowanie 
kompleksowego systemu informacji turystycznej. W okresie prowadzenia badań za 
szkielet tworzonego systemu uznano13: 

 centra i punkty informacji turystycznej tworzące zintegrowaną sieć, 
 Internetowy System Informacji Turystycznej (Narodowy Portal Turystycz-

ny, www.polska.travel) oraz regionalne i lokalne serwisy turystyczne, 
 system znakowania dróg znakami turystycznymi informującymi o atrak-

cjach i szlakach turystycznych.  
 Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej w Polsce jest obecnie skom-
plikowane, gdyż składa się nań działanie kilku podsystemów. Każdy z nich pełni 
określone funkcje w procesie komunikacji pomiędzy nadawcą (w tym przypadku 
firmą turystyczną) a użytkownikiem (którym może być turysta, ale również miesz-
kaniec danego terenu, potencjalny inwestor, student poszukujący informacji do 
pracy dyplomowej lub przewodnik) i jest niezbędny do prawidłowej pracy podmio-
tów branży turystycznej. Do funkcjonujących podsystemów można zaliczyć14: 

 Punkty i centra „it” . Punkty „it” są to miejsca, w których nie tylko można 
zasięgnąć informacji, ale także otrzymać poradę czy pomoc merytoryczną. 
Centra „it” to ośrodki stanowiące element promocji określonego regionu, 
ułatwiające aktywizację miejscowej ludności w zakresie inicjatyw tury-
stycznych.  

 Komputerowy system rezerwacyjny – CRS. Umożliwia m.in. informowa-
nie turystów o wolnych miejscach w hotelach, przelotach turystycznych 

                                                 
12  Ibidem, s. 7. 
13  http://www.pot.gov.pl/system-informacji-turystycznej/informacja-turystyczna (27.02.2011). 
14  Obsługa ruchu turystycznego…, op.cit., s. 98. 
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oraz rezerwację miejsc, a zakres usług świadczonych przez ten system sta-
le się poszerza.  

 Komputerowy system informacji turystycznej – KSIT. Jest to rozwiązanie 
oparte na dostarczaniu informacji turystycznej za pomocą bezobsługowych 
„kiosków turystycznych”, czynnych przez 24 godziny i zapewniających 
dostęp do kilkujęzycznej informacji na temat komunikacji, bazy noclego-
wej, atrakcji turystycznych itp. System jest dostępny w Internecie i w tere-
nie. 

 Internet. Nowoczesne medium, umożliwiające upowszechnianie aktualnej 
informacji w dowolnej formie graficznej i tekstowej, bez ograniczeń tery-
torialnych i za stosunkowo niewielką opłatą. 

 W funkcjonującym systemie wyraźnie widoczny jest brak ścisłych powiązań 
pomiędzy nadawcą i odbiorcą, co w znacznym stopniu ogranicza funkcjonalność  
i efektywność systemów informacji. Każdy system informacji posiada swoją własną 
grupę nadawców (podmioty branży turystycznej), która działa niezależnie od pozo-
stałych. Brak przepływu informacji pomiędzy istniejącymi systemami (co wynika 
między innymi z przyczyn technicznych i organizacyjnych) wpływa na dodatkowe 
utrudnienia w komunikacji z użytkownikami końcowymi. Brak jest także sprawne-
go i efektywnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami branży turystycznej, 
samorządami lokalnymi, potencjalnymi inwestorami i innymi organizacjami zainte-
resowanymi rozwojem turystyki, jak również pomiędzy organizatorami imprez 
turystycznych a społecznością lokalną i turystami.  
 Najpopularniejszą formą wykorzystania nowoczesnych technologii informa-
tycznych w procesie świadczenia informacji turystycznej jest Internet. Najpopular-
niejszą metodą wsparcia tradycyjnych form informacji turystycznej jest tworzenie 
stron internetowych związanych z produktem turystycznym danego regionu.  
 
 
4.  Ocena sytemu informacji turystycznej w gminach województwa zachod-

niopomorskiego 
 
 Badania stanu funkcjonowania systemu informacji turystycznej w gminach 
województwa zachodniopomorskiego prowadzone były w latach 2008–2010. Sta-
nowią one możliwość wskazania na współdziałanie podmiotów publicznych (samo-
rządów gminnych) i prywatnych (przedsiębiorców turystycznych) w zakresie two-
rzenia i rozwoju systemu lokalnej informacji turystycznej15. 
 W celu oceny poziomu współpracy publiczno-prywatnej w zakresie informacji 
turystycznej przeprowadzono badania wszystkich gmin województwa i na podsta-
wie treści zawartych na ich oficjalnych stronach internetowych określono zakres 

                                                 
15  A. Panasiuk (red.): Informacja turystyczna, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 109–138. 
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współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami bezpośredniej gospodarki tury-
stycznej. Następnie prowadzono pogłębione badania obejmujące wybrane gminy  
o wysokim poziomie atrakcyjności turystycznej i rozwiniętym systemie współpracy 
w zakresie tworzenia systemu informacji turystycznej przez podmioty publiczne  
i prywatne. 
 Istotnym elementem badań była ocena działań informacji turystycznej przez 
podmioty gospodarcze zajmujące się bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego. 
Analiza ta wskazuje na identyfikację usługodawców turystycznych z lokalnym 
potencjałem turystycznym. Spośród 30 przebadanych gmin informacja turystyczna 
znajdowała się w 27. Pytanie o istnienie punktu informacji turystycznej zostało 
postawione przedsiębiorcom turystycznym. W trzech gminach nieposiadających 
informacji turystycznej spośród przebadanych 12 przedsiębiorstw w przypadku 
czterech ankietowani uznali, że informacja turystyczna w danej gminie istnieje.  
W pozostałych gminach zdecydowana większość przedsiębiorców wiedziała o ist-
nieniu informacji turystycznej (98 spośród 107), jedynie 6 przedsiębiorców nie 
wiedziało o istnieniu placówki, a 3 twierdziło kategorycznie, że taka placówka  
w ich gminie nie istnieje.  
 Informacja turystyczna w badanych gminach miała najczęściej charakter cen-
trum informacji turystycznej albo punktu informacji turystycznej. Jedynie  
w 2 przypadkach zaznaczono inną odpowiedź. Placówka (punkt) informacji tury-
stycznej w zdecydowanej większości przypadków jest czynna przez cały rok (w 22 
gminach). 
 Wszystkie punkty informacji turystycznej są wyposażone w komputer z przy-
łączem internetowym. W przypadku 24 placówek komputer posiadał stałe łącze 
internetowe, w 3 przypadkach łączył się z Internetem przez modem, natomiast  
w 5 placówkach funkcjonowało połączenie radiowe (dane dotyczą 32 placówek  
w 27 gminach). W 24 gminach placówki wyposażone były we własną skrzynkę 
elektroniczną a w 14 placówki informacji turystycznej były wyposażone we własną 
stronę internetową. Niemal wszystkie placówki informacji turystycznej były wypo-
sażone w telefon i faks. Wszystkie placówki wyposażone były w dostępną dla tury-
sty biblioteczkę z wydawnictwami dotyczącymi produktu turystycznego regionu. 
 Średnia liczba etatów w badanych placówkach wahała się między 1,96 poza 
sezonem a 2,19 w trakcie sezonu turystycznego. We wszystkich badanych punktach 
zatrudnionych jest 70 pracowników w sezonie i jedynie 47 poza sezonem.  
 Placówki informacji turystycznej są w znacznej mierze finansowane ze środ-
ków publicznych. W 18 gminach (z 26) ankietowani wskazywali na 100% finanso-
wanie placówki ze środków publicznych. W pozostałych (poza jednym punktem 
zarządzanym przez organizację pozarządową) udział finansowania był znacznie 
większy niż 50%. 
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 Głównym nośnikiem komunikacji pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi 
za marketing terytorialny a potencjalnymi turystami jest Internet16. Przeprowadzone 
badania wykazały, że wszystkie 114 gmin województwa zachodniopomorskiego 
posiada własne strony internetowe. Informacje przydatne dla potencjalnych tury-
stów posiada jedynie część gmin województwa (rysunek 1). 

 

Rys. 1.  Dostępność informacji na temat usług turystycznych, wydarzeń oraz atrakcji tury-
stycznych na stronach internetowych gmin województwa zachodniopomorskiego 
(n = 114) 

Źródło:  badania pierwotne. 

 
 Zdecydowana większość stron internetowych gmin zawiera informacje na 
temat atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy oraz funkcjonują-
cych na jej terenie obiektów noclegowych. Wśród wyselekcjonowanych 30 gmin 
objętych szczegółowymi badaniami wszystkie wykorzystują Internet w komunikacji 
z potencjalnymi turystami. Większość (19 gmin) nie wykorzystywała odrębnego 
adresu internetowego, tj. posiadającego inny adres www niż strona główna gminy, 
przeznaczonego dla potencjalnych turystów, a jedynie tzw. zakładkę umożliwiającą 
turyście znalezienie odpowiednich informacji po wejściu na stronę główną gminy. 
W przypadku 7 gmin obok osobnej strony internetowej poświęconej turystyce 
funkcjonuje równoległa zakładka na stronie głównej gminy. Stosunkowo rzadkiej 
korzystano z umieszczania informacji związanych z turystyką na innych stronach 
internetowych (rysunek 2).  

                                                 
16  P. Kotler, J. Bowen, J. Makens: Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, NJ 

2006, s. 683. 
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Rys. 2.  Formy komunikacji gmin z potencjalnymi turystami za pośrednictwem Internetu 

(n = 30) 

Źródło:  badania pierwotne. 

 
 Administracją stron prawie wyłącznie zajmują się pracownicy badanych jed-
nostek, jedynie w przypadku jednej gminy zadanie to jest zlecane na zewnątrz. Na 
pytanie związane z częstością aktualizacji informacji na stronach internetowych 
przeważała odpowiedź „w miarę potrzeb” (17) oraz „kilka razy w miesiącu” (7).  
 Budowa potencjalnego regionalnego internetowego systemu informacji tury-
stycznej dla całego województwa mogłaby w znaczący sposób usprawnić przekaz 
informacji pomiędzy samorządem gminnym a turystami będącymi w fazie podej-
mowania decyzji o wyborze miejsca docelowego turystyki. Sukces powstania tego 
rodzaju platformy, podobnie jak w przypadku innych przedsięwzięć o charakterze 
sieciowym, zależy od liczby i poziomu zaangażowania uczestniczących w nim 
podmiotów, działań marketingowych przekładających się na konkretne korzyści dla 
uczestników oraz jakości przekazywanych informacji.  
 Na pytanie o chęć współpracy i uczestnictwa w systemie zdecydowana więk-
szość badanych przedstawicieli samorządu (ponad 90%) odpowiedziała twierdząco. 
Badani przedsiębiorcy również w większości deklarowali chęć współpracy i uczest-
nictwa w tego rodzaju programie, niemniej jednak w znacznie mniejszym stopniu 
(odpowiednio 60 i 65% odpowiedzi twierdzących). Również w tym przypadku chęć 
współpracy i uczestnictwa była wyższa w przypadku przedsiębiorstw małych niż  
w mikroprzedsiębiorstwach.  
 Należy ponadto podkreślić, że zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy ocze-
kują znacznego wsparcia finansowania systemu przez samorząd powiatowy oraz 
wojewódzki. Zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele samorządu terytorial-
nego postulują, aby zakres informacji w potencjalnie tworzonym RISIT przygoto-
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wywany byłby zarówno w języku angielskim (97% przedstawicieli samorządu  
i 93% przedsiębiorstw), jak i w języku niemieckim (97% obu grup). Na inne języki 
wskazało już tylko 34% przedsiębiorców i 47% samorządowców. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wiodącą rolę w lokalnym rozwoju turystyki odgrywają działania informacyj-
no-promocyjne. Narzędziem umożliwiającym sprawne i efektywne zarządzanie 
turystyką na poziomie samorządu gminnego jest wykreowanie systemu informacji 
turystycznej. System taki powinien przede wszystkim zapewnić: pełny zakres in-
formacji potrzebnych potencjalnym użytkownikom (turystom, mieszkańcom, inwe-
storom), możliwość prezentacji informacji w różnych formach (tekst, obraz, 
dźwięk, film), łatwość wyszukiwania potrzebnych informacji przy wykorzystaniu 
różnych technik łączności (Internet, telefon), prawdziwość i aktualność informacji, 
wykonywanie analiz statystycznych, prognozowanie zmian natężenia ruchu tury-
stycznego. 
 Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki powinno mieć tworzenie na 
szczeblu gmin punktów informacji turystycznej, których podstawowym zadaniem 
będzie zapewnienie ciągłej, pełnej i łatwo dostępnej informacji turystycznej (przede 
wszystkim na obszarach o wysokim poziomie ruchu turystycznego). Punkty „it” 
powinny być tworzone przede wszystkim w największych miastach i ośrodkach 
turystycznych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a w miarę możliwości  
i zapotrzebowania – we wszystkich gminach atrakcyjnych turystycznie (przy zaan-
gażowaniu samorządu gminnego). Ponadto placówki powinny posiadać ciągły do-
stęp do turystycznej bazy danych znajdującej się w centrach turystycznych. 
 Dobrze zaprojektowany, poprawnie zbudowany i właściwie zarządzany sys-
tem informacji turystycznej pozwala lokalnemu obszarowi turystycznemu poprawić 
wizerunek, firmie turystycznej oferować usługi na nowych rynkach, zarządom ob-
szarów chronionych monitorować wielkość ruchu turystycznego i oceniać jego 
wpływ na walory przyrodnicze, a turystom dostarczać pełnych i aktualnych infor-
macji. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sys-
temu informacji turystycznej jest budowanie przejrzystych związków organizacyj-
nych pomiędzy uczestnikami tego systemu oraz określenie zasad finansowania 
zgromadzonych danych i korzystania z nich. 
 Wymienione zadania oraz podjęcie ich w praktyce działalności jednostek 
samorządu terytorialnego, począwszy od szczebla gminnego, a skończywszy na 
wyższych szczeblach, stanowią podstawową przesłankę rozwoju systemu informa-
cji w lokalnej gospodarce turystycznej. 
 Z poziomu regionu podmiotem, który powinien być odpowiedzialny za system 
informacji turystycznej, powinna być regionalna organizacja turystyczna. Jest to 
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podmiot, który należy wyposażyć w całokształt kompetencji i środków (rzeczo-
wych, kadrowych i finansowych) dla utrzymania i rozwoju regionalnego systemu 
informacji turystycznej jako elementu systemu ogólnokrajowego. Władze samorzą-
dowe (wojewódzkie, powiatowe i gminne) powinny wspierać regionalną organiza-
cje turystyczną w zakresie instytucjonalnym i finansowym oraz umożliwić dostęp 
do nowoczesnych technologii informatycznych. 
 
 

TOURIST INFORMATION AS AN AREA OF OPERATION  
OF MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 Modern tourism economy is a system of connections between its commercial 
(tourist entrepreneurs) and non-profit (territorial self-governments, organizations and 
associations) entities. Tourist information is a particular area of tourism economy where 
a link between two groups of entities is especially important for an efficient provision of 
services.  
 The aim of the article is indication that creation of effectively operating tourist 
information system requires an active cooperation between local government and tour-
ism sector in the conditions of information society. 
 Illustrations of mentioned problems are the results of researches on tourist infor-
mation system operation in the West-Pomeranian Voivodeship’s municipalities led in 
the years 2008–2010. 
 

Translated by Agnieszka Drabik 
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KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDÓW MIAST 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Administracja samorządowa w Polsce funkcjonuje w warunkach permanent-
nych zmian, szczególnie w zakresie uwarunkowań prawnych, społecznych i demo-
graficznych. Jednocześnie wejście Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyło 
na niespotykaną wcześniej skalę możliwości finansowania niemalże nieograniczo-
nych potrzeb inwestycyjnych. Aby móc sprostać tym wyzwaniom, w administracji 
samorządowej musiały nastąpić zmiany. Kluczowe dla sprawności ich funkcjono-
wania stały się dane, informacje, wiedza, umiejętność ich gromadzenia, przetwa-
rzania i kreowania nowej wartości. Tradycyjne podejście do administracji musi 
zostać zastąpione prorozwojowym, opartym na koncepcji organizacji uczącej się, 
organizacji wiedzy. Według Ch. Evans, najczęstszą przyczyną porażki przestawie-
nia organizacji na tory zarządzania wiedzą jest zbytnia koncentracja uwagi mene-
dżerów na budowie sformalizowanych rozwiązań ułatwiających wymianę informa-
cji przy jednoczesnym niedocenieniu nieformalnych relacji międzyludzkich. Grube 
miliony, zainwestowane w systemy pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania  
i udostępniania ogromnych ilości informacji, niejednokrotnie nie przyniosły żad-
nych efektów1. 
 Celem artykułu jest wskazanie roli kulturowych uwarunkowań procesu im-
plementacji koncepcji zarządzania wiedzą w administracji samorządowej na przy-
kładzie urzędów miast. Przyjęto w nim spojrzenie na organizacje publiczne w kon-
tekście kulturowym. Związek ten stanowi jedną z luk wiedzy zarówno na gruncie 

                                                 
1  Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s. 14–15. 
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badań kultury organizacyjnej, jak i organizacji publicznych. Dostępne w literaturze 
modele kulturowe i zalecenia w zakresie korekty kursu kulturowego nie są najczę-
ściej możliwe do bezpośredniej implementacji na grunt organizacji publicznych.  
 Niniejszy artykuł odnosi się do jednego z aspektów projektu badawczego 
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze 
N N 115 153239 pt. Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji 
samorządowej na przykładzie urzędów miast.  
 
 
1. Administracja samorządowa 
 
 M. Weber w swoim klasycznym modelu biurokracji odnosił ją do koncepcji 
biurokracji racjonalnej, opierającej się na fundamencie profesjonalizmu administra-
cji. Dziesięciolecia implementacji tego modelu w jego wypaczonej formie dopro-
wadziły do silnego zbiurokratyzowania administracji, jej przerostu oraz wysokich 
kosztów utrzymania. Zmienione uwarunkowania funkcjonowania samorządu, za-
równo endogeniczne, jak egzogeniczne powodują, iż możemy obserwować odcho-
dzenie od modelu biurokratycznego, w kierunku modelu zarządzania przez wyniki2. 
Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że kluczowe procesy zarządzania  
w administracji czy sektorze prywatnym nie odbiegają znacznie od siebie, jeśli 
chodzi o logikę działania. Oczywiście sprawdzone rozwiązania z sektora gospo-
darczego nie mogą być bezpośrednio i bezrefleksyjnie przenoszono do administra-
cji. W żadnym wypadku nie należy bagatelizować specyfiki uwzględniającej3: 

 istnienie wielu interesariuszy, których cele często są rozbieżne, sprzeczne, 

 znaczną siłę oddziaływania decydentów, 

 funkcjonowanie w wysoce upolitycznionym otoczeniu, 

 fakt, że zysk nie jest miarą efektywności ich funkcjonowania, 

 mniejszą wrażliwość uczestników na bodźce materialne oraz większą ich 

orientację na misję organizacji. 
 Polskie i europejskie doświadczenia pozwalają zidentyfikować kilka kluczo-
wych cech nowoczesnej administracji: musi być elastyczna, powinna dążyć do 
zróżnicowania form obsługi klienta, dbać o jego satysfakcję, współpracuje z innymi 
podmiotami w celu kształtowania jakości życia, dąży do umacniania zaufania, za-

                                                 
2  A.J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska: Samorząd terytorialny w systemie zarządza-

nia państwem. Wybrane zagadnienia, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2010, s. 90–91.  
3  M. Kulikowka: Zmiana i organizacyjne oczenie się w organizacji publicznej,  

w: A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, AE 
w Katowicach, Katowice 2009, s. 309–310. 
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biega o skuteczność i efektywność podejmowanych działań4. W świetle nowocze-
snych poglądów na rolę administracji samorządowej, najważniejszym jej zadaniem 
jest stworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkańców. Potrzeby te są prak-
tycznie nieograniczone, a możliwości, środki służące do ich zaspokojenia z natury 
rzeczy podlegają różnego rodzaju limitowaniu. Istniejąca luka między tymi dwiema 
grupami czynników powoduje, konieczność zerwania z tradycyjnymi sposobami 
myślenia i odkrywania nowych obszarów wiedzy5.  
 
 
2. Zarządzanie wiedzą 

 
 Administracja samorządowa, aby sprostać oczekiwaniom interesariuszy, musi 
podążać za zmieniającymi się trendami w gospodarce, adaptując nowoczesne roz-
wiązania na swoje potrzeby. Wśród ogółu zidentyfikowanych determinant coraz 
ważniejszą pozycję zajmuje zarządzanie wiedzą, które do niedawna niemalże wy-
łącznie utożsamiane było z podmiotami sektora prywatnego6. 
 Pojęcie wiedzy jest pojęciem niejednoznacznym, co w główniej mierze wyni-
ka z interdyscyplinarności badawczej. Z pojęciem wiedzy można się spotkać na 
gruncie wielu dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, informatyki czy nauk  
o zarządzaniu. Wiedzę nie tylko trudno zdefiniować, ale również zmierzyć i wyko-
rzystać w praktyce za pomocą pojęć, terminologii, ale przede wszystkim struktur, 
które wywodzą się z ery przemysłowej7. Nakreślenie podjętego tematu opracowania 
wymaga zatem uprzedniego zdefiniowania takich zagadnień, jak: dane, informacja, 
wiedza.  
 Podstawowym, niepodzielnym elementem tworzącym wiedzę są dane. Dane, 
to surowe fakty przedstawione w postaci znaków8. Suche dane nie posiadają samo-
istnego znaczenia, są to fakty, liczby, obrazy wyrwane z kontekstu. Wyselekcjono-
wane dane, pogrupowane, porównane, połączone, zestawione w sposób użyteczny  
i poddane ocenie w oparciu o określone kryteria mogą zyskać nową jakość, stając 
się informacjami. Jeśli więc dane przyjmują uporządkowane zbiory, przedstawiają-
ce jakiś fragment rzeczywistości, stają się one wówczas informacjami. Informacje 

                                                 
4  M. Bugdol: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, 

Difin, Warszawa 2011, s. 120. 
5  E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2004,  

s. 28–29. 
6  T. Skica: Zarządzanie wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, „Przegląd Ko-

munalny” 2010, nr 4(223), s. 62. 
7  G. Kobyłko, M. Morawski: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa, 

2006, s. 11. 
8  B. Mikuła: W kierunku organizacji inteligentnych, Oficyna Wydawnicza „Antykwa”, 

Kraków 2001, s. 60. 
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najczęściej definiuje się jako dane przedstawione w specyficznym kontekście, istot-
nym dla jakieś osoby, grupy lub organizacji9. Wiedza jest to informacja i doświad-
czenia umożliwiające dostosowanie się do otoczenia i rozwój. Wiedza w odróżnie-
niu od danych i informacji nie jest obiektywna. Ponadto dane, informacje mogą być 
gromadzone na różnego rodzaju nośnikach technologicznych, natomiast wiedza jest 
zawsze związana z człowiekiem10.  
 Wśród badaczy brak jest zgodności w sprawie, czym jest zarządzanie wiedzą, 
więc warto zwrócić uwagę na definicję zaproponowaną przez firmę konsultingową 
Ernst & Young: system zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdoby-
waniu, analizowaniu i wykorzystaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, 
mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one osiągnąć przewagę kon-
kurencyjną11. 

Znaczenie koncepcji zarządzania wiedzą w administracji cały czas wzrasta, co 
wynika z paru kluczowych powodów12: 

 wiedza odgrywa coraz większą rolę ze względu na upowszechnianie się 
usług typu e-governance i stosowane podejście procesowe; 

 problem zarządzania wiedzą jest szczególnie widoczny w relacjach, jakie 
zachodzą pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji, które z de-
finicji skazane są na współpracę; 

 intensyfikacja współpracy między sektorem publicznym, w tym admini-
stracją samorządową, z sektorem prywatnym; 

 urzędy, tak jak wszystkie organizacje, posiadają nadmiar wiedzy, którą 
muszą sprawnie i efektywnie selekcjonować. 

Wymagania współczesnego rynku powodują, że pracownik urzędu musi być 
kimś więcej niż tylko ślepym wykonawcą przepisów prawa i norm jakości. Pra-
cownik wiedzy potrafi wzbogacić swoją organizację, przyczynić się do dostarczania 
jej nowych zasobów, potrafi zaspokoić oczekiwania interesariuszy.  

Ważną rolę w zrozumienia procesu kreowania kapitału intelektualnego w or-
ganizacji odgrywa koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez  
P.M. Senge. Organizacja ucząca się postrzegana jest jako13: 

                                                 
9  G. Kobyłko, M. Morawski: Przedsiębiorstwo…, op.cit., s. 16–17. 
10  B. Powichrowska: Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,  

w:W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk: Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, 
Warszawa 2007, s. 188. 

11  W.M. Grudzewski, I. Hejduk: Zarządzanie wiedzą w organizacjach, w: http://www.e-
mentor.edu.pl/ 

12  M. Bugdol: Zarządzanie jakością w urzędach…, op.cit., s. 125. 
13  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Systainability w biz-

nesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wy-
dawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 136. 
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 miejsce, gdzie pracownicy permanentnie poszerzają swoje zdolności w celu 
osiągnięcia wyznaczonych przez siebie wyników, gdzie stale uczą się tego, 
jak być razem i odkrywają, że tworzą rzeczywistość; 

 organizacja, która gromadzi i przetwarza informacje w wiedzę, którą roz-
powszechnia we wszystkich swoich jednostkach, modyfikując działania 
zgodnie z wynikami tej wiedzy; 

 organizacja ucząca się świadomie wykorzystuje proces uczenia się na po-
ziomie indywidualnym, grupowym i systemowym do stałego kształcenia 
siebie w kierunku zmierzającym do zwiększenia satysfakcji beneficjentów; 

 organizacja zdolna do poznania i dopasowania się do środowiska i otocze-
nia, do znajdowania właściwego typu dostosowania się do spodziewanych 
rezultatów albo ich braku. 

Organizacje uczące się, a do nich niewątpliwie powinny należeć urzędy miast, 
powinny poprzez inicjowane działania sukcesywnie budować swój potencjał, opie-
rając go na zidentyfikowanych zasobach wiedzy (tabela 1). 

 
Tabela 1 

Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania wiedzą 
 

Zarządzanie wiedzą 
Wymiar strategiczny Wymiar operacyjny 

 budowanie organizacji opartej na 
wiedzy i otwartej na wiedzę 

 integrowanie wokół efektywnego 
wykorzystania wiedzy – strategii or-
ganizacji, w tym ludzi, kultury orga-
nizacyjnej i technologii 

Proces obejmujący następujące etapy: 
 tworzenie wiedzy 
 gromadzenie i przetwarzanie wiedzy 
 ochronę posiadanych zasobów wiedzy 
 wykorzystanie wiedzy w praktyce do 

osiągnięcia celów organizacji 
 

Żródło:  T. Skica: Zarządzanie wiedzą w jednostkach…, op. cit., s. 63. 
  
 Należy podkreślić, że dla wzmocnienia efektów działania urzędów identyfi-
kowanie i kreowanie wiedzy to dopiero początek procesu zwanego zarządzaniem 
wiedzą. Wiedza zidentyfikowana, ale hermetyczna nie przynosi żadnych korzyści, 
dopiero jej dyfuzja, upowszechnienie przełoży się na wymierne korzyści organiza-
cji. Aby wiedza mogła stać się źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, menedże-
rowie muszą podjąć działania ukierunkowane na wykreowanie kultury, która wy-
zwala i wspiera kreatywność, ułatwia przepływ wiedzy, umożliwia elastyczność, 
kładzie nacisk na uczenie się, a także stworzy środowisko ułatwiające pracę i ucze-
nie się w grupie. 
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3. Zarządzanie wiedzą w kontekście kulturowym  
 

Świadomość kultury organizacyjnej wśród menedżerów oraz implikacji z niej 
wynikających jest stosunkowo krótka. Dla głównego prekursora i teoretyka kultury 
organizacyjnej E.H. Scheina14 jest ona zespołem norm, wartości, procedur i zacho-
wań obowiązujących w organizacji. Jest ona skumulowanym wynikiem doświad-
czeń w rozwiązywaniu problemów z wewnętrzną integracją, jak i zewnętrzną adap-
tacją. Nowi pracownicy nabywają jej w wyniku socjalizacji, która może mieć róż-
noraki charakter.  
 W rozważaniach na temat zarządzania wiedzą istotny staje się związek między 
sukcesem procesu implementacji koncepcji zarządzania wiedzą a kulturą organiza-
cyjną. Zbudowanie organizacji opartej na wiedzy w ocenie Ch. Leadveatera15 de-
terminowane jest przez następujące czynniki: komórkowość (elastyczność struktury 
organizacyjnej), samodzielność, operatywność, system motywacyjny (sprawiedli-
wy, motywujący, budujący poczucie przynależności), wiedza jako zasób kluczowy, 
podejście holistyczne do wiedzy, partnerskie przywództwo. W tak zdefiniowanych 
warunkach kluczowe staje się wykreowanie kultury wysokiej tolerancji niepewno-
ści, która powinna charakteryzować się między innymi otwartym stosunkiem do 
ryzyka, do zmian, prawem do eksperymentów, ryzyka, ocenianiem za efekty, gru-
powymi formami rozwiązywania problemów, otwartej wymiany doświadczeń  
i poglądów16.  
 W podobnym duchu definiuje kluczowe wartości i normy dla procesu budo-
wania kultury wiedzy Ch. Evans17: otwartość, szczerość, zaufanie, uczciwość, ak-
ceptacja porażek, szacunek do wkładu wnoszonego przez poszczególnych pracow-
ników, szczodrość i wzajemne wsparcie oraz współpraca. Z drugiej strony zwraca 
ona uwagę na kulturowe paradoksy zarządzania wiedzą. W odniesienie do urzędów 
szczególnie aktualne są następujące: 

 szkolimy pracowników, ale nie pozwalamy im wykorzystać zdobytej wie-
dzy; 

 uczymy się głównie przez realizację projektów, ale nie przekazujemy na-
szych doświadczeń; 

 mamy ekspertów, którzy odpowiedzą na każde pytanie, ale mało kto wie, 
gdzie ich szukać, a jeśli wie, to mało kto korzysta z ich pomocy; 

                                                 
14  E.H. Schein: Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco 2004,  

s. 26. 
15  Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 54–55. 
16  M. Czerska: Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, 

Difin, Warszawa 2003, s. 32–34; M. Siemiński: Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsię-
biorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń 2008, s. 44–46, 183–186. 

17  Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 56–59. 
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 spisujemy wszystko dokładnie, ale nie potrafimy szybko dotrzeć do po-
trzebnej informacji. 

 Reasumując dotychczasowe rozważania, jednoznacznie należy stwierdzić, że 
kultura organizacyjna determinuje możliwość zbudowania organizacji opartej na 
wiedzy. Rozpoczęcie działań implementacyjnych bez jej wsparcia nie ma szans 
powodzenia. 
  
 
Podsumowanie 
  
 Globalizacja, ucyfrowienie, przyspieszenie świata, unifikacja wzorców, domi-
nacja wiedzy – wszystko to powoduje, że gospodarka oparta na wiedzy staje się 
faktem. Administracja samorządowa nie może działać w oderwaniu od ogólnych 
uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, demograficznych, technologicznych 
czy prawnych. Aby mogła realizować swoje cele i mogła sprostać rosnącym ocze-
kiwaniom interesariuszy, musi ewoluować w kierunku organizacji uczącej się, or-
ganizacji opartej na wiedzy. Realizacja tych działań w oderwaniu od kontekstu 
kulturowego, w świetle praktyki i teorii zarządzania z góry skazana jest na porażkę. 
Menedżerowie nie mogą być biernymi widzami przemian paradygmatów zarządza-
nia, muszą aktywnie włączyć się w kreowanie nowej administracji, administracji 
wiedzy. Świadomość istniejącej kultury organizacyjnej, procesów ją formujących, 
dynamiki jej oddziaływania na uczestników czy wreszcie umiejętność aktywnego 
jej kształtowania staje się podstawową kwalifikacją menedżerów, determinantą 
sukcesu, również w administracji samorządowej. 
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Summary 
  
 The article presents the cultural context of knowledge management in local gov-
ernment. It was indicated that the solutions in the field of organizational culture, widely 
studied in economic entities, could be implemented after adaptation in the specificity 
determinants of the functioning of local government administration. 
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WYKORZYSTANIE METODY QFD W PROJEKTOWANIU  
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI  

W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mieszkańcy miast, szczególnie większych, żyją dzisiaj coraz aktywniej.  
W związku ze zmianami stylu życia coraz więcej czasu spędzają poza domem,  
w przestrzeni miejskiej. Jednocześnie wyraźne staje się dążenie do coraz szybszego 
osiągania większej liczby celów w krótszym czasie. Rośnie też mobilność miesz-
kańców mniejszych miejscowości. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz 
aglomeracji powodować będzie intensyfikację odwiedzin miast przez przyjezdnych. 
Szybsze tempo życia, połączone z przemieszczaniem się w przestrzeni miejskiej to 
czynniki, które wymuszają poszukiwanie metod i narzędzi wspomagających po-
dejmowanie decyzji w tej przestrzeni, przyczyniających się do podnoszenia jakości 
życia1. 
 Nasila się zapotrzebowanie na informacje o obiektach zlokalizowanych  
w przestrzeni miejskiej (zabytki, przystanki, urzędy, promocje na produkty itp.). 
Reakcją na pojawiające się potrzeby jest rozwój różnego rodzaju narzędzi opartych 
na GPS i GIS, których wykorzystanie ma na celu dostarczenie tej kategorii infor-
macji. Rośnie zakres ich wykorzystania2. Rozwój tych narzędzi nie spowodował 

                                                 
1  M. Szafrański, M. Goliński, M. Graczyk, M. Rosiński-Pusiak, M. Miądowicz: Chosen 

system of Access to information and their influence on formation of the quality of life in urban 
area, w: G. Dahlke, A. Górny (red.): Health protection and ergonomics for human live quality 
formation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 7–18. 

2  D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski: GIS – obszary zastosowań, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2007. 
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dotychczas opracowania przyjaznego dla szerokiej grupy użytkowników, wielo-
funkcyjnego rozwiązania. Efektem tej obserwacji jest realizacja projektu wymie-
nionego w tytule publikacji. W projekcie duży nacisk położono na podejście jako-
ściowe w projektowaniu systemu, co uzasadnia wykorzystanie metody QFD (Quali-
ty Function Deployment), wywodzącej się z obszaru zarządzania jakością. 
 W artykule przedstawiono najpierw istotę wspomnianego projektu, a następnie 
uzasadnienie i sposób zastosowania metody QFD do projektowania rozwiązania 
organizacyjno-technicznego, jakim jest wspomniany system. 
 
 
1.  Projekt Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji  

w przestrzeni miejskiej 
 
 Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miej-
skiej to projekt rozwojowy, finansowany ze środków MNiSW. Wniosek na projekt 
przygotowany w 2009 r. przez autora publikacji oraz dr. inż. Marka Golińskiego  
i mgr inż. Magdalenę Graczyk złożony został po akceptacji kierownika projektu 
prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego. Projekt uruchomiony w styczniu 2011 r. 
będzie realizowany przez dwa lata. Budżet projektu to 1,2 mln zł. W projekcie za-
trudnionych jest na stałe 11 pracowników. 
 Jak wynika z zapisów we wniosku: Nowatorskim rozwiązaniem w projekcie 
jest interdyscyplinarne spojrzenie na przekaz informacji. W ramach projektu wielo-
aspektowo badane są grupy użytkowników oraz ich potrzeby, które znajdą odzwier-
ciedlenie w budowanej funkcjonalności systemu. Wielofunkcyjność projektowanego 
systemu zapewni również zaangażowanie w projekcie specjalistów z obszaru ergo-
nomii, informatyki, zarządzania jakością oraz praktyków zajmujących się mobilny-
mi systemami teleinformatycznymi3. 
 Zgodnie z zapisami we wniosku projektowym, omawiany system należy trak-
tować jako produkt, który po wdrożeniu będzie wykorzystywany przez zróżnico-
wane grupy użytkowników. Będą nimi zarówno mieszkańcy miast, jak i osoby 
przyjezdne. Na podstawie zainteresowania systemem wyrażonego przez Miasto 
Poznań można sądzić, że w pierwszej kolejności system może być wykorzystany w 
przestrzeni Poznania. Koncepcję systemu syntetycznie przedstawiono na rysunku 1. 
 Już na etapie tworzenia koncepcji systemu projekt wzbudził zainteresowanie 
kilku instytucji: Miasta Poznania, Państwowego Instytutu Maszyn Rolniczych  
w Poznaniu, przedsiębiorstwa ProgPol s.c. Zainteresowanie to zostało potwierdzone 
stosownymi listami intencyjnymi. 

                                                 
3  Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego: Zintegrowany system wspomagania do-

stępu do informacji w przestrzeni miejskiej. 
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Rys. 1.  Mapa projektu Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w prze-
strzeni miejskiej 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W projekcie wyróżnionych zostało 8 zadań, w ramach których zbadane zosta-
ną potrzeby użytkowników, przeanalizowane zostaną już dostępne rozwiązania  
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w zakresie dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, a następnie zaprojekto-
wany zostanie i przetestowany system. 
 System, jak każdy produkt, powinien odpowiadać na potrzeby użytkowników, 
w tym charakteryzować się cechami oraz stanami tych cech, które będą przez użyt-
kowników akceptowane. Aby tak się stało, konieczne jest jego prawidłowe zapro-
jektowanie. Istnieje szereg metod projektowania, a jedną z nich jest metoda QFD. 
 
 
2. Istota metody QFD 
 
 Metoda Quality Function Deployment, zwana inaczej metodą domu jakości, 
została bardzo dobrze opisana w literaturze z obszaru zarządzania jakością4.  
 Ze względu na przydatne w tym artykule syntetyczne omówienie metody do-
konane przez R. Tochmana w znaczącym stopniu oparto się na jego opracowaniu5. 
 QFD stanowi rozbudowaną wersję macierzowej analizy danych. Przydatna 
jest w procesie doskonalenia jakości na etapie projektowania produktu. Opracowa-
na została w latach 60. XX wieku. Przyjmuje się często, że po raz pierwszy została 
zastosowana w roku 1972 w stoczni Mitsubishi w Kobe. W latach 80. nastąpił roz-
wój zastosowań QFD w dużych firmach japońskich i amerykańskich: Toyota, Ford, 
General Motors, Hewleet-Packard itp. Jej stosowanie umożliwia na podstawie in-
formacji pochodzących z rynku i wyrażonych językiem klientów – ustalić w przy-
padku wyrobu parametry techniczne jego i jego zespołów, a potem parametry pro-
cesów prowadzących do jego wytworzenia, a w przypadku usługi – zaprojektować 
ją zgodnie z oczekiwaniami klienta. 
 W literaturze przedmiotu i praktyce prezentowane są różne odmiany domów 
jakości, zarówno jeśli chodzi o ich wizualizację, jak też proponowany zakres infor-
macji w nich ujętych. Na rysunku 2 przedstawiono schemat domu jakości z najczę-
ściej występującymi jego polami, a w tabeli 1 zebrano podstawowe charakterystyki 
tych pól. 

                                                 
4  A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 

1998; A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005. 
5  R. Tochman, http://jakosc.biz/metody-zarzadzania-jakoscia/qfd/qfd-quality-function-dep 

loyment.html (7.02.2011). 
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Rys. 2.  Schemat domu jakości z najczęściej wyróżnianymi polami informacji 

Źródło:  R. Tochman…, op. cit. 

 
Tabela 1 

Główne pola informacji w QFD z ich opisami i odniesieniem do działań w projekcie 
 

Nr pola 
(zgodny  
z rys. 2.) 

Nazwa pola Opis pola 

1 

Wymagnia 
klientów 

Zdefiniowanie przez potencjalnego użytkownika oczekiwań  
i wymagań wobec produktu. Wymagania tego typu należy dopre-
cyzować, gdyż często są one wieloznaczne.  
W projekcie będą zidentyfikowane w wyniku badań zleconych 
zarówno jakościowych, jak też ilościowych w ramach Zadania 1. 

2 

Ważność 
wymagań 
wg klien-

tów 

Cechy tworzonego systemu mogą mieć dla poszczególnych klien-
tów różną ważność. Niektóre cechy można określić jako bezwa-
runkowe (np. bezpieczeństwo danych), inne są cechami życzenio-
wymi (np. ergonomiczny interfejs). Aby określić wagę poszczegól-
nych cech przedmiotu dla potencjalnego użytkownika, można 
zastosować szereg różnych metod konkretyzacji ważności. Waż-
ność tę określa się w skali punktowej. Wynikiem tej analizy jest 
przypisanie każdej cesze produktu współczynnika ważności (W)6. 

                                                 
6  O metodach konkretyzacji ważności patrz: M. Szafrański: Skuteczność działań w syste-

mach zarządzania jakością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2006. 
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Nr pola 
(zgodny  
z rys. 2.) 

Nazwa pola Opis pola 

3 

Parametry 
techniczne 
produktu 

Określane są przez projektanta, który bierze pod uwagę wymagania 
zgłaszane przez użytkowników. Projektant dobiera je w taki spo-
sób, by spełniały wymagania klienta. Muszą być mierzalne i moż-
liwe do osiągnięcia w projekcie. Poszczególne parametry określa 
się jako minimanty, maksymanty oraz dominanty7.  
Etapem wstępnym do projektowania parametrów technicznych 
będzie w projekcie wstępna analiza dotychczasowych rozwiązań 
informatycznych oraz rozwiązań już funkcjonujących w Poznaniu 

4 

Zależności 
wymagań  
i paramet-
rów tech-
nicznych 

Ustalenia zależności mogą zostać dokonane na podstawie analizy 
funkcjonalnej, doświadczalnej, analizy krytycznych uwag (analogia 
do reklamacji). Należy przyjąć liczbę poziomów zależności oraz 
ich oznaczenia. Należy też przyjąć skalę oceny, która w metodzie 
QFD jest wynikiem indywidualnego wyboru projektantów  

5 

Ważność 
parame-

trów tech-
nicznych 

Wi współczynnik ważności i-tego wymagania klienta (pole 2 domu 
jakości) 
Zij współczynnik zależności pomiędzy i-tym wymaganiem klienta 
oraz j-tym parametrem technicznym (pole 4 domu jakości)  





n

i
ijij ZWT

1

 

6 

Zależność 
pomiędzy 
parame-

trami tech-
nicznymi 

Parametry techniczne wyrobu w wielu wypadkach wzajemnie na 
siebie oddziałują, co ma wpływ na spełnienie oczekiwań klienta. 
Oddziaływania między poszczególnymi parametrami, jeśli wystę-
pują, mogą przyjąć charakter pozytywny (+) lub negatywny  
(-). Na przykład przekątna ekranu telefonu komórkowego może 
wpływać na wielkość telefonu, a tym samym na jego ciężar (-).  
Znaki wpisuje się w tzw. dachu domu jakości. 
Analiza tych zależności ułatwi projektantom określenia stopnia 
swobody, z jakim mogą optymalizować system 

7 

Ocena 
wyrobów 
konkuren-
cyjnych 

Jest to ocena rynkowa wymagań, które powinny być spełnione 
według klientów. Należy ją przeprowadzić przez porównanie pro-
jektowanego systemu z produktami konkurencyjnymi 

8 

Docelowe 
wartości 
parame-

trów 

Ustala się mierzalne parametry techniczne, których osiągnięcie 
pozwoli zaspokoić potrzeby klientów i zapewnić konkurencyjność 
produktu 

9 

Wskaźnik 
technicznej 
trudności 

wykonania 

Ustala się stopień trudności technicznej, organizacyjnej  
i finansowej, związany z osiągnięciem założonych parametrów 

technicznych. Do oceny często przyjmuje się skalę 1–5, gdzie 1 – 
parametr łatwy do osiągnięcia, 5 – parametr trudny do osiągnięcia 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie R. Tochman…, op. cit. 
  

                                                 
7  O nominantach, maksymantach i dominantach patrz: W. Mantura: Zarys kwalitologii, 

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 
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3. Implementacja metody QFD na potrzeby projektu 
 
 Uproszczony kształt domu jakości, który zostanie zastosowany w niniejszym 
projekcie, zaprezentowano na rysunku 3. 
 Analiza prezentowanego domu jakości pozwala zauważyć, że wymagania 
użytkowników będą identyfikowane przynajmniej w dwóch grupach. Może się 
jednak zdarzyć, że w ramach pierwszej grupy zostaną wyróżnione dwie podgrupy  
– wymagania odnośnie do cech informacji oraz wymagania odnośnie do kategorii  
i zakresu informacji, może się też zdarzyć, że wymagania drugiej podgrupy trzeba 
będzie ująć w odrębnej macierzy QFD, aby nie łączyć oceny ważności cech infor-
macji z ważnością kategorii i zakresu informacji. Zwraca uwagę zróżnicowanie 
grup użytkowników oraz podkreślenie znaczenia cech ergonomicznych systemu, 
wyróżnianych w dwóch grupach cech/parametrów (INF oraz TI). 

 
 

Wyjaśnienia: Cechy INF – cechy informacji, Cechy TI – cechy systemu teleinformatycznego,  
w tym interfejsu, Cechy ERG – cechy ergonomiczne, U – grupa użytkowników zidentyfikowana 
jako grupa docelowa, K – system konkurencyjny, który już istnieje na rynku 

 

Rys. 3.  Schemat domu jakości z najczęściej wyróżnianymi polami informacji.  

Źródło:  R. Tochman…, op. cit. 

 
Podsumowanie 
 
 Na obecnym, początkowym etapie prac projektowych ustalono metodę postę-
powania. W odrębnym dokumencie rozpisano pomiędzy członków zespołu zadania 
do wykonania w ramach poszczególnych pól, osadzając je w harmonogramie wy-
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konania. Ze względu na zakładany innowacyjny charakter rozwiązania oraz prze-
widywane podporządkowanie jego ostatecznego kształtu oczekiwaniom przyszłych 
użytkowników nie wyklucza się, że macierz QFD ulegnie modyfikacji. 
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ISTOTA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W HOTELARSTWIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Głównym zadaniem hoteli pozwalającym im na uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej jest świadczenie usług satysfakcjonujących klientów i ciągłe dążenie do 
wzrostu ich lojalności. Jest to możliwe dzięki oferowaniu odpowiedniej jakości, tzn. 
zgodnej z oczekiwaniami klientów lub przewyższającej je. Jakość usług hotelar-
skich zależy od wielu elementów m.in. rzetelności, niezawodności1. Dlatego hotele 
potrzebują pracowników, którzy sprostają wymaganiom różnych klientów. Jednak 
może wystąpić wiele problemów związanych z jakością, ponieważ pracownicy nie 
w pełni rozumieją konsekwencje interakcji usługowych i preferencje klientów.  
W związku z tym coraz ważniejsza w hotelach staje się wiedza pracowników m.in. 
o preferencjach gości. Wymaga to pozyskiwania i wykorzystywania doświadczeń 
pracowników. Jednak hotelarstwo ma pod tym względem wiele problemów wyni-
kających m.in. z: 

 wysokiego wskaźnika fluktuacji pracowników, co wiąże się z ryzykiem 
utraty wiedzy, 

 wysokiej rotacji pracowników pomiędzy hotelami, a co za tym idzie, ko-
nieczności tworzenia nowej wiedzy nowego zespołu, 

 wysokiego odsetka pracowników liniowych o niskich kwalifikacjach, co 
powoduje konieczność tworzenia standardów, 

 sezonowości i zmieniających się preferencji klientów, co z kolei rodzi pro-
blemy związane ze zmiennością i elastycznością. 

                                                 
1  S. Borkowski, E. Wszendybył: Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warsza-

wa 2007. 
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 W konsekwencji wymienionych problemów hotele muszą zwracać szczególną 
uwagę na wiedzę i doświadczenie, które mogą zostać utracone wraz z przejściem 
pracownika do innego hotelu w ramach systemu lub odejściem pracownika z sys-
temu hotelowego. Muszą także wspierać pracowników nisko wykwalifikowanych  
i nowych poprzez budowanie zrozumiałych standardów i dawanie możliwości 
kształcenia. Hotele mogą uzyskać szczególne korzyści z wdrożenia koncepcji za-
rządzania wiedzą, pod warunkiem że będą identyfikować, pozyskiwać, gromadzić, 
zapisywać i rozpowszechniać wiedzę. Tylko takie działanie przyczyni się do po-
prawy jakości usług w całym przedsiębiorstwie hotelarskim, a co za tym idzie, ich 
konkurencyjność rynkowej2. 
 
 
1. Istota zarządzania wiedzą 
 
 Zarządzanie wiedzą jako jedna z młodszych dyscyplin naukowych ekonomii 
ewoluuje coraz dynamiczniej, stając się niejako podstawą współczesnych metod 
zarządzania. Zapoczątkowany w latach 90. XX wieku rozwój tej koncepcji wciąż 
postępuje. 
 W literaturze znaleźć można wiele definicji koncepcji zarządzania wiedzą. 
Jedna z nich ujmuje zarządzanie wiedzą jako umiejętność przetwarzania informacji 
i aktywów intelektualnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w trwałą war-
tość dla klientów i pracowników organizacji. W nieco inny sposób pojęcie zarzą-
dzania wiedzą definiuje firma konsultingowa Cap Genmini Ernest & Young, mó-
wiąc, że jest to odpowiednio zaprojektowany system służący przedsiębiorstwom do 
zdobywania, analizowania i przetwarzania wiedzy dla lepszego, szybszego i mą-
drzejszego podejmowania decyzji gwarantujących sukces rynkowy3. Wspólnym 
elementem obu tych definicji jest wiedza niezbędna do podejmowania wszelkich 
działań mających służyć do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstw zapewnia-
jąc im przetrwanie i konkurencyjność rynkową.  
 Źródłem wiedzy dla przedsiębiorstw hotelarskich są indywidualne doświad-
czenia i umiejętności pracowników. Zdolność do przenoszenia na całe przedsiębior-
stwo tego, co wiedzą poszczególni pracownicy, jest jedną z podstaw jego efektyw-
nego uczenia się. Hotele, analizując mocne i słabe strony swojej działalności, szu-
kając przyczyn niezadowolenia klientów, mogą uczyć się wyciągać z nich wnioski, 
a przez to unikać popełniania tych samych błędów w przyszłości poprzez racjonalne 
wykorzystywanie ich zasobów. Istotnym źródłem wiedzy dla menedżerów syste-
mów hotelowych jest również otoczenie rynkowe będące skupiskiem ogromnej 

                                                 
2  M. Bednarczyk (red.): Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim  

rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 8. 
3  http://gazeta-it.pl/200305226074/Zarzadzanie-wiedza-w-firmach-konsultingowych.html 



Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie 765

ilości pomysłów i innowacji stanowiących bardzo często inspiracje dla rozwoju 
przedsiębiorstw. Wiedza pochodząca z otoczenia szczególnie zewnętrznego jest 
niezbędna do zaspokojenia wciąż zmieniających się potrzeb i wymagań klientów4. 
 Wiedza będąca najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa stanowi zbiór war-
tościowych i akceptowalnych informacji, integrującym wszystkie dane, fakty, idee  
i osądy, umożliwiając ich analizę i przetworzenie w celu realizacji strategii przed-
siębiorstwa. Wiedza występuje w dwóch podstawowych wymiarach. Pierwszy 
zwany jawnym – to wiedza sformalizowana, dająca się łatwo przekazać w formie 
obrazów, rysunków i tekstów. Drugi wymiar ukryty – to wiedza nieskodyfikowana 
oparta na intuicji. Jest ona nienamacalna, ma postać systematycznie realizowanych 
procesów, które są trudne do skopiowania i przekazania w czytelnej formie innym 
ludziom5.  
 W celu właściwej realizacji koncepcji zarządzania wiedzą hotele powinny 
korzystać jednocześnie z obydwu wymiarów wiedzy. Wynika to z faktu, że wiele 
potrzebnych informacji, z których naprawdę się korzysta, jest przekazywanych  
w formie powtarzanych sobie przez ludzi opowieści albo zdobywanych metodą 
prób i błędów lub podczas uczenia się od bardziej wykwalifikowanych pracowni-
ków6.  
 Przedsiębiorstwa hotelowe funkcjonują w ciągle zmieniającym się otoczeniu 
rynkowym, które wymaga szybkiego reagowania na zaistniałe zmiany i umiejętno-
ści korzystania ze zgromadzonych informacji. Jednak samo posiadanie wiedzy  
w dynamicznie rozwijającej się gospodarce światowej jest niewystarczające. Tylko 
umiejętne jej wykorzystanie, stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej opar-
tej na dzieleniu się wiedzą oraz jakości współdziałania wszystkich jednostek przed-
siębiorstwa zapewnia przewagę konkurencyjną.  
 
 
2. Elementy zarządzania wiedzą w hotelach 
 
 Zaprezentowana na rysunku 1 koncepcja zarządzania wiedzą wskazuje ele-
menty będące obszarami w których możliwe jest to zarządzanie w sposób bezpo-
średni. Bazując na tej koncepcji, omówiono poszczególne jej elementy, odnosząc je 
do zarządzania wiedzą w systemach hotelowych. 
 Wdrożenie koncepcji zarządzania wiedzą w hotelach wymaga regularnej ob-
serwacji i aktualizacji wszystkich aktywów wiedzy. Przedsiębiorstwa, którym udało 
się uzyskać przewagę konkurencyjną, nie mogą ulegać złudzeniu, że uda się ją 

                                                 
4  M. Huczek: Wiedza czynnikiem rozwoju organizacji non profit, w: A. Chodyński (red.): 

Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, Sosnowiec 2004. 
5  A. Fazlagić: Wiedza ukryta (Tacit Knowledge), „Problemy Jakości” 2003, nr 9, s. 7. 
6  J. Pfeffer, R.I. Sutton: Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 28. 
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utrzymać bez zastosowania strategii związanej z rozwojem wybranych zasobów 
wiedzy. 
 By lepiej określić zakres oraz kierunki pozyskiwania i gromadzenia wiedzy, 
hotele powinny szczegółowo określić cele zarządzania wiedzą, tj. np.: 

 zainstalowanie internetowego systemu informacji, 
 zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy  

o klientach. 
 

 
 

Rys. 1.  Elementy zarządzania wiedzą 

Źródło:  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46. 

 
 W sieci hoteli Ritz każda rezerwacja jest rejestrowana w centralnej bazie da-
nych. Nowy gość już w recepcji pytany jest o upodobania, preferencje i szczególne 
życzenia. Wszystkie informacje o gościach są przechowywane w centralnej bazie 
danych, dzięki czemu pracownik każdego hotelu sieci Ritz ma do niej dostęp i mo-
że w każdej chwili zapewnić stałym gościom usługi zgodne z ich preferencjami7.  
Z kolei Best Western International w swojej wizji wyraźnie wskazuje, że wszystkie 
hotele powinny wykorzystywać każdą szansę przeniesienia i wykorzystania wiedzy 
swoich pracowników. Best Western zakłada, że wiedza jest podstawą wysokiej 

                                                 
7  J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zrządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 106. 
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jakości usług prowadzącej do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dlatego też 
Best Western organizuje szkolenia i seminaria umożliwiające nieformalny transfer 
wiedzy pomiędzy pracownikami hoteli. Ponadto dzięki intranetowi pracownicy 
systemu mogą pobierać, gromadzić i rozpowszechniać wiedzę. 
 Na fundamencie celów zarządzania wiedzą hotele powinny ustalać strategie 
wiedzy mające wpływ na poszczególne elementy systemu zarządzania nią. Często 
strategie wiedzy koncentrują się na poprawie transferu wiedzy między różnymi 
zainteresowanymi stronami, np.8:  

 pracownikami hotelu, 
 klientami i pracownikami hotelu, 
 top managmentem a personelem, 
 top managmentem różnych hoteli wchodzących w skład jednego sytemu, 
 biurami turystycznymi a personelem hotelu, 
 menagerami regionalnymi a kierownictwem hotelu. 

 Ponadto strategie wiedzy często determinują stopień dzielenia się przez pra-
cowników wzorcami myślowymi. Wspólne wzorce pozwalają lepiej zrozumieć 
specjalizację, ale też utrudniają ją. W konsekwencji czego mogą występować dwa 
wymiary strategii opartej na wiedzy zależne od9: 

 stopnia dzielenia się wzorcami myślowymi (wiedza wspólna – wiedza roz-
proszona), 

 formy transferu wiedzy (kodyfikacja – personalizacja). 
 Hotele, które decydują się na stosowanie strategii kodyfikacji, koncentrują się 
na opracowywaniu, wdrożeniu i poprawnym wykorzystaniu nowoczesnej technolo-
gii informatycznej, dzięki której istniejąca w hotelu wiedza może być kodyfikowa-
na i magazynowana, jak również w prosty sposób udostępniana i wykorzystywana 
przez pracowników. Strategia personalizacji kładąca nacisk na wiedzę ukrytą sku-
pia się na pracownikach jako źródle wiedzy. Zadaniem hoteli jest więc zachęcanie 
pracowników do rozwoju ich indywidualnych zasobów wiedzy, dzielenia się nimi  
z innymi, a także stworzenie sieci powiązań między pracownikami i umożliwienie 
im kontaktów.  
 Sformułowanie celów wiedzy wymaga identyfikacji strategicznych wymagań 
wiedzy. Obejmują one kryteria oceny oraz określenie luk wiedzy. Hotele, podobnie 
jak i inne przedsiębiorstwa, nie są w stanie uzyskać klarownego obrazu danych, 
informacji i umiejętności zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych10. Ze względu 
na dużą liczbę pracowników i geograficzne rozproszenie hoteli tracą one prawdzi-

                                                 
8  R.B. Bouncken: Knowledge Management for Quality Improvements in Hotels,  

w: R.B. Bouncken, S. Pyo (red.): Knowledge Management in Hospitality and Tourism, The Ha-
worth Hospitality Press, Binghamton 2003, s. 30. 

9  Ibidem, s. 33. 
10  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 46. 
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wy obraz faktycznej dystrybucji wiedzy. Dlatego też pierwszym krokiem przy usta-
laniu strategii musi być przegląd aktualnej wiedzy oraz określenie wiedzy wymaga-
nej. Hotele należące do międzynarodowych systemów hotelowych ze względu na 
dużą liczbę pracowników, rozproszenie geograficzne, jak również wzmożony prze-
pływ pracowników pomiędzy hotelami mają szczególnie duże problemy z identyfi-
kacją wiedzy ukrytej. Oczywiście nie jest możliwe pełne zidentyfikowanie wiedzy 
ze względu na jej dynamiczny charakter. Jednakże prowadzenie rozmów z pracow-
nikami oraz analiza i rozwój baz danych klientów pomagają w jej identyfikacji. 
Jedną z zasad kreowania nowej wiedzy jest doprowadzenie do nadmiaru wiedzy,  
a następnie jego redukcja. Tworzenie nadmiaru wiedzy jest możliwe tylko poprzez 
likwidację barier swobodnego jej przepływu11. 
 Pozyskiwanie wiedzy koncentruje się na zewnętrznych źródłach wiedzy, ja-
kimi są klienci, zewnętrzni eksperci, biura turystyczne itp. Natomiast rozwój wie-
dzy koncentruje się na wewnętrznych procesach realizowanych w celu zwiększania 
wiedzy. Obserwacja trendów rynkowych prowadzi do tworzenia nowych, a czasami 
nawet innowacyjnych usług. Wewnętrzny rozwój wymaga dystrybucji wiedzy  
i współpracy pomiędzy pracownikami różnych hoteli należących do tego samego 
systemu. Dlatego zarządzanie wiedzą zmusza do wdrożenia rozwiązań wspierają-
cych naukę, dystrybucję wiedzy i możliwość wprowadzania jej do praktyki. 
 Hotele mogą również czerpać wiedzę z zewnętrznych źródeł, jakimi są biura 
turystyczne, jednostki samorządowe itp. Szczególnego wymiaru nabiera w tym 
przypadku osobista współpraca kierownictwa hotelu z przedstawicielami biur po-
dróży i samorządów. Dzięki niej tworzone mogą być więzi wiedzy wspierające 
późniejszy jej transfer i wymianę doświadczeń.  
 Podczas gdy w hotelach należących do MSH duża liczba pracowników, ich 
rotacja i przepływ pomiędzy hotelami ograniczają możliwość pozyskiwania, gro-
madzenia i dystrybucji wiedzy, kluczowe staje się wspieranie lojalnych. Jeśli pra-
cownicy mają korzystać nie tylko ze swojej wiedzy, ale również wiedzy innych,  
w tym skodyfikowanej, muszą uzyskać do niej dostęp. Działania takie umożliwiają 
dystrybucję wiedzy i prowadzą do jej rozpowszechniania we wszystkich hotelach 
systemu. Pracownicy muszą mieć dostęp do całościowej wiedzy przedsiębiorstwa, 
gdyż zwiększa to ich orientację na wyznawane wartości, normy oraz realizowane 
projekty i działania.  
 Hotele muszą identyfikować, rozwijać i rozpowszechniać wiedzę, aby stwo-
rzyć skuteczny system zarządzania wiedzą. Wdrożenie w hotelach koncepcji zarzą-
dzania wiedzą wymaga zastosowania odpowiednich metod pomiarowych, których 
określenie nie jest łatwe. Nie ma bowiem jednoznacznych wskaźników czy proce-

                                                 
11  J. Batorski: Pozyskiwanie wiedzy przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na 

rynku turystycznym, w: M. Bednarczyk (red.): Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej 
opartej na wiedzy, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 129. 
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dur w tym zakresie. Dlatego ocena wiedzy może dotyczyć odpowiedzi na następu-
jące pytania: 

 Czy strategia wiedzy jest nadal właściwa? 
 Czy zmieniające się otoczenie sugeruje zmiany strategii? 
 Czy cała sieć hoteli i pojedyncze hotele realizują określone cele wiedzy? 
 W jaki sposób hotele realizują cele? 
 W jakim stopniu cele zostały zrealizowane? 
 Jakie luki wiedzy nadal występują? 

 W długookresowej perspektywie działania, na skutek szczególnego sprzężenia 
zwrotnego, proces oceny może wywrzeć istotny wpływ na trafniejsze formułowanie 
celów oraz doskonalenie procedur identyfikacji, pozyskiwania, rozwijania i rozpo-
wszechniania wiedzy.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Bezpośrednie kontakty z klientami, niski status pracowników, wysoki wskaź-
nik fluktuacji oraz rotacji kadr i rozproszenie hoteli, które naraża je na różne wpły-
wy kulturowe, wymagają szczególnego ujęcia koncepcji zarządzania wiedzą. Mimo 
iż niektóre elementy koncepcji zarządzania wiedzą mogą być mniej lub bardziej 
dominujące niż pozostałe, hotele powinny zrozumieć, że zarządzanie wiedzą to 
system interakcji. 
 Implementacja korzyści z wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą przez na-
czelne kierownictwo jest możliwa pod warunkiem stworzenia systemu informacji 
wiedzy oraz struktury zespołowej. System informacji wiedzy daje podstawy tech-
niczne do gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy jawnej. Struktury zespołowe, 
promujące wiedzę indywidualną oraz ułatwiające transfer wiedzy jawnej i ukrytej, 
pomagają wdrożyć koncepcję zarządzania wiedzą. 
 Rozwój gospodarek światowych spowodował, że we współczesnej grze ryn-
kowej wygrywa to przedsiębiorstwo, które posiada wiedzę i potrafi ją wykorzysty-
wać. Pracownik w hotelu jest więc nie tylko dostarczycielem wiedzy technicznej, 
ukierunkowanej przez kierownictwo, ale przede wszystkim wolną jednostką ludzką 
o określonych wartościach i potrzebach, jest źródłem kreatywności i inwencji, dzie-
lącą się swoją wiedzą z przedsiębiorstwem – hotelem.  
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THE NATURE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY 
 
 

Summary 
 
 Today, knowledge management seems to be one of the most important tasks any 
hotel manager has to face in order to, in an optimal way, take advantage of the possibili-
ties it offers and, at the same time, create conditions for its development. However, 
despite the fact that the concept of knowledge management is common to many other 
branches, hotel industry still does not fully benefit from the concept which undoubtedly 
is a consequence of its specific qualities. Huge international hotel systems elaborating 
quality standards, geographically scattered, should be particularly interested in imple-
menting the concept of knowledge management which enables to obtain competitive 
predominance in the market. 
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