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WSTĘP

Konferencje doktorantów są ważną płaszczyzną dyskusji naukowej. Są tak-
że źródłem inspiracji oraz motorem rozwoju naukowego młodych naukowców. 
Niniejsza publikacja jest efektem IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów 
zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2011 roku. 

Przedmiot zainteresowań autorów tekstu pozwolił wyróżnić trzy obszary 
rozważań:
I. Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL, gdzie 6 artykułów przybli-
ża zagadnienia wpływu systemów informacyjnych i informatycznych na 
efektywność działalności przedsiębiorstw transportowych i logistycznych; 
w szczególności poruszono problemy informacji pasażerskiej, zdalnych syste-
mów, narzędzi informatycznych w zarządzaniu, EDI oraz znaczenia informa-
cji w logistycznych łańcuchach dostaw.

II. Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu – problematyce 
tej poświęcono 5 artykułów, które odzwierciedlają szeroki zakres oraz różno-
rodność podejścia do zagadnień mieszczących się w tym obszarze; przedmio-
tem rozważań jest konsument w ujęciu globalnym oraz jako przedmiot badań 
neuromarketingu, komunikacja marketingowa w turystyce oraz guerilla mar-
keting, a także znaczenie wiedzy i informacji w biznesie.

III. Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy – zagadnie-
nia te są obszarem zainteresowania dla 11 artykułów, które podejmują różno-
rodne problemy finansów publicznych i osobistych, instytucji pośrednictwa 
finansowego, bankowości i wybranych czynników rozwoju regionalnego, ana-
lizowane z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

Niniejsza publikacja, stanowiąca dorobek 26 młodych naukowców z różnych 
środowisk akademickich Polski, ma wiele walorów naukowych i poznawczych. 
Szczególnie cenna jest różnorodność podejścia do analizy zagadnień społeczeń-
stwa informacyjnego oraz jej wielowątkowość. 
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

NA PRZYKŁADZIE POLSKICH MIAST

Streszczenie

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu środków informacji 
pasażerskiej w dużym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. W czasach gwałtownie wzra-
stającej motoryzacji indywidualnej, a co za tym idzie – zatłoczenia na ulicach miast, 
należy podjąć zdecydowane działania mające na celu zachęcenie ich mieszkańców do ko-
rzystania z komunikacji miejskiej. Pasażer postrzegany przez przedsiębiorstwa przewo-
zowe i zarządy jako klient musi być przez nie zachęcany, aby właśnie tę formę transportu 
wybrał. W związku z tym podejmowane są działania, których efektem końcowym jest 
zwiększenie liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej i przesunięcie podziału 
zadań przewozowych w mieście w kierunku transportu publicznego. Jednym z narzę-
dzi, które przyczyniają się do zwiększenia jakości i atrakcyjności podróży komunikacją 
miejską, są środki informacji pasażerskiej. Ich sprawne funkcjonowanie przyczynia się 
do większego zainteresowania tą formą transportu publicznego i wpływa na jego lepsze 
postrzeganie przez mieszkańców – obecnych i potencjalnych pasażerów. Ważne jest, by 
tego typu narzędzie było proste w obsłudze, funkcjonalne i czytelne dla wszystkich grup 
pasażerów. W artykule opisane są przykłady środków informacji pasażerskiej, które wy-
korzystywane są w polskich miastach, z uwzględnieniem ich wad oraz zalet.

Wprowadzenie

Dużą część pasażerów komunikacji miejskiej stanowią ludzie intensywnie 
na co dzień korzystający z Internetu. Aby sprostać ich oczekiwaniom, przewoź-
nicy powinni udostępnić odpowiednią platformę internetową, która zapewni rze-
telną, aktualną i łatwo dostępną informację dla pasażerów. W obecnych czasach 
usługa transportowa świadczona przez przewoźników powinna być atrakcyjna 
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i zachęcać mieszkańców miast do korzystania z niej. Powszechny dostęp do sa-
mochodów osobowych oraz intensywny rozwój sieci drogowej w miastach stały 
się silnym konkurentem dla komunikacji miejskiej. Dlatego też ważne jest, by 
traktować pasażera jako klienta, o którego należy walczyć. W związku z tym po-
dejmowane są przez przewoźników i organizatorów transportu publicznego zróż-
nicowane działania, których celem jest zwiększenie liczby pasażerów w środkach 
transportu. Jednym z tych działań jest uruchomienie systemu informacji pasażer-
skiej, która jest integralnym elementem funkcjonowania systemu komunikacji 
miejskiej i służy pozyskiwaniu informacji dotyczących planowania i odbywania 
podróży. 

Rola i funkcje informacji pasażerskiej 

Podstawową rolą informacji dla pasażerów jest ułatwienie dostępu do usług 
komunikacji miejskiej oraz korzystania z tych usług. Informacja ta powinna być 
dostosowana do kolejnych etapów odbywania podróży – od momentu jej plano-
wania, poprzez jej wykonywanie, aż do jej podsumowania. Jest to ważne szcze-
gólnie w przypadku korzystania z różnych środków transportu, gdy występuje 
konieczność przesiadki. 

Cechy informacji pasażerskiej to przede wszystkim:
– kompletność,
– czytelność,
– zrozumiałość,
– aktualność,
– precyzyjność,
– niezawodność,
– uwzględnianie zmian w rozkładzie jazdy.

Spełnienie tych cech przez podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie 
informacji pasażerskiej (przewoźników bądź organizatorów transportu) znaczą-
co wpływa na poprawę wizerunku komunikacji miejskiej. Dodatkowo informa-
cja pasażerska musi spełniać zróżnicowane funkcje, do których można zaliczyć 
zarządzanie, monitoring oraz dostarczanie podstawowych i szczegółowych infor-
macji dotyczących podróży środkami transportu miejskiego. 

Użytkownicy komunikacji miejskiej, planując podróż, często korzystają ze 
środków informacji pasażerskiej. Formy i sposoby przekazywania informacji 
można podzielić na trzy główne grupy, przedstawione na rysunku 1.
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Pierwszy rodzaj informacji, czyli planowanie podróży, pozyskiwany jest 
przed odbyciem podróży i ma na celu jej zaplanowanie; drugi rodzaj – wyko-
nywanie podróży – służy przekazywaniu i odbieraniu na bieżąco informacji 
o ruchu, dostępnych połączeniach, zmianach w jego organizacji i utrudnieniach; 
trzeci rodzaj to podsumowanie podróży, kiedy przede wszystkim możemy uzy-
skać informacje o powrocie. W miastach z dobrze rozwiniętym systemem ko-
munikacji miejskiej, posiadających nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, 
funkcjonują wszystkie elementy związane z planowaniem i wykonywaniem po-
dróży. Najprostsza forma informacji pasażerskiej to tabliczki przystankowe. Jest 
to wymagane minimum służące informowaniu pasażerów. Dodatkowo środkiem 
przekazu informacji o jakichkolwiek zmianach w rozkładzie czy długookreso-
wych utrudnieniach w ruchu są ogłoszenia przystankowe. Wsparciem standardo-
wych form informacji pasażerskiej są strony internetowe, na których zawarte są 

Informacja pasa erska

Planowanie podró y

Rozk ad jazdy

Tabliczki przystankowe

Strony www

Aplikacje dla urz dze
mobilnych

Elektroniczne tablice
informacyjne

Wyszukiwarki po cze

Strony www

Aplikacje dla urz dze
mobilnych

Informacje
o planowanych

utrudnieniach ruchu

Og oszenia
przystankowe

Strony www

Elektroniczne tablice
informacyjne

Wykonywanie podró y

Systemy dynamicznej
informacji pasa erskiej

Aplikacje dla urz dze
mobilnych

Elektroniczne tablice
informacyjne

Podsumowanie
podró y

Uzyskanie informacji
o mo liwo ci powrotu

Otoczenie przystanku
(mapy, oznakowanie,

drogi wyj cia)

Rysunek 1. Podstawowy podział narzędzi informacji pasażerskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Kosobucki: Podróż zaczyna się od planu. „Komu-

nikacja Publiczna” 2011, nr 2.
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informacje o rozkładach jazdy, istnieje możliwość wyszukiwania interesujących 
połączeń komunikacyjnych, uzyskania informacji o taryfach i rodzajach biletów, 
zmianach w organizacji ruchu, jak również utrudnieniach na drogach, wynika-
jących głównie z prowadzonych prac budowlanych. Najczęściej tego typu infor-
macje znajdują się bezpośrednio na stronach operatorów transportu w mieście 
(Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk), po przekierowaniu na inną stronę 
tego samego operatora poprzez otwarcie nowego okna (Katowice, Szczecin) albo 
na oficjalnej stronie miasta (Wrocław). Aplikacje dla urządzeń mobilnych są do-
brym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po mieście, ale głównie dla jego 
mieszkańców. W wielu przypadkach tego typu aplikacje wymagają zainstalowa-
nia na telefonie komórkowym, co nie jest wygodne dla osób często podróżują-
cych. Istnieją także mobilne wersje planerów1 podróży – np. Ginger2 i Itiner3, 
jak również „m.jakdojade.pl” (mobilna wersja serwisu jakdojade.pl). Ostatnie dwa 
rodzaje środków informacji pasażerskiej to elektroniczne tablice informacyjne 
znajdujące się na przystankach, pętlach lub węzłach komunikacyjnych informują-
ce o rozkładzie jazdy oraz bardziej rozbudowane systemy dynamicznej informa-
cji pasażerskiej umożliwiające informowanie pasażerów o czasie oczekiwania na 
pojazd komunikacji miejskiej, ewentualnych opóźnieniach czy też dogodnych po-
łączeniach z innymi środkami transportu (głównie w węzłach przesiadkowych ).

Charakterystyka środków informacji pasażerskiej w polskich miastach

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w polskich miastach jest uzależnio-
ne od istniejącego systemu transportowego i lokalnych uwarunkowań, głównie 
prawnych. Jedną ze wspólnych cech, łączącą te zróżnicowane miasta, jest ko-

1 Planer podróży jest to aplikacja dostępna przez Internet umożliwiająca zaplanowanie podróży 
przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej. W zależności od rodzaju aplikacji możliwe 
jest zaplanowanie podróży od miejsca zamieszkania, ze wskazaniem najbliższych przystanków, 
określenie czasu podróży i godzin odjazdów, wyznaczenie miejsc przesiadek celem zoptymalizo-
wania trasy do miejsca docelowego.

2 Ginger jest aplikacją mobilną, dającą dostęp do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Naj-
większą zaletą Gingera jest bardzo wydajny format danych, dzięki któremu cały rozkład jazdy 
jest przechowywany w telefonie. Nie jest wymagane połączenie z Internetem. Aplikacja ta umoż-
liwia śledzenie rozkładu jazdy w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku; http://ginger.pasjagsm.pl/ 
(6.07.2011).

3 Itiner to program stworzony przez studentów Politechniki Poznańskiej, umożliwiający mo-
bilny dostęp do rozkładu jazdy MPK Poznań. Obecnie testowana jest możliwość dostarczania 
pasażerom informacji o rzeczywistym czasie oczekiwania na autobusy czy tramwaje. Obecnie sy-
stem funkcjonuje wyłącznie w Poznaniu, lecz są prowadzone prace, by rozszerzyć go na pozostałe 
miasta Polski; www.itiner.pl (6.07.2011).
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nieczność dostosowania oferty przewozowej do wymagań obecnych i potencjal-
nych pasażerów. Czynnikiem, który ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej, 
jest informacja pasażerska, udostępniana zazwyczaj na stronach internetowych 
przewoźników. Na potrzeby artykułu autorka skoncentruje się na wybranych 
miastach, to jest Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, 
Szczecinie i Katowicach. Wybór ten jest podyktowany przede wszystkim istnie-
jącym systemem komunikacji miejskiej, liczbą mieszkańców i porównywalną 
wielkością tych miast.

Wybrane do porównania miasta mają zróżnicowane systemy komunikacji 
miejskiej. Wspólną cechą jest ruch oparty na liniach autobusowych i tramwa-
jowych. Dodatkowo w Warszawie funkcjonują linie metra. W tabeli 1 została 
przedstawiona krótka charakterystyka miast pod kątem liczby mieszkańców, po-
wierzchni miasta, organizatora transportu oraz liczby linii autobusowych i tram-
wajowych.

Tabela 1

Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski

Miasto Liczba 
mieszkańców

Powierzch-
nia miasta

Organizator 
transportu w mieście

Charakterystyka systemu 
komunikacji miejskiej*

1 2 3 4 5

Warszawa 1 714 446 
(2010)

517,2 km2 Zarząd Transportu 
Miejskiego 
w Warszawie (ZTM)

– 22 zwykłe linie tram-
wajowe

– 111 linii zwykłych 
autobusowych

– 22 linie przyspieszone
– 42 linie nocne
– pozostałe (18 linii 

okresowych, 39 linii 
strefowych, 2 linie 
ekspresowe, 11 linii 
strefowych uzupełnia-
jących)

Łódź 737 098 (2010) 293,3 km2 Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne 
Sp. z o.o. Łódź (MPK)

– 52 dzienne linie auto-
busowe

– 7 nocnych linii autobu-
sowych

– 16 linii tramwajowych
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1 2 3 4 5

Kraków 756 183 (2010) 327 km2 Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunika-
cyjne SA w Krakowie 
(MPK)

– 23 linie tramwajowe
– 66 dziennych linii 

autobusowych
– 8 linii autobusowych 

nocnych
Wrocław 632 996 (2010) 293 km2 Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacyjne 
Sp. z o.o. Wrocław 
(MPK)

– 24 linie tramwajowe
– 39 linii autobusów 

dziennych zwykłych
– 13 linii autobusów 

nocnych
– 4 linie autobusów przy-

spieszonych
– pozostałe (4 linie 

autobusów okreso-
wych, 5 linii autobusów 
szczytowych)

Poznań 551 627 (2010) 262 km2 Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne 
w Poznaniu Sp. z o.o.

– 19 linii tramwajowych
– 1 linia tramwajowa 

nocna
– 52 linie autobusowe 

dzienne
– 21 linii autobusowych 

nocnych
Gdańsk 456 967 (2010) 262 km2 Zarząd Transportu 

Miejskiego w Gdań-
sku

– 15 linii tramwajowych
– 77 linii autobusowych 

dziennych
– 10 linii autobusowych 

nocnych
Szczecin 405 606 (2010) 301 km2 Zarząd Dróg 

i Transportu Miej-
skiego w Szczecinie 
(ZDiTM)

– 9 linii tramwajowych
– 41 linii autobusowych 

dziennych
– 3 linie autobusowe 

pospieszne
– 14 linii autobusowych 

nocnych
Katowice 366 000

(2010)
165 km2 Komunikacyjny 

Związek Komunalny 
Górnośląskiego Okrę-
gu Przemysłowego 
(KZK GOP)

– 25 linii tramwajowych
– 43 linie autobusowe 

dzienne
– 14 linii autobusowych 

nocnych
* Liczba i rodzaj linii obsługiwanych przez miejskiego organizatora transportu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji 
na stronach internetowych przedsiębiorstw komunikacyjnych.
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O ile w większości miast istnieje dość prosty podział na linie autobusowe 
dzienne i nocne oraz linie tramwajowe, o tyle w Warszawie i Wrocławiu to zróż-
nicowanie jest większe. Funkcjonują dodatkowo w systemie komunikacji miej-
skiej linie strefowe, okresowe, ekspresowe, strefowe uzupełniające oraz szczyto-
we, które również są uwzględniane w rozkładach jazdy i planerach podróży. To 
zróżnicowanie wynika przede wszystkim z liczby pasażerów generujących popyt 
na tego typu usługi transportowe, rozległości miasta i konieczności obsługi trans-
portowej odległych dzielnic. W tabeli 2 zawarto bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące już bezpośrednio systemów informacji pasażerskiej funkcjonujących 
w poszczególnych miastach. 

Tabela 2

Charakterystyka wybranych miast Polski – dostępne systemy informacji pasażerskiej, 
planery podróży i mobilne rozkłady jazdy

Miasto Rozkłady jazdy Planer podróży Mobilny rozkład 
jazdy

Mobilny 
planer 

podróży
1 2 3 4 5

Warszawa – Szukanie 
wg linii

– Szukanie 
z przystanku

– Znajdź połączenie
– Szukaj wg linii
– Szukaj z przystanku
– Generowanie rozkładu 

jazdy
– Podróże międzynaro-

dowe
Łódź – Szukanie 

wg linii
– Szukanie 

z przystanku

– Google Transit™
– Jakdojade.pl
– Poloko.pl
– IDOS – rozkład jazdy

b.d. b.d.

Kraków – Szukanie 
wg linii

– Szukanie 
z przystanku

– Jakdojade.pl
– MPKoogle

Wrocław – Szukanie 
wg linii

– Jakdojade.pl
(odczytywanie 

przystankowego 
kodu 2D)

Poznań – Szukanie 
wg linii

– Jakdojade.pl

Gdańsk – Szukanie 
wg linii

– Juzwychodze.pl
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1 2 3 4 5

Szczecin – Szukanie 
wg linii

– Jakdojade.pl
– Google Transit™

Katowice – Szukanie 
wg linii

– Szukanie 
z przystanku

– KZK Go!

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw 
komunikacyjnych.

W większości miast dostępne wyszukiwarki umożliwiają wyszukiwanie po-
łączeń komunikacji miejskiej na podstawie przystanków bądź numeru linii (we 
Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie możliwe jest wyszukiwanie tylko 
według linii). Niemniej jednak bardziej zaawansowane sposoby wyszukiwania 
(także dla Wrocławia, Poznania, Gdańska i Szczecina) są już możliwe z wykorzy-
staniem zewnętrznych platform internetowych. Wtedy też można wyszukiwać 
połączenia na podstawie linii i przystanków oraz planować podróż, uwzględnia-
jąc zmiany środka transportu. W większości opisanych miast, poza Warszawą, 
Gdańskiem i Katowicami, funkcjonują dostarczane przez firmy zewnętrzne wy-
szukiwarki jakdojade.pl4 oraz Google Transit™5. Warszawska wyszukiwarka po-
łączeń działa w oparciu o dostarczany przez niemiecką firmę HaCon6 program 
wyszukujący połączenia z danego przystanku, wedle danej linii, umożliwia wy-
generowanie w formacie .pdf wybranej trasy bądź też wyszukiwanie podróży 

4 Portal jakdojade.pl jest dziełem firmy City-nav Sp. z o.o. Jest to firma dostarczająca nowo-
czesne rozwiązania informatyczne wspierające usługi transportowe. Przedsiębiorstwo powstało 
w 2008 roku w Poznaniu, a jego założyciele wywodzą się ze środowiska Politechniki Poznańskiej. 
Jakdojade.pl wspiera transport miejski oraz podnosi jakość i standard usług świadczonych przez 
przewoźników. Codziennie z serwisu korzystają dziesiątki tysięcy zadowolonych użytkowników. 
Pierwszym miastem obsługiwanym przez jakdojade.pl był Poznań. W chwili obecnej można za-
planować podróż komunikacją miejską w: Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, 
Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu i Trójmieście. Obecnie firma współpracuje z Przewozami Regio-
nalnymi, a także dodawani są przewoźnicy podmiejscy, by informować użytkowników o moż-
liwościach podróżowania w obrębie całej aglomeracji. Oprócz dodawania nowych miast twórcy 
serwisu cały czas pracują nad jakością wyszukiwarki, dodając nowe funkcjonalności i optymali-
zując wyniki wyszukiwania. Obecnie serwis odnotowuje ponad 2 miliony odwiedzin miesięcznie; 
http://city-nav.com/web/guest/home (6.07.2011).

5 Użytkownikami tej usługi dostarczanej przez Google© jest 447 miast z całego świata. Usłu-
ga umożliwia wyświetlanie szczegółowych wskazówek dojazdu publicznymi środkami trans-
portu (również w telefonie komórkowym), wyszukiwanie przystanków transportu publicznego 
w najbliższej okolicy oraz wyświetlanie informacji o stacjach i rozkładach jazdy; http://www.
google.com/intl/pl/landing/transit/text.html#dmy (6.07.2011). 

6 http://www.hacon.de/ (6.07.2011).
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międzynarodowych. Funkcjonujący w Gdańsku planer podróży JuzWychodze.pl 
służy wyszukiwaniu połączeń komunikacji miejskiej obejmującej zasięgiem Trój-
miasto i okolice. Podstawą funkcjonowania serwisu są aktualne rozkłady ZTM 
Gdańsk, ZKM Gdynia (Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni) oraz SKM 
(Szybka Kolej Miejska). Ostatni z serwisów, KZK Go!7, funkcjonuje jako planer 
podróży w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Podobnym programem autor-
skim jest Krakowski MPKoogle, lecz ze względu na swoją małą czytelność i nie-
przystępność dla osób spoza Krakowa nie jest to program wzorcowy.

Ocena środków informacji pasażerskiej w polskich miastach

Rozkład jazdy to podstawowe narzędzie informacji pasażerskiej. Operato-
rzy transportu publicznego w miastach, starając się dopasować do oczekiwań 
swoich pasażerów, udoskonalają i wciąż usprawniają istniejące rozkłady jazdy 
oraz programy i strony internetowe je udostępniające. W 2009 roku firma EDI-
SONDA przeprowadziła wśród dziesięciu największych usługodawców transpor-
tu miejskiego w Polsce audyt dotyczący środków informacji pasażerskiej. Ocenie 
poddano następujące elementy serwisów internetowych:
– strona główna (waga 1),
– rozkład jazdy – dostępność (waga 3),
– rozkład jazdy – czytelność (waga 3),
– szukanie połączeń (waga 3),
– mapy i schematy (waga 1),
– cennik biletów (waga 1),
– zmiany rozkładów jazdy (waga 2),
– nawigacja w serwisie (waga 2).

Audyt był oparty na punktowanej skali (od 0 do 5 punktów), a poszczególne 
oceny ważono wagami (od 1 do 3). Wyniki audytu znajdują się w tabeli 3. Pogru-
bioną czcionką zostały zaznaczone najniższe oceny w danej kategorii, natomiast 
podkreśloną – najwyższe.

7 Jest on oparty na algorytmie wyszukiwania optymalnej trasy i powstał w oparciu o rozkłady 
jazdy KZK GOP. Twórcą systemu jest inżynier transportu z Bytomia, który chciał stworzyć ulep-
szoną wersję wyszukiwarki połączeń w porównaniu do tych obecnie funkcjonujących w polskich 
miastach. Rozpoznając błędy i mankamenty tych serwisów oraz w oparciu o nowoczesne techno-
logie i sposoby programowania stworzył czytelny i wygodny planer podróży dla skomplikowane-
go systemu transportowego GOP.
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Najwyższe oceny w audycie uzyskał GOP, najniższe natomiast Wrocław. 
Elementy, które wpłynęły na wysoką ocenę GOP, to czytelność rozkładu jazdy 
– szczególnie biorąc pod uwagę sieć komunikacyjną obejmującą 25 gmin człon-
kowskich związku oraz kilkanaście gmin sąsiednich. Dodatkowo GOP został 
pozytywnie oceniony za opcję szukania połączeń, która jest czytelna dla osób 
przyjezdnych, a informacje generowane przez serwis są jednoznaczne. Niskie 
noty Wrocławia spowodowane były niską dostępnością rozkładu jazdy, brakiem 
mapy z zaznaczonymi liniami, trudnością w ich znalezieniu bądź małą czytel-
nością. Informacje o zmianach kursów jazdy, spowodowanych głównie remonta-
mi infrastruktury drogowej, trudno jest odnaleźć na wrocławskiej stronie i nie są 
one dość czytelne. Ostatnim elementem wymagającym poprawy jest nawigacja 
w serwisie polegająca na łatwym poruszaniu się po stronie internetowej, przeglą-
daniu i dostępie do skróconej mapy strony8.

Tabela 3

Wyniki oceny stron internetowych transportu miejskiego w Polsce

Kategoria/miasto (region)

[w
ag

a]

W
ar

sz
aw

a

Łó
dź

K
ra

kó
w

W
ro

cł
aw

Po
zn

ań

G
da
ńs

k

Sz
cz

ec
in

G
O

P
Strona główna 1 4 1,5 3,5 4 4 2,5 3 3,5
Rozkład jazdy – dostępność 3 10,5 12 12 7,5 13,5 15 7,5 13,5
Rozkład jazdy – czytelność 3 10,5 10,5 10,5 7,5 10,5 13,5 7,5 15
Szukanie połączeń 3 12 12 12 9 12 12 9 15
Mapy i schematy 1 4,5 4,5 5 0 4 4 4 0
Cennik biletów 1 4,5 3,5 3 4 4,5 2,5 4 3,5
Zmiany kursów jazdy 2 7 7 6 3 4 4 5 5
Nawigacja w serwisie 2 9 6 7 4 7 7 5 7
Średnia ważona 62 57 59 39 59,5 60,5 45 62,5

Źródło: H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, „Komunikacja Publiczna” 2010, nr 1.

Ogólna ocena miast podlegających audytowi była dobra. Przewoźnicy i ope-
ratorzy dbają o podstawowy zakres informacji dotyczący rozkładów jazdy, jak 
również rozwój dodatkowych elementów usprawniających poruszanie się po mie-
ście środkami komunikacji miejskiej. Na stronach tych można odnaleźć wszystkie 

8 H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, „Komunikacja Publiczna” 2010, nr 1.
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kluczowe informacje i funkcje. Jednak aby zachęcić klienta do korzystania z ich 
usług, należy te elementy wciąż usprawniać i polepszać, aby były one prostsze, 
użyteczniejsze i bardziej dostępne dla potencjalnego pasażera.

Zakończenie

Wykorzystanie Internetu do przekazywania informacji pasażerskiej w dzi-
siejszych czasach jest już obowiązkowe. Obok standardowych rozkładów jazdy 
na przystankach wykorzystanie tej formy informowania pasażerów o rozkładach, 
taryfach, rodzajach biletów czy zmianach w rozkładzie jest konieczne. Opera-
torzy i przewoźnicy w transporcie miejskim, mając świadomość znaczenia wy-
korzystania środków informacji pasażerskiej jako jednego z narzędzi promują-
cych komunikację miejską i elementu wpływającego na ich wizerunek, wciąż te 
serwisy rozbudowują i ulepszają. Ważne jest, by tworzyć użyteczne, przyjazne 
internautom – niezależnie od wieku – serwisy internetowe umożliwiające i uła-
twiające wyszukiwanie połączeń transportowych. 

USING PASSENGER INFORMATION MEANS IN PUBLIC TRANSPORT 
ON THE EXAMPLES OF POLISH CITIES

Summary

Functioning of public transport using passenger information means affects at-
tractiveness of this type of transport. In the times of fast growing private motorisation, 
and caused by that – congestion, there should be actions taken towards attracting public 
transport to city inhabitants. Passenger, perceived by transport organizers and carriers 
as a client should be convinced by them to use this mode of transport. Actions are taken, 
which results are – enlarging number of passengers of public transport and making chan-
ge in modal shift towards this form of transportation. One of the tools helping in quality 
and attractiveness increase are passenger information means. Their efficient functioning 
cause more interest in public transport and helps in being perceived by existing and po-
tential users as an interesting form of transportation. It is important, that this tool was 
easy to use, functional and illegible for all passenger groups. Examples of using passen-
ger information means in polish cities are described in the article.

Translated by Zuzanna Kłos
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM 
ZDALNYCH ZESPOŁÓW

Streszczenie

Gwałtowny rozwój Internetu i związanych z nim technologii komunikacyjnych 
pozwolił firmom na wprowadzenie grup działających w różnych strefach czasowych, 
w dużej odległości od siebie, w różnym kontekście kulturowym i ramach organizacyj-
nych. Zdalne zespoły jako rozwiązanie nie są idealne dla każdego typu organizacji, ale 
właściwie wprowadzone są narzędziem pozwalającym uzyskać wyższą konkurencyj-
ność na zmieniającym się rynku globalnym. Celem tej pracy jest krótki opis elementów 
potrzebnych w celu właściwego wprowadzenia zdalnych zespołów oraz potencjalnych 
barier stojących im na drodze.

Wprowadzenie

Zdalne zespoły to grupy ludzi pracujących nad niezależnymi zadaniami, 
oddalonych od siebie geograficznie, porozumiewających się głównie przy uży-
ciu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, współodpo-
wiedzialnych za wyniki uzyskiwane przez grupę. Z punktu widzenia przedziału 
czasowego zdalne zespoły można formować w momencie pojawienia się zadania 
i potem rozwiązać po jego wykonaniu, lub można powoływać je jako stałe jed-
nostki danej organizacji. Zdalne zespoły mogą składać się z osób działających 
w ramach tej samej organizacji lub w innych organizacjach będących częścią tego 
samego łańcucha dodanej wartości (kategoria funkcjonalności). Pod względem 
rozproszenia geograficznego można wyróżnić zespoły lokalne, regionalne, krajo-
we lub globalne. Zespoły mogą mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu, 
lub mogą koncentrować się na projektowaniu i rozwijaniu nowych usług bądź 
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systemów. Przyjmuje się, że zdalne zespoły mogą pracować pomimo odległości, 
różnic czasowych i ograniczeń organizacyjnych1.

W warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego i wymagań klientów 
łatwość dostosowania się zdalnego zespołu poprzez dodawanie nowych członków 
i umiejętności wedle potrzeb powoduje wzrost zainteresowania przedsiębiorstw 
tym rozwiązaniem. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne takie jak Internet 
czy e-mail zwiększyły szybkość interakcji pomiędzy organizacjami, przepływ 
informacji oraz wprowadziły nowe formy współpracy zawodowej. 

Zdalne zespoły oferują elastyczność, możliwość szybszego reagowania 
na zmiany, niższe koszty oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Należy również 
zwrócić uwagę na ryzyko związane z dynamiką grupy, takie jak tworzenie i pod-
trzymywanie działania zespołu, zaangażowanie w działanie organizacji czy 
problemy związane z relacjami w zespole – zaufanie, różnorodność kulturowa 
członków zespołu, potencjalne konflikty oraz problemy interpretacyjne mogące 
pojawić się podczas procesu podejmowania decyzji, wynikające głównie z jego 
złożoności2. 

Czynniki i problemy wpływające na funkcjonowanie zdalnych zespołów

Zdalny zespół to socjotechnologiczny system składający się z dwóch lub 
więcej osób, współpracujących ze sobą nad osiągnięciem wspólnych celów, 
z uwzględnieniem faktu, iż przynajmniej jeden członek zespołu pracuje w innej 
lokalizacji, organizacji lub innej sferze czasowej, tak że komunikacja i koordyna-
cja działań opiera się głównie na wykorzystaniu elektronicznych mediów komu-
nikacyjnych (np. e-mail, faks, telefon, wideokonferencja i inne)3.

Decydując się na organizację pracy w postaci zdalnego zespołu, należy roz-
ważyć szereg czynników wpływających na późniejszą efektywność danego ze-
społu. Do czynników branych pod rozwagę powinny należeć m.in.4:

1 P. Curseu, R. Schalk, I. Wessel, How do virtual teams process information? A literature re-
view and implications for management, „Journal of Managerial Psychology” 2008, Vol. 23, No. 6, 
s. 629, dostępne na www.emeraldinsight.com/0268-3946.htm (9.07.2011).

2 B. Bergiel, E. Bergiel, P. Balsmeier, Nature of virtual teams: a summary of their advantages 
and disadvantages, „Management Research News” 2008, Vol. 31, No. 2, s. 99, dostępne na www.
emeraldinsight.com/0140-9174.htm (9.07.2011).

3 P. Curseu, R, Schalk, I. Wessel, How do virtual teams..., s. 630.
4 F. Horwitz, D. Bravington, U. Silvis, The promise of virtual teams: identifying key factors in 

effectiveness and failure, „Journal of European Industrial Training” 2006, Vol. 30, No. 6, s. 478, 
dostępne na www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm.
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1.  Wybór odpowiedniej technologii – największym niebezpieczeństwem pojawia-
jącym się na etapie tworzenia zdalnego zespołu jest tendencja do postrzegania 
technologii jako środka zastępującego interakcje międzyludzkie. Nie można 
zapominać, iż technologia powinna służyć jako środek pomagający osiągnąć 
konkretny cel, a nie jest celem samym w sobie (np. przedsiębiorstwa często 
tworzą wewnętrzne fora dyskusyjne mające usprawnić przepływ informacji 
między pracownikami, z których po początkowym zapoznaniu się z nowym 
narzędziem nikt nie korzysta)5. Przy wyborze technologii należy uwzględ-
nić to, czemu konkretnie ma ona służyć (jaki typ prac będzie prowadzony 
przez zespół), czy komunikacja ma być synchroniczna, czy asynchroniczna, 
poziom wirtualizacji, komplementarność i kompatybilność dostępnego opro-
gramowania6. Zbyt często na tym etapie popełnia się błąd, dokonując wyboru 
nie na podstawie tego, co jest potrzebne, ale tego, co jest dostępne w danym 
przedsiębiorstwie .

2.  Wykorzystywanie technologii – nie należy zapominać o różnicy między bez-
pośrednią komunikacją interpersonalną a komunikacją z użyciem pośredni-
czącej technologii, bez względu na to, czy jest to rozmowa telefoniczna, czy 
korespondencja e-mailowa (różnice występujące między tradycyjną komuni-
kacją a komunikacją e-mailową przedstawiono w tabeli nr 1). W przypadku 
komunikacji tradycyjnej efekt naszego przekazu może być oceniany na bieżą-
co i korygowany zgodnie z zaobserwowanymi reakcjami osoby, do której dany 
przekaz jest kierowany. Komunikacja za pośrednictwem technologii utrudnia 
nam ocenę reakcji odbiorcy (bądź w ogóle na nią nie pozwala), zwłaszcza w sy-
tuacjach stresowych pracownicy nie uwzględniają efektu, jaki może wywrzeć 
ich przekaz na odbiorcy.

3.  Zastępowanie spotkań wideokonferencją – zmniejszenie kosztów podróży, 
lepsza komunikacja, wykorzystywanie specjalistów z całego świata – to tylko 
kilka z powszechnie wymienianych zalet wideokonferencji. A co z wadami? 
Problem z niestabilnym lub słabym połączeniem może praktycznie uniemoż-
liwić komunikację pomiędzy uczestnikami konferencji. Problemy ze skupie-
niem uwagi i planowaniem konferencji: np. każdy z uczestników na początku 
krótko raportuje swoje wyniki, a pozostali go słuchają bez możliwości zada-

5 D. Denton, Using intranets to make virtual teams effective, „Team Performance Management” 
2006, Vol. 12, No. 7/8, s. 256, dostępne na www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm (10.07.2011).

6 S. Morris, Virtual team working: making it happen, „Industrial and Commercial Training” 
2008, Vol. 40, No. 3, s. 132, dostępne na www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm (10.07.2011).



24 Joanna Kos

wania pytań i przedyskutowania problemów do momentu zakończenia wszyst-
kich wprowadzeń, co w przypadku zespołu składającego się z więcej niż 5–7 
pracowników może trwać sporo ponad godzinę i przy odbiegającym od ideału 
połączeniu może być na tyle męczące, że decyzje podjęte przez zespół będą 
nieefektywne. Oczywiście można przesłać podstawowe informacje pod dys-
kusję wcześniej i podczas samej konferencji tylko je omówić, ale każdy, kto 
próbował np. uczestniczyć w rozmowie grupowej przez Skype, wie, jak trudno 
zrozumieć cokolwiek z rozmowy, kiedy dwie lub więcej osób chce coś powie-
dzieć równocześnie.

4. Zamiar a skutek komunikacji – problemem współczesnych technologii komu-
nikacyjnych jest brak miejsca na tzw. small talk – rozmowy telefoniczne są 
konkretne i dotyczą zagadnień związanych z pracą, e-maile są wysyłane w try-
bie zadaniowym i zapotrzebowaniowym, członkowie zespołu tracą z sobą kon-
takt i coraz trudniej jest im traktować się nawzajem jako osoby, co powoduje 
zmniejszone zaufanie w zespole i może prowadzić do mniejszej efektywności 
i powstawania opóźnień w pracy7.

5. Problemy komunikacyjne lidera zespołu – w przypadku tradycyjnych zespo-
łów ulokowanych w tym samym miejscu lider stara się zmotywować zespół 
jako całość, odwołując się do wspólnych celów, zaufania, i starając się bu-
dować atmosferę sprzyjającą współpracy. W przypadku zespołów zdalnych 
lider głównie komunikuje się z poszczególnymi członkami zespołu, podkre-
ślając cele krótkoterminowe, pewne zasady dotyczące współpracy i odnoszą-
ce się do umiejętności danej osoby. Bardzo często pracownicy nieświadomie 
przyznają priorytet zdarzeniom następującym bezpośrednio w ich otoczeniu, 
są bardziej podejrzliwi i przejawiają większy opór w przypadku więzi two-
rzonych na odległość, stąd nacisk ze strony lidera najpierw na tworzenie więzi 
z poszczególnymi członkami, a dopiero po osiągnięciu tego – próby integracji 
zespołu8.

7 V. Badrinarayanan, D. Arnett, Effective virtual new product development teams: an integrat-
ed framework, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2008, Vol. 23, No. 4, s 246, dostępne 
na www.emeraldinsight.com/0885-8624.htm (10.07.2011).

8 P. Hunsaker, J. Hunsaker, Virtual teams: a leader’s guide, „Team Performance Management” 
2008, Vol. 14, No. 1/2, s. 95, dostępne na www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm (10.07.2011).
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Tabela 1

Różnice w komunikacji w tradycyjnych i wirtualnych zespołach np. e-maila

Element modelu 
komunikacji Tradycyjna komunikacja Wirtualna komunikacja

Sygnał przekaz werbalny i pozawerbalny język pisany 

Odległość niewielka duża

Zakłócenia możliwe do kontrolowania przez uczest-
ników

brak możliwości oceny poten-
cjalnych zakłóceń (np. problemy 

z transferem)

Wiadomość zwrotna brak opóźnień, możliwość oceny skutku 
przekazu

możliwość znaczących opóź-
nień, brak możliwości oceny 

skutku przekazu

Źródło: E. Junemann, B. Lloyd, Consulting for virtual excellence: virtual teamwork as a task for 
consultants, „Team Performance Management: An International Journal” 2003, Vol. 9, 
No. 7/8, s. 184, dostępne na http://www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm.

W przypadku zdalnych zespołów odległość uniemożliwia bezpośredni nad-
zór, a nieskuteczność tradycyjnych biurokratycznych form kontroli utrudnia usta-
lanie zasad i reguł postępowania.

Organizacja musi sobie zdać sprawę, iż dzielenie się wiedzą i umiejętnościa-
mi, jasno określone cele i wizja oraz relacje rozwijające współpracę są czynnika-
mi istotnie wpływającymi na efektywność zdalnych zespołów.

W trakcie formowania się zdalnego zespołu może pojawić się problem ze-
wnętrznego dopasowania zespołu do struktur organizacji. Jest to o tyle trudne, 
iż systemy i struktury danej organizacji mogą mieć zarówno pozytywny, jak 
i negatywny wpływ na działanie zespołu. Menedżer zajmujący się tradycyjnym 
zespołem zlokalizowanym w jednym miejscu może polegać na sprawdzonych 
i przetestowanych sposobach zarządzania, może obserwować działanie zespołu, 
bezpośrednio je nadzorować i spotykać się bezpośrednio z członkami zespołu. 
Menedżerowie zdalnych zespołów również muszą oceniać cele zespołu, sposoby 
działania i stosowane standardy, z tą różnicą, iż będą działać na podstawie nie-
kompletnego obrazu. 

Bezpośrednio współpracujące zespoły osiągają lepsze wyniki w warunkach 
ograniczeń czasowych i współzależności zadań od grup komunikujących się 
zdalnie. W przypadku zdalnych zespołów większość komunikacji przebiega za 
pomocą e-maili, elektronicznych konferencji albo poczty głosowej – kanałów ofe-
rujących ograniczony przepływ informacji oraz niewielką interaktywność. Duża 
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część pracy odbywa się bez możliwości szybkiego wyjaśnienia problemów czy 
uzyskania informacji zwrotnej od innych członków zespołu. Często brak bez-
pośredniej komunikacji może prowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego do 
podjęcia decyzji i utrudnić osiągnięcie zgodności w określonym czasie. Również 
brak społecznego kontekstu w komunikacji przebiegającej za pomocą komputera 
może spowodować wzrost nieporozumień i agresywnych zachowań. Jeżeli człon-
kowie zespołu wywodzą się z różnych stref czasowych, dostępny przedział cza-
sowy na potencjalny kontakt dodatkowo ulega zmniejszeniu, co może prowadzić 
do frustracji spowodowanej okresem oczekiwania na odpowiedź i niemożnością 
kontynuowania w tym czasie prac nad projektem9.

W momencie wykonywania zadań przez zespół znajdujący się w tej samej 
lokalizacji – wspólny język oraz uwarunkowania kulturowe ułatwiają komunika-
cję i interakcje pomiędzy współpracownikami10. W przypadku zdalnego zespo-
łu znajomość wspólnego języka przez poszczególnych jego członków może być 
niewystarczająca do uzyskania porozumienia ze względu na odmienne tradycje 
i wzorce kulturowe11. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę fakt, iż komunikat pisa-
ny, z powodu braku intonacji i innych dodatkowych odnośników, może być o wie-
le gorzej odbierany niż ta sama wiadomość przekazana werbalnie – szczególnie 
formułowanie krytycznych wiadomości wymaga ostrożności w doborze słów. 
Liderzy wraz z członkami danego zespołu powinni dbać o zachowanie kultury 
wypowiedzi w komunikacji wewnątrzzespołowej. Konieczność wykorzystywa-
nia jednego języka w działalności zespołu może powodować problem – nawet 
jeżeli będzie to język znany wszystkim członkom zespołu, porozumiewanie się 
podczas „spotkania” zespołu może nie być łatwe dla osób, dla których nie jest on 
językiem ojczystym – w związku z tym może pozbawić zespół (a co za tym idzie 
– i organizację) ich potencjalnego wkładu.

Dużym problemem dla zdalnych zespołów są kwestie związane z rozwiązy-
waniem potencjalnych konfliktów. Kiedy personalne relacje pomiędzy członkami 
zespołu zaczynają się psuć, często odbywa się to „elektronicznie” i poza wiedzą li-

9 A. Powel, J. Galvin, G. Piccoli, Antecedents to team member commitment from near and far: 
A comparison between collocated and virtual teams, „Information Technology & People” 2006, 
Vol. 19, No. 4, s. 302, dostępne na www.emeraldinsight.com/0959-3845.htm (11.07.2011).

10 D. Holtbrugge, K. Schillo, H. Rogers, C. Friedmann, Managing and training for virtual teams 
in India, „Team Performance Management” 2011, Vol. 17, No. 3/4, s. 208, dostępne na www.emer-
aldinsight.com/1352-7592.htm (11.07.2011).

11 P. Johnson, V. Heimann, K. O’Neill, The “wonderland” of virtual teams, „Journal of Workplace 
Learning” 2001, Vol. 13, No. 1, s. 26, dostępne na www.emerald-library.com/ft (11.07.2011).



27Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów

dera zespołu. Trudności z bezpośrednim i osobistym kontaktem często wymuszają 
konieczność zmiany w stylu zarządzania lidera, w celu dopasowania go do potrzeb 
i wymagań zdalnego zespołu. Może się to okazać problematyczne zwłaszcza dla 
bardziej tradycyjnych kierowników, którzy pewniej czują się w spotkaniach twarzą 
w twarz oraz są przyzwyczajeni do prowadzenia bezpośredniej kontroli nad działa-
niami i efektywnością członków zespołu. Silna i elastyczna kultura organizacyjna, 
podkreślająca otwartość na nowe pomysły oraz akceptację różnic, może mieć po-
zytywny wpływ na zmniejszenie liczby potencjalnych konfliktów w zespole12. 

Zakończenie

Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności zdalne zespoły są 
w stanie lepiej adaptować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz budować 
przewagę konkurencyjną, korzystając z umiejętności i kompetencji pracowników 
z różnych krajów. Koncepcja kreowania zespołów zdalnych powstała jako wynik 
pojawienia się technicznych możliwości usprawniających komunikację i wymia-
nę informacji. 

Gwałtowny rozwój Internetu wraz z nowoczesnymi technologiami komuni-
kacyjnymi umożliwił przedsiębiorstwom tworzenie zespołów działających ponad 
barierami czasu, odległości, narodowej kultury i organizacji. Pomimo istnienia 
barier wynikających między innymi z tradycji i zróżnicowania kulturowego po-
szczególnych członków zespołów – zdalne zespoły działające w ramach przed-
siębiorstw globalnych stają się coraz istotniejszym narzędziem zwiększania efek-
tywności i konkurencyjności na rynku. 

ISSUES CONCERNIG CREATION OF VIRTUAL TEAMS 

Summary

Rapid development of the Internet and connected communication technologies al-
lowed companies to implement teams working across time, distance, cultural context 
and organizational boundaries. Virtual teams as a solution are not suitable for every type 
of an organization but properly implemented can be a tool to achieve higher competiti-
veness in changing global market. The aim of this paper is to shortly discuss elements 
needed for success of virtual teams and potential barriers in their way.

Translated by Joanna Kos

12 P. Hunsaker, J. Hunsaker, Virtual teams..., s. 91–92.
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ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM 

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie potencjału, który tkwi w nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych oraz przybliżenie wybranych metod zwiększających 
efektywność procesu magazynowania. Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na me-
nedżerach poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań mających na celu zwiększenie 
poziomu zadowolenia klientów. Magazynowanie stanowi integralną część łańcucha 
dostaw, co oznacza, że wpływa na powstawanie dodatkowych kosztów i buduje zaufa-
nie klienta do produktu. Redukcja kosztów oraz eliminacja błędów możliwa jest dzięki 
informatyzacji magazynów. Nadzór nad towarem, pełna identyfikacja pracowników, 
historia wykonanych operacji to tylko niektóre z zalet, jakie daje informatyzacja ma-
gazynu. Standaryzacja zapisu informacji w postaci kodów kreskowych, które powoli 
zastępowane są technologią RFID, przekłada się na redukcję kosztów i podnosi konku-
rencyjność firmy na rynku. Niezależnie od tego, jaką formę informatyzacji wybierze 
przedsiębiorstwo: czy zakup nowego systemu, czy wybranej maszyny, najważniejsze 
jest, by obrała taki kierunek rozwoju, który wpłynie na zwiększenie wydajności maga-
zynu oraz zredukuje koszty.

Od drugiej połowy XX wieku można zauważyć powstanie nowego typu 
społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo informacyjne, którego podstawową 
cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Telefon komórkowy 
czy Internet dają dostęp do informacji, a odległość nie stanowi już bariery w ko-
munikacji. Można śmiało stwierdzić, że obecnie świat wkroczył w erę, w której 
informacja jest najcenniejszym dobrem i nabrała wartości materialnej. 
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Zmiany polityczne oraz przemiany w gospodarce światowej powodują, że 
przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań, mających im zapewnić mocniej-
szą pozycję na rynku. Rozwój gospodarczo-społeczny podyktowany jest zjawi-
skami charakterystycznymi dla danego okresu. Dlatego też globalna gospodarka 
rynkowa rozwija się także dzięki nowym narzędziom informatycznym. 

Tempo rozwoju gospodarczego wymusza modernizację oraz rozbudowę 
infrastruktury procesów logistycznych. Menedżerowie poszukują nowych roz-
wiązań w celu zmniejszenia kosztów magazynowania, jednocześnie zwiększa-
jąc zyski. Przez to zmuszeni są do stosowania nowoczesnych technologii, dzięki 
którym możliwy jest ciągły nadzór nad przemieszczającym się towarem, pełna 
identyfikacja dóbr oraz osób pracujących w magazynie. Wszystkie te działania 
spowodowane są nowym spojrzeniem na gospodarkę magazynową, która coraz 
częściej traktowana jest jako istotne ogniwo w procesach logistycznych, a maga-
zyn stanowi podstawowy element infrastruktury logistycznej. 

Magazyn z punktu widzenia logistycznego jest jednostką organizacyjno-
-funkcyjną przeznaczoną do składowania zapasów, zajmującą wyodrębnioną 
przestrzeń wyposażoną w odpowiednie środki techniczne, zarządzaną i obsługi-
waną przez zespół ludzi1. Rolą magazynu jest ścisła współpraca z powiązanymi 
czynnościami poprzedzającymi, do których zaliczamy: produkcję, transport dóbr 
materialnych, dystrybucję. Magazyn musi przede wszystkim charakteryzować 
optymalna wielkość i wydajność, dostosowana do zadań wynikających z zabez-
pieczenia zarówno produkcji (w zakresie materiałów i surowców), jak i sprze-
daży wyrobów gotowych2. Oznacza to, że magazyn powinien stanowić ogniwo, 
które będzie integrowało łańcuch logistyczny. Magazyn, który jest odizolowany 
od układu logistycznego, może powodować zakłócenia, dlatego też istotna rola 
przypada mechanizacji prac magazynowych. Polega ona na przystosowaniu dóbr 
do przestrzeni magazynowej oraz do metod przeładunkowych.

W celu redukcji kosztów oraz eliminacji błędów zaczęto stosować informa-
tyzację magazynów. Zastosowanie automatycznej identyfikacji danych zmniejsza 
ilość błędów popełnionych przez pracowników i przyspiesza identyfikację towa-
rów. Można stwierdzić, że efektywne magazynowanie związane jest z informaty-
zacją budowli magazynowych oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce decyduje się na automatyzację proce-
sów magazynowania. Automatyzacja magazynu polega nie tylko na zastąpieniu 

1 J. Majewski, Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006, s. 39.
2 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 18.
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ludzi przez maszyny, ale przede wszystkim na skonstruowaniu takiego systemu 
nadzoru, który pozwoli realizować płynnie wszystkie procesy objęte przedsię-
wzięciem. Aby zapewnić nadzór nad czynnościami wykonywanymi wewnątrz 
magazynu, jego kierownictwo decyduje się na zakup i wdrożenie systemu infor-
matycznego3. W zależności od możliwości finansowych przedsiębiorstwa istnieje 
możliwość wyboru jednego z dwóch rozwiązań: ERP, czyli planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning), lub WMS – magazynowy 
system informatyczny (ang. Warehouse Management System). Poprzez automa-
tyzację magazynu rozumie się wprowadzenie nowej technologii, która często jest 
innowacyjna, dzięki czemu przedsiębiorstwo podnosi swoją konkurencyjność.

System ERP jest metodą, która wykorzystuje technologię komputerową do 
połączenia ze sobą różnych funkcji, np. kontroli zapasów i zasobów ludzkich 
w całej spółce. Jest jednocześnie rozwinięciem systemu MRP II (Planowanie za-
sobów produkcyjnych). System ten ma na celu ułatwienie wymiany informacji, 
podejmowania decyzji na podstawie danych z przedsiębiorstwa i planowania. 
Z kolei system WMS, zwany również systemem do obsługi magazynu wysokiego 
składu, wykorzystywany jest do zarządzania ruchem produktów w magazynach. 
Ma on duże znaczenie przy pracy operatorów logistycznych, którzy codziennie 
przyjmują bardzo dużo zróżnicowanych przesyłek. 

Najbardziej zaawansowaną formą automatyzacji magazynów jest zasto-
sowanie technologii high-tech. Takie działanie ma na celu przede wszystkim 
zwiększenie wydajności przepływu ładunków przez magazyn, zmniejszenie 
kontaktu człowieka z substancjami niebezpiecznymi oraz zastąpienie ręcznego 
podnoszenia, przekładania i przewożenia ładunków. Możliwość wprowadzenia 
automatyzacji dotyczy dwóch sfer magazynowych: składowania i kompletacji. 
Urządzenia do automatyzacji i czynności magazynowych występują w dwóch 
grupach odpowiadających dwóm poziomom automatyzacji4:
− pierwszy poziom, w którym występują tradycyjne urządzenia magazynowe 

pracujące w systemie automatycznego sterowania;
− drugi poziom, w którym występują urządzenia nowej generacji stanowiące 

wyspecjalizowaną grupę robotów kompletacyjnych oraz paletyzujących.
Rosnące przepływy, krótsze czasy żywotności produktów, wydłużające się 

listy asortymentowe, przy jednocześnie zmniejszających się jednostkach ładun-

3 I. Malanowska, P. Fajfer, Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektyw-
ności zarządzania magazynem, „E-mentor” 2011, nr 2, s. 3.

4 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik..., s. 186.
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kowych lub konieczności redukcji stanów magazynowych, często wręcz wymu-
szają zastosowanie systemów automatyki. Na wydajność wpływa między innymi 
zastosowana strategia magazynowania oraz technika5. Pierwszy poziom automa-
tyzacji jest realizowany za pomocą tradycyjnych urządzeń magazynowych, które 
dzięki sterowaniu automatycznemu dokonują czynności składowania, przemiesz-
czania oraz formowania jednostek ładunkowych. 

Jako przykład można podać układnice regałowe o sterowaniu automatycz-
nym, które spełniają rolę wózków widłowych obsługiwanych przez operatorów. 
Ich zadaniem jest pobieranie ładunku z czół regałowych, przemieszczenie do za-
programowanego gniazda regałowego i złożenie go tam, a następnie powrót do 
obszaru czół regałowych. Wszystkie regały, które współpracują z układnicami, 
muszą być wyposażone w elementy systemu sterowania, np. fotokomórki czy 
czujniki, które będą współpracowały z elementami sterowania zainstalowanymi 
na układnicy. Skaner zainstalowany na stole roboczym układnicy odczytuje kod 
identyfikacyjny jednostki ładunkowej znajdującej się w gnieździe regałowym, co 
pozwala na potwierdzenie zgodności z dokumentami wydania. Układnice, które 
w cyklu automatycznym wykonują czynności pobierania ładunku z gniazd re-
gałowych, czynności jazdy i podnoszenia do wysokości poziomu składowania, 
osiągają znacznie krótsze czasy cykli przeładunkowych (o 20–30%) niż układ-
nice o sterowaniu ręcznym6. Należy pamiętać, że przy zastosowaniu układnic 
automatycznych jednostki ładunkowe muszą spełniać wszystkie wymagania od-
noszące się do wymiarów ładunku oraz poddawane są dokładnej kontroli przed 
dopuszczeniem do strefy składowania. 

Innym przykładem mogą być paletyzery sterowane automatycznie, które 
służą do formowania jednostek ładunkowych. Znajdują zastosowanie przy du-
żym natężeniu przepływu ładunków takich samych pod względem wymiarów 
i kształtu, które muszą być uformowane w paletowe jednostki ładunkowe. Ukła-
dają one ładunki w warstwy, a następnie poszczególne warstwy układane są na 
palecie umieszczonej na podeście paletowym. Gdy już jest ułożona odpowiednia 
ilość warstw i uformowana pełna jednostka ładunkowa, zostaje przesunięta na 
przenośnik rolkowy, który odbiera uformowane jednostki. Po przesunięciu na 
wolne miejsce kierowana jest nowa paleta bez przerywania procesu formowania. 
System sterowania paletyzera współpracuje z systemem przenośnika dostarczają-

5 http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5108&Itemid=
40 (8.07.2011).

6 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik..., s. 187. 
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cego ładunki do paletyzatora oraz z systemem odbierającym ładunki. Wszystkie 
najnowsze systemy automatycznego sterowania urządzeniami zostały zintegro-
wane z magazynowym programem operacyjnym.

Drugi poziom automatyzacji tworzony jest za pomocą urządzeń zwanych 
robotami kompletacyjnymi. Różnorodność typów robotów kompletacyjnych 
umożliwia realizację czynności kompletacyjnych w różnych wariantach komple-
tacji (jedno- i wielostopniowej), a także różnymi metodami. Zautomatyzowane 
procesy kompletacyjne są realizowane przez zastosowanie robotów stacjonar-
nych i przejezdnych7. Kompletacja jest jedną z najważniejszych faz procesu ma-
gazynowania, a przy tym szczególnie narażoną na błędy. Taka sytuacja skłania 
z kolei do spojrzenia na kompletację jako newralgiczny element całego magazy-
nowania, którego optymalizacja może prowadzić do poprawy efektywności tego 
procesu – co można osiągnąć zarówno w ujęciu procesowym, jak też infrastruk-
turalnym. Drugi z wymienionych aspektów odnosi się przede wszystkim do 
technicznej strony zagadnienia i wprowadzania wysokich zautomatyzowanych 
technologii wykonywania czynności kompletacyjnych. Automatyzacja komple-
tacji jest charakterystyczna zwłaszcza dla tzw. wariantu dynamicznego, kiedy 
składowane asortymenty przemieszczane są ze strefy składowania (najczęściej 
za pomocą zautomatyzowanego układu wózków, układnic, przenośników i/lub 
regałów) do specjalnych stanowisk kompletacyjnych, gdzie obsługa pobiera je 
i umieszcza na zamówionej jednostce ładunkowej8. Technologia kompletacji dy-
namicznej zależy od rodzaju asortymentu. W zależności od sposobu składowa-
nia towar jest dostarczany w całych jednostkach ładunkowych lub pojedynczych 
opakowaniach.

Jednym z przykładów automatyzacji kompletacji jest system AS/RS (ang. au-
tomated storage/retrieval system). System ten składa się z regałów ramowych lub 
wspornikowych z podporami obsługiwanych przez układnice słupowe lub ramowe. 
Służy do umieszczania i pobierania ładunków z poszczególnych miejsc. Ze wzglę-
du na przemieszczany towar możemy AS/RS podzielić na systemy obsługujące 
paletowe jednostki systemowe lub systemy do obsługi asortymentu w skrzynkach 
lub pojemnikach. Procedura kompletacji polega na tym, że odpowiedzialny za re-
alizację zamówienia, poprzez system zarządzania magazynem, wysyła układnicę 
po paletę lub pojemnik zawierający odpowiedni asortyment. Układnica pobiera go 

7 Ibidem, s. 190.
8 Ł. Wojciechowski, Idea kompletacji, http://www.logistyczny.com.pl/artykul_ogo.php?id=374 

(8.07.2011).
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z odpowiedniego gniazda regałowego i przemieszcza na czoło instalacji regałowej, 
gdzie odkłada go na bieżni przenośnika wałkowego. Przenośnik transportuje na-
stępnie asortyment do stanowiska kompletacyjnego, z którego został zamówiony, 
gdzie pobrano jego odpowiednią ilość9. System ten ma wiele zalet, a jedną z najważ-
niejszych jest zapewnienie użytkownikowi większej kontroli i śledzenie zapasów. 
Dzięki temu możliwa jest elastyczność w dostosowaniu się do zmian w środowisku. 
Wpływa on również na zmniejszenie kosztów pracy, zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy i zminimalizowanie liczby pracowników w trudnych warunkach, jak np. pra-
ca w niskiej temperaturze w chłodni. 

Przedstawione powyżej rozwiązania odnoszą się głównie do metod maga-
zynowania. Obecnie nowoczesne magazyny dążą do pełnej automatyzacji prze-
pływu informacji na temat towarów. Najbardziej znaną metodą są kody kres-
kowe, które w parze ze skanerem kształtują procesy zachodzące w magazynie. 
Jednak coraz częściej możemy się spotkać z nowym systemem – RFID (ang. 
Radio Frequency Identification). Funkcjonowanie systemu polega na identyfi-
kowaniu przedmiotów z wykorzystaniem fal radiowych i na przekazywaniu 
danych do komputera. Czytnik, za pomocą nadajnika, wytwarza zmienne pole 
elektromagnetyczne wokół anteny i dekoduje informacje wysyłane przez metki 
radiowe, czyli tagi. System w podstawowej konfiguracji składa się z: czytnika 
zawierającego nadajnik oraz dekoder, anteny oraz transpoderów (tzw. znaczni-
ków lub tagów)10. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie 
tego rozwiązania, głównie firmy kurierskie, które mogą śledzić i ważyć przesyłki 
przemieszczane w obrębie rozdzielni. Z kolei firmy świadczące usługi magazy-
nowania wykorzystują RFID do kontroli ładunków przed rozładunkiem oraz do 
kontroli procesów wewnątrzmagazynowych. Największą zaletą tego systemu jest 
kompresja czasu oraz dokładność informacji, co przekłada się na zmniejszenie 
kosztów. Szybkość przekazu informacji może również zminimalizować efekt 
tzw. byczego bicza (and. bullwhip effect), który wiąże się z nieefektywnym prze-
pływem informacji poprzez przenoszenie zmian w popycie na łańcuch dostaw. 
Zapasy w poszczególnych ogniwach łańcucha są w rzeczywistości większe, niż 
wymaga tego zmienność zapotrzebowania. 

Jedną z barier przy wprowadzaniu RFID są koszty, które wiążą się nie tylko 
ze znakowaniem produktów metkami, zakupem i obsługą czytników, ale również 

9 Ibidem.
10 T. Dobczyński, Coraz większe zastosowanie RFID. Technologia wykorzystywana nie tylko 

w logistyce, „Polska Gazeta Transportowa” dodatek specjalny, 2011, nr 20, s. 2.
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z integracją nowego systemu ze starym. Wiele obaw budzą również szkolenia 
pracowników oraz kwestia bezpieczeństwa danych. 

Połączenie potencjału RFID z Internetem doprowadziło do powstania Elek-
tronicznego Kodu Produktu (EPC). Dzięki oznakowaniu każdego produktu od-
powiednim numerem możliwe jest identyfikowanie jego położenia w obrębie 
łańcucha dostaw. Ponadto dzięki tej technologii można śledzić przepływ ładunku 
online. Takie rozwiązanie pozwala na redukcję strat w łańcuchu dostaw, która 
może osiągnąć nawet 40%, umożliwia ustalenie oryginalności produktu, jak rów-
nież zmniejsza ilość pomyłek w dostawach. Im więcej partnerów biznesowych 
będzie stosowało dany standard, tym stanie się on powszechniejszy i zmniejszy 
koszty swojego wykorzystania. 

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają nowoczesne tech-
nologie w celu poprawy swojej sytuacji na rynku. Przedstawione metody oraz 
systemy wspomagające procesy magazynowania są tylko namiastką możliwo-
ści, jakie nam daje obecnie technika. Śledzenie asortymentu daje możliwość wy-
dajnego zarządzania magazynem i przepływem towarów. Nie od dziś wiadomo, 
że w obecnym świecie jakość informacji oraz możliwość jej uzyskania w od-
powiednim czasie jest kluczem do sukcesu wielu przedsiębiorstw. Dzięki infor-
macji i szybkości działania przedsiębiorstwo zwiększa swoją konkurencyjność. 
Możliwość sprawnego identyfikowania oraz przemieszczania towarów zapewnia 
optymalne zarządzanie procesem magazynowania. 

THE USE OF IT TOOLS TO IMPROVE THE EFFICIENCY 
OF WAREHOUSE MANAGEMENT

Summary

The scope of this article is to show the potential which lies in the modern techno-
logical solutions and to have a look on new methods to increase the efficiency of stora-
ge. The current economic situation forces the managers to look for newer solutions to 
increase customer satisfaction. Warehousing is an integral part of the supply chain, which 
means that it affects the formation of additional costs and build customer confidence in 
the product. Cost reduction and elimination of errors is possible thanks to computeriza-
tion magazines. Supervision of a commodity, the complete identification of workers, the 
history of performed operations are just some of the advantages offered by the compu-
terization of the warehouse. Standardization of recording information in the form of bar 
codes, which are slowly being replaced by RFID (Radio Frequency Identification), has 



consequences in cost savings and raises the company’s competitiveness in the market. 
Independently of what form of the information technology company chooses, whether 
buying a new system, or machine-specific, it is essential to choose the direction of deve-
lopment that will increase warehouse efficiency and reduce costs.

Translated by Karolina Zając
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ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH (EDI) 
JAKO ATRYBUT WSPÓŁCZESNEGO 

SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Streszczenie

Jedną z cech społeczeństwa informacyjnego, odróżniającą je od społeczeństwa in-
dustrialnego, jest system komunikacji oparty na postępie technologicznym w zakresie 
komputeryzacji i informatyzacji. Na rynku Business to Business (B2B) zaobserwować 
możemy popularyzację systemów elektronicznej wymiany danych – EDI (Electronic 
Data Interchange) pomiędzy przedsiębiorstwami. EDI warunkuje wymianę informacji, 
która najczęściej sprowadza się do automatycznej wymiany dokumentów pomiędzy sy-
stemami informatycznymi partnerów handlowych. 

Rosnącą popularność EDI zawdzięcza możliwości wyeliminowania wielokrotnego 
wprowadzania do systemu informatycznego tych samych danych. Co więcej, w wyniku 
połączenia odpowiednich aplikacji komputerowych pomiędzy firmami uczestniczącymi 
w wymianie stosowanie EDI może znacznie przyspieszyć i zwiększyć dokładność prze-
pływu informacji handlowych. W niniejszym artykule przedstawione zostały zalety sto-
sowania – kluczowego w relacjach B2B – zintegrowanego systemu przepływu informacji 
oraz jego wyższość nad tradycyjnymi metodami komunikacji.

Wprowadzenie

W drugiej połowie XX wieku dało się zaobserwować powstawanie nowego 
typu tworu społecznego zwanego potocznie społeczeństwem informacyjnym. Zja-
wiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet umożliwiają dziś komunikację 
i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz 
mniej istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu wiedzy stają się czynniki 
takie jak odległość. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż obecnie świat wkroczył 
w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja. Stąd właśnie obserwu-
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je się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających pozyskiwanie, przesy-
łanie i analizę otrzymanych informacji1. W wyniku postępu technologicznego 
w zakresie komputeryzacji i informatyzacji możemy zaobserwować ewoluowa-
nie handlu w kierunku rynku elektronicznego (ang. Electronic Commerce – EC). 
Doskonałym przykładem tego trendu stała się elektroniczna wymiana danych 
(ang. Electronic Data Interchange – EDI) pomiędzy systemami informatycznymi 
partnerów handlowych. 

Istota technologii EDI

R. Kalakota i A.P. Whinston definiują elektroniczną wymianę danych jako 
„technikę opartą na uzgodnionych standardach, która umożliwia wymianę han-
dlową lub wymianę informacji między komputerami w różnych przedsiębior-
stwach”2.

Według M.A. Emmelhainz EDI jest „wymianą danych między organiza-
cjami, a ściślej między ich komputerami, w uporządkowanej i nadającej się do 
dalszego przetwarzania formie. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego 
wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu 
informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych w firmach 
uczestniczących w wymianie”3.

Aby w pełni zrozumieć powyższe definicje, konieczne jest wyjaśnienie kil-
ku przytoczonych terminów, jak wymiana handlowa, wymiana informacji (prze-
pływ informacji) i standardy (uporządkowana forma nadająca się do dalszego 
przetwarzania).

Wymiana handlowa sprowadza się przede wszystkim do zamówień, fak-
tur, potwierdzenia otrzymania dokumentacji, awizacji dostaw czy też instrukcji 
sposobu uiszczenia zapłaty.

Wymiana informacji dotyczy przekazywania szczegółów związanych 
z daną osobą lub organizacją w celach administracyjnych, promocyjnych, np. 
cennik, reklama firmy, informacja o organizowanych targach itp.

Standardy to wspólnie ustalone kryteria, które mają na celu unifikację in-
formacji wymienianej pomiędzy partnerami handlowymi w celu ich późniejszej 

1 B. Bliźniuk, J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
Katowice 2005, s. 7.

2 R. Kalakota, A.P. Whinston, Electronic Commerce, Addison Wesley, Boston 1997, s. 3.
3 M.A. Emmelhainz, Electronic Data Interchange in Logistics, w: The Logistics Handbook, 

The Free Press, New York 1994, s. 737.
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edycji i przetwarzania. Przedsiębiorstwa wysyłające informacje handlowe do in-
nych przedsiębiorstw za pośrednictwem technologii EDI powinny wiedzieć, jakie 
informacje należy wysłać i w jakiej kolejności. Z kolei komputer, który odbierze 
wiadomość, powinien być w stanie odtworzyć otrzymane informacje w formie 
możliwej do odczytania przez jego użytkowników4.

Początki standaryzacji wiadomości elektronicznych sięgają lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Standardy te były opracowywane przez grupy lub zespoły 
przedsiębiorstw, np. z branży motoryzacyjnej, bankowej, budowlanej czy prze-
mysłowej, które były zainteresowane wzajemną wymianą handlową. I tak np. 
producenci samochodów działający w dziesięciu krajach Europy – Ford, General 
Motors, Saab, Renault, Fiat, Austin Rover, Citroen oraz ich dostawcy – Lucas, 
Perkins, Bosch, CKN, SKF i BCS – opracowali system ODETTE (Organisation 
for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe) do przesyłania powszechnie 
używanych wiadomości czy protokołów5.

Powszechnie przyjętym standardem w Ameryce Północnej jest ANSI X12 
stworzony przez Akredytowany Komitet Standardów w ramach American Na-
tional Standards (ANSI). Na przykładzie tabeli nr 1 można zauważyć różnice 
pomiędzy tradycyjnym formularzem papierowym i formatem ANSI X12. 

Tabela 1

Porównanie sposobów komunikacji: formularz papierowy i format ANSI X12

Formularz papierowy
Format ANSI X12

Liczba Jednost-
ka Nr Opis Cena

3
12
4
1

Ce
Ea
Ea
Dz

6900
P450

1640Y
1507

Gąbki celulozowe
Plastikowe wiadra
Żółte ściereczki 

do naczyń
Plastikowe wazony 

12,75
0,475
0,94
3,40

ITI●3●CA●127500●VC●6900 N/L
ITI●12●EA●4750●VC●P450 N/L
ITI●4●EA●9400●VC●1640Y N/L
ITI●1●DZ●34000●VC●1507 N/L

Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, 
s. 522.

4 K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 132.
5 A. Lee, UK set the Pace Towards Paperless Trading, „Purchasing and Supply Management” 

1998, s. 25–26.
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Tabela 2

Porównanie sposobów komunikacji: formularz papierowy i format EDIFACT

Formularz papierowy

Fahrradhandel Pedal, Wagingerstr. 5, 81549 München

Huber GmbH
Obstgasse 2
81549 München

München, 02.08.99

Faktura: 9908001 Numer zamówienia: O0010001 z dnia 15.07.99

Lp. Numer 
produktu

Opis Ilość Cena jednost-
kowa Wartość

1
2

4711.001
4711.022

Rower damski
Pompa powietrza stojąca

Kosz na śmieci

1
1
3

750
19,90
2,50

750
19,90
7,50

Całkowita wartość netto: 777,40
Podatek 23%: 178,80
---------------------------------
Wartość całkowita brutto: 956,20

Wszystkie kwoty podane są w PLN

Wiadomość zakodowana w standardzie EDIFACT

UNA:+,? ' UNB+UNOA:2+FHPEDAL+HUBERGMBH+990802:1557+9908021557' 
UNH+INVOIC0001+INVOIC:D:93A:UN' BGM+380+9908001+9' DTM+3:19990802:102' 

RFF+ON:O0010001' DTM+4:19990715:102' NAD+SE++Fahrradhandel Pedal++Wagingerstr. 
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W roku 1985 organizacja ONZ oraz Międzynarodowa Organizacja Norma-
lizacji (International Standards Organisation – ISO) zauważyły potrzebę stwo-
rzenia standardu, który wspierałby wymianę handlową w skali światowej. Tak 
powstał standard UK/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Trans-
port). W późniejszym czasie został on zatwierdzony jako ISO 9735. W tabeli 2 
przedstawiono fakturę handlową zakodowaną w standardzie EDIFACT.

Należy także dodać, że istnieje pewna liczba kodów EDIFACT charaktery-
stycznych dla określonych branż, gałęzi przemysłu czy grup podmiotów gospo-
darczych (patrz tabela 3). 

Tabela 3

Odmiany standardów EDI stosowanych w zależności od przynależności branżowej

Nazwa standardu Branża, w jakiej jest stosowany
ACS (Automated Commercial System) transport i cła (USA)

ANA handel detaliczny i dystrybucja
ASSURNET sfera ubezpieczeń (Belgia),
CEFIC-EDI branża chemiczna

EACOM przemysł i handel
EDIBUILD branża budowlana

EDICON branża budowlana
EDIFICAS standard w sferze rachunkowości i finansów
EDIFICE projekt EDI w sferze elektroniki i informatyki
EDISHIP transport przesyłek międzynarodowych

LIMNet (London Insurance Market Network) ubezpieczenia (Wielka Brytania)
ODETTE standard producentów i dostawców w przemyśle 

samochodowym
RINET standard w przemyśle ubezpieczeniowym
SWIFT branża bankowa

TAXNET system celno-podatkowy w USA i Danii

Źródło: opracowanie własne.

Zalety stosowania EDI

1. Eliminacja dokumentacji papierowej – dokumenty takie jak zamó-
wienia zakupu, faktury czy potwierdzenia otrzymania zamówienia są zastępo-
wane standardowymi wiadomościami elektronicznymi, przesyłanymi często 
automatycznie . 

„Jednym z najlepszych przykładów EDI jest elektroniczny punkt sprzeda-
ży (electronic point of sale, EPOS) wykorzystywany w supermarketach. Kiedy 
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klient nabędzie dany produkt, pracownik supermarketu skanuje kod kreskowy 
umieszczony na jego etykiecie i tym samym automatycznie przekazuje informa-
cje o cenie tego produktu do kasy. Ten sam sygnał uruchamia komputerowy pro-
ces ponownego zamówienia tego produktu u producenta, ustala cykl produkcji, 
inicjuje fakturowanie, realizację zapłaty i transport zamówionej dostawy uzu-
pełniającej. Zatem w tym przypadku EDI pozwala na efektywne uzupełnianie 
półek sklepowych bez potrzeby opracowywania dokumentacji papierowej, przy 
minimalnym zaangażowaniu ludzi”6.

Bardzo dobrze powyższy przykład można zaobserwować na podstawie 
współpracy dwóch światowych gigantów z branży detalicznej Wal-Mart i Proc-
ter & Gamble. Te dwie spółki rozpoczęły współpracę w latach osiemdziesiątych, 
kiedy zbudowały wspólny system informacji, dzięki któremu producent może 
monitorować zawartość sklepowych półek za pośrednictwem połączenia inter-
netowego w czasie rzeczywistym. Informacje te są przekazywane w formacie 
EDI bezpośrednio do komputerów P&G. Cały system realizacji kolejnych zamó-
wień został więc „zrzucony na barki” dostawcy. P&G wie dokładnie, kiedy trzeba 
uzupełnić stany magazynowe i jakich produktów potrzebuje Wal-Mart, co po-
zwala obu korporacjom na bardzo duże oszczędności z punktu widzenia całego 
łańcucha dostaw. Płatności za towary są także realizowane elektronicznie bez 
większego udziału ludzi. Kiedy towary opuszczają półki sklepowe, system sam 
podsumowuje należności, grupując je na fakturach okresowych z odroczoną datą 
płatności, które są realizowane w odpowiednim czasie. Tak rewolucyjne zmiany 
na rynku detalicznym sprawiają wrażenie, że Wal-Mart nie kupuje produktów 
od P&G, a tylko wynajmuje powierzchnię na półkach sklepowych, nie ponosząc 
przy tym większego ryzyka.

2. Oszczędność czasu – EDI jest technologią, która w naturalny sposób 
oszczędza czas obu stronom. Potrzeba przetwarzania informacji przez człowieka 
jest zredukowana do minimum, ponieważ procesy translacji, konwersji i trans-
portu danych są automatycznie wykonywane przez komputer i odpowiednie 
oprogramowanie. Wymiana dokumentów w stosunku do metod klasycznych, jak 
poczta, jest nieporównywalnie szybsza, dzięki czemu znacznie szybciej możemy 
złożyć zamówienie i otrzymać jego potwierdzenie. 

3. Oszczędność pieniędzy – elektroniczna wymiana danych pomiędzy 
kontrahentami redukuje koszty, które wcześniej były ponoszone na wysyłanie 

6 G. Tyler, Is Paperless Trading Finally a Reality?, „Purchasing and Supply Chain Manage-
ment” 1991, s. 26–29.
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informacji pocztą, materiały biurowe i związane z wysyłaniem informacji kosz-
ty administracyjne (statystyki mówią, że około 15% kosztów logistycznych to 
koszty opracowania zamówień, koszty administracyjne i inne pokrewne rodzaje 
kosztów).

4. Redukcja błędów – elektroniczny transfer danych eliminuje koniecz-
ność kopiowania danych z jednego papierowego dokumentu na inny lub ręczne-
go wprowadzania danych do aplikacji biznesowej. W typowym zleceniu zakupu 
człowiek przepisuje informacje z formularza papierowego przynajmniej jeden 
raz. Przy pomocy EDI polepszona dokładność osiągana jest na kilka różnych 
sposobów: 
– dane elektroniczne wyprowadzane są zazwyczaj z bazy danych, gdzie zostały 

już poddane uprzedniemu zatwierdzeniu (sprawdzeniu); 
– dokumenty elektroniczne przesyłane są precyzyjnie bez względu na ich roz-

miar – jeżeli transmisja dużego dokumentu nie okazuje się skuteczna, użyt-
kownik może natychmiast wywołać procedurę retransmisji;

– nawet jeżeli dokument elektroniczny przetwarza wielu różnych uczestników, 
z których każdy dodaje dane do istniejącego dokumentu, i tak żaden nie ma 
możliwości zmiany poprzednio wprowadzonej informacji. 

5. Optymalizacja zapasów – szybka wymiana dokumentów i prawie zero-
we szanse popełnienia błędu pozwalają realizować zamówienia o wiele szybciej. 
Specjalne programy nie pozwalają na pozostawienie firmy z „pustym magazy-
nem”. Mogą one wskazywać momenty, w których należy zainteresować się do-
stawą danego artykułu i u kogo go zamówić. Ponieważ programy nie kierują się 
intuicją, ale używają zaawansowanych technik analizy danych, dają gwarancję, 
że w magazynie nigdy nie zabraknie żadnego z towarów i żaden nie będzie zale-
gał w nadmiarze.

6. Skrócenie czasu realizacji – dzięki współpracy dostawców i nabywców 
w czasie realnym.

W tabeli 4 przedstawiono korzyść redukcji długości cyklu realizacji zamó-
wienia po wdrożeniu technologii EDI w komunikacji pomiędzy partnerami han-
dlowymi.
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Tabela 4

Przykład ilustrujący długość cyklu realizacji zamówienia przed wdrożeniem EDI 
i po jego wdrożeniu

Cykl realizacji zamówienia 
przed wdrożeniem EDI

Cykl realizacji zamówienia 
po wdrożeniu EDI

Dzień 1: przygotowanie i wydrukowanie 
zamówienia przez nabywcę.
Dzień 2: zatwierdzenie zamówienia, włożenie 
do koperty i zaadresowanie jej; przekazanie 
zamówienia do komórki odpowiedzialnej 
w przedsiębiorstwie za korespondencję. 
Dzień 3: wysłanie zamówienia pocztą.
Dzień 5: zamówienie trafia do dostawcy.
Dzień 6: stosowne informacje zostają wpro-
wadzone do systemu realizacji zamówień 
u dostawcy; opracowanie potwierdzenia 
zamówienia.
Dzień 7: rozpoczyna się proces produkcji 
zamówionych dóbr (7 dni), potwierdzenie za-
mówienia zostaje przekazane do komórki od-
powiedzialnej za korespondencję u nabywcy.
Dzień 8: potwierdzenie zamówienia zostaje 
wysłane pocztą.
Dzień 10: potwierdzenie zamówienia trafia 
na biurko w komórce odpowiedzialnej za kore-
spondencję u nabywcy.
Dzień 14: zakończenie procesu produkcyjnego .
Dzień 16: zamówione dobra zostają przekaza-
ne nabywcy.

Dzień 1: zamówienie jest elektronicznie 
przygotowywane i zatwierdzane; przesłanie 
zamówienia za pośrednictwem usługi EDI.
Dzień 2: odebranie zamówienia za pośredni-
ctwem EDI przez sprzedawcę i wprowadzenie 
go bezpośrednio do jego systemu realizacji 
zamówień; potwierdzenie zamówienia jest 
generowane automatycznie i wysyłane za 
pośrednictwem EDI.
Dzień 3: rozpoczyna się proces produkcji 
zamówionych dóbr (7 dni); potwierdzenie 
zamówienia zostaje odebrane przez nabywcę 
i automatycznie opracowane.
Dzień 9: zakończenie procesu produkcji.
Dzień 11: zamówione dobra zostają dostarczo-
ne nabywcy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie V. Armstrong, D. Jackson, Electronic Data Interchan-
ge: A Guide for Purchasing and Supply, CIPS, London 1991, s. 15–16.

7. Umożliwienie realizacji strategii just-in-time – w wyniku oszczędno-
ści na czasie realizacji zamówienia oraz kosztów zapasów przedsiębiorstwo jest 
w stanie dużo precyzyjniej przewidzieć moment dostawy, co ma kluczowe zna-
czenie przy koncepcji JiT.

8. Lepsza obsługa klienta – dzięki korzyściom, jakie niesie ze sobą elek-
troniczna wymiana danych, klient może być obsłużony znacznie szybciej, bez 
błędów i długiego procesu reklamacyjnego.

9. Integracja funkcji w przedsiębiorstwie – w szczególności w marketin-
gu, zakupach zaopatrzeniowych, produkcji i finansach.
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10. Usprawnienie obiegu płatności – skracanie czasu realizacji zamówie-
nia oraz przyspieszenie obiegu dokumentacji handlowej wpływa na szybki obieg 
płatności. Jeżeli dodatkowo system jest połączony z modułem bankowym – fak-
tury są automatycznie akceptowane i po zatwierdzeniu płatność jest realizowana 
elektronicznie. 

11.  Poprawa relacji – elektroniczny obieg dokumentów przyczynia się do 
powstawania relacji partnerskich między poszczególnymi jednostkami biorący-
mi udział w transakcjach handlowych. Relacje te oparte są na ściślejszej wy-
mianie informacji, zwiększonej produktywności i usprawnionych procedurach 
handlowych.

Przykłady sukcesów firm stosujących EDI

1. Firma Whirlpool – powszechnie znany światowy lider w produkcji 
sprzętu gospodarstwa domowego. Posiada fabryki w 13 krajach świata, a swoje 
towary dystrybuuje do 170. W firmie tej został zastosowany System Kontroli 
Produkcji zintegrowany z systemem Gentran. W momencie powstania zapotrze-
bowania na komponenty do produkcji System Kontroli Produkcji przekazuje in-
formację z żądaniem do systemu Gentran. Następnie odbywa się w nim prze-
tworzenie żądania do postaci dokumentu elektronicznego i przygotowania go do 
odbioru przez dostawcę. Dostawcy przy pomocy przeglądarki WWW łączą się 
z systemem Gentran i pobierają przygotowane dla nich dokumenty. Specjalne 
aplikacje pozwalają im na: przejrzenie dokumentu, przygotowanie na jego pod-
stawie awiza dostawy, wysłanie go do firmy Whirlpool. Firma oszczędza czas 
i bardzo duże nakłady finansowe.

2. Super Valu Stores Inc. – firma osiągnęła oszczędności ok. 5–6 tysię-
cy dolarów tygodniowo dzięki wyeliminowaniu ręcznego opracowywania fak-
tur i innych dokumentów. Firma oczekuje rocznych oszczędności w wysokości 
600 tysięcy dolarów w wyniku redukcji personelu biurowego odpowiedzialnego 
za sprawdzanie zgodności zamówień na dostawy uzupełniające z fakturami to-
warzyszącymi tym dostawom. 

3. McKesson Corporation – główny dystrybutor leków wprowadził proce-
dury składania zamówień przez klientów uruchamiane wówczas, gdy system EDI 
odczytuje informacje z kodu kreskowego. Skraca to czas realizacji zamówienia 
przez typową aptekę o 50–70%.
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4. Volvo Transport AB – szwedzka firma ocenia, że dzięki stworzeniu 
sieci informacji opartej na technologii EDI uniknęła utrzymywania nadmiernych 
zapasów o wartości ponad 28 milionów dolarów rocznie7.

Bariery stosowania technologii EDI

Podczas wdrażania każdej nowej technologii, tak i w przypadku EDI poten-
cjalni użytkownicy napotykają początkowo na pewne problemy. Niektóre stan-
dardy branżowe, np. SWIFT, są już sprawdzone i tak szeroko rozpowszechnione, 
że niejako spełniają rolę standardów międzynarodowych. Należy zauważyć jed-
nak, iż duże zróżnicowanie poszczególnych sektorów gospodarki i brak możliwo-
ści stworzenia dla nich wspólnego standardu (niektóre kraje wypracowały własne 
standardy międzynarodowe – np. UKEDI w Wielkiej Brytanii – z których nie 
chcą zrezygnować) tworzą niewątpliwie sporą barierę komunikacyjną pomiędzy 
użytkownikami. Podczas użytkowania sytemu EDI konieczna jest także zmiana 
przyzwyczajeń nabytych podczas stosowania tradycyjnej wymiany informacji 
pomiędzy kontrahentami. Zastanawia także brak wiedzy na temat potrzeby sto-
sowania oraz korzyści, jakie może przynieść wprowadzenie EDI. Największym 
jednak problemem są duże koszty wdrożenia technologii, zwłaszcza tam, gdzie 
występowała do tej pory słaba infrastruktura telekomunikacyjna. Przykładowo 
w Polsce w roku 2009 zaledwie 58% firm miało dostęp do szerokopasmowego 
Internetu, podczas gdy średnia europejska była o 25% wyższa. Gorzej od Pol-
ski prezentowała się tylko Rumunia, a przecież wykorzystanie teleinformatyki 
w przedsiębiorstwach ma znaczący wpływ na ich efektywność oraz innowacyj-
ność, a w konsekwencji konkurencyjność8. Bez pomocy państwa bariera ta zdaje 
się być nie do pokonania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakończenie

W odniesieniu do problemu wdrażania technologii EDI w przedsiębior-
stwach można zauważyć, że im więcej danych przetwarza dany system, tym 
więcej istnieje możliwości uzyskiwania oszczędności czasu i pieniędzy. Dlatego 
też potencjalni użytkownicy Elektronicznej Wymiany Danych powinni skalku-

7 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, 
s. 521.

8 B. Bliźniuk, J. Nowak, Społeczeństwo..., s. 28.
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lować jednostkowy koszt przeprowadzenia transakcji tą metodą. Jeśli taki spo-
sób przekazywana informacji jest droższy niż komunikacja za pomocą faksu lub 
dokumentacji opracowanej ręcznie, oznacza to, iż prawdopodobnie nabywca nie 
osiąga wystarczająco dużych obrotów, aby móc zainwestować w EDI9. 

W miarę upływu czasu i rozwoju poszczególnych branż, a w szczególności 
ich infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej, koszty wprowadzenia 
elektronicznej wymiany dokumentów będą coraz niższe. Patrząc zatem z punktu 
widzenia całego łańcucha dostaw, wydaje się tylko kwestią czasu, kiedy trady-
cyjna metoda komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi przestanie istnieć 
na rzecz technologii EDI.

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) AS THE ATRIBUTE 
OF MODERN INFORMATION SOCIETY 

Summary

One of the characteristics of the information society, which distinguishes it from 
the industrial society is a communication system based on technological progress in the 
computerization and informatization. On the Business to Business market (B2B), we 
can observe dissemination of Electronic Data Interchange (EDI) between companies. 
EDI determines the exchange of information, which usually boils down to the automatic 
exchange of documents between IT systems of trading partners. 

Growing popularity EDI owes to the possibility of eliminating to repeatedly enter 
the same data to the system. Moreover, by combining the relevant computer applica-
tions between companies participating in the exchange, the use of EDI can significan-
tly accelerate and improve the accuracy of the flow of commercial information. In this 
article there are presented advantages of application – a key in B2B relationships – of 
integrated system of information flow and its superiority over traditional methods of 
communication .

Translated by Maciej Milanowicz

9 G. Norman, Is It Time for EDI?, „Purchasing and Supply Management” 1994, s. 20.





PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 21

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 680                                                                                            2012

MARIUSZ SOWA
Uniwersytet Szczeciński

INFORMACJA JAKO DETERMINANTA 
SKUTECZNEGO REALIZOWANIA PROCESÓW 

ZACHODZĄCYCH W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Streszczenie

W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia informacji w procesach za-
chodzących w łańcuchu dostaw. Wskazano, iż sprawne zarządzanie przepływem da-
nych i materiałów w łańcuchu dostaw możliwe jest dzięki wykorzystaniu odpowiednich 
technik informacyjnych wspomaganych przez coraz bardziej wszechstronne systemy 
informatyczne. To, w jakiej metodzie i zakresie zostały wykorzystane systemy informa-
tyczne, ma bezpośredni wpływ na jakość informacji. Informacja odgrywa wiodącą rolę 
w procesach zarządzania łańcuchem dostaw. Budowanie przewagi konkurencyjnej nie 
jest możliwe bez dostępu do dokładnej informacji. Zatem traktowanie informacji jako 
zasobu strategicznego, który warunkuje zakres i poziom współpracy przedsiębiorstw 
działających na rynku, jest determinantą skutecznego zarządzania procesami logistycz-
nymi w łańcuchu dostaw. 

Rola informacji w łańcuchu dostaw

Informacja, oprócz kapitału, pracy i wyposażenia techniczno-technologicz-
nego, stała się podstawową wartością w każdym przedsiębiorstwie. Jest zasobem 
strategicznym oraz warunkiem konkurencyjności firmy na rynku. Aby ułatwić 
proces podejmowania trafnych decyzji w czasie rzeczywistym, dostarczyć odpo-
wiedzi na wiele podstawowych pytań z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oraz w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów, informacja powinna być 
aktualna, uzyskana dla zainteresowanych użytkowników na czas, wiarygodna 
i kompletna. Informacja jest zatem towarem często poszukiwanym na rynku, po-
dobnie jak nowe rozwiązania technologiczne, wymagającym zapewnienia bez-
pieczeństwa i specjalnej ochrony. 
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Informacja na rynku występuje jako wyrób (goods) informacyjny lub jako 
usługa (services) informacyjna. Wyrobem informacyjnym jest skończony zbiór 
informacji odwzorowany w określonym języku na względnie trwałym, wydzie-
lonym, identyfikowalnym nośniku materialnym informacji. Przedmiot będący 
wyrobem informacyjnym jest determinowany nie przez treść informacji, lecz 
przez nośnik materialny informacji. Informacja jako wyrób ma swoją specyfikę 
odróżniającą ją od innych wyrobów materialnych1.

W dobie powszechnej komputeryzacji firm niezbędną koniecznością po-
winno stać się więc określenie polityki zabezpieczenia informacji oraz sporzą-
dzenie strategii zabezpieczenia zgromadzonych informacji. Strategia ta powinna 
precyzować oczekiwania i ustalenia w odniesieniu do informacji kluczowych, 
mających istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy2.

Dostawa właściwego produktu właściwemu odbiorcy we właściwym cza-
sie musi wiązać się z wykonaniem szeregu czynności logistycznych związanych 
z pozyskaniem surowców i materiałów, dostarczeniem ich do miejsc produk-
cji oraz dokonaniem dystrybucji gotowych wyrobów do klientów. Współpraca 
przedsiębiorstw odpowiadających za poszczególne zadania byłaby utrudniona, 
a czasem nawet niemożliwa, gdyby nie odpowiedni przepływ informacji służą-
cy koordynacji działań poszczególnych ogniw3. Informacja jest zatem czynni-
kiem integrującym moduły planowania działalności wydobywczej, przetwórczej 
i handlowej poszczególnych ogniw łańcucha dostaw oraz zasobem strategicznym 
warunkującym zakres i poziom współpracy organizacji działających na rynku4. 
Informacja w łańcuchu dostaw odnosi się do wyodrębnionych czynności zacho-
dzących w określonym czasie. Jej zasadniczą rolą jest zapewnienie monitorin-
gu procesów logistycznych, co warunkuje ich prawidłowy nadzór oraz przebieg. 
Przykładem tu mogą posłużyć czynności takie jak np. raportowanie o statusie za-
mówienia, raportowanie o stanie gotowości wysyłki towaru, sygnalizacja stanów 
niepożądanych przy realizacji czynności (opóźnienia w dostawach surowców 
i materiałów, opóźnienia w dostawach zamówionych wyrobów do klienta, otrzy-
manie wadliwych partii towaru)5. Zdolność i gotowość do wymiany informacji 

1  J. Oleński, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
2  A. Wojciechowski, Informacja towarem pod szczególną ochroną, „Logistyka” 2005, nr 3.
3  Funkcjonowanie systemów logistycznych, red. J. Jaworski, A. Rytlewski, Prace Naukowe 

WSB w Gdańsku, t. 2, Gdańsk 2009, s. 107. 
4  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, 

Warszawa 2003. 
5  Ibidem.
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pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw a klientem rozpatrywana jest w trzech 
podstawowych wymiarach6:
1. Rzeczowym – cokolwiek – oznacza to dostęp do wszystkich istotnych infor-

macji z realizowanymi procesami logistycznymi oraz wskaźników wymiaru-
jących przebiegające procesy. Klient decyduje, których informacji potrzebuje 
i do tych wymaganych informacji ma dostęp. Dzięki temu istnieje możliwość 
kontroli i korekty pojawiających się odchyleń od założonego poziomu obsługi 
klienta i jakości świadczonych usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Po-
wstałe sprzężenie zwrotne jest podstawą kreowania aktywnych mechanizmów 
zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw (Supply Chain Event Manage-
ment – SCEM) i oznacza przejście od pasywnego odbioru informacji od klien-
ta do aktywnego, sterowanego zdarzeniami, uwarunkowanego i szybkiego 
zarządzania przepływem informacji, przyczyniając się wydatnie do wzrostu 
poziomu jego obsługi. 

2. Czasowym – kiedykolwiek – poprzez udostępnianie aktualnych informacji 
o statusie dostaw, fazie realizacji dostaw, fazie realizacji zamówienia, dostęp-
nych stanach magazynowych, czasie rzeczywistym.

3. Przestrzennym – gdziekolwiek – dostęp do informacji w łańcuchu dostaw 
z różnych lokalizacji i rynków. Monitorowanie informacji o znaczeniu stra-
tegicznym mających wpływ na przebieg procesów logistycznych, czyli np. 
planowanie tras przewozowych, lokalizowanie miejsca pobytu danego towaru 
lub grupy towarów (Europejski System Nawigacji Satelitarnej Galileo – GPS), 
monitorowanie statusu załadunku itp. Realizacja tego wymiaru odbywa się 
przy zastosowaniu technologii mobilnych oraz połączeniu online wszystkich 
ogniw sieci logistycznej. 

Przepływy informacji logistycznych

Przepływom materialnym towarzyszą przepływy informacji. Wymiana in-
formacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą jest warunkiem przepływu dóbr między 
dwoma punktami: nadania (punkt początkowy) i odbioru (punkt końcowy, do-
celowy). Zaczyna się ona jeszcze przed rozpoczęciem przepływu materialnego 
i może dotyczyć np. przesłania oferty handlowej do potencjalnego klienta i jego 
odpowiedzi w postaci wysłania zamówienia na określone towary. Tego typu prze-

6  K.P. Jung, T. Krebs, M. Jezusek, J. Olszewski, Wymieniaj się informacją z klientem, „Eurolo-
gistics” 2004, nr 6.
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pływy informacyjne inicjują przepływy rzeczowe. Przepływ informacji odbywa 
się także równolegle z przepływem towarów (np. informacja o aktualnej lokaliza-
cji i stanie przesyłki), jak i po zakończeniu przepływu dóbr (np. informacja o zre-
alizowanej dostawie, potwierdzenie płatności). Przepływ towarowy ma zawsze 
kierunek od nadawcy do odbiorcy, a towarzyszy mu przepływ informacji, który 
przebiega zawsze dwukierunkowo7, co przedstawiono na rysunku 1. 

NADAWCA ODBIORCA 

przep yw dóbr

przep yw informacji

Rysunek 1. Przepływ dóbr i informacji między nadawcą a odbiorcą towaru w łańcuchu 
logistycznym

Źródło: Strumień informacyjny w logistyce, w: Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołemb-
ska, PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 157.

Pp PRZEP YW DÓBR

PRZEP YW INFORMACJI 

PRZEP YW FINANSOWY 

dostawcy producenci hurtownicy detali ci klienci 

Rysunek 2. Przepływy produktów, informacji i pieniędzy między uczestnikami kanału
Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 30.

7  Strumień informacyjny w logistyce, w: Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, 
PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 157. 
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Przepływy informacji pełnią funkcję wspomagającą w triadzie przepływów 
logistycznych (rysunek 2). Wspomagają one zarówno przepływy rzeczowe, gdzie 
stanowią podstawę do ich planowania i organizowania, jak i przepływy finanso-
we, gdzie stanowią medium przelewów bankowych8. 

Przepływ informacji i pieniędzy odbywa się po obu kierunkach, jak to 
przedstawiono na rysunku 2, podczas gdy produkty zazwyczaj płyną tylko w jed-
nym kierunku, z wyjątkiem systemów, w których zachodzą odwrotne przepływy 
zwracanych produktów i części. Odwrotne przepływy produktów są ważne cho-
ciażby ze względu na ochronę środowiska naturalnego9.

System informacyjny

System informacji logistycznej definiowany jest jako struktura wzajemnie 
powiązanych ze sobą ludzi, sprzętu i procedur, która zapewnia kierownikowi ds. 
logistyki odpowiednie informacje niezbędne do planowania, realizacji i kontrolo-
wania działalności logistycznej10. 

System informacyjny integruje działanie obiektu gospodarczego, obejmuje 
swoim zasięgiem całą jego działalność. Podstawowymi komponentami systemu 
informacyjnego są: zbiór nadawców informacji, zbiór stosowanych metod i środ-
ków, zbiór informacji, zbiór odbiorców. 

System informacyjny funkcjonuje w następujących trzech sferach11:
− w sferze przepływów zasobów materiałowych (surowców, półproduktów, wy-

robów gotowych, usług);
− w sferze przepływu środków kapitałowych, jak fizyczne przepływy gotówko-

we i bezgotówkowe;
− w sferze przepływu zasobów i strumieni informacyjnych.

Głównym celem systemu informacyjnego jest zbieranie, gromadzenie, prze-
twarzanie, przechowywanie i przekazywanie decydentom informacji służących 
do podejmowania przez nich racjonalnych decyzji i pomocy w sprawnym zarzą-
dzaniu.

8  Ibidem, s. 158. 
9  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 30.

10  Ibidem, s. 524. 
11  K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008, s. 82.
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W systemie informacyjnym procesy przetwarzania danych i procesy komu-
nikacyjne mogą być realizowane ręcznie i automatycznie. Bez względu na to, jaki 
stopień skomplikowania wykazuje system informacji, musi on łączyć:
− przedsiębiorstwo z klientami, dostawcami i odbiorcami;
− główne działy funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak np.: księgowość, 

marketing, zaopatrzenie, produkcja itp.;
− różne sfery działań logistycznych, np.: obsługa klienta, transport, magazyno-

wanie, realizacja zamówień itd. 
W tradycyjnym systemie informacyjnym przedsiębiorstwa do podstawo-

wych nośników informacji zaliczane były dokumenty w postaci nośników pa-
pierowych. Sposób zbierania informacji źródłowej oparty był na ustalonych 
procedurach ewidencji zdarzeń gospodarczych, np. według reguł księgowości, 
które cyklicznie spływały do odpowiednich jednostek administracyjnych danego 
przedsiębiorstwa. Tam następnie przetwarzano dane źródłowe według przyjętych 
reguł i procedur, w efekcie generowany były odpowiednie dokumenty sprawo-
zdawcze i zestawienia wynikowe12. 

Rozwój komputeryzacji wszystkich dziedzin życia oraz upowszechnienie 
Internetu spowodowało, że gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie infor-
macji staje się coraz szybsze i dokładniejsze. Procesy te realizowane są przez 
systemy informatyczne, które pozwalają menedżerom osiągać założone cele oraz 
dostosowywać organizację do dynamicznie zmieniających się warunków oto-
czenia. Stosowane techniki i środki informatyczne umiejętnie wdrożone i wyko-
rzystane umożliwiają, drogą przewagi konkurencji, maksymalizowanie zysków 
zarówno w firmie, w ogniwie łańcucha logistycznego, jak i w całym łańcuchu. 

Decydującą rolę odgrywa zatem sprawny system informatyczny, groma-
dzący rozproszone informacje wzdłuż ogniw łańcucha dostaw. Wykorzystując 
postęp technologiczny i ujednolicony standard przetwarzania danych, informacja 
nabiera charakteru zasobu i ogrywa wiodącą rolę w procesach zarządzania łań-
cuchem dostaw. Zadaniem procesu informatycznego dedykowanego dla potrzeb 
zarządzania logistycznego jest zapewnienie koordynacji działań ogniw łańcu-
cha i zgromadzonej wokół nich informacji, aby w pełni osiągać postawione cele 
logistyczne 13.

12  Ibidem, s. 83.
13  E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, AE, Poznań 2000. 
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Do podstawowych cech takiego systemu zaliczyć można14:
− wiarygodność – musi występować określony stopień wiarygodności, że infor-

macja jest prawdziwa;
− relewantność – pełna informacja w odniesieniu do potrzeb użytkownika;
− przyswajalność – informacja nie powinna wymagać dodatkowych przekształ-

ceń jej postaci;
− dostępność – przy zachowaniu odpowiedniego czasu odpowiedzi;
− poufność dostępu – przez jej kodowanie, tworzenie kodu dostępu dla wąskiego 

grona użytkowników, autoryzację dostępu;
− bezpieczeństwo – w przypadku awarii możliwość odtworzenia newralgicz-

nych elementów systemu.

Logistyczny System Informacyjny (Logistics Information System)

Istotą Logistycznego Systemu Informacyjnego jest gromadzenie i przetwa-
rzanie danych oraz udostępnianie informacji po ich przetworzeniu, służących po-
dejmowaniu decyzji logistycznych. Do podstawowych jego funkcji należy15:
− obsługa klienta i komunikacja, zorientowana na doskonalenie relacji klient–

dostawca;
− planowanie i sterowanie związane z wyprzedzaniem w czasie wymagań klien-

tów i monitorowanie przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń 
w stosunku do planu;

− koordynacja, odpowiedzialna za powiązanie działań logistycznych w jeden 
spójny system.

LIS (Logistics Information System) jest odpowiedzialny za dostarczenie ze-
branych i przetworzonych danych oraz odpowiednich informacji do zespołów po-
dejmowania decyzji na każdym szczeblu organizacyjnym. Inną ważną cechą lo-
gistycznego systemu informacji jest jednolitość jego wszystkich elementów, bez 
względu na to, czy są one częściami składowymi systemu jednego przedsiębior-
stwa, czy grupy przedsiębiorstw, a ich sieć informacyjna powinna charakteryzo-
wać się wyraźnym sprzężeniem zwrotnym i służyć zarówno celom jednostron-
nego przekazu, jak i dwustronnej wymianie informacji w różnej postaci między 
dowolnymi partnerami rynkowymi. Właściwością systemu LIS, przyczyniającą 

14  P. Adamczewski, Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, AE, Poznań 2001.
15  Strumień informacyjny w logistyce..., s. 174.
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się do spójności poszczególnych elementów i modułów połączonych relacjami 
i powiązaniami, a w efekcie do optymalizacji całego systemu, jest integracja16.

Logistyczne przepływy informacyjne towarzyszące strumieniom towarów 
stanowią podstawę do tworzenia LIS. Nie są one jednak jedynym zasileniem in-
formacyjnym. Pozyskiwanie danych z procesu produkcyjnego, magazynowania, 
transportu i procesu obsługi klienta, a więc obejmujących całokształt działań 
logistycznych, wymaga pozyskiwania danych retrospektywnych i perspekty-
wicznych oraz tworzenia wielu dodatkowych kanałów informacyjnych. Logi-
styczny System Informacyjny, aby spełniać swoje zadania, musi zatem korzy-
stać z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł informacji przedsiębiorstwa. 
Źródła informacji zewnętrzne obejmują wszystkie jednostki, jakie biorą udział 
w świadczeniu usługi logistycznej. Niewątpliwie istotnym źródłem informacji 
są końcowi nabywcy, bowiem ich zamówienia dostarczają wiarygodnych danych 
dotyczących aktualnych tendencji na rynku. 

Informacje na temat zapotrzebowania zgłaszanego przez końcowego nabyw-
cę są przekazywane wstecz łańcucha dostaw, tworząc łańcuch popytu zoriento-
wany na zwiększenie wartości oferowanej klientowi. W ten sposób uzyskuje się 
cenną informację dotyczącą popytu i podaży. Trudność polega na zintegrowaniu 
danych, którymi dysponują partnerzy, tak by jak najlepiej obrazowały specyfikę 
procesów biznesowych, rynków i końcowych nabywców17. 

Do źródeł informacji, oprócz końcowych nabywców zewnętrznych, zalicza 
się także dane pochodzące z otoczenia rynkowego, finansowego i prawnego18. 
Tworząc kanały informacyjne, należy korzystać ze wszystkich wymienionych 
źródeł, a jest to możliwe dzięki zaangażowaniu licznych środków technicznych.

LIS posługuje się najnowszymi osiągnięciami z zakresu informatyki i te-
lekomunikacji. Infrastruktura teleinformatyczna obejmuje zarówno środki tech-
niczne (hardware), jak i właściwe dla tych środków rozwiązania software’owe 
(algorytmy, programy, systemy kodowania itp.). Wykorzystuje się tu wszystkie 
znane media przesyłowe, jak: łącza komutowane, radiowe czy satelitarne. W sie-
ciach rozległych wykorzystywane są komutowane połączenia telefoniczne, połą-
czenia satelitarne oraz sieci pakietowe i telefonia komórkowa. Aby logistyczny 
system informacji sprawnie działał oraz zapewniał szybkie przesyłanie i pozy-

16  www.easylogistyka.com.
17  A. Harrison, R. Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE Warszawa, 2010, s. 44. 
18  Strumień informacyjny w logistyce..., s. 175.
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skiwanie danych, musi być systemem otwartym, umożliwiającym połączenie się 
zarówno z sieciami lokalnymi, jak i rozległymi19. 

Proces informacyjny 

Proces informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów 
strukturę, która ma pozwolić użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą pro-
cedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe.

Proces informacyjny możemy także postrzegać jako sekwencję następują-
cych po sobie technologicznych faz odpowiadających poszczególnym funkcjom. 
Przykładowe etapy procesu informacyjnego w przedsiębiorstwie zostały przed-
stawione w tabeli 1. 

Tabela 1

Etapy procesu informacyjnego

Operacja Narzędzie Przykład
1 2 3

Wprowadzenie danych 
i informacji

Klawiatura komputera, czytniki 
kodów kreskowych, czytniki 
magnetyczne lub radiowe, 
urządzenia foniczne, głos

Przyjęcie do magazynu, 
wydanie z magazynu, stany 
magazynowe

Gromadzenie i przechowy-
wanie danych i informacji

Bazy danych, systemy pamięci 
(twarde dyski, dyski optyczne, 
macierze dysków, systemy 
archiwizowania danych

Obrót magazynowy, poziom 
zapasów magazynowych, 
dostępność przestrzeni maga-
zynowania 

Transmisja i przesyłanie 
danych i informacji

Łącza teleinformatyczne prze-
wodowe i bezprzewodowe, sieci 
komputerowe, Internet, urzą-
dzenia komunikacji satelitarnej, 
urządzenia ochrony i szyfrowa-
nia danych

Odpowiedniki tradycyjnych 
dokumentów przyjęcia do ma-
gazynu, wydania z magazynu, 
przesunięcia międzymagazy-
nowego, jak również har-
monogramy dostaw, raporty 
o stanach zapasów itp. 

Przetwarzanie danych 
i informacji 

Komputery, programy kompute-
rowe, złożone systemy informa-
tyczne, centra obliczeniowe

Obliczanie wskaźników logi-
stycznych, jak: rotacja maga-
zynowa, poziom wykorzysta-
nia przestrzeni magazynowej

19  Ibidem.
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1 2 3

Udostępnianie i zobrazo-
wanie danych i informacji

Monitory, palmtopy, telefony 
komórkowe, tablice świetlne, 
ekrany wielkoformatowego zob-
razowania, drukarki, urządzenia 
graficzne

Przedstawienie wskaźników 
w postaci danych liczbowych 
oraz na wykresach, diagra-
mach

Analiza danych i infor-
macji

Systemy wspomagania de-
cyzji, systemy: eksperckie, 
symulacyjne , sztucznej inteli-
gencji

Analiza historii rotacji i pozio-
mu wykorzystania przestrzeni 
składowania, analiza sprze-
daży

Wykorzystanie danych 
i informacji (podejmowa-
nie decyzji)

Zastosowanie danych i infor-
macji w procesie podejmowania 
decyzji logistycznych np. w ma-
gazynie

Zwiększenie przestrzeni 
magazynowej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie B Śliwczyński, Planowanie logistyczne, ILiM, Poznań 
2008, s. 318.

Zakończenie

1. Rola informacji zależy w przeważającej mierze od sposobów, metod i zakre-
sów wykorzystywania informatycznych systemów wspomagających procesy 
wytwórcze. 

2. Informacje są podstawą dla wszelkich wykonywanych analiz i symulacji 
w przedsiębiorstwie, w wyniku których wyciągane są wnioski i podejmowane 
decyzje. Służą jako „spoiwo” scalające procesy składające się na łańcuch do-
staw. Nie sposób zarządzać łańcuchem dostaw bez dostępu do szybkiej i do-
kładnej informacji.

3. Do podstawowych cech przydatności informacji w procesie planowania i po-
dejmowania decyzji logistycznych zalicza się: zrozumiałość, aktualność, właś-
ciwą treść i precyzję, wiarygodność oraz dostępność i bezpieczeństwo.

4. Do realizacji podstawowych funkcji zarządzania, takich jak planowanie, or-
ganizowanie, kontrolowanie, potrzebne są odpowiednie zasoby informacyjne, 
które umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji logistycznych.

5. Potrzeby informacyjne prowadzą do budowy odpowiedniego systemu infor-
macyjnego przedsiębiorstwa. Technologie informacyjne umożliwiają szybką 
wymianę coraz bardziej szczegółowych informacji dotyczących popytu i po-
daży.
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6. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii infor-
matycznych przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej dla uczest-
ników łańcucha dostaw. 

INFORMATION AS THE DETERMINANT 
OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 

OF LOGISTIC SUPPLY CHAIN PROCESSES

Summary

The paper attempts to present the importance of information processes in the su-
pply chain. Indicated that efficient management of data and material flow in the sup-
ply chain is possible through the use of appropriate information technologies aided by 
increasingly powerful computer systems. In what method was used and the systems has 
a direct impact on the quality of information. Information plays a leading role in supply 
chain management. Building a competitive advantage is not possible without access to 
accurate information. Thus, treating information as a strategic resource that determines 
the scope and level of cooperation of enterprises operating in the market is a determinant 
of effective management of logistics processes in supply chain.

Translated by Mariusz Sowa
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Streszczenie

Era społeczeństwa informacyjnego, jaką bez wątpienia jest XXI wiek, to również 
era wzrostu znaczenia usług, w tym także usług z zakresu TSL. Postępująca globali-
zacja wymusiła na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie sposobów funkcjonowania, 
w tym także poszukiwania nowych koncepcji i metod zarządzania. Czerpiąc wiedzę 
i doświadczenie z szerokiego spektrum produkcyjnego, trawestacja rozwiązań czy kon-
cepcji do usług wydaje się być następstwem naturalnym. Globalna konkurencja, która 
jest wynikiem nieograniczonego przepływu informacji, spowodowała, że atrakcyjność 
przedsiębiorstwa TSL jest możliwa jedynie jako elementu całego łańcucha dostaw. Poje-
dyncze przedsiębiorstwo, nieukładające się w systematyczny łańcuch, nie może spełniać 
oczekiwań klientów ze względu na oczywiste ograniczenia. W układzie łańcucha dostaw 
płynny przepływ informacji jest podstawą funkcjonowania i konkurencyjności. Zatem 
dążenie do pełnych i bieżących informacji płynących z całego otoczenia łańcucha jest 
konieczna, ale tylko przejrzysty, wyszczuplony układ może dać wartość w postaci czy-
telnych i niezakłóconych zbędnym szumem przekazów.

Społeczeństwo informacyjne

Jak twierdzi Edwin Bendyk: „[…] racją bytu człowieka jest ciągła komunika-
cja, bez niej przestaje istnieć społeczeństwo”1. Tak postawiona teza przedstawia 
w sposób bardzo dosadny istotę systemów informacyjnych w dobie globaliza-
cji. Trudno już sobie wyobrazić świat, w tym przemysł, gospodarkę, bankowość, 
administrację, komunikację, edukację, a nawet zwykłe relacje społeczne, bez 
Internetu czy innych systemów łącznościowych. To, jak bardzo głęboko kana-
ły informacyjne są ważne, można sobie uzmysłowić, kiedy zwyczajne łącza zo-

1 A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 22.
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stają zablokowane lub przerwane. Odnosi się wtedy wrażenie, iż wszystko stoi 
w miejscu, a bezradność często bywa frustrująca. Internet więc, pomimo swej 
specyfiki, posiada zasadniczą cechę wspólną głównych wynalazków komuni-
kacji będących w powszechnym użytkowaniu, takich jak telefonia komórkowa 
czy media – Internet łączy ludzi, zacierając granice społeczności wyznaczonych 
przynależnością narodową. Człowieka współczesnego spowija sieć kontekstów 
o różnym zasięgu. Za sprawą nowych technik komunikacyjnych uczestniczy on 
w kulturze globalnej, a jednocześnie za sprawą więzów tradycyjnych, takich jak 
język, obyczaj, historia, nadal jest członkiem – choćby tylko biernym, a nawet 
nieświadomym – wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej. W efekcie następu-
je przemieszanie warstw komunikacji. Dzięki uniwersalności i transgraniczności 
Internetu i telewizji satelitarnej lokalne kody kulturowe upowszechniają się na 
całym świecie2. Dostęp do Internetu, to zatem dostęp do wiedzy pozwalającej na 
zawieranie kontaktów i relacji z ludźmi na całym globie. Daje to nieograniczone 
możliwości rozwoju technologii, wiedzy, a także obszarów biznesowych. 

W XIX wieku prace wybitnych ekonomistów, takich jak Alfred Marshall, 
Friedrich von Hayek i Joseph Schumpeter, przyczyniły się do wprowadzenia wie-
dzy do teorii nauk ekonomicznych. Był to początek radykalnych zmian w spo-
sobie postrzegania wiedzy i jej znaczenia, które nastąpiły na przełomie XX 
i XXI wieku wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. O trzech punktach 
zwrotnych w dotychczasowych dziejach ludzkości pisze Alvin Toffler. Pierwszy 
etap to przejście z koczowniczego do osiadłego, rolniczego trybu życia, gdzie 
zasobem o podstawowym znaczeniu była ziemia, drugi to era przemysłu, zdo-
minowana przez kapitał, a trzecia faza, w którą powoli wkraczamy, to właśnie 
społeczeństwo informacyjne, inaczej określone społeczeństwem wiedzy lub erą 
wiedzy. Ten etap to okres wielkich przemian związanych z postępującą globali-
zacją. W erze społeczeństwa informacyjnego obserwowany jest również wzrost 
znaczenia usług, co sprawia, iż wiedza jest dziś nie tylko czynnikiem wejścio-
wym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale coraz częściej produktem i celem 
działalności firm. Zmieniają się także wymagania klientów wobec jakości i zróż-
nicowania oferowanych im produktów i usług3.  Burzliwe otoczenie i silna kon-
kurencja w tradycyjnych branżach wyzwala szybkie zmiany upodobań klientów; 
niepewność i wzrost ryzyka; trudności w podejmowaniu decyzji; konieczność 
wprowadzania zmian organizacyjnych i produktowych, elastyczność i intensyw-

2 Ibidem, s. 25.
3 Ibidem, s. 172–173.
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ność działania; innowacyjność; kreatywność; aktywność uczestników biznesu; 
etykę biznesu. Wymagania relatywnie nasyconych rynków wzbudzają w przed-
siębiorstwach silne zainteresowanie takimi czynnikami produkcji, jak: ład orga-
nizacyjny, przedsiębiorczość; technologia oraz szeroko pojęta wiedza i umiejętno-
ści jej pozyskiwania, wykorzystywania, wzbogacania i rozpowszechniania wśród 
uczestników. Przedsiębiorstwo handlowe, usługowe czy produkcyjne opiera swój 
rozwój m.in. na pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Stale rosnąca liczba klien-
tów i różnych transakcji zawieranych z nimi zwiększa informację o rynku. Aby 
sprawniej zarządzać informacjami, potrzebna jest specyficzna i dla każdej firmy 
inna baza danych, dzięki której w krótszym czasie można dokonywać transakcji 
sprzedażowych i posprzedażowych4. Jednym z sektorów, w których informacja 
na przestrzeni ostatnich lat jest coraz istotniejszą zmienną, stał się sektor TSL. 
Przepływ informacji jest tu wyznacznikiem konkurencyjności, a także ostatecz-
nym wskaźnikiem efektywności procesu. Globalizacja niewątpliwie zmieniła na 
zawsze podejście do usług, a rozwój i elastyczne dopasowanie do każdego klienta 
są jedynymi gwarantami przetrwania na rynku.

System informacyjno-decyzyjny w transporcie

Transport, ze względu na swój usługowy charakter, towarzyszy większo-
ści działań podejmowanych w gospodarce. Wraz z rozwojem gospodarki i wzro-
stem ogólnej aktywności ludzi rosną też zadania i wymagania stawiane wobec 
transportu. Zadaniem polityki transportowej jest zatem rozpoznanie wyzwań 
współczesności i zadań dla systemu transportowego oraz formułowanie takich 
programów rozwoju transportu, które umożliwiają osiągniecie jego pożądanej 
sprawności i jakości5. Miarą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest m.in. 
niezawodnie działający system transportowy, który pozwala mieszkańcom dane-
go regionu sprawnie i szybko się przemieszczać oraz umożliwia przemieszczanie 
dóbr materialnych6.

Dla transportu, podobnie jak i dla logistyki, sprawnie funkcjonujący system 
informatyczny ma ogromne znaczenie. Wynika to z konieczności ciągłego przy-
stosowywania się wykonawców do zmian zachodzących w życiu gospodarczym. 

4 P.F. Borowski, Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” 2011, nr 2, 
s. 9.

5 A. Górnikiewicz, Czynniki wpływające na kształtowanie się rynku przewozów intermodal-
nych, „Transport i Komunikacja” 2011, nr 1, s. 35.

6 Ibidem, s. 34.
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Każda bowiem decyzja podejmowana w toku realizacji wymaga wyprzedzających 
informacji. Koordynacja pracy przedsiębiorstwa transportowego, realizującego 
zadania przewozowe najczęściej w systemach z udziałem różnych podmiotów, 
musi opierać się na informacjach dotyczących potrzeb przewozowych i dostęp-
nym taborze. W racjonalnym powiązaniu zadań ze zdolnościami przewozowymi 
wykorzystywane są najczęściej metody optymalizacji (matematyczne oraz gra-
ficzne). Optymalne rozwiązanie zadań następuje przed, jak i w czasie realizacji 
procesu przewozowego. Jest to uwarunkowane sprawnym przebiegiem informa-
cji. Wyprzedzającymi informacjami szczególnie zainteresowani są użytkownicy 
tzw. transportu kombinowanego. W systemie takim mogą bowiem na bieżąco do-
konywać ewentualnych korekt opracowanego wstępnie zadania przewozowego. 
Aktualizacja zadania pozwala na uniknięcie strat czasu oraz świadczenie usług 
transportowych przy relatywnie niskich kosztach własnych i cenach. Wyprzedza-
jące informacje zapewniają jednocześnie odbiorcy znaczne oszczędności z tytułu 
przyśpieszonego obrotu kapitału, przewoźnikowi zaś z tytułu racjonalnego wy-
korzystania środków transportowych7. Wysoki stopień konkurencyjności przed-
siębiorstw TSL zmusza do tego, aby traktować transport kompleksowo. Cały 
łańcuch dostaw jest w stanie zaspokoić wysokie potrzeby klientów przy zacho-
waniu ekonomicznych aspektów działania. Sprostać temu może współpracujący 
zespół przedsiębiorstw przekazujący sobie nieustannie pełne informacje, w jed-
noznacznym kodzie, który umożliwi optymalizację procesu. Przedsiębiorstwa, 
które ze względu na poziom wyników rynkowych i ekonomicznych uważane są 
za liderów, deklarują wprowadzenie zmian w obszarach takich jak: zorientowany 
przepływowo IT, planowanie uwzględniające współdziałanie z dostawcami lub 
odbiorcami (w ramach łańcucha dostaw), a także struktury przepływu informacji 
w przedsiębiorstwie. Warto dostrzec, że zmiany te świadczą o wykorzystaniu 
przede wszystkim potencjału tkwiącego w nowoczesnym modelowaniu przepły-
wów informacyjnych8. 

Natomiast w transporcie towarowym coraz wyraźniej widać, że dzięki 
podsystemom informacyjnym oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań tele-
matycznych, jak system śledzenia przesyłek i pojazdów, technologii do elektro-
nicznej wymiany danych (EDI) lub systemów zarządzania terminalami – można 
optymalizować procesy transportowe, poprawiać jakość i obniżać koszty świad-
czonych usług. Ze względu na to, że łańcuch logistyczny w transporcie kombi-

7 L. Mindur, Współczesne technologie transportowe, Wyd. ITeE, Radom 2004, s. 418.
8 A. Bruska, Wpływy logistyki, cz. 3, „Top Logistyk” 2011, nr 2, s. 50.
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nowanym/intermodalnym jest z definicji bardziej złożony niż jednogałęziowy, 
wymagany jest do jego obsługi wyższy poziom technologii informacyjnych. Pod-
systemy informacyjne w łańcuchu transportu kombinowanego są istotne głównie 
dla przedsiębiorstw kolejowych, należy jednak pamiętać, że pierwszym „polem” 
stosowania technologii informacyjnych jest „styk” nadawcy, przewoźnika drogo-
wego i spedytora. Logistyczne podsystemy informacyjne w transporcie w ogóle, 
a przede wszystkim w transporcie kombinowanym/intermodalnym, muszą pełnić 
dwie funkcje:
– generować informacje w realnym czasie o stanie każdej przesyłki i przygoto-

wywać informację dla operatora i dla klienta; informacja ta jest podstawą do 
logistyki efektywnej i just-in-time;

– przekazywać operatorowi dokładne i w realnym czasie informacje o ruchu 
wszystkich jego pojazdów, przez co umożliwia się efektywne zarządzanie ta-
borem i jednostkami ładunkowymi. 

Efektywny podsystem informacyjny w transporcie kombinowanym jest jed-
nym z istotnych elementów jakości usługi, który współokreśla konkurencyjną 
pozycję tego transportu w stosunku do transportu drogowego. Należy jednak 
podkreślić, że wzrost stopnia konkurencyjności transportu kombinowanego – po-
przez zmniejszenie kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów – wymaga odpo-
wiednich potoków informacyjnych w ramach ujednoliconych podsystemów9.

Wyszczuplanie przedsiębiorstw

Jak wiadomo, do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem są niezbędne 
narzędzia informatyczne, które ułatwiają obniżenie kosztów i zwiększenie przy-
chodów. Tylko mając komplementarną wizję wszystkich aspektów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, menedżerowie różnych szczebli mogą podejmować racjo-
nalne decyzje kierownicze. Jednakże aby te decyzje były efektywne, wizja musi 
być jak najbardziej aktualna, tzn. przedstawiać bieżącą, a nie historyczną sytua-
cję w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że menedżerowie muszą otrzymywać właś-
ciwą informację natychmiast po zajściu zdarzenia, aby ich reakcja nie była zbyt 
późna. Narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwie mogą być eksploatowane 
w różnej formie – jako pojedyncze, niezależne podsystemy, kilka podsystemów 
lub ich kombinacja. Najczęściej dotyczą takich obszarów działalności, jak: fi-

9 J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 91.
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nanse, księgowość, gospodarka materiałowa, kadry i płace, sprzedaż i transport. 
Im większe przedsiębiorstwo (instytucja), tym bardziej jest wyrazista potrzeba 
komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich we wszystkich tych obsza-
rach przez efektywny i właściwie wdrożony system informatyczny. Aby system 
taki spełniał pokładane w nim nadzieje, a więc dostarczał kierownictwu kom-
pleksowej informacji o sytuacji przedsiębiorstwa, musi zawierać dane o wszyst-
kich aspektach jego funkcjonowania. Dlatego przedsiębiorstwa, które korzystają 
z kilku niezależnych podsystemów, mają często problem z redundancją, brakiem 
powtarzalności pewnych danych. Z tego powodu w ostatnich latach dąży się do 
integracji w jeden spójny system informatyczny – tzw. ZSI (zintegrowany sy-
stem informatyczny). ZSI należy do najbardziej zaawansowanych merytorycz-
nie i technologicznie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
w przedsiębiorstwach i instytucjach10. 

Pojedyncze przedsiębiorstwa, podobnie jak całe łańcuchy dostaw, muszą 
szukać sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Wszystkie przedsiębior-
stwa szukają i wykorzystują podobne metody i podobne narzędzia, dlatego też 
konieczne jest zbudowanie mocnej struktury opartej na wiedzy i doświadczeniu. 
Dynamiczne zmiany w warunkach globalizacji oraz nowe wymagania klientów 
powodują wzrost złożoności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Można to przed-
stawić w następujących tezach:
– globalizacja sprawia, że pojedyncze dotąd firmy przekształcają się w sieć za-

kładów kooperujących ze sobą, co generuje nowe potrzeby logistyczne, zwłasz-
cza transportowe;

– globalizacja zmieniła sposób zarządzania łańcuchami dostaw, wymuszając 
wspólne zoptymalizowane procesy informacyjne i logistyczne wśród różnych 
partnerów;

– globalna logistyka i dystrybucja odgrywa kluczową rolę w globalizacji pro-
dukcji i rozwoju handlu międzynarodowego;

– globalna produkcja wiąże się z wykorzystywaniem tańszych czynników pro-
dukcji na całym świecie, co oznacza przemieszczanie na większe odległości 
surowców, prefabrykatów, siły roboczej itp.;

– producenci poszukują nowych rynków zbytu na całym świecie, zacieśniając 
przy tym więzi ze wszystkimi klientami, głównie poprzez ich lepszą obsługę 
logistyczną;

10 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 280.
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– rozszerza się handel i kooperacja między przedsiębiorstwami, tak że kompo-
nenty do jednego produktu mogą być wytwarzane na kilku kontynentach;

– dynamicznie rośnie liczba wielonarodowych sieci produkcyjnych, generują-
cych nowe wyzwania logistyczne;

– globalizacja sieci przemysłowych wymaga globalizacji sieci operatorów logi-
stycznych i świadczenia ich usług na skalę globalną11.

Zapewnienie konkurencyjności łańcucha dostaw wymaga zastosowania od-
powiednich (optymalnych) systemów zarządzania łańcuchem. Bardzo pomocne 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw mogą okazać się dwie koncepcje zarządza-
nia: Lean Management (LM) oraz Agile Management (AM), które ze względu 
na pewne podobieństwo oraz wzajemne przenikanie się mogą być analizowane 
łącznie. Jeśli chodzi o koncepcję LM, to trzeba zaznaczyć, że nie oferuje ona 
standardowych wzorów postępowania, ani też nie wyróżnia się w jakiś szcze-
gólny sposób spośród innych metod zarządzania. Jest to raczej zespół zaleceń 
zbieżnych z just-in-time, TQM (Total Quality Management) czy BPR (Business 
Process Reengineering). Praktyczny sposób stosowania koncepcji LM w łańcu-
chu dostaw zwraca uwagę głównie na: potrzebę skracania czasu realizacji za-
mówienia, sposób wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia, 
konieczność zaangażowania pracowników, niezbędność ciągłego doskonalenia 
systemu, nakaz eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. W koncepcji LM bardzo 
ważną rolę odgrywa człowiek, ponieważ to właśnie w głowie menedżera rodzą 
się pomysły na odchudzanie systemu. Należy udrożnić system informacji czy 
też poprawić komunikację między uczestnikami łańcucha dostaw. Wdrożenie 
koncepcji LM jest uwarunkowane spłaszczeniem struktur. Rozbudowa hierar-
chii, zwłaszcza w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, sprzyja podziałom 
i utrudnia sprawny przepływ, także przepływ informacji. Dlatego zaleca się do-
stosowanie struktur organizacyjnych wszystkich podmiotów łańcucha logistycz-
nego do wymagań stawianych podejściu procesowemu. Bardzo zbliżona do LM 
jest koncepcja AM, czyli koncepcja zarządzania elastycznego. Jej kluczowymi 
elementami są elastyczność i kompresja czasu. Elastyczność oznacza możliwość 
szybkiej i zręcznej reakcji przedsiębiorstwa na zmieniające się potrzeby klientów 
i rynku. Z prezentacji koncepcji LM oraz AM wynika, że obydwie koncepcje 
mają wiele wspólnych celów i cech, takich jak dobra obsługa klienta, uproszcze-

11 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania..., s. 24.
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Tabela 1

Potrzeby informacyjne łańcucha dostaw

Czynności łań-
cucha dostaw Cel Charakterystyka

Główne wymiary 
wydajności prze-

pływów informacji
Podejmowanie 
decyzji strate-
gicznych

opracowywanie długookre-
sowych planów strategicz-
nych określających sposób 
realizacji misji przedsię-
biorstwa

a) koncentracja na de-
cyzjach, na przykład 
dotyczących wprowa-
dzenia na rynek nowych 
produktów, wejścia na 
nowe rynki czy inwesty-
cji w aktywa trwałe

b) najmniej usystematy-
zowane ze wszystkich; 
potrzeby informacyjne 
mogą się zmieniać 
z przedsięwzięcia 
na przedsięwzięcie

c) największa uznaniowość

elastyczność

Planowanie 
taktyczne

opracowywanie planów po-
zwalających koordynować 
działania najważniejszych 
obszarów łańcucha dostaw, 
klientów i dostawców 
w taktycznym horyzoncie 
czasowym

a) koncentracja na decy-
zjach taktycznych, na 
przykład dotyczących 
poziomu zapasów albo 
stanu zatrudnienia

b) planowanie 
(bez realizacji)

c) duża uznaniowość

a) forma
b) elastyczność

Podejmowanie 
rutynowych 
decyzji

wspomaganie oparte 
na określonych zasadach 
procesu decyzyjnego

a) stosunkowo wąskie 
ramy czasowe

b) ograniczona możliwość 
podejmowania decyzji 
w zależności od uznania 
użytkownika

a) dokładność
b) punktualność
c) ograniczona 
elastyczność

Realizacja 
operacji 
i przetwarzania 
transakcji

Rejestracja i odzyskiwanie 
danych, uskutecznianie 
i kontrola przepływów 
fizycznych i pieniężnych

a) bardzo wąskie ramy 
czasowe, bardzo duża 
liczba operacji

b) daleko posunięta auto-
matyzacja

c) standardowe procedury 
biznesowe

d) w sytuacji idealnej cał-
kowity brak interwencji 
użytkownika

a) dokładność
b) punktualność

Źródło:  C. Bozarth, R.B. Hondfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem do-
staw, Helion, Gliwice 2007, s. 655.
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nie działalności, obniżka kosztów, skrócenie czasu dostaw. Wyraźnie widać, że 
koncepcje te zastosowane w łańcuchu dostaw mogą się nawzajem uzupełniać, 
tworząc warunki do osiągania efektów synergicznych12. 

Zakończenie

Przepływ informacji, jaki zachodzi wewnątrz łańcucha, jest podstawowym 
elementem jego funkcjonowania. Bez jasnego i ciągłego przepływu nie może 
funkcjonować obecnie żadne przedsiębiorstwo, a zwłaszcza przedsiębiorstwa 
usługowe, jakimi są bez wątpienia przedsiębiorstwa z sektora TSL. Do prawidło-
wego, elastycznego i konkurencyjnego funkcjonowania całego łańcucha dostaw 
konieczne jest takież samo funkcjonowanie przedsiębiorstw (ogniw) w ramach 
tego łańcucha. Wyszczuplone przedsiębiorstwo, pozbawione marnotrawstwa, 
skoncentrowane na zachodzących wewnątrz procesach, a także zorientowane za-
równo na klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, jest nie tylko koniecznoś-
cią wymuszoną przez rynek, ale także wyznacznikiem rozwoju organizacyjnego 
i kulturowego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – również całego łańcucha. 
Szczupłe podejście pokazuje, w jaki sposób produkować coraz więcej nakładów, 
zużywając coraz mniej – mniej ludzkiej pracy, mniej urządzeń, czasu i przestrze-
ni – a wszystko to przy coraz wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb klientów. 
Szczupłe podejście pozwala również na osiągnięcie większego poziomu satysfak-
cji z pracy, zapewniając natychmiastową informację zwrotną dotyczącą efektów 
wysiłków podejmowanych w celu przekształcenia marnotrawstwa w wartość13. 
Wyszczuplanie przedsiębiorstw eksponuje następujące czynniki: potrzebę skra-
cania czasu realizacji zamówienia, sposób wykonania czynności związanych z re-
alizacją zamówienia, konieczność zaangażowania pracowników czy niezbędność 
ciągłego doskonalenia systemu. Można stwierdzić, że wykorzystanie w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw narzędzi oferowanych przez koncepcję wyszczuplania 
przedsiębiorstw może być źródłem rozlicznych korzyści, wśród nich takich, które 
obecnie są najbardziej cenione na rynku. Należą do nich przede wszystkim: zdol-
ność do szybkiego reagowania, elastyczność działania, optymalne wykorzystanie 
zasobów, kompresja czasu, obniżka kosztów oraz poprawa jakości. Wszystko to 
prowadzi do zwiększenia konkurencyjności łańcuchów dostaw, z wykorzysta-

12 Ibidem, s. 25–29.
13 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking – szczupłe myślenie, Wyd. ProdPress, Wrocław 2008, 

s. 20.



70 Dorota Szemiot-Trzepałko

niem nowoczesnych rozwiązań14 oraz systemów informacyjnych. Działanie to ma 
również charakter odwrotny: kiedy przedsiębiorstwo czy też cały łańcuch dostaw 
są wyszczuplone, wówczas przepływ informacji jest wyraźny i zoptymalizowa-
ny. Takie rozwiązanie jest zatem podstawą możliwości ciągłego doskonalenia og-
niw łańcucha dostaw.

LEANING OF THE TSL COMPANIES LIKE ASSIST ELEMENT 
OF THE INFORMATION SYSTEM

Summary

Era of the information society, which without doubt, is XXI century, is also era of 
increase the service meaning, include the service with TSL range. Progressive globali-
zation force on companies continuously perfect of functions way also search the new 
conceptions and methods of management. Drive knowledge and experience with wide 
spectrum of production, transfer the solutions or conceptions to service, shall be natural 
aftereffect. The global competitions, which is effect of unlimited information flow, cau-
se, that attractive of TSL companies is possible only like an element of all supply chain. 
Individual company, which not belong to systematic chain, can’t come up to customers 
expectations for the sake of obvious expectations. In supply chain system, fluently flow 
on information is base to exist and competition. Pursuit of full and current information 
from all environment of supply chain is necessary but only clear, lean system can add the 
value on legible form and undisturbed of the redundant hum information.

Translated by Dorota Szemiot-Trzepałko

14 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania…, s. 30.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące e-turystyki oraz jej rozwoju na 
rynku polskim w latach 2006–2010. Rozważania teoretyczne zostały poparte danymi 
statystycznymi pochodzącymi z raportu Google „Produkty i usługi turystyczne w In-
ternecie”. Celem artykułu jest omówienie tendencji rozwojowych rynku e-commerce 
w Polsce ze wskazaniem na współczesne kierunki rozwoju na przykładzie biura podróży 
Travelplanet.pl.

Wprowadzenie

Kilkanaście lat temu aby kupić wycieczkę, klient musiał najpierw zrobić 
rekonesans w biurach podróży, następnie wertować katalogi w celu znalezienia 
czegoś dla siebie. Rezerwacji wybranej oferty dokonywano za pomocą faksu lub 
telefoniczne, a płatności osobiście w biurze – gotówką. Dziś, za sprawą wszech-
obecnego Internetu, zakup usług turystycznych stał się znacznie łatwiejszy.

Sieć stanowi obecnie podstawowe źródło informacji dla ponad 60% poten-
cjalnych klientów biur podróży1. Internet tworzy nowy kanał zbytu usług tury-
stycznych (usług cząstkowych i zorganizowanych pakietów podróży) na rynku 
sprzedaży detalicznej, a jego dominująca rola na rynku turystycznym wymusza 

1 M. German, Skorzystaj z programów afiliacyjnych, „Wiadomości Turystyczne” 2010, nr 20, 
s. 22.
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powstawanie internetowych biur podróży2, które podążą za nową technologią 
i większymi wymaganiami klientów. 

Podstawową różnicą pomiędzy internetowymi a tradycyjnymi biurami po-
dróży jest to, że głównym i w zasadzie jedynym kanałem dystrybucji tych pierw-
szych jest Internet3.

Znaczenie e-turystyki na rynku turystycznym

Coraz łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjno-in-
formacyjnych i większa umiejętność posługiwania się nimi sprawia, że turystyka 
staje się kolejną sferą usług, której podstawą działania jest już wcześniej wspo-
mniany Internet.

Powiązanie turystyki z możliwościami, jakie oferuje Internet, pozwala 
stworzyć nowy trend na rynku usług turystycznych, a mianowicie e-turystykę. 
E-turystyka to takie wykorzystanie Internetu w prowadzeniu działalności tury-
stycznej, które służy promocji produktu turystycznego i osiąganiu przychodu 
pochodzącego ze sprzedaży przy wykorzystaniu narzędzi internetowych (np. 
systemy rezerwacyjne) oraz bankowości elektronicznej4. W e-turystyce Internet 
pełni przede wszystkim rolę informacyjną5. Należy podkreślić, że w e-turystyce 
formuła online (status dostępności, aktywności w sieci) dotyczy fazy przedsprze-
dażowej i posprzedażowej, natomiast konsumpcja usługi odbywa się w świecie 
rzeczywistym6.

Internet umożliwia biurom podróży działającym online, jak i tradycyjnie, 
dotarcie do klientów z nowymi ofertami i produktami usługowymi. Dla klienta 
zaletami korzystania z Internetu przy zakupie produktu turystycznego są:
– większa wygoda (nie trzeba wychodzić z domu, aby zakupić dobro turystyczne, 

można je również kupić o każdej porze dnia lub nocy i w dowolnym miejscu);
– oszczędność czasu (nie trzeba chodzić od biura do biura, zbierać katalogów 

i porównywać ofert, ponieważ specjalistyczne serwisy turystyczne prezentują 

2 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 
s. 127. 

3 M. Nalazek, Internetowe biura podróży – wielcy stają się coraz więksi, „Rynek Turystyczny” 
2007, nr 3, s. 38.

4 http://www.zrsi.wzp.pl/e-turystyka (4.07.2011).
5 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010, s. 142.
6 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Difin, Warszawa 2009, s. 106.
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oferty wielu biur podróży, dodatkowo umożliwiają ich porównywanie, wybór, 
rezerwację oraz opłacenie);

– łatwość lokalizowania towarów i usług turystycznych (wystarczy wpisać hasło 
lub adres witryny);

– oszczędność pieniędzy (dzięki możliwości porównywania ofert, cen);
– możliwość indywidualnego zaplanowania podróży7. 

Rozwiązania, jakie niesie ze sobą e-turystyka, pozwalają: zapoznać się 
z ofertą poszczególnych biur podróży w kraju i za granicą, porównać oferty 
i ceny, zarezerwować wycieczkę, zabukować bilet, wyszukiwać połączenia lot-
nicze, dokonać rezerwacji i płatności, wirtualnie zwiedzać docelowe miejsca 
podróży, dzielić się doświadczeniami i opiniami z innymi użytkownikami sieci 
(internautami) na temat miejsc podróży, zwyczajów biur podróży, hoteli. 

Rynek e-turystyki w Polsce

Polacy coraz chętniej korzystają z sieci i specjalnych wyszukiwarek, podej-
mując decyzje dotyczące różnego typu wyjazdów turystycznych. W Internecie 
częściej czytają opinie innych, analizują i porównują ceny, a także odwiedza-
ją strony konkretnych biur podróży – zarówno tych tradycyjnych, jak i typowo 
internetowych. Zachodzące na przestrzeni trzech lat zmiany przedstawiono na 
wykresie (rysunek 1). 

Analizując rysunek 1, można dostrzec, że w ciągu tych trzech lat nie nastąpiły 
szczególnie duże zmiany w czynnościach wykonywanych online (odsetki utrzy-
mują się na zbliżonym poziomie). Wyraźna zmiana zauważalna jest natomiast 
w kupowaniu usług turystycznych (19% w roku 2006 i 29% w roku 2008), co może 
być związane z wzrastającym wśród klientów-turystów zaufaniem do tego typu 
sprzedaży szczególnego rodzaju usług, jakimi są usługi turystyczne. Obserwuje 
się również wzrost odsetka osób, które poszukują w sieci informacji związanych 
z usługami turystycznymi, wśród wszystkich polskich internautów. W 2007 roku 
było to 81%, w 2008 roku już 86%). Rezerwowanie usług turystycznych w sieci 
pozostaje na niezmienionym poziomie 40%. Natomiast coraz chętniej za pośredni-
ctwem sieci internauci porównują ceny usług turystycznych, tak aby dokonać jak 
najbardziej korzystnego pod każdym względem wyboru swojego wyjazdu.

7 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, E-turystyka a zachowania nabywców i konsumentów, 
w: Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, AlmaMer Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2010.
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Rysunek 1. Zmiany w aktywności online – czynności wykonywane online w latach 
2006–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Google „Produkty i usługi turystyczne w In-
ternecie” 2008.

Najczęściej poszukiwane przez internautów lub zakupione online (w latach 
2006–2008) usługi turystyczne przedstawiono na wykresie (rysunek 2).

W ciągu trzech lat zauważa się silny wzrost poszukiwania w sieci trady-
cyjnych biur podróży (od 25% w 2006 roku do 34% w 2008 roku). Podobną ten-
dencję wykazują biura podróży online (24% w 2006 roku do 29% w 2008 roku). 
Zwiększone zainteresowanie tradycyjnymi biurami podróży może być spowo-
dowane wzrostem wiedzy klientów. Mogą oni mieć lepiej sprecyzowane prefe-
rencje dotyczące biur podróży oraz większą świadomość marek, spowodowaną 
np. wzmożoną aktywnością tych biur w telewizji czy radiu. Poza tym internauci 
zauważają, że strony internetowe biur podróży oferują coraz więcej przydatnych 
informacji i dają możliwość dokonania rezerwacji bądź zakupu online. Wraz ze 
wzrostem zainteresowania tradycyjnymi biurami podróży rośnie również popu-
larność internetowych biur, które notują stały wzrost sprzedaży od 2006 roku. 
Najmniejszym zainteresowaniem, choć także notującym wzrost, cieszą się ubez-
pieczenia turystyczne.
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Rysunek 2.  Szukane lub zakupione online usługi turystyczne (najlepsze wyniki) w la-
tach 2006–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Google „Produkty i usługi turystyczne w Interne-
cie” 2008. Z raportu Google „Produkty i usługi turystyczne w Internecie” wynika, że najczęś-
ciej odwiedzanymi przez internautów stronami w 2008 roku były: strony kolei (71%), strony 
hoteli (61%), strony z opiniami i rekomendacjami (52%), katalogi tematyczne na portalach 
związanych z turystyką (51%), strony tradycyjnych i internetowych biur podróży (po 50%), 
strony linii lotniczych (46%) oraz informacje turystyczne na stronach urzędów (33%)8.

Pierwsze internetowe biura podróży (OTA, ang. On-line Travel Agency) po-
jawiły się pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Europie Zachodniej i na amery-
kańskim rynku e-commerce. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego (kupno 
i sprzedaż przez Internet) oferta tych biur wzbogaciła się i zdobywały one coraz 
więcej klientów9. 

Aktualnie spośród funkcjonujących w Polsce ponad 3 tysięcy biur podró-
ży niemal wszystkie przedstawiają swoją ofertę w Internecie. Najpotężniejsze 
z nich, jak np. Itaka, Triada, TUI, Neckermann czy Rainbow Tours, sprzedają 
wycieczki w biurach oraz za pośrednictwem Internetu. Inne tzw. OTA działają 
wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, np. Wakacje.pl, Traveliada.pl czy Easygo.pl. 
Odrębnym przykładem jest firma Travelplanet.pl, która początkowo działała tyl-
ko w Internecie, a teraz otwiera także punkty obsługi klienta (przeważnie w du-

8 Raport Google „Produkty i usługi turystyczne w Internecie” 2008, http://static.googleuser-
content.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.pl/pl/pl/intl/pl/adwords/resources/tu-
rystyka_2008.pdf/ (8.07.2011).

9 Bez sieci nie istniejesz, „Wiadomości Turystyczne” 2005, nr 18, s. 10.
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żych centrach handlowych), gdzie dodatkowo i w klasyczny sposób przedstawia 
i sprzedaje swoją ofertę10.

Według rankingu opublikowanego przez „Wiadomości Turystyczne” w 2010 
roku największymi graczami na rynku internetowych biur podróży są: eSKY.pl, 
Travelplanet.pl, Wakacje.pl oraz Easygo.pl. 

Tabela 1

Ranking największych internetowych biur podróży w Polsce w roku 2010

Biura podróży Zasięg wśród 
internautów Liczba wejść na stronę Liczba użytkowników

1. eSKY.pl 2,98% 1 351 963 524 251
2. Travelplanet.pl 4,73% b.d. 832 924
3. Wakacje.pl 3,33% b.d. 586 982
4. Easygo.pl 1,66% 6 122 013 291 990
5. OIS.pl 0,99% b.d. 173 693
6. TraveliGo.pl 1,31% b.d. 230 236

Źródło: „Wiadomości Turystyczne” 2010, nr 18.

Działalność Travelplanet.pl na rynku internetowych biur podróży w Polsce

Firma Travelplanet.pl funkcjonuje na rynku turystycznym od 2001 roku 
i zalicza się do największych i najbardziej znaczących internetowych biur podró-
ży w Polsce. Od maja 2005 roku notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych – Travelplanet.pl SA. Spółka działa jako agent turystyczny, 
oferując sprzedaż usług poprzez trzy kanały dystrybucji, tj. Internet, call center 
oraz tradycyjne punkty obsługi klienta (POK). Warto podkreślić, że firma nie 
posiada statusu organizatora imprez turystycznych, co oznacza, że jedynie po-
średniczy w sprzedaży gotowych produktów. Działalność agencyjna polega prze-
de wszystkim na sprzedaży pakietów turystycznych, biletów lotniczych, hoteli 
online, ubezpieczeń i wynajmie samochodów, pochodzących od wielu firm11.

Travelplanet.pl SA od kilku lat odgrywa dominującą rolę w segmencie inter-
netowej sprzedaży. Za pośrednictwem tego medium klienci mają dostęp do oferty 
i możliwości jej zarezerwowania 24 h na dobę przez cały rok. Kanał internetowy 

10 M. Czech, Biura podróży w Internecie, „Rynek Turystyczny” 2011, nr 6, s. 48.
11 www.travelplanet.pl/ (10.07.2011).
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pozwala nie tylko na szybkie wyszukanie oferty, ale również jej porównanie u in-
nych usługodawców, co znacznie skraca czas podejmowania decyzji o zakupie. 
Dodatkowo serwisy internetowe należące do grupy Travelplanet.pl podzielone 
zostały na cztery bloki tematyczne12:
– Travelplanet.pl – serwis sprzedaży wycieczek zagranicznych ponad 60 tour-

operatorów, m.in. TUI, Neckermann, Itaka, Rainbowtours, Wezyr, Ecco Holi-
day, SkyClub czy EximTours;

– Aero.pl – sprzedaż biletów regularnych linii lotniczych stowarzyszonych 
w IATA oraz tanich linii lotniczych;

– Hotele24.pl – oferta składa się z 500 hoteli w Polsce oraz ponad 30 000 hoteli 
na całym świecie sprzedawanych w cenach niższych niż bezpośrednio u usłu-
godawcy;

– TravelPass.pl – serwis umożliwiający zakup bonów turystycznych, skierowa-
nych głównie do klientów biznesowych.

W pierwszych latach działalności firma oferowała sprzedaż usług turystycz-
nych wyłącznie poprzez Internet. Wówczas pojęcie „sprzedaż poprzez Internet” 
oznaczało możliwość jedynie wstępnej rezerwacji usługi na stronie internetowej, 
a właściwa sprzedaż odbywała się za pośrednictwem centrum telefonicznego call 
center. W 2008 roku przedsiębiorstwo wdrożyło rozwiązania technologiczne po-
zwalające na obsługę procesu zakupowego w Internecie całkowicie automatycz-
nie i w czasie rzeczywistym, bez angażowania konsultantów call center. Dzięki 
automatyzacji procesu zakupu, zarówno przez call center, jak i stronę interne-
tową, firma zwiększyła oszczędności, zmniejszając koszty obsługi klienta. Już 
pierwsza połowa 2008 roku przyniosła znaczny wzrost konwersji użytkowników 
strony internetowej na klientów, a udział sprzedaży na jednego pracownika call 
center zwiększył się o kilkadziesiąt procent13.

Pomimo zmiany sprzedaży na korzyść online profesjonalne centrum obsługi 
klienta call center nadal funkcjonuje jako kanał dystrybucji, poszerzając docelo-
wą grupę klientów o odbiorców korzystających z telefonów, a niekorzystających 
z sieci internetowej.

Spośród dostępnego wachlarza usług turystycznych największym i najbar-
dziej dochodowym obszarem działalności spółki jest sprzedaż pakietów tury-
stycznych, która generuje 2/3 przychodów. Pozostałą część przychodów głównie 
stanowią bilety lotnicze. Portal Hotele24.pl jak dotychczas ma niewielki udział 

12 Ibidem.
13 Raport analityczny Travelplanet.pl, Dom Maklerski PKO BP z 31.10.2008, s. 2.
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w sprzedaży. Jednak wzbogacony o ponad 3 tys. hoteli na świecie przynosi coraz 
większe zyski. Przychody Travelplanet.pl podlegają silnym wahaniom sezono-
wym. Najwyższą sprzedażą charakteryzuje się sezon letni, w którym sprzedawane 
są głównie oferty last minute w serwisie Travelplanet.pl. Ze względu na dużą sezo-
nowość sprzedaży firma systematycznie rozwija i promuje pozostałe serwisy14. 

Struktura sprzedazy w 2007 r.

67%

32%

1%

Imprezy turystyczne Bilety lotnicze Pozosta e

Kana y dystrybucji w 2007 r.

58%

39%

3%

Internet i Call Center POK-i Pozosta e

Rysunek 3. Struktura sprzedaży oraz kanałów dystrybucji Travelplanet.pl w 2007 r.
Źródło: Raport analityczny Travelplanet.pl, Dom Maklerski PKO BP z 31.10.2008.

W 2005 roku Grupa Travelplanet.pl SA rozpoczęła rozbudowę własnych 
punktów obsługi klienta. Początkowo były to trzy biura w Warszawie, Bydgosz-
czy i Katowicach, aktualnie firma posiada 15 POK-ów na terenie całego kraju. 
Cechą charakterystyczną sieci POK-ów jest ich lokalizacja oraz wygląd. Ele-
ganckie, przeszklone budynki z widocznym logo firmy tworzą tzw. stanowiska 
wyspowe w największych centrach handlowych w Polsce. Przychody z POK-ów 
w 2007 roku stanowiły prawie 40% łącznej sprzedaży, a w pierwszej połowie 
2008 roku prawie 50%. Wzrost przychodów z tego kanału dystrybucji znacznie 
poprawił rentowność firmy15.

W związku z posiadaniem dwóch kanałów dystrybucji, tj. internetowego 
oraz sieci POK-ów, funkcjonowanie spółki jest silnie uzależnione od kondycji 
rynku turystyki i e-commerce. W najbliższych latach przychody firmy determi-

14 Ibidem.
15 www.travelplanet.pl/ (10.07.2011).



81Rozwój e-turystyki w Polsce na przykładzie biura podróży Travelplanet.pl

nowane będą przede wszystkim zachowaniem rynku e-commerce. Jak wynika 
z raportu Google „Produkty i usługi turystyczne w Internecie” zauważalna jest 
pozytywna zmiana w kupowaniu usług turystycznych (19% w roku 2006 i 29% 
w roku 2008) w Polsce. Można zatem szacować, że kolejne lata spowodują jedy-
nie nieznaczne spowolnienie tego rozwoju. Ryzyko osłabienia dynamiki wzro-
stów ze sprzedaży online Travelplanet.pl niweluje wejściem w tradycyjny seg-
ment sprzedaży. Wykorzystując pozycję silnej marki, przyciąga klientów, którzy 
nadal obawiają się zakupów w Internecie. Choć marże uzyskiwane z tego kanału 
dystrybucji są niższe niż ze sprzedaży internetowej, to wzrost przychodów nie-
mal równa się z przychodami z działalności internetowej16.

BIURA PODRÓ Y   LINIE LOTNICZE      HOTELE

    Travelplanet.pl   Aero.pl           Hotele24.pl 
DYSTRYBUCJA 

INTERNET        CALL CENTER        POK

Rysunek 4. Kanały dystrybucji Travelplanet.pl 
Źródło: www.travelplanet.pl.

Travelplanet.pl SA od wielu notuje bardzo wysoką dynamikę sprzedaży, po-
mimo to przychodom nie towarzyszy wzrost zysków. W ogłoszonych wynikach 
finansowych spółki za 2010 rok podano, że firma osiągnęła stratę netto w wyso-
kości 2,84 mln złotych. Porównywalnie w 2009 roku wyniosła ona 0,69 mln zł. 
Na pogarszające się wyniki firmy wpłynęła przede wszystkim niestabilna sytu-
acja na rynku usług turystycznych spowodowana kryzysem gospodarczym oraz 
wydarzeniami w kraju i na świecie17. Osłabienie sprzedaży internetowej spowo-
dowane jest także rozwojem internetowych biur podróży. Brak konkurencji ce-
nowej oraz uzależnienie od niewielkiej liczby touroperatorów i dostawców usług 
cząstkowych osłabia bariery wejścia na rynek e-commerce. Można zatem przy-
puszczać, że w kolejnych latach Travelplanet.pl jako lider polskiej e-turystyki 
będzie wzrastał w segmencie sprzedaży internetowej nieco słabiej niż cały rynek. 

16 Raport analityczny Travelplanet.pl...
17 Wyprowadzimy firmę na prostą, „Wiadomości Turystyczne” 2011, nr 12, s. 5.
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Wejście kolejnych podmiotów może spowolnić rozwój firmy, ale z pewnością nie 
istnieje realna groźba odebrania jej znacznych udziałów w rynku18.

Zakończenie

Internetowe biura podróży, stanowiące odrębną grupę, zdobywają coraz 
więcej udziału w rynku. Podstawą ich sukcesu jest wykorzystanie ogromnego 
potencjału Internetu, a przede wszystkim szybkości dotarcia do klienta. Do ich 
rozwoju przyczyniają się także takie ułatwienia, jak możliwość płacenia kartą lub 
przelewem bankowym, zakup o dowolnej porze, bez konieczności wychodzenia 
z domu. Wyraźna zmiana w ciągu ostatnich pięciu lat w kupowaniu usług tury-
stycznych związana jest także ze wzrastającym wśród klientów zaufaniem do 
tego typu sprzedaży niematerialnych usług, jakimi są usługi turystyczne.

Pomimo szybkiego wzrostu rozwoju biur internetowych na rynku polskim 
uważa się, że nie znikną tradycyjne salony sprzedaży. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest chaos informacyjny panujący w Internecie. Na przestrzeni ostatnich 
lat oferta internetowa stała się masowa i klienci poszukujący indywidualnych 
rozwiązań ponownie zwrócili się o poradę w tradycyjnych punktach sprzedaży. 

Analizując tendencje rozwojowe lidera rynku e-commerce – Travelpla-
net.pl SA – wydaje się, że firma wybrała słuszną drogę rozwoju i inwestycji. 
Ryzyko osłabienia dynamiki ze sprzedaży internetowej zmniejszyła wejściem 
w tradycyjny segment sprzedaży. W ciągu ostatnich trzech lat spółka postawiła 
sieć 15 punktów obsługi klienta w największych centrach handlowych w Polsce. 

DEVELOPMENT OF E-TOURISM IN POLAND 
ON THE EXAMPLE OF TRAVEL AGENCY TRAVELPLANET.PL

Summary

In the article were introduced the questions of the relating e-tourism and its deve-
lopment on the Polish market in years 2006–2010. Theoretical considerations were sup-
ported evidences statistical coming from Google Report “Products and tourism services 
on the Internet”. The aim of the article is discussion of the tendency of the developmental 
e-commerce market in Poland with indication on the present directions of the develop-
ment on the example of travel agencies Travelplanet.pl.

Translated by Kamila Mańko

18 Raport analityczny Travelplanet.pl...
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Streszczenie

Różnorodność i głębia informacji odgrywają ogromną role w procesie decyzyjnym, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o zarządzanie biznesowe. Jest kluczowe dla operacji o znaczeniu 
strategicznym, a także na poziomie decyzyjnym podczas samych operacji. Umiejętne 
wykorzystanie informacji i zarządzanie strategiczne może przynieść wymierne korzyści 
w postaci wyników finansowych i zysków dla firmy. Autor niniejszej pracy podejmuje 
próbę zdefiniowania informacji biznesowej i porównania jej do jej praktycznego zasto-
sowania. Opisuje rolę informacji używanej w biznesie, koncentruje się na zarządzaniu 
informacją oraz ukazuje możliwości jej praktycznego użycia w procesie prowadzenia 
firmy. Jako przykład posłużył Realbud Sp. z o.o. – średniej wielkości firma specjalizują-
ca się w sektorze sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych. Działania podjęte przez 
zarząd firmy Realbud Sp. z o.o. determinowane są informacją biznesową zebraną z ryn-
ku lokalnego, co jest odzwierciedlone w wynikach finansowych firmy, jak i jej pozycji 
na rynku w województwie zachodniopomorskim. Zebrane informacje i ich interpretacja 
odgrywają kluczową rolę w ocenie zastosowanych działań. 

Wprowadzenie

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa kluczową rolę w ob-
szarze podejmowania decyzji. Ma istotne znaczenie zarówno w decyzyjności na 
poziomie operacyjnym, jak i w działaniach na szczeblu strategicznym. Umiejęt-
ne wykorzystanie i zarządzanie informacją może przynieść wymierne korzyści 
w zakresie zwiększenia obrotu i zysku przedsiębiorstwa handlowego. W artykule 
podjęto próbę zdefiniowania informacji biznesowej oraz porównania z praktycz-
nym jej wykorzystaniem. Artykuł opisuje rolę informacji wykorzystywanej w bi-
znesie. Skupia się na roli, jaką w przedsiębiorstwie odgrywa zarządzanie informa-
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cją, a także ukazuje możliwości praktycznego wykorzystania informacji w firmie 
handlowej. Jako przykładu użyto firmy Realbud Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa 
średniej wielkości, zajmującego się handlem w branży budowlanej. Działania 
podjęte przez zarząd firmy Realbud Sp. z o.o. determinowane są w dużej części 
zebranymi informacjami biznesowymi z rynku lokalnego, co ma potwierdzenie 
w wynikach finansowych, a także w pozycji, jaką przedsiębiorstwo osiągnęło na 
rynku handlu budowlanego w województwie zachodniopomorskim. Informacje 
zdobywane i przetwarzane w przedsiębiorstwie ukazują świadomość zarządu fir-
my konieczności oceny przydatności i wykorzystania ich w odpowiednim czasie. 
Artykuł opisuje również praktyczne podejście osoby z wieloletnim doświadcze-
niem w zarządzaniu do korzystania z informacji biznesowych pozyskiwanych na 
różne sposoby.

Rola informacji w przedsiębiorstwie

We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się dużą dynamiką zmien-
ności zjawisk gospodarczych, ukierunkowaniem na klienta oraz wzrastającą zło-
żonością obszaru zarządzania w przedsiębiorstwie, coraz większą rolę odgrywa 
wykorzystanie informacji jako kapitału wiedzy w celu osiągnięcia zysku. Jakość 
informacji oraz wiedzy, jaką dysponuje przedsiębiorstwo, a także sposób, w jaki 
firma korzysta z zasobów informacyjnych, jest nie tylko odzwierciedleniem 
świadomości znaczenia informacji w zarządzaniu, ale również determinantem 
wpływającym na konkretne zachowania decyzyjne. Zachodzi zjawisko tworze-
nia kapitału opartego na informacji i wiedzy. Wobec takiego rozwoju na rynku 
zarządzania i przetwarzania informacji powstaje wiele systemów zarządzania 
informacją będących technicznym wsparciem podejmowania decyzji w strategii 
zarządzania przedsiębiorstwem. O ile systemy te są wykorzystywane w dużych 
przedsiębiorstwach, o tyle firmy małe i średnie często pozbawione są systemów 
tworzonych wyłącznie na ich potrzeby. Nowym wymaganiom wychodzi naprze-
ciw technologia informacyjno-komunikacyjna, w tym nowe generacje systemów 
informacyjno-decyzyjnych, jak systemy Business Intelligence1 czy systemy 

1 C.M. Olszak, E. Ziemba, Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Komi-
tet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 1; C.M. Olszak, 
E. Ziemba, Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems, 
w: Proceedings of International Conference on Politics and Information Systems: Technologies 
and Applications, Vol. 1: Informatics and Society, The International Institute of Informatics and 
Systemics, Orlando, Florida, USA, 21–25 July 2004.
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zarządzania wiedzą2. Średnie przedsiębiorstwa, mające ograniczony dostęp do 
systemów skrojonych na miarę ich potrzeb, opierają sposób wykorzystania in-
formacji głównie na samodzielnym przetworzeniu i wykorzystaniu informacji 
zebranych z rynku. Zachodzi obawa, iż taka informacja będzie niewłaściwie wy-
korzystana lub w ogóle niewykorzystana. Największą rolę w umiejętnym wy-
korzystaniu takiej informacji odgrywa zarząd firmy. Wynika to z faktu, iż bez 
technologicznego wsparcia trudno jest określić granicę pojęcia między informa-
cją a wiedzą. 

Era         Era 
 przemys owa          informacyjna 

Rysunek 1. Rosnący udział zasobów niematerialnych w produktach
Źródło: Competing with Information. A Manager’s Guide to Creating Business Value with Infor-

mation Content, red. D.A. Marchand, John Wiley & Sons, London 2000.

Rzetelna informacja, zwłaszcza dostarczona na czas, może przyczynić się 
do osiągnięcia określonego celu. Brak takiej informacji może powodować straty, 
zwłaszcza w przypadku gdy koszt poniesiony na zdobycie takiej informacji bę-
dzie wyższy niż wartość po wykorzystaniu zebranych danych. Należy jednak za-
uważyć, że nie zawsze brak informacji jest stratą realną. Brak informacji, a zatem 
również jej niewykorzystanie, może po prostu nie przynieść zysku. W wymiarze 
materialnym określenie wartości tych zjawisk jest możliwe, w wymiarze niema-

2 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 
2004; B.F. Kubiak, System zarządzania wiedzą w rozwoju współczesnej organizacji, w: Informa-
tyka we współczesnym zarządzaniu, red. J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Grabara, Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 81.
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terialnym – mającym znaczenie wizerunkowe – dla średnich przedsiębiorstw in-
formacja stanowi odzwierciedlenie zajmowanej pozycji na lokalnym rynku usług 
i produktów. Amerykański autorytet w dziedzinie rachunkowości prof. R. Elliott 
wskazuje na rosnący udział zasobów niematerialnych (w tym informacji) w pro-
duktach i usługach.

Informacja jest integralną częścią działań podejmowanych przez mene-
dżerów. Jeśli istotą pracy menedżera w zakresie decyzyjności jest gromadzenie, 
przetwarzanie i przesyłanie informacji, to informacja stanowi kluczowy element 
w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Podejmowanie decyzji oznacza 
przesądzenie, czyli dokonanie ostatecznego wyboru wariantu po rozważeniu róż-
nych alternatywnych możliwości działania”3. Wykorzystanie informacji to przede 
wszystkim dokładna analiza jej przydatności i źródła pochodzenia. Zatem rola, 
jaką odgrywa informacja w przedsiębiorstwie, jest określona przez możliwość 
i umiejętność jej wykorzystania. W odniesieniu do klasyki rola informacji okre-
ślona przez M.E. Portera oprócz znaczenia dla samego przedsiębiorstwa wpływa 
na otoczenie rynkowe4:
– informacja zaczyna zmieniać świat, reguły gry rynkowej, a tym samym i za-

sady konkurowania (weszliśmy w nową epokę konkurencji, w której utraciły 
ważność wszystkie dawne reguły);

– w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy wykorzystują informację 
i nowoczesną technologię informacyjną, które stały się najskuteczniejszymi 
narzędziami walki o klienta (IT zmienia sposób działania przedsiębiorstw)

i oparta jest na trzech zasadach, które określają sposób wpływu informacji na 
konkurencję5:

– era informacyjna zmienia strukturę sektora, a w wyniku tego reguły konkuro-
wania;

– stwarza przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmom osiąganie lepszych 
wyników niż rywale;

– rodzi nowe dziedziny działalności, często bazując na obecnych operacjach 
firmy .

Informacja biznesowa dla średnich przedsiębiorstw handlowych stanowi 
źródło wiedzy o konkurencji na lokalnym rynku, o klientach i potencjale inwe-

3 W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 17.
4 M.E. Porter, V.E. Millar, How Information Gives You Competitive Advantage, „Harvard Busi-

ness Review” 1985. 
5 Ibidem.
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stycyjnym. Biorąc pod uwagę definicję informacji, dla przedsiębiorstwa handlo-
wego informacja będzie stanowiła zasób wiedzy. Jeżeli wiedza ta wykorzystana 
jest w celu osiągnięcia zysku bądź zwiększenia obrotów i wzmacniania pozio-
mu konkurencyjności, należy ją uznać za kluczowy składnik podejmowania 
strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. „Wiedza nie jest prostym zasobem. 
To zasób niematerialny, kształtujący się w wyniku systematycznego rozwijania 
umiejętności dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się szans i unikania 
zagrożeń. Wiedza to proces, ponieważ jest nabywana w trakcie całego życia, toku 
pracy i współdziałania z innymi ludźmi”6. Analogicznie zatem do wielu definicji 
informacji i jej roli dla przedsiębiorstwa informacja biznesowa dla średniej wiel-
kości przedsiębiorstwa handlowego to informacja zdobyta dla potrzeb rozwoju 
firmy, pozycjonowania w lokalnym rynku towarów i usług oraz tworzenia ka-
pitału wizerunkowego. To informacja powiększająca kapitał wiedzy o lokalnym 
rynku i jego wymaganiach. Niepomiernie ważną kwestią jest fakt, iż taka infor-
macja poszukiwana jest w oparciu o sprecyzowane potrzeby firmy i w określo-
nym czasie, a umiejętne jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie przyczynia się 
w dużym stopniu do podwyższenia poziomu zysków.

Realbud Sp. z o.o. – wartość informacji 
w zarządzaniu średniej wielkości przedsiębiorstwem

Realbud Sp. z o.o. jako hurtownia materiałów budowlanych genezę po-
wstania określa na rok 1991 jako forma zabezpieczenia zaopatrzeniowego dla 
przedsiębiorstw usługowych tych samych właścicieli. Początkowo miała to być 
firma prowadząca działalność wspomagającą w zakresie dostarczania materia-
łów budowlanych dla usługowych przedsiębiorstw budowlanych własnych oraz 
zewnętrznych. Przez okres 20 lat spółka Realbud osiągnęła pozycję najmocniej-
szej formy działalności pośród wcześniejszych. Dziś obrót firmy określa się na 
średnio 30 mln zł w okresie lat 2006–2010. Obrót ten dotyczy spółki Realbud, 
jednakże spółką zależną poza województwem zachodniopomorskim jest firma 
Piec-Mat-Bud w Bydgoszczy powiększająca wartość obrotu w tym okresie do 
45 mln zł. Przy czym zysk przedsiębiorstwa w latach koniunktury (2007–2008) 

6 E. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, 
w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. No-
wak, PTI, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 223–225.
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wyniósł 2,5 mln zł, a obecnie kształtuje się na poziomie 1,5 mln zł. W wojewódz-
twie zachodniopomorskim, gdzie obecność kapitału inwestycyjnego jest zdecy-
dowanie mniejsza niż w innych województwach, należy uznać wynik finansowy 
spółki Realbud za imponujący.

Rysunek 2. Wynik finansowy firmy Realbud Sp. z o.o. w latach 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych firmy Realbud Sp. z o.o.

Firma Realbud Sp. z o.o. osiąga swoją pozycję dzięki skrupulatnemu plano-
waniu swojej działalności. Corocznie jest sporządzany plan dotyczący poziomu 
sprzedaży i pożądanej marży, który udaje się firmie zrealizować w niemal 100%. 
„Plan na rok 2011 uwzględnia wzmocnienie pozycji Realbudu wynikające z przy-
należności do grup zakupowych PSB, PSA i SBS. Takiej pozycji nie ma żaden 
z naszych konkurentów, dlatego planowany jest znaczny wzrost zysku (ok 100% 
przy wzroście sprzedaży o ok. 35%). Nie będziemy liderem jeśli chodzi o wiel-
kość sprzedaży, ale wypracujemy istotny kapitał, który spowoduje, że będziemy 
atrakcyjniejszym partnerem dla producentów niż nasi konkurenci”7. Takie po-
dejście do realizacji działań strategicznych ukazuje świadomość wykorzystania 
wszelkich informacji rynkowych. Zarządzanie informacją w praktyce zarządu 
firmy Realbud opiera się przede wszystkim na zidentyfikowaniu rodzaju niezbęd-
nych informacji. Zarząd podejmuje działania zmierzające do wyselekcjonowania 
informacji biznesowych wyłącznie niezbędnych. Przy trudnościach z oszacowa-
niem wartości informacji możliwe jest jednak określenie wartości źródła, z któ-
rego ta informacja pochodzi. Spółka Realbud wykorzystuje informacje, dzieląc 
je wieloaspektowo (tabela 1).

7 M. Zabłocki, prezes Zarządu Realbud Sp. z o.o. – wywiad bezpośredni.
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Tabela 1

Wieloaspektowość wykorzystania informacji w firmie Realbud Sp. z o.o.

Informacja globalna Informacja 
krajowa

Informacja 
lokalna

Informacja 
ekonomiczna

Informacja 
ekonomiczna 

o kontrahentach
Kryzys lub koniunk-
tura na świecie

struktura budżetu 
krajowego i kie-
runki wydatków 
inwestycyjnych 
rządu

inwestycje 
miasta

w skali 
makro

strategie 

Koszty pieniądza, 
kursy walut i pro-
gnozy (25% towarów 
importowanych jest 
także z Chin)

drogi inwestycje 
deweloperów

w skali mi-
kro – polity-
ka fiskalna

kierunki rozwoju 
ew. ekspansji

Koszty surowców 
(ropa, paliwa, stal, 
miedź) – tu oddzia-
łuje na firmę np. 
sytuacja na Bliskim 
Wschodzie

mieszkalnictwo inwestycje 
przemysłowe

 polityka perso-
nalna

Sytuacja u sąsiadów 
(Niemcy) – ma wpływ 
na ceny (i ich stałość) 
towarów przez nich 
oferowanych

melioracje itp. obszary 
przyszłego 
zainwesto-
wania

 polityka cenowa 
i rynkowa

Źródło: opracowanie własne na podst. danych wewnętrznych firmy Realbud Sp. z o.o.

Zainteresowanie zarządu spółki kolejnymi zakresami budownictwa wynika 
z zebranych i umiejętnie wykorzystywanych informacji z lokalnego (i nie tylko) 
rynku. Informacje o zasobach finansowych budżetu krajowego i Unii Europej-
skiej determinują decyzje o podjęciu działań zgodnie ze strumieniem przezna-
czenia tych funduszy, co powoduje zmianę priorytetów w pozyskiwaniu odbior-
ców w danym obszarze. Dzięki starannej analizie tych informacji i działaniom 
strategicznym (długofalowym) wzrost obrotów przedsiębiorstwa jest mocno za-
uważalny – jest to przyrost od 7 do 55 mln zł w bieżącym roku8. 

Specyfika rynku budowlanego wymaga reagowania na informacje płynące 
z rynku. Bardzo ważną rolę w reagowaniu na sytuację rynkową odgrywa tzw. po-
czta pantoflowa. Rynek budowlany, zwłaszcza lokalny, charakteryzuje się wielo-
letnimi znajomościami. Zachodzi jednak obawa, że informacja nieformalna może 

8 Dane wewnętrzne firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie.
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mieć niewielką wartość merytoryczną. Należy określić poziom zaufania do takiej 
informacji. W takim przypadku wartość informacji zależy od poziomu zaufania 
do źródła jej pochodzenia. „Jeżeli źródło nie jest możliwe do zidentyfikowania 
– informacja jest nieprzydatna, a w niektórych przypadkach może być dezinfor-
macją wygenerowaną przez konkurencję. Określenie wpływu pojedynczej infor-
macji na zysk czy obroty jest niemożliwe. Do osiągnięcia powodzenia najczęściej 
prowadzi połączenie wielu informacji, skojarzenie wzajemnych zależności po-
między tymi informacjami. Hurtownia Realbud w pierwszym rzędzie pozyskuje 
informacje o potrzebach potencjalnego klienta (wielkość, jakość itp.), następnie 
informacje o możliwościach pozyskania materiału, cenach, potencjalnych mar-
żach, możliwościach logistycznych, a także analizuje wiarygodność klienta oraz 
własne możliwości zaangażowania kapitału finansowego”9.

W dobie kryzysu właściwa analiza informacji zdaje się być niezbędna. War-
tość decyzji o współpracy z kontrahentem (np. klientem) będzie wynikiem ana-
lizy jego sytuacji. W przypadku klienta inwestycyjnego firma Realbud Sp. z o.o. 
w pierwszej kolejności zdobywa informacje finansowe. W celu oceny możliwości 
finansowych i potencjału zakupowego badany jest w pierwszej kolejności bilans 
wyniku finansowego, a także określana jest poprzez obserwacje pozycja ryn-
kowa, czyli to, w jaki sposób potencjalny kontrahent zdobywa np. zamówienia. 
Dzięki bilansowi pozyskiwane są takie informacje jak10: 
– potencjał zakupowy,
– sytuacja finansowa,
– posiadany majątek,
– wielkości zobowiązań w relacji do poziomu sprzedaży.

Sytuacja wynikająca wyłącznie z bilansu jest informacją historyczną. Dlate-
go niezbędne są informacje dodatkowe o aktywności potencjalnego kontrahenta 
na rynku lokalnym. Zarząd firmy Realbud zakłada, iż informacje biznesowe są 
podatne na działanie rynku. Ze względu na specyfikę branży budowlanej, która 
jest obarczona dużym ryzykiem kosztowym i potęgującym go kryzysem, decyzje 
zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i strategicznym wymagają więcej czasu 
i większej ilości informacji. Z analizy rynku lokalnego prowadzonej przez zarząd 
Realbudu wynika, iż istotą wykorzystania informacji biznesowej jest możliwość 
przełożenia jej na działania długofalowe. Działania, które nie mają skutków tuż 
po ich podjęciu, ale wpływają na pozycję firmy, a także na poziom zysku w dłuż-

9 M. Zabłocki – wywiad bezpośredni.
10 Dane wewnętrzne firmy Realbud.
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szym czasie. Istotny jest również fakt podołania (w kwestii finansowej i marke-
tingowej – potencjalna strata kontrahenta) podjętym decyzjom. 

Firma Realbud Sp. z o.o. wykorzystuje wiele kanałów informacyjnych. 
Generowanie informacji na rynek lokalny o własnym potencjale stanowi dla 
przedsiębiorstwa ważny aspekt pozyskania klienta, a także zdobywania pozycji. 
Od 2000 roku firma korzysta z szeroko rozumianej reklamy. Wraz z rozwojem 
zmienia się nośnik takiej informacji z wykorzystaniem praktycznie wszystkich 
dostępnych obecnie kanałów. Informacje, które firma generuje na zewnątrz, są 
starannie przeanalizowane i przygotowane. Dbałość o wizerunek zewnętrzny jest 
dla firmy podstawą wysłania informacji na rynek. Starannie przygotowana infor-
macja oparta jest na badaniu rynku, badaniu konkurencji, cen i zapotrzebowania 
rynkowego. Informacje, jakich firma dostarcza rynkowi, to głównie dane o11: 
– aktywności firmy,
– posiadaniu ciekawych propozycji,
– dbałości o klienta, dostarczając informacje, do których normalnym trybem 

klient nie miałby dostępu,
– rozwoju firmy poprzez wprowadzanie nowych produktów lub technologii,
– wiedzy, którą za darmo dostarcza swoim klientom.

Umiejętność wykorzystania informacji przez zarząd firmy jest dowodem na 
istotę i potrzebę pozyskiwania danych w oparciu o własne potrzeby. O ile brak in-
formacji może nie powodować strat finansowych, o tyle zdecydowanie może zaha-
mować rozwój firmy. To, w jaki sposób informacja zostanie wykorzystana i jaka in-
formacja zostanie wysłana na rynek, stanowi o rozwoju firmy. Zatem świadomość 
i wiedza w zakresie zarządzania informacją jest dla spółki nieodłącznym elemen-
tem zarządzania przedsiębiorstwem. W strategii kluczowego planowania i kierowa-
nia informacja zajmuje miejsce często decydujące o powodzeniu podjętych decyzji.

Zakończenie

Wiedza to umiejętne połączenie informacji z doświadczeniem. Przedsiębior-
stwo mające na celu rozwój i budowanie pozycji rynkowej musi zdobyć umiejętność 
właściwej analizy i wykorzystania informacji w biznesie. Pośród wielu definicji 
informacji na uwagę zasługuje fakt, że istotny dla zarządzania przedsiębiorstwem 
jest wieloaspektowy wymiar zdobywanych danych. Wartość informacji powinna 

11 Dane wewnętrzne firmy Realbud.
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być mierzona wartością skutku jej zastosowania. Korzyści z posiadania informacji 
nie wynikają tylko z możliwości wytworzenia i sprzedania nowych informacji. 
W przeważającej części przedsiębiorstwo osiąga korzyści z informacji, bo dzię-
ki nim może wytworzyć inne rodzaje produktów i usług. Używanie informacji 
w przedsiębiorstwie przejawia się w podejmowaniu decyzji, które generują zwrot 
pieniężny. Należy uściślić, że decyzje są podejmowane przez ludzi, a nie przez byt 
organizacyjny, jakim jest firma. Zatem wystąpienie błędu w podjętych decyzjach 
jest nieuchronne. Zwrot w postaci finansów w wyniku podjętych decyzji nie za-
wsze musi być dodatni. Znaczenie będzie miał tutaj czas wykorzystania informacji 
i nakłady poniesione na zdobycie konkretnych danych. Trzeba zauważyć, że efekt 
podjętych działań w wyniku analizy informacji może nastąpić w odległym czasie. 
Przykład firmy Realbud Sp. z o.o. potwierdza fakt, iż umiejętność zarządzania 
informacją stanowi często o potencjale rozwojowym przedsiębiorstwa i o podno-
szeniu przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku branży.

THE IMPORTANCE OF INFORMATION FOR BUSINESS INDUSTRY 
BASED ON EXAMPLE OF REALBUD LTD., SZCZECIN, POLAND

Summary

 The variety and depth of information plays a huge role on decision making pro-
cesses especially when it comes to business management. It has a great importance on 
operations of strategic meaning as well as on the level of decision-making during the 
operation itself. Skillful use of gathered information and strategic management can bring 
measurable benefits in the range of financial outcome and profits to the company. The 
thesis attempts to define the term of business information and compares it with practical 
utilization. The thesis describes the role of information used in business, concentrates 
on the information management and shows the possibilities of practical use of informa-
tion in the process of running a company. As an example the author uses Realbud Ltd. 
– a company of average size, specialised in a construction sector wholesale. Actions 
taken by the management of the company (Realbud Ltd.) are determined by business 
information collected from the local market, what is reflected in the financial results 
of the company as well as its position on the market of construction commerce in West 
Pomeranian province. The collected information and its interpretation plays a crucial 
role in management’s ownereness of the necessity to judge the value of those informa-
tions and timing. Additionally, this article elaborates on the practical outlook of highly 
experienced employees in gathering and analyzing business data and information from 
many various sources. 

Translated by Łukasz Marzantowicz
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Streszczenie

Nowoczesne koncepcje marketingowe należą współcześnie do planu strategicznego 
niemal każdego przedsiębiorstwa dbającego o swoją pozycję w konkurencyjnym otocze-
niu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instrumentów komunikacji marke-
tingowej, z wyszczególnieniem indywidualizmu jako nowoczesnej formy komunikacji 
przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Autorka przedstawia powyższe narzędzia 
na przykładzie największego organizatora turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej w Niem-
czech, firmy EuroMed GmbH, której usługobiorcami są przeważnie seniorzy „60 plus”. 

W pierwszej części artykułu zostały porównane instrumenty marketingu mix sto-
sowane w przedsiębiorstwie EuroMed w latach dziewięćdziesiątych oraz współcześnie. 
W drugiej części autorka skupiła się na zaprezentowaniu indywidualizmu jako nowoczes-
nego obszaru komunikacji marketingowej oraz jego praktycznym zastosowaniu w przed-
siębiorstwie turystycznym.

Wprowadzenie

Dynamika zmian rynkowych, rosnące wymagania konsumentów oraz glo-
balizacja współczesnej gospodarki powodują coraz większą konkurencję wśród 
przedsiębiorstw różnych branż. Przedsiębiorstwa mające na celu świadomy 
wpływ na swoją pozycję konkurencyjną i zwiększenie popytu na oferowane przez 
siebie produkty i usługi powinny sięgać po nowoczesne koncepcje marketingowe. 
Przykładem przedsiębiorstwa usługowego, które dynamicznie rozszerza paletę 
stosowanych instrumentów marketingowych, jest EuroMed GmbH, organizator 
turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej w Niemczech. Przedsiębiorstwo to jest 
niemiecką spółką sprzedającą rocznie ok. 30 tysiącom kuracjuszy swoje usługi 
do dziewięciu krajów europejskich. Spółka rozpoczęła działalność w 1990 roku, 
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zatrudniając trzech pracowników. W latach dziewięćdziesiątych ze względu na 
wysoki popyt na kuracje zdrowotne i niewielką liczbę konkurencyjnych specjali-
stycznych biur podróży firmie EuroMed wystarczyło stosowanie zasad klasycz-
nych elementów składowych marketingu mix. Obecnie EuroMed zatrudnia 80 
pracowników i prowadzi dziesięć filii funkcjonujących na terenie Niemiec oraz 
ponad osiemset agencji w całej Europie1. W ciągu 20 lat wzrósł popyt na usługi 
tego przedsiębiorstwa, lecz równocześnie wzrosła jego konkurencja, co spowodo-
wało konieczność opracowania nowej strategii marketingowej w firmie, opartej 
na spersonalizowanej komunikacji z klientem. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane przykłady prak-
tycznego stosowania instrumentów należących do komunikacji marketingowej, 
z wyszczególnieniem indywidualizmu jako nowoczesnej formy komunikacji 
przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym.

Komunikacja marketingowa a marketing mix

Dobór właściwych instrumentów marketingowych należy do podstaw strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa usługowego. Przedsiębiorstwa opracowując owe 
strategie, powinny zwrócić szczególną uwagę na rodzaj swojej działalności usługo-
wej. Jednak bez względu na działalność nieodzownym elementem każdej strategii 
marketingowej powinna być klasyczna kompozycja instrumentów zwana marketin-
giem mix. Dzieli się ona na cztery grupy, tzw. 4 x P: produkt (product), cena (price), 
dystrybucja (place), promocja (promotion). Nierozłączną częścią polityki marketin-
gowej firmy jest komunikacja marketingowa. Umożliwia ona przekaz informacji 
związanych z klasyką 4 x P (w szczególności z promocją) jej adresatom. 

Komunikacja marketingowa to świadome oddziaływanie na otoczenie ryn-
kowe za pomocą instrumentów marketingowych, zgodne z polityką przedsię-
biorstwa oraz jego celami strategicznymi i operatywnymi2. Jej cechą charakte-
rystyczną jest dwukierunkowy przepływ informacji, w którym nadawca działań 
marketingowych otrzymuje tzw. feedback (sprzężenie zwrotne) od odbiorcy. In-
strumenty komunikacji marketingowej, czyli tzw. mixu komunikacyjnego, obej-
mują: reklamę medialną, public relations, sponsoring, targi i wystawy, marketing 
bezpośredni, event marketing, dystrybucję oraz komunikację indywidualną3. 

1 www.euromed-kurreisen.de.
2 W. Pepels, Marketing, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Monachium 2004, s. 645.
3 W. Fuchs, F. Unger, Management der Marketing-Kommunikation, Springer, Heidelberg 2007, 

s. 46.
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W tabelach 1 i 2 przedstawiono porównanie instrumentów marketingu mix 
stosowanych w przedsiębiorstwie EuroMed w latach dziewięćdziesiątych oraz 
w roku 2011. Zestawienie to pozwala stwierdzić, że obecnie stosuje się więcej 
klasycznych instrumentów związanych z komunikacją marketingową, np. możli-
wość negocjacji cen przez klienta (cena), wywiady telefoniczne w celu kontroli ja-
kości usług (produkt), utworzenie nowego działu w centrali call center (dystrybu-
cja). Najwięcej zmian dokonano w czwartym P – promocji – opisanym w tabeli 2. 
Zwiększona aktywność marketingowa w roku 2011 spowodowana jest sytuacją 
na rynku turystycznym. W latach dziewięćdziesiątych EuroMed (a pod nazwą 
Helios od 1977 roku) cieszył się niemal rolą monopolisty na rynku turystyki 
zdrowotnej i uzdrowiskowej w nowych krajach związkowych Niemiec. Z czasem 
udziały na tym rynku zaczęli przejmować inni wyspecjalizowani touroperatorzy. 
W 2008 roku swoje usługi oferowało już 35 niemieckich organizatorów imprez 
zdrowotnych, a usługi wypoczynkowe i wellness dodatkowo 800 niemieckich 
touroperatorów4. Wraz ze wzrastającą konkurencją w niemieckiej branży tury-
styki zdrowotnej i wellness rosła potrzeba tworzenia nowych form przekazywa-
nia informacji w celu zainteresowania potencjalnego klienta usługami oraz pro-
duktami EuroMedu. 

Tabela 1

Klasyczne działania marketingowe w firmie EuroMed w zakresie instrumentów 
związanych z ceną, produktem i dystrybucją

3P Lata 90. Rok 2011
1 2 3

C
en

a

Ustalanie ceny metodą kosz-
tową, stała marża nakładana 
na ceny „netto”: usługi hote-
larskiej, przewoźniczej oraz 
ubezpieczenia turystycznego.

1. Ustalanie ceny metodą rynkową: brak jednolitej, stałej 
marży, wysokość ceny uzależniona od cen konkuren-
cji, często wskazywanych bezpośrednio przez klienta.

2. Zaokrąglanie cen do „9 na końcu”, np. 199,- euro.
3. Negocjowanie z hotelami cen promocyjnych w wybra-

nych terminach lub dla stałych klientów.
4. Bony wartościowe dla stałych klientów.
5. Rabaty dla grup powyżej 8 osób z możliwością 

negocjacji  przez klienta.

4 W. Berg, Gesundheitstourismus und Wellnesstourismus, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 
Monachium 2008, s. 43.
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1 2 3

Pr
od

uk
t

Brak systematycznej kontroli 
jakości świadczonych usług 
przez hotele i biura podróży.

1. Comiesięczna kontrola jakości hoteli przez rezydentów 
EuroMedu.

2. Stosowanie metody „secret shopper”*.
3. Dodatkowa kontrola jakości za pomocą wywiadów te-

lefonicznych z klientami przez nowy dział EuroMedu: 
Obsługa Klienta i Reklamacje.

D
ys

tr
yb

uc
ja

1. Dystrybucja wyłącznie 
bezpośrednia, poprzez 
13 własnych biur podróży. 

2. Dni otwarcia biur podróży: 
pon.-pt.

1. Równolegle do dystrybucji bezpośredniej, poprzez 10 
własnych biur podróży EuroMedu, sprzedaż prowadzi 
ok. 800 pośredników (agencji).

2. Dni otwarcia biur podróży: pon.-sob.
3. Dystrybucja przez Internet (internetowe biuro podróży 

na stronie EuroMedu) oraz telefon (call center).
*  Specjalista z zewnątrz lub pracownik biura podróży przebywa w hotelu/sanatorium jako gość i w ten sposób, 

na podstawie przyjętych kryteriów, ocenia proces usługi; J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny 
jakości usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 717, Kraków 2006, s. 31.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami działu marketingu firmy 
EuroMed.

Tabela 2

Klasyczne działania marketingowe w firmie EuroMed w zakresie instrumentów zwią-
zanych z promocją

1P Lata 90. Rok 2011

Pr
om

oc
ja

1. Coroczny katalog z oferta-
mi hoteli.

2. Reklamy prasowe (czaso-
pisma i dzienniki regio-
nalne).

3. Promocja uzupełniająca: 
upominki z nadrukiem 
EuroMedu dla klientów: 
breloczki i długopisy.

1. Coroczny katalog z ofertami hoteli, dostosowany 
optycznie do klienta-seniora „60+” oraz kwartalny 
minikatalog z ofertami specjalnymi.

2. Direct mailing drogą pocztową: katalogi, ulotki, zapro-
szenia i bony wartościowe.

3. Rozszerzenie promocji uzupełniającej: upominki 
z nadrukiem EuroMedu dla klientów: pasy do bagaży, 
poduszki podróżne, breloczki, kalendarze.

4. Reklamy zewnętrzne (plakaty, ulotki), prasowe (czaso-
pisma).

5. Reklamy na targach turystycznych (w tym szczególnie 
na targach turystyki zdrowotnej) i stronach interneto-
wych.

6. Profesjonalnie wykonana strona internetowa zawiera-
jąca najistotniejsze informacje, również dopasowana 
optycznie do potrzeb klienta-seniora (np. możliwość 
powiększenia czcionki, prosta obsługa). 

7. Organizowanie spotkań lekarzy uzdrowiskowych 
z klientami w restauracjach i kawiarniach w celu pro-
mocji produktu.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami działu marketingu firmy 
EuroMed.
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Indywidualizm jako nowoczesny obszar komunikacji marketingowej

Ze względu na cechy odróżniające usługi od dóbr materialnych rozszerzono 
znaczenie pojęcia marketingu mix dla przedsiębiorstw usługowych o dodatkowe 
3 x P: personel, procedury oraz świadectwo materialne (people, process man-
agement, physical facilities)5. Stosowanie w przedsiębiorstwach pośredniczących 
w wyjazdach turystycznych powyższych trzech dodatkowych instrumentów mar-
ketingu mix wiąże się z indywidualnym podejściem do klienta. Indywidualizm, 
jako nowy obszar marketingu6, wymaga od przedsiębiorstwa komunikacji i „bli-
skości” z nabywcami i cechuje się: możliwością indywidualizacji oferty, porad 
i informacji, uwzględnianiem uwag klientów w tworzeniu produktu, dbałością 
o najwyższą jakość oraz elastycznością w relacjach z klientami.

W branży usługowej bezpośrednia komunikacja z klientem nie jest inno-
wacją, jednakże posiadania wymienionych cech indywidualizmu nie można 
przypisać wszystkim firmom usługowym7. W nowoczesnych biurach podróży 
stosujących indywidualizm rozumiany jako forma komunikacji marketingowej 
sprzedawcy powinni być przeszkoleni w celu: możliwości spersonalizowanego 
doradztwa klientom, stworzenia oferty dopasowanej do życzeń gościa i profe-
sjonalnego udzielenia wszelkich informacji dotyczących imprezy. Istotne jest 
również dokonanie wszelkich starań, aby usługa oferowała najwyższą jakość dla 
klienta przed podróżą, w jej trakcie i po powrocie. Polityka cenowa firmy po-
winna mieć elastyczny charakter, dopasowany do specyfiki klienta, np. ceny dla 
grup, rabaty dla stałych bądź nowych klientów.

Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie tury-
stycznym EuroMed na obszarze idywidualizmu można zaobserwować: 
1. W biurach podróży EuroMed:

a) wszyscy sprzedawcy w przedsiębiorstwie EuroMed posiadają wykształ-
cenie medyczne, aby móc fachowo doradzić klientom destynację i rodzaj 
podróży (adekwatnie do potrzeb zdrowotnych klienta);

5 J. Adams, Der Einsatz des Marketing-Mix im Dienstleistungssektor und die Unterschiede 
zum Produktbereich, GRIN Verlag, Nordestedt 2011, s. 30.

6 Do trendów marketingowych XXI wieku zalicza się m.in. obszary zwane: partnerstwo, indy-
widualizm, informacja i wiedza, technika, etyka oraz środowisko naturalne. Por. J. Otto, Marke-
ting relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.

7 Np. biura podróży oferujące „urlopy masowe” nie mają możliwości stworzenia indywidualnej 
oferty dla każdego klienta. Por. G. Haedrich i in., Tourismus-Management: Tourismus-Marketing 
und Fremdverkehrsplanung, de Gruyter, Berlin 1998, s. 99.
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b) sprzedawcy są wysyłani systematycznie na study tour w celu dokładne-
go zapoznania się z ofertą usługową hoteli zamieszczonych w katalogu 
– dzięki temu mogą udzielić klientom szczegółowych informacji oraz po-
móc wybrać z oferty miejscowość i hotel najlepiej dostosowane do potrzeb 
i życzeń klienta;

c) również pracownicy biura podróży pośredniczący w sprzedaży pakie-
tów usług EuroMedu (agencje) zapraszani są do udziału w study tour, aby 
szczegółowo poznać produkty i usługi firmy;

d) klienci odwiedzający biuro EuroMedu są częstowani kawą, herbatą, zapra-
szani do obejrzenia krótkometrażowych filmów na temat walorów wybra-
nej miejscowości turystycznej, jej hoteli i domów kuracyjnych. 

2. W centrali przedsiębiorstwa:
a) dział produktu (Produktmanagement): za każdy kraj z oferty katalogowej 

EuroMedu odpowiedzialny jest wyspecjalizowany pracownik, który zna 
bardzo dobrze produkty i usługi miejscowości i hoteli danego kraju – dział 
produktu udziela informacji biurom podróży oraz przygotowuje pakiet 
usług dostosowany do indywidualnych życzeń klienta;

b) dział obsługi klienta i reklamacji (Kundenbetreuung & Beschwerdemana-
gement) to wyspecjalizowany zespół pracowników zajmujących się oso-
bistym kontaktem z niezadowolonymi klientami oraz rozpatrzeniem ich 
reklamacji;

c) działy produktu oraz obsługi klienta i reklamacji przesyłają do zarządu 
EuroMedu miesięczne sprawozdania na temat życzeń i zażaleń klientów 
– sprawozdania te mają na celu rozpatrzenie i wprowadzenie zmian w ofer-
cie usługowej EuroMedu, dostosowanej do potrzeb klientów.

3. W miejscu docelowym podróży klienta EuroMedu:
a) rezydenci są do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę, służą swoją po-

mocą w nagłych przypadkach, odwiedzają kuracjuszy raz w tygodniu 
w czasie ich pobytu, ponadto systematycznie informują dział produktu Eu-
roMedu o spostrzeżeniach gości hotelowych;

b) rezydent hotelowy lub EuroMedu w pierwszych dniach pobytu klienta kon-
taktuje się z nim telefonicznie w celu wykazania osobistego zainteresowa-
nia stanem zadowolenia klienta – turysty.

4. Po powrocie z imprezy turystycznej:
a) przeprowadzanie telefonicznych wywiadów na temat jakości pakietu usług 

(średnio badane jest aż 90% populacji klientów EuroMedu);
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b) badanie poziomu zadowolenia klientów za pomocą kwestionariusza an-
kiety metodą Servqual (średnio badane jest 80% populacji klientów 
EuroMedu) ;

c) każdy klient otrzymuje regularnie drogą pocztową katalogi i zaproszenia 
na spotkania promocyjne (w okresie do dwóch lat od jego ostatniej aktyw-
ności jako turysty korzystającego z usług EuroMedu). 

Powyżej zaprezentowane działania mają głównie na celu optymalizację 
tworzenia zindywidualizowanej oferty dla klienta oraz profesjonalne doradztwo, 
dbałość o wysoką jakość usługi, a także analizę uwag klientów w opracowywa-
niu przyszłych ofert. 

Niemieckie przedsiębiorstwa organizujące zdrowotne/uzdrowiskowe im-
prezy turystyczne zwracają coraz większą uwagę na indywidualną komuni-
kację marketingową ze względu na cechy charakterystyczne usługobiorców. 
Struktura demograficzna (np. średnia wieku klienta EuroMedu wynosi 75 
lat) i dochodowa (stosunkowo wysokie emerytury w Niemczech) uczestników 
zdrowotnego/uzdrowiskowego ruchu turystycznego klasyfikuje ich jako tury-
stów wprawdzie atrakcyjnych dla usługodawców8, ale zarazem bardzo wyma-
gających. Pechlaner i Petermann wymieniają wymagania segmentu „turystów 
50 plus”, które wskazują na potrzebę ich indywidualnej komunikacji z przed-
siębiorstwem: 

a) zindywidualizowana oferta usług,
b) szeroki dostęp do informacji,
c) poczucie bezpieczeństwa i możliwości komunikacji z przedsiębiorstwem,
d) dodatkowe świadczenia, np. transfer od drzwi do drzwi (przewóz klienta 

bezpośrednio z jego miejsca zamieszkania do wybranej destynacji tury-
stycznej),

e) wysoka jakość oferowanych usług, 
f) opieka rezydenta/opieka zdrowotna w trakcie podróży9.

Należy zwrócić uwagę, że marginalne koszty komunikacji zindywiduali-
zowanej z klientem są, w przeciwieństwie do instrumentów komunikacji mar-
ketingu masowego, dużo wyższe i tym samym nie w każdej branży rentowne 
i stosowane. W każdym przedsiębiorstwie istotne jest zidentyfikowanie potrzeb 

8 Turystyka emerytów charakteryzuje się m.in. niską sezonowością, wysokim mnożnikiem za-
trudnienia i wysokimi wydatkami turystów. 

9 H. Pechlaner, D. Abfalter, Risiko und Gefahr im Tourismus: erfolgreicher Umgang mit Krisen 
und Strukturbrüchen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005, s. 303; T. Petermann, C. Revermann, 
C. Scherz, Zukunftstrends im Tourismus, edition sigma, Berlin 2006, s. 60.
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i wymagań potencjalnych konsumentów wobec oferowanych produktów i usług 
oraz dostosowanie do nich form komunikacyjnych. Ważne jest również syste-
matyczne aktualizowanie tej wiedzy przez przedsiębiorstwo, np. komunika-
cja drogą internetową w turystyce zdrowotnej nie jest jeszcze popularna, lecz 
za kilka lat, wraz z nową generacją seniorów-turystów, może stanowić główny 
przekaźnik informacji. 

Zakończenie

Dokonując podsumowania podjętych zagadnień, należy zwrócić uwagę na 
dużą rolę komunikacji marketingowej w sprawnym funkcjonowaniu zarówno 
klasycznych instrumentów marketingu mix, jak i nowocześniejszych obszarów 
marketingu. Jeden z instrumentów marketingu XXI wieku – indywidualizm – ma 
na celu wyjątkowo bliski kontakt przedsiębiorstwa z nabywcą. Należąca do branż 
usługowych turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa stosuje tę, relatywnie kosz-
towną, formę komunikacji między innymi ze względu na potrzeby i preferencje 
swoich usługobiorców. Na podstawie zaprezentowanych działań i instrumentów 
marketingowych w przedsiębiorstwie EuroMed można zauważyć, że obecnie ko-
munikacja marketingowa odgrywa ważniejszą rolę niż w latach dziewięćdziesią-
tych, a formy indywidualizacji tej komunikacji widoczne są niemal w każdym 
dziale przedsiębiorstwa.

Rosnąca konkurencja wśród organizatorów zdrowotnych i uzdrowiskowych 
imprez turystycznych oraz wydłużanie się przeciętnego okresu trwania życia 
(a tym samym rosnąca populacja seniorów – głównych usługobiorców) pozwa-
lają przypuszczać, że w przyszłości rola komunikacji marketingowej nie będzie 
malała. Również indywidualizm w tej komunikacji będzie nadal wysoko ceniony 
przez konsumenta – kuracjusza, pomimo że prawdopodobnie w XXI wieku będą 
permanentnie powstawały coraz nowocześniejsze możliwości komunikowania 
się przedsiębiorstw z klientami. 

INDIVIDUALIZED MARKETING COMMUNICATION 
IN TOURISM – A CASE STUDY

Summary

Modern marketing concepts are today important parts of a strategic plan of almost 
all companies that care about their position on a competitive market environment. The 
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purpose of this paper is to present tools of marketing communication, detailing indivi-
dualism as a modern form of communication between the companies and their market 
environment. The author presents these tools on the example of the largest organizer of 
health tourism in Germany, the EuroMed GmbH, which clients are mostly elder people 
– “60 plus”. In the first part of the article, there were compared the marketing mix in-
struments of the Euro-Med in the ‘90s and today. The second part of the paper presents 
the individualism as a modern tool of marketing communication and shows its practical 
application in the tourist enterprise.

Translated by Sylwia Nissel
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Streszczenie

Każdego dnia jesteśmy narażeni na reklamę, ale czasami w ogromie różnych ko-
munikatów i informacji możemy jej nie zauważyć, czasami z kolei nie zdajemy sobie 
sprawy, że to, co widzimy, jest reklamą. W tym artykule postaram się pokazać, jakie 
zmiany zaszły w ostatnich latach w komunikacji między klientem a firmą. Szczególną 
wagę przywiązuje się do kwestii marketingu partyzanckiego. W artykule spróbuję rów-
nież określić inne formy nowoczesnego marketingu, a także pokazać kilka przykładów 
wykorzystania marketingu partyzanckiego.

Wprowadzenie

Pojęcie marketingu jest niezwykle szerokie. Ogólna definicja marketingu 
brzmi: marketing jest procesem społecznym i zarządczym, mającym na celu roz-
poznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów. Dzięki marketingowi 
klienci otrzymują to, czego potrzebują, poprzez tworzenie i wymianę produktów. 
Jest to zatem koncepcja dostarczania właściwych towarów odpowiednim osobom, 
we właściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie oraz przy użyciu prawid-
łowego zestawu środków promocji, takich jak np. reklama, promocja sprzedaży 
czy sprzedaż osobista. Według wielu ekonomistów marketing jest sztuką komu-
nikacji przedsiębiorstwa z klientem.

Wraz z upływem czasu komunikacja ta przybiera różne formy i kierunki. 
Komunikacja marketingowa jest określana w literaturze jako proces wymiany 
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informacji między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem służący realizacji okre-
ślonej strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo1. 

W ciągu ostatnich lat środowisko komunikacji marketingowej doświadczyło 
dwóch głównych zmian: 
1. Fragmentaryzacji tradycyjnych mediów (pojawienie się telewizji satelitarnej, 

cyfrowej, kanałów tematycznych kierowanych do wąskiej grupy odbiorców).
2. Pojawienia się nowych sposobów komunikacji (np. product placement, interak-

tywne media elektroniczne). 
Zmiany te doprowadziły do pojawienia się różnorodnych dostępnych opcji 

kontaktu z odbiorcami przekazu. Oprócz reklamy tradycyjnej pojawiła się rekla-
ma interaktywna. Dzięki pojawieniu się portali społecznościowych, takich jak 
np. Facebook, stworzona została możliwość uzyskania lepszego kontaktu z klien-
tem oraz szybszej i bardziej wiarygodnej informacji zwrotnej.

Współczesne formy marketingu 

Prawdziwie nowymi narzędziami komunikacji, które zrewolucjonizowały 
formy kontaktu z klientami, są technologie mobilne oraz Internet. Specyfika tych 
narzędzi pozwoliła na kontakt niemal natychmiastowy, interaktywny z dowol-
nego miejsca i w dowolnym czasie. Następnym poziomem nowości są stare na-
rzędzia w nowych zastosowaniach. Ich powstanie wiąże się przede wszystkim 
ze zmianami w zachowaniach nabywców. Takie narzędzia jak ambient media 
czy guerilla marketing to nic innego jak stara dobra reklama lub public relations 
poszukujące nowych zaskakujących zastosowań i środków wyrazu. W definicji 
ambient media kryje się jej istota: rozwiązania, które mają zaskakiwać odbiorcę 
– poprzez zestawienie z kontekstem, nietypowym otoczeniem, nietypową formą 
nośnika albo przez swoją mnogość i siłę oddziaływania. Shockvertising (reklama 
szokująca) oraz advertainment (reklamo-zabawa) to również znane wcześniej in-
strumenty, które nabrały nowego blasku po upowszechnieniu się Internetu. Nie-
typowym nowym narzędziem komunikacji jest product placement – akustyczna 
lub wizualna łatwo rozpoznawalna prezentacja świadczeń ekonomicznych (pro-
duktów, usług, miejsc, osób) w filmie kinowym, telewizyjnym, wideo, przed-
stawieniu teatralnym, grze komputerowej, programie rozrywkowym, książce. 
W zasadzie „nowość” product placement mogłaby ulec podważeniu, ponieważ 

1 J. Tkaczyk, Nowe narzędzia komunikacji – próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu, 
red. J. Pietrzak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, s. 1.
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pierwsze jego zastosowania sięgają początków kina. Niemniej jednak „nowość” 
polega tu przede wszystkim na masowym wykorzystaniu oraz mnożeniu się noś-
ników dla tego instrumentu (oprócz standardowych, takich jak kino i telewizja, 
są to także gry komputerowe i piosenki). Marketing wirusowy, czyli przekazy-
wanie materiałów multimedialnych za pomocą dostępnych narzędzi (SMS, WAP, 
e-mail, komunikatory, fora dyskusyjne) pomiędzy uczestnikami nieformalnych 
grup, jest również nietypowym nowym narzędziem komunikacji. Jest on niero-
zerwalnie związany z możliwościami oferowanymi przez nowe technologie, nie-
mniej jednak realizuje odwieczną chęć dzielenia się doświadczeniami z innymi 
ludźmi. Można zatem uznać marketing wirusowy za przeniesienie starych me-
chanizmów komunikacji nieformalnej (ang. word-of-mouth) w cyberprzestrzeń2. 
Ostatni poziom nowości związany jest z chęcią wypromowania pewnych narzę-
dzi komunikacji. Nowość takich instrumentów charakteryzuje się przede wszyst-
kim nowym nazewnictwem .

Marketing szeptany, czy event marketing, były obecne w instrumentarium 
promocyjnym pod tradycyjnym rozumieniem public relations. Marketing szepta-
ny to nic innego jak komunikacja nieformalna, zaś event marketing to część pola 
działań PR zajmująca się organizowaniem masowych wydarzeń. Oba instrumen-
ty występują pod nową nazwą, rozpropagowaną przez zajmujące się tego typu 
działalnością agencje.

Rozważając nowe narzędzia komunikacji, warto także wspomnieć o zmia-
nie podejścia do tradycyjnie rozumianych funkcji promocji w instrumentarium 
marketingowym przedsiębiorstwa. Zamiast o promocji mówi się o komunikacji, 
a nawet coraz częściej o zintegrowanej komunikacji marketingowej – jako o za-
rządzaniu dialogiem firmy z jej otoczeniem rynkowym3. 

Do współczesnych form komunikacji dodać by również należało marketing 
społecznościowy (social media marketing). Podając za: http://www.benhauer.pl/
blog/marketing-spolecznosciowy-narzedzia-i-korzysci/, social media marketing 
„jest to dziedzina marketingu internetowego polegająca na pośredniej promocji 
poprzez komunikację z potencjalnymi klientami poprzez serwisy społecznościo-
we czy też blogi poprzez umieszczanie lub wymianę artykułów, filmików czy 
obrazów. Jest to stosunkowo nowa dziedzina marketingu, która dopiero zyskuje 
swoich zwolenników i z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Wiele 
osób uważa tę formę promocji za »kurę znoszącą złote jajka«. Wpływa na to 

2 Ibidem, s. 10.
3 Ibidem.
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przede wszystkim fakt, że angażując niewielkie środki pieniężne, można osiąg-
nąć zdumiewający efekt akcji promocyjnej”4.

Jak widać, współczesne sposoby komunikacji firmy z klientem wymagają 
nie tylko dużych nakładów finansowych, ale również, i to w większej mierze, 
kreatywności i wyszukiwania coraz to nowszych i bardziej wyróżniających się 
rozwiązań. Jednym z najbardziej kreatywnych sposobów na nawiązanie kontaktu 
z klientem i przyciągnięcie jego uwagi jest marketing partyzancki, inaczej: gu-
erilla marketing.

Guerilla marketing

Mnogość różnorakich przekazów reklamowych, z którymi styka się współ-
czesny konsument, może prowadzić do jego irytacji, a co za tym idzie, reklama 
może działać w kierunku przeciwnym do zamierzonego i zniechęcać do reklamo-
wanego produktu, bądź też pozostać niezauważona. Z tego powodu ważne jest, 
aby wyróżnić się z tego tłumu w sposób, który jednocześnie trafi do konsumen-
ta, zachęci go do zakupu, a przy tym nie wzbudzi irytacji. Zmierzch klasycznej 
reklamy spowodowany jest przede wszystkim przeobrażeniem się na przestrze-
ni ostatnich lat konsumentów w prosumentów. Pojęcie to zaproponował po raz 
pierwszy na kartach wydanej w 1980 roku książki Trzecia fala Alvin Toffler. 
Rozwijał je w kolejnych dziełach (m.in. Szok przyszłości), a ostatnio podsumował 
w niewydanej jeszcze w Polsce pozycji Revolutionary Wealth. Termin prosument 
stanowi połączenie słowa producent (fachowiec) z terminem konsument. Autor 
przewidział nieuchronnie zbliżający się koniec biernego charakteru konsumpcji 
właściwej dla konsumenta. W obliczu tej zmiany firmy, aby stale powiększać 
swoje zyski, musiały wzbić się ponad produkt masowy i zaproponować daleko 
idącą personalizację oferty. Fundamentalnym czynnikiem umożliwiającym po-
wyższy proces stał się coraz powszechniejszy dostęp do nowych technologii. 
Konsumpcja nabrała interaktywnego charakteru. Prosument to aktywny konsu-
ment, który posiada i gromadzi informacje na temat interesujących go marek, 
oczekuje coraz bardziej spersonalizowanych produktów, którym towarzyszy 
coraz ciekawsza komunikacja. Wymaga możliwości wpływu na produkt, któ-
ry wybiera, i dlatego oczekuje interaktywnego charakteru konsumpcji, poprzez 
który dostarcza wiedzy na temat postrzegania produktu i bierze aktywny udział 

4 http://www.benhauer.pl/blog/marketing-spolecznosciowy-narzedzia-i-korzysci/.
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w jego rozwoju. Prosument ma już dosyć informacji dostarczanych klasycznymi 
kanałami i coraz częściej wymaga, aby reklama była przede wszystkim intere-
sująca, a czasem nawet zabawna. W związku z tym większość marek powoli od-
chodzi od informacyjnej treści przekazu na rzecz jego atrakcyjnej formy. Coraz 
częściej prowadzone w mediach kampanie przybierają charakter wizerunkowy, 
a informacji o produkcie, nowościach czy ulepszeniach marketerzy dostarczają 
konsumentom w miejscach, gdzie podejmowane są decyzje zakupowe. Konsu-
ment był widzem. Prosument jest partnerem, a komunikacja z nim przypomina 
nieustanny dialog5.

Najważniejsze różnice pomiędzy marketingiem klasycznym a partyzan-
ckim to:
− inwestowanie w komunikację większej ilości czasu, energii i wyobraźni niż 

pieniędzy.
− opieranie się na psychologii, a rzadziej na doświadczeniach i spekulacjach,
− położenie większego nacisku na generowanie długotrwałych relacji,
− połączenie różnych mediów i środków przekazu,
− wsparcie ze strony nowych technologii.

Marketing partyzancki był z początku pomysłem adresowanym raczej do 
małych i średnich przedsiębiorców. Jako wymagający raczej większej pomysłowo-
ści niż kapitału pozwalał im konkurować nawet z dużo silniejszą konkurencją .

Klasycznym przykładem „małomiasteczkowej” guerilli jest przewijająca 
się przez wykłady i prelekcje na ten temat historia mechanika samochodowego, 
który odwiedzał regularnie lokalny stadion sportowy podczas wszystkich możli-
wych zawodów. Zawsze przychodził w płaszczu z głębokimi kieszeniami, które 
wypychał małymi wizytówkami swojego zakładu. Kiedy jedna z drużyn (nie-
zależnie czy miejscowi, czy goście) zdobywała pole, bazę, punkt (w zależności 
od dyscypliny zmagań), z okrzykiem radości wyrzucał garście wyglądających 
jak konfetti wizytówek w powietrze. Aż się nie chce wierzyć, że działało to tak 
dobrze, że podobno wkrótce otworzył kolejny warsztat, po czym promował swoją 
firmę już w nieco bardziej wysublimowany sposób6.

Praktycznie każda taka pomysłowa akcja jest szeroko komentowana przez 
ludzi, widzów, którzy powiedzą o niej swoim znajomym, a ci powiedzą swoim. 

5 P. Halicki Niesforna komunikacja, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_
numer=520294, styczeń 2007.

6 Ibidem.
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Komentarze do takich akcji można również niejednokrotnie znaleźć w prasie lo-
kalnej i specjalistycznej. A to oznacza uzyskanie efektu marketingu szeptanego. 

Spektakularne sukcesy odnoszone dzięki takiej komunikacji przez małe 
i średnie firmy zaowocowały kilkoma artykułami w branżowej prasie marketin-
gowej i zainteresowaniem ze strony „gigantów”. To właśnie akcje organizowa-
ne przez marki tego formatu co Adidas, Yahoo, Nike, Sony Ericsson, Citygroup 
czy Coca-Cola wprowadziły guerilla marketing „na salony”. Wcześniejsze próby 
zdefiniowania marketingu partyzanckiego owocowały mniej lub bardziej zgrab-
ną formułką stwierdzającą, że są to niestandardowe, syntetyzujące różne media 
i środki wyrazu działania, których efekty są dużo większe w porównaniu do za-
inwestowanych w nie środków, a ich sukces jest związany z tym, że nie przy-
pominają tradycyjnej reklamy. Taka definicja była jednak aktualna tylko przez 
moment. Pojawił się bowiem ambient marketing, który jako równie elastyczna 
platforma komunikacji jest często mylony z guerilla marketingiem. Najistotniej-
sza różnica jest taka, że ambient marketing to przede wszystkim nośnik komuni-
katu reklamowego, którego najczęściej spektakularna, a w związku z tym rów-
nież dużo droższa forma ma za zadanie skupić uwagę na określonym produkcie 
lub usłudze7.

Różnice pomiędzy guerilla marketingiem a ambient marketingiem można 
określić następująco:
− przy instalacjach ambientowych występuje zazwyczaj dodatkowa komunika-

cja w postaci logotypu, haseł czy też samego produktu (przeważnie przedsta-
wionego w nadnaturalnej wielkości);

− instalacje partyzanckiego marketingu stanowią swoistego rodzaju kalambur, 
który ma na celu zaintrygowanie konsumenta i wciągnięcie go do zabawy;

− marketing partyzancki to przede wszystkim rozmaite akcje, mające doprowa-
dzić do interakcji pomiędzy nieświadomym bądź świadomym widzem a mar-
keterem.

Często jednak coś, co uważamy za ambitne, powinno być raczej nazywane 
guerillą, a akcja, która ze wszech miar przypomina guerillę, ze względu na sil-
nie eksponowaną obecność klasycznej treści reklamowej, tak naprawdę zakwa-
lifikuje się do kategorii ambient. Roztrząsanie właściwego gatunku jest o tyle 
inspirujące, że dla marketera będzie tak samo wciągające jak dla prosumenta 
obcowanie z tego typu komunikacją. Guerilla marketing to działania niestandar-

7 Ibidem.
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dowe, syntetyzujące różne media i środki wyrazu. Proste w formie, obudowane 
wokół kreatywnej osi, stanowiącej często rodzaj zagadki. Ich rezultaty, mierzone 
nie w okresowo zwyżkującej sprzedaży, lecz w długotrwałych relacjach, są nie-
proporcjonalnie większe w stosunku do zainwestowanych w nie środków. Silną 
stroną działań tego typu jest forma, która nie przypomina tradycyjnej reklamy. 
„Wielkoformatowa” guerilla nie korzysta z kompletnej komunikacji produktu, 
lecz wykorzystuje jego najbardziej rozpoznawalną cechę8.

Przykłady guerilla marketingu

Kampania promocyjna serwisu Voyages-sncf.com
Tajemnicza maszyna do podróżowania, która pozwala przenosić się w do-

wolne miejsce na świecie, pojawiła się pod koniec marca na paryskim Place du 
Palais-Royal. Było to wielkie czarne pudło z małym czerwonym przyciskiem. 
Wybrane osoby, które odważyły się podejść do zagadkowego czarnego sześcia-
nu, usłyszały jedno pytanie: dokąd chciałbyś pojechać? Wystarczyło udzielić od-
powiedzi i nacisnąć czerwony przycisk, aby pudło wybuchło feerią dźwięków, 
barw i przedziwnych kształtów. Jednocześnie z jego wnętrza wyłaniał się bilet 
do wybranego miejsca na świecie – i trafiał w ręce zwycięzcy. Głównym celem 
kampanii przygotowanej przez paryski oddział agencji DDB było pokazanie, jak 
dalece marka dba o swoich klientów, a także jak dobrze ich zna, oferując im do-
kładnie to, o czym marzą. Przynajmniej jeśli chodzi o podróże. Zanim jednak 
czarna skrzynia pojawiła się na placu, serwis Voyages-sncf.com ogłosił na swoim 
facebookowym fanpage’u konkurs zatytułowany „W 2011 – koniec nudy!”. To 
właśnie uczestnicy tej zabawy zostali zaproszeni do wypróbowania maszyny do 
podróżowania. W zakończeniu filmu reklamowego zaproszenie otrzymują także 
internauci. Naciśnięcie czerwonego guzika otwiera przed nimi możliwość wielo-
krotnej zabawy grającą i świecącą maszyną – z szansą na wygranie jeśli nie bile-
tu w podróż życia, to przynajmniej bonu podarunkowego do sklepu Amazon9.

Kampania agencji Jung von Matt dla niemieckiego kanału telewizyjnego 13th Street
Znajomość klienta pozwoliła utrzymać styl komunikacji, skłaniała też do 

przyjmowania coraz bardziej zaawansowanych i nietypowych rozwiązań, któ-

8 Ibidem.
9 B. Wasylkiewicz, Podróż za jeden uśmiech, Marketing przy kawie, http://www.marketing-

news.pl/article.php?art=1990 (10.04.2011).
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re są zresztą znakiem rozpoznawczym agencji. Najnowsza stworzona przez nią 
kampania to nowoczesna alternate reality game, czyli narracyjna opowieść an-
gażująca odbiorców, którzy rozwiązują zagadki na podstawie pojawiających się 
wskazówek, wpływając tym samym na przebieg gry. W marketingu najczęściej 
wykorzystywana jest do promowania produkcji filmowych. Pierwsza była gra 
promocyjna filmu Sztuczna inteligencja w reżyserii Stevena Spielberga. Gracze 
prowadzili śledztwo, poszukując stron WWW powstałych rzekomo w 2142 roku, 
w którym toczy się akcja filmu. Ta oraz późniejsze ARG wymagały siedzenia 
przed komputerem, wsparcia SMS-ami, telewizją czy pocztą. W „The Witness”, 
reklamowanej jako pierwsza gra poza siecią, podstawą jest iPhone, komunikacja 
GPS i tzw. rzeczywistość rozszerzona (augmented reality). W skrócie – tech-
nika polega na rozpoznawaniu za pomocą kamer i czujników (w tym wypadku 
telefonu komórkowego) rzeczywistych obiektów, na które nakładane są obrazy 
wirtualne. Kiedy osoba zainteresowana grą, znajdując się w pokoju hotelowym, 
skieruje kamerę na łóżko, zobaczy scenę porwania młodej Rosjanki. Aby tego 
doświadczyć, wcześniej musi zarejestrować się na internetowej stronie akcji, po-
dając m.in. numer telefonu. W zamian stopniowo otrzymuje namiary na kolejne 
miejsca w Berlinie, do których powinna się udać, aby rozpocząć grę10.

Kampania agencji Jung von Matt dla sieci wypożyczalni samochodów Sixt
Sieć wypożyczalni samochodów Sixt stanęła przed standardowym zada-

niem, z jakim zmaga się każdy uczestnik silnie konkurencyjnego rynku – mia-
ła przedrzeć się przez patchwork reklam podobnych usług na terenie lotniska. 
Mogła więc dodać do tej mozaiki jeszcze jeden billboard, bądź zdecydować się 
na wykupienie większej powierzchni i np. postawić przy samochodzie hostessę. 
Taka prezentacja oferty wciąż jednak stapiałaby się z innymi. Można było też 
wykorzystać frapującą naturę happeningu i powielić pomysł z wywoływaniem 
przez mikrofon fikcyjnych osób o nazwiskach zbliżonych do haseł reklamowych 
firmy. Tyle że tak już kiedyś zrobiono... 

Agencja Jung von Matt zaproponowała tym razem inne rozwiązanie. Zain-
westowano w kilka bezprzewodowych sieci internetowych dostępnych w obrębie 
lotniska i skonfigurowano je w taki sposób, że ich nazwy odnoszą się do usług 
świadczonych przez Sixt. Właściciele przenośnego sprzętu, którzy przed podróżą 
lub po jej zakończeniu chcą skorzystać z Internetu i wybiorą jedną z sieci zało-

10 J. Müller, Wróg czai się w telefonie, Marketing przy kawie, http://www.marketing-news.pl/ar-
ticle.php?art=1978 (20.03.2011).
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żonych przez wypożyczalnię, na starcie zobaczą reklamę firmy ze szczegółową 
mapą pozwalającą na zlokalizowanie jej siedziby. Dzięki pomysłowi, prostemu 
nie tylko w założeniu, ale i w wykonaniu, przekaz marketingowy może zaist-
nieć dosłownie wszędzie w otoczeniu potencjalnego klienta. Nie trzeba uciekać 
się przy tym do irytującej natrętności i krzykliwości, wystarczy nieszablonowo 
posłużyć się kontekstem, w jakim znajduje się odbiorca reklamy. Oferta przed-
stawiana mu w odpowiednim miejscu i sytuacji może być dla niego rzeczywiście 
przydatna i ma szansę na życzliwe przyjęcie11.

Zakończenie

Jak widać, we współczesnej komunikacji z klientem najważniejsze jest nie 
tyle sprzedać mu produkt, ile zaangażować go w życie produktu i całej marki. 
Służą temu współczesne formy komunikacji marketingowej, np. marketing spo-
łecznościowy. Jednocześnie wraz ze wzrostem natężenia różnorodnych form re-
klamy coraz bardziej liczy się jej oryginalność, pomysłowość, przy jednoczesnym 
obniżaniu wydatków na reklamę. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi guerilla 
marketing, który potrafi zaangażować i zaciekawić odbiorcę, nie nadwerężając 
przy tym budżetów reklamowych.

MODERN FORMS OF MARKETINNG COMMUNICATION 
– GUERILLA MARKETING

Summary

Every day we are exposed to advertising but sometimes the sheer volume of diffe-
rent messages and information not notice, sometimes, in turn, we do not realize that what 
we see is advertising. In this article I try to show what changes have occurred in recent 
years in communication between the client and the company. Particular attention is paid 
to the issue of guerrilla marketing. The article also specify other forms of modern marke-
ting as well as show some examples of the use of guerrilla marketing.

Translated by Arkadiusz Piosik

11 A. Drabarz, Partyzanci na lotniskach, Marketing przy kawie, http://www.marketing-news.
pl/article.php?art=1559 (5.11.2008).
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WIEDZA W ORGANIZACJI SIECIOWEJ

Streszczenie

Coraz częściej mamy do czynienia z tworzeniem sieci w przedsiębiorstwach. Celem  
artykułu jest charakterystyka: zasobu wiedzy, cech charakterystycznych wiedzy, przed-
siębiorstw sieciowych, zalet wiedzy tworzonej w sieci. Autorka stara się znaleźć odpo-
wiedź na pytania: jakiej wiedzy potrzebują ówczesne przedsiębiorstwa, w tym przedsię-
biorstwa sieciowe, jak wygląda proces kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie oraz jak 
zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym. 

Wprowadzenie

Przed organizacjami działającymi dziś na rynku, zarówno tymi zoriento-
wanymi na zysk, jak i non profit, stoją poważne wyzwania. Wyzwania na miarę 
XXI wieku, w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Przede wszystkim turbulen-
tne otoczenie, w którym funkcjonują, będące wynikową postępu technicznego 
oraz rosnącej konkurencji, powoduje, że podmioty w nim działające muszą rów-
nie dynamicznie reagować i być przygotowane na wprowadzanie zmian i zarzą-
dzanie nimi. Mogą się o tym doskonale przekonać przedsiębiorstwa dotknięte 
w mniejszym lub większym stopniu zjawiskami kryzysowymi, zapoczątkowa-
nymi w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 2008 roku. Kojarzenie recesji 
z destrukcją działalności firm i całych gospodarek jest jednak niepełne, gdyż 
kryzys obecnie odgrywa także rolę tzw. katharsis (gr. oczyszczenie), stanowiąc 
tym samym szansę na rozwój i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm sil-
nych i innowacyjnych. Warto w tym momencie zastanowić się: co tak naprawdę 
decyduje o tym, że jedne firmy wychodzą z kryzysu zwycięsko, inne natomiast 
upadają? Co umożliwia szybkie reagowanie i wysoce efektywne i skuteczne za-
rządzanie zmianą? Dawniej o sukcesie firmy przesądzały w głównej mierze za-
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soby materialne. Dziś kluczową rolę odgrywa umiejętne zarządzanie nią przy 
udziale wiedzy.

Istota wiedzy

Francis Bacon kilkaset lat temu postawił znak równości między wiedzą 
i władzą. I niewątpliwie miał całkowitą rację. Szczególną cechą zasobów nie-
materialnych organizacji i jej kapitału intelektualnego jest to, że u ich podnóża 
leży właśnie wiedza, a ściślej mówiąc – tworzone są przez wiedzę. Wszystkie 
elementy zasobów niematerialnych czy kapitału intelektualnego zawierają w so-
bie wiedzę lub nią są, ale oczywiście w różnych postaciach. Wiedza jest źród-
łem właściwego użycia pozostałych zasobów organizacji i rozwoju jej wartości. 
Bez odpowiedniej wiedzy nie da się w sposób ciągły poprawnie wykorzystywać 
kapitału finansowego ani zasobów rzeczowych; można je tylko zmarnować. Na 
wiedzy opiera się cała cywilizacja ludzka i w prawie każdym momencie życia 
każdy człowiek ma z nią do czynienia i uczestniczy w jej tworzeniu, przepływach 
oraz wykorzystaniu. Jednak mimo iż wiedza stanowi tak istotny element życia 
ludzkiego, zainteresowanie nią jako przedmiotem bezpośredniego zarządzania 
wystąpiło dopiero w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku1.

Począwszy od czasów starożytnych wiedza znajdowała się w centrum zain-
teresowania filozofii, a szczególnie epistemologii. Jako jeden z pierwszych zde-
finiował wiedzę Platon, uznając ją jako „uzasadnione i prawdziwe przekonanie”. 
W ramach epistemologii rozważania na temat wiedzy poszły dwiema głównymi 
i znacząco odmiennymi ścieżkami. Ścieżka racjonalizmu stawia tezę, że praw-
dziwa wiedza nie ma źródła w zmysłowych doświadczeniach, lecz procesach 
zachodzących w umyśle człowieka. Zgodnie z nią wiedza tworzona jest deduk-
cyjnie poprzez odwołanie się do umysłowych konstruktów, takich jak pojęcia, 
prawa, teorie. Czyli wiedza ma postać a priori i nie musi zostać potwierdzona 
w doświadczeniu zmysłowym. Drugi kierunek to empiryzm, postulujący, iż nie 
ma żadnej wiedzy a priori. Według niego jedynym źródłem wiedzy jest doświad-
czenie zmysłowe, a wiedzę uzyskujemy przez indukcyjne rozumowanie, i ma ona 
postać a posteriori2.

1 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa 2005, s. 12.
2 L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, PWN, Warszawa 1981, s. 125–149; I. 

Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 40–41, w: Za-
rządzanie wiedzą..., s. 13.
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W ramach zarządzania wiedzą wykształciło się kilka sposobów rozumienia 
wiedzy. Ogólnie rzecz biorąc, wiedza jest najczęściej przedstawiana jako3:
− powiązanie informacji z ich zrozumieniem,
− efekt myślowego przetworzenia informacji i doświadczeń oraz uczenia się,
− ogół wiadomości człowieka,
− odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka,
− potwierdzone przekonanie.

Najczęstsze próby definicji wiedzy wiążą się z danymi i informacjami. Dane 
ujmowane są jako znaki, obrazy czy fakty wyrwane z kontekstu. Dane przedsta-
wione w kontekście tworzą informacje. Natomiast wiedzę traktuje się jako infor-
macje w kontekście wraz z ich zrozumieniem. Wiedza ta prowadzi natomiast do 
mądrości (inteligencji), postrzeganej jako ogół posiadanej wiedzy i umiejętności, 
jak tę wiedzę użyć (patrz rysunek 1)4.

Wiedza wykracza poza informacje, gdyż implikuje zdolność do rozwiązy-
wania problemów, do inteligentnego zachowania się i działania. Jest ona pozy-
skiwana w wyniku procesu uczenia się. Jeśli nie ma wypracowanego systemu 
uczenia się, to wiedza szybko staje się przestarzała5.

Inteligencja 
Wiedza 

Informacje 
Dane

Rysunek 1. Hierarchia wiedzy
Źródło:  opracowanie na podstawie: D.J. Skyrme, Knowledge Networking. Creating the Collabo-

rative Enterprise, Butterworth–Heinemann, Oxford 1999, s. 47, w: Zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa 2005, s. 12.

3 Zarządzanie wiedzą…, s. 13.
4 Ibidem.
5 Informatyka w zarządzaniu, red. C.M. Olszak, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2003, s. 24.
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R. McDermott traktuje wiedzę jako pozostałość myślenia, a dokładniej 
efekt zastosowania informacji i doświadczeń w procesie myślenia. N. Sillamy 
stwierdza, że wiedza to ogół wiadomości jednostki. E. Skrzypek natomiast cha-
rakteryzuje wiedzę jako uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości 
w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz pro-
cesów. Wiele definicji traktuje wiedzę jako elastyczną i dynamiczną „substancję” 
niematerialną, której podstawową postać stanowi efekt przetwarzania myślowe-
go zbiorów informacji posiadanych i uzyskiwanych przez człowieka. B. Nogalski 
i A. Kowalczyk twierdzą, iż wiedza zawarta jest w produktach i usługach, a im 
więcej wartościowej wiedzy uda się nam zawrzeć w naszym produkcie, tym bar-
dziej będzie się on wyróżniał spośród innych i w pełniejszym stopniu zaspokajał 
potrzeby klientów6.

A.K. Koźmiński, zaliczając wiedzę do miękkich zasobów firmy, zauważa, 
że mamy tu do czynienia z zasobami tworzonymi z tkanki społecznej i ze spo-
łecznych relacji z otoczeniem. Dlatego też miękkie zasoby są niedookreślone, 
płynne i zmienne. Zmiany, którym podlegają, nie są w pełni przewidywalne i nie 
są przez nikogo, łącznie z kierownictwem firmy, w pełni kontrolowane7.

Za najbardziej reprezentatywną definicję wiedzy traktowanej jako zasób 
przedsiębiorstwa na ogół uchodzi propozycja dwóch czołowych specjalistów wie-
dzy organizacyjnej – T.H. Davenporta i L. Prusaka. Obaj autorzy przyjmują, że 
wiedza jest swoistym konglomeratem wyrażonego doświadczenia, wartości, in-
formacji wypływających z kontekstu i eksperckiej wnikliwości, które dostarcza-
ją podstaw do oceny i przyswajania nowych doświadczeń i informacji. Wiedza 
powstaje i jest wykorzystywana w umyśle jej posiadacza. W organizacji wiedza 
często jest wbudowana nie tylko w dokumenty czy zbiory wiedzy, lecz również 
w procedury i procesy organizacyjne, w pragmatykę i normy działania8.

B. Mikuła stwierdza, że wiedza jest elementem kapitału intelektualnego, 
ale jest to zasób szczególny, bowiem umożliwia on rozwój pozostałych niemate-

6 Zarządzanie wiedzą…, s. 14–15.
7 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004, s. 93, w: 

Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko, M. Morawski, Difin, Warszawa 2006, 
s. 11–12.

8 T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They 
Know, HBS Press Boston, Massachusetts 1998, s. 5, w: Przedsiębiorstwo zorientowane..., s. 15.
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rialnych zasobów organizacji i ich przełożenie na widoczne efekty działalności 
firmy (produkty, usługi, środki finansowe, wartość rynkową)9. 

Cechy charakterystyczne zasobu wiedzy

Zasoby wiedzy w nowoczesnym podejściu są charakteryzowane przez pry-
zmat pewnych cech zdefiniowanych przez A. Tofflera. Należą do nich10:

Dominacja – wiedza jest najważniejszym zasobem wśród pozostałych, ma 
strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Niewyczerpalność – wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się wraz z ich 
przekazywaniem. Wręcz przeciwnie, po wykonaniu zadania na rzecz kontrahenta 
przekazana wiedza nie tylko pozostanie u usługodawcy, ale prawdopodobnie zo-
stanie rozwinięta o nowe elementy zdobyte w trakcie procesu nauczania.

Symultaniczność – wiedza w tym samym czasie może być wykorzysty-
wana przez wiele organizacji i/lub osób jednocześnie i w wielu miejscach naraz. 
W przypadku tradycyjnych zasobów było to niemożliwe. Posiadając wiedzę, nie 
posiadamy do niej wyłączności, o ile nie posiadamy praw autorskich, patentów, 
zastrzeżonych wzorów użytkowych.

Nieliniowość – brak jest jednoznacznej i bezwarunkowej korelacji pomiędzy 
wielkością zasobów wiedzy a wynikającymi z tego faktu korzyściami. Posiadanie 
dużych zasobów wiedzy nie decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyj-
nej, ale w praktyce pozwala na uzyskanie takiej przewagi nad przedsiębiorstwem 
uboższym w zasoby wiedzy. Nie ma liniowej zależności pomiędzy ilością wiedzy 
a skutkami, jakie może wywołać (mała ilość wiedzy może wywołać olbrzymie 
skutki i odwrotnie).

Ważną cechą wiedzy są także wysokie koszty jej wytwarzania. Wszystkie 
przełomowe odkrycia wymagają dużych pieniędzy i pracy zespołowej. Zdaniem 
Thurowa w państwach Europy Zachodniej marnuje się wiele pieniędzy kierowa-
nych na badania, ponieważ żadne z państw nie jest w stanie wyasygnować kwo-
ty wystarczającej dla osiągnięcia przełomowych odkryć. Polska w tym obszarze 

9 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wy-
brane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 72, w: Przedsiębiorstwo zorientowane..., 
s. 15.

10 Przedsiębiorstwo zorientowane..., s. 12–13.
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w ogóle się nie liczy. Jednocześnie wiadomo, że wielkie nakłady na naukę stanowią 
najbardziej pewne inwestycje o najwyższej stopie zwrotu w długim okresie11.

Jakiej wiedzy potrzebują obecne organizacje?

Istnieje wiele teoretycznych podziałów wiedzy. W literaturze kreśli się 
przede wszystkim dwa wymiary tworzenia wiedzy: epistemologiczny, dotykają-
cy źródeł poznania (wiedza jawna/formalna i wiedza cicha/ukryta) oraz ontolo-
giczny (relacje między wiedzą indywidualną, grupową, organizacyjną, między-
organizacyjną). Warto jednak zastanowić się, jakiej wiedzy potrzebują obecnie 
organizacje do budowy przewagi konkurencyjnej.

Wiedza i nauka odgrywają istotną i znaczącą rolę w innowacyjnej organiza-
cji. Biorąc pod uwagę aspekt wiedzy organizacyjnej, warto odnieść się do ogrom-
nego tempa dokonujących się przemian. Warto w tym momencie zaprezentować 
wprowadzony przez M.H. Zacka podział wiedzy ukazujący zależność pomiędzy 
czasem a omawianym zasobem organizacji z pozycji strategicznej. Podział ów 
wymienia: wiedzę zasadniczą (podstawową), zaawansowaną oraz innowacyjną. 
Wiedza zasadnicza pozwala na „przystąpienie do gry” na rynku czy w sektorze. 
Posiadają ją wszyscy gracze, więc nie może ona stanowić podstawy do zapewnie-
nia firmie konkurencyjności. Dopiero wiedza zaawansowana umożliwia organi-
zacji bycie konkurencyjną. Wiedza ta jest podstawą do różnicowania i tworzenia 
nowej wiedzy, aby wiedzieć więcej niż rywale i zdobywać przewagę na rynku. 
Wiedza innowacyjna zapewnia rolę lidera w sektorze i zdystansowanie konku-
rencji, jednak jest unikatowa tylko do pewnego momentu. Jak zauważa A. Tiwa-
na, wiedza ta, w miarę jak przyswajają ją konkurenci, staje się z czasem coraz 
powszechniejsza. W procesie przyswajania spada najpierw do poziomu wiedzy 
zaawansowanej, a później staje się już zaledwie wiedzą podstawową – wiedzą, 
którą nabył każdy gracz na danym rynku. Powyższy przykład wyraźnie una-
ocznia, że wiedza jest zasobem dynamicznym. Wiedza nie jest więc statyczna; 
to, co jest dzisiaj wiedzą innowacyjną, w niedalekiej przyszłości będzie wiedzą 
podstawową12. 

11 B. Poskrobko, Wybrane kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrów-
noważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, 
s. 143–144.

12 K. Materska, Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, http://bbc.
uw.edu.pl/Content/3/03.pdf (27.09.2010).
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Tabela 1

Wiedza podstawowa, zaawansowana i innowacyjna

Poziom Opis

Wiedza podstawowa

Podstawowa wiedza konieczna do zajmowania się daną 
działalnością. 
Wiedza, która tworzy barierę wejścia dla nowych przedsię-
biorstw. 
Nie stanowi o przewadze konkurencyjnej.

Wiedza zaawansowana

Zastosowanie jej odróżnia firmę od konkurencji. 
Umożliwia bezpośrednią konkurencję z innymi firmami na tym 
samym rynku, ponieważ dotyczy tej samej grupy klientów. 
Daje firmie możliwość skutecznej konkurencji.

Wiedza innowacyjna
Wyraźnie odróżnia firmę od konkurencji. 
Daje firmie przodującą pozycję w branży. 
Pozwala firmie zmienić reguły gry.

Źródło:  A. Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą: e-biznes i zastosowania CRM, Placet, 
Warszawa 2003, s. 125, w: K. Materska, Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarzą-
dzania wiedzą, http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/03.pdf (27.09.2010).

Współczesne przedsiębiorstwo, aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną 
na dynamicznie zmiennym rynku, musi iść z duchem czasu, a co za tym idzie 
– wprowadzać innowacje i dobrze korzystać z posiadanej wiedzy. W praktyce to, 
jakich zasobów wiedzy przedsiębiorstwo potrzebuje, jest zależne od wielu czyn-
ników, przede wszystkim od specyfiki oraz od etapu rozwoju danej firmy. Coraz 
częściej mamy obecnie do czynienia z tworzeniem wiedzy w organizacji sie-
ciowej. Partnerstwo w sieci to źródło przede wszystkim efektów synergicznych 
w wykorzystywaniu oraz pomnażaniu wspólnych zasobów, w tym wiedzy.

Cechy charakterystyczne organizacji sieciowej

Sieć różni się od tradycyjnej firmy o stabilnej, hierarchicznej strukturze 
tym, że ma płynną, rozproszoną strukturę, jest otwarta na wchodzenie w powią-
zania sieciowe z istniejącymi na rynku i ulegającymi ewolucji w czasie innymi 
organizacjami sieciowymi. Staje się wówczas siecią powiązań funkcjonujących 
w jeszcze większych sieciach, działających na wielu rynkach, w tym o zasięgu 
międzynarodowym. Sieć jest wiązką procesów gospodarczych, a najważniejszy-
mi z nich, ukierunkowanymi na zarządzanie wiedzą na potrzeby klientów, są pro-
cesy innowacji. Podstawowym kryterium przystąpienia i przynależności instytu-
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cji, firm partnerskich do sieci są efekty synergiczne wynikające z ich współpracy 
w wykorzystywaniu wspólnych zasobów, zwłaszcza kapitału intelektualnego 13.

Organizacja sieciowa jest zbiorem rozproszonych przestrzennie firm i jako 
wiązka procesów gospodarczych zmienia swój kształt, skład oraz wielkość, przy-
stosowując dynamicznie swoją działalność do zmian otoczenia rynkowego oraz 
potrzeb i oczekiwań klientów14.

Zasoby niematerialne organizacji sieciowej (rozumiane tu jako wiedza two-
rzona wewnątrz i pozyskiwana z zewnątrz) tworzą powiązania, na podstawie któ-
rych generowana jest wartość dodana procesów gospodarczych15.

Sieci pojawiają się jako struktury organizacyjne, kiedy występuje wiele 
relacji i związków pomiędzy partnerami w przedsiębiorstwie lub na rynku. Są 
one złożone, kompleksowe i wymagają odpowiedniego zorganizowania w czasie. 
Główne cechy organizacji sieciowej można scharakteryzować następująco16:
− komunikacja pomiędzy współpracownikami sieci odbywa się zazwyczaj 

w formie konsultacji, nie zaś wydawania poleceń;
− organizację sieciową charakteryzuje adaptacyjność i elastyczność (rozumiana 

jako zdolność obiektu do ciągłej zmiany kształtu i ewolucji w czasie) w dosto-
sowywaniu jej działalności do niestabilnych warunków otoczenia;

− korzystanie z zasobów uczestników sieci;
− ewolucja sieci w czasie (zarówno zasięgu, jak i zasad funkcjonowania, celów), 

przy uwzględnieniu dobrowolności działania w sieci;
− rdzeń sieci stanowi kapitał intelektualny, możliwości finansowe, innowacyjne 

i marketingowe;
− uczestnicy sieci mają wpływ na rozwój procesów innowacji, mogą się zrzeszać 

z firmami spoza sieci, zmieniać swoje zasoby, strukturę sieci, konkurentów; są 
także kreatorami kultury zaufania;

− organizacja sieciowa określa cele swojej działalności, jednocząc działania jej 
uczestników w realizacji przyjętej, wspólnej strategii rozwoju;

− struktury organizacyjne sieci są raczej heterarchiczne, co polega na rządach 
niektórych elementów rozmieszczonych w różnych punktach sieci i jest rezul-

13 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 59.
14 Ibidem.
15 W.B. Cieśliński, Semiologia sieci wirtualnych, w: M. Dolińska, Innowacje w gospodarce..., 

s. 59–60.
16 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce..., s. 60–61.



121Wiedza w organizacji sieciowej

tatem nałożenia na siebie struktur hierarchicznych zorientowanych zarówno 
horyzontalnie, jak i wertykalnie.

Powiązania sieciowe mogą przybierać różne formy, w tym strukturalizowa-
ne, jak np. alianse strategiczne, konsorcja przedsiębiorstw, spółki joint venture, 
franchising, umowy licencyjne, integracja działań dostawczych, produkcyjnych 
i dystrybucyjnych w zintegrowanym łańcuchu dostaw, koalicje, porozumienia 
o współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, wprowadzanie na rynek nowego 
produktu, a także luźne, czasowe twory organizacyjne. Do organizacji siecio-
wych należą również parki naukowo-technologiczne, klastry, regionalne i krajo-
we systemy innowacji, alianse strategiczne, a także organizacje non profit, takie 
jak kluby innowatorów17.

Proces kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie, w tym w przedsiębiorstwie 
sieciowym

Proces kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie można podzielić na 
cztery fazy, z czego dwie pierwsze mają charakter tradycyjno-klasyczny, a dwie 
pozostałe – sieciowy. Faza pierwsza jest charakterystyczna dla małych polskich 
firm. Następuje w niej stopniowe uczenie się biznesu. W wymiarze psycholo-
gicznym polscy przedsiębiorcy zakładają podświadomie możliwość indywidual-
nego opanowania złożoności biznesu, co dzieje się metodą prób i błędów. Faza 
druga dotyczy dużych przedsiębiorstw, gdzie organizacyjne uczenie się wyzna-
czane jest przez paradygmat strategicznej gry między przedsiębiorstwem a oto-
czeniem, którego narastająca w nieprzewidywany sposób złożoność wymusza 
skokowe przyrosty wiedzy, gromadzonej w sposób zaplanowany i zorganizowa-
ny (w przeciwieństwie do fazy pierwszej). Faza trzecia jest odzwierciedleniem 
procesów globalizacji i usieciowienia przedsiębiorstwa. Jest ona charaktery-
styczna dla korporacji transnarodowych, które pełnią funkcję firmy-integrato-
ra w stosunku do swoich kooperantów pierwszego, drugiego i n-tego stopnia, 
tworząc, zatrzymując i chroniąc korporacyjną wiedzę niejawną (własne patenty, 
wynalazki, wnioski racjonalizatorskie, prawa autorskie itp.). Do kooperantów, 
w sposób stopniowo-falowy, dozowana jest część jawnej wiedzy korporacji (stan-
dardy technologiczne, produkcyjne, logistyczne, specyfikacja techniczna), która 
jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania sieci. W fazie czwartej pojawia 

17 Ibidem, s. 61.
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się model sieciowo-fraktalny, który zakłada: rozproszenie kooperantów, brak fir-
my-integratora, wielość równoległych projektów, przenikanie i krzyżowanie się 
procesów, samodzielność prawno-organizacyjną podmiotów sieci. Jest to układ 
fraktalny, szczególnie przydatny dla małej i średniej wielkości firm, funkcjonują-
cych najczęściej w sektorach zaawansowanych technologii (biotechnologia, bio-
medycyna, przemysł lotniczy, farmaceutyczny, komputerowy, elektroniczny itp.), 
uczestniczących w wielu projektach. Firmy posiadające kluczowe kompetencje 
sterują projektami, natomiast pozostałe są podwykonawcami. Każdy uczestnik 
sieci może odgrywać zarówno rolę firmy-integratora, jak i kooperanta. Procesy 
biznesowe ulegają tutaj dramatycznemu skróceniu, gdyż dyfuzja wiedzy ma cha-
rakter wyspowy18.

dyfuzja wiedzy 

Model pioniersko- 
-przedsi biorczy 

Model klasyczny Model sieciowo- 
 -fraktalny 

Model sieciowo-  
-scentralizowany 

I
linearna

II
kaskadowa 

III
falowa 

IV
fraktalno-projektowa 

Rysunek 2. Fazy dyfuzji wiedzy
Źródło:  opracowanie na podstawie Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 125.

18 Zarządzanie wiedzą..., s. 124–126. 
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Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach sieciowych

Aby przedsiębiorstwo mogło rzeczywiście korzystać z wiedzy i dzięki 
niej zdobywać przewagę konkurencyjną, wiedza jednostek powinna stać się 
wiedzą przedsiębiorstwa. Do takiego stanu rzeczy może doprowadzić proces 
zarządzania wiedzą19.

Tworzenie innowacji wymaga więc nie tylko odpowiednich zasobów wie-
dzy, ale także sprawnych oraz efektywnych sposobów zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie. 

Zarządzanie wiedzą to proces, który20:
− musi mieć charakter kompleksowy;
− musi zamieniać aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny;
− musi być wspierany przez następujące czynniki: przywództwo, kulturę organi-

zacyjną, technologię i system pomiarowy;
− musi łączyć ze sobą ludzi, a dokładniej tych, którzy posiadają wiedzę, z tymi, 

którzy jej potrzebują;
− musi być hybrydowym połączeniem ludzi i technologii.

Warto zdać sobie sprawę z tego, iż zarządzanie wiedzą nie przynosi goto-
wej recepty, którą należy wykupić. Jego podstawowym założeniem jest to, że 
przedsiębiorstwa muszą zarządzać wiedzą lepiej, ale muszą to robić własnymi 
sposobami21. Każde przedsiębiorstwo jest bowiem inne i jak się okazuje, moż-
na posiadać określone know-how w postaci narzędzi i metod zarządzania, ale 
dopiero pewien sposób posłużenia się nimi, zależny oczywiście od specyfiki 
procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie, może okazać się źródłem 
sukcesu. Wiadomo jednak, iż przedsiębiorstwo powinno stale się uczyć. Uczenie 
się zwiększa dzielenie się informacją, komunikację, zrozumienie i jakość decyzji 
podejmowanych w organizacji. Innymi słowy, organizacja ucząca się to organiza-
cja zdobywająca i implementująca wiedzę w strukturach, produktach, procesach 
i praktykach organizacyjnych22.

19 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 
2007, s. 41.

20 W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 
2004, s. 95.

21 B. Gladstone, Zarządzanie wiedzą. Knowledge management, Petit, Warszawa 2004, s. 207.
22 A. Zaliwski, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000, s. 28.
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Zarządzanie wiedzą w procesach innowacji realizowanych w sieci odbywa 
się następujący sposób23:
1. Pozyskiwanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych sieci. Odbywa 

się ono przez nawiązywanie współpracy z firmami, które stają się kolejnymi 
partnerami sieci, dysponującymi niezbędnymi, uzupełniającymi kompetencja-
mi w stosunku do dotychczasowych. Dostawcami wiedzy wykorzystywanej 
w procesach innowacji mogą być instytucje sfery B+R, uniwersytety, firmy 
specjalizujące się w transferze rozwiązań innowacyjnych, a także parki nauko-
wo-technologiczne, klastry, przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych, 
samorządowych. Sposobem na pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz jest zatrud-
nianie specjalistów oraz wykształconych, posiadających zdolności twórcze 
pracowników w firmach sieci, a także współpraca w obrębie sieci pomiędzy 
firmami o dużym potencjale innowacyjnym. Wiedza może być pozyskiwana 
w obrębie sieci przez jej firmy partnerskie z wykorzystaniem benchmarkingu, 
podczas organizowania wspólnych wystaw, targów, prezentacji, szkoleń, spot-
kań integracyjnych itp.

2. Tworzenie i rozwijanie wiedzy przez współdziałanie dotyczące wiedzy nowej 
dla partnerów sieci, do tej pory nieistniejącej, bądź przez nich jeszcze niewy-
korzystywanej. Dokonuje się to w trakcie prowadzenia wspólnie przez wyspe-
cjalizowane firmy sieci prac B+R, realizowania strategii, projektów naukowo-
-badawczych, ekspansji na nowe rynki, także zagraniczne.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy odbywa się w firmach partnerskich 
sieci, które mają dostęp do określonych, wspólnych zasobów wiedzy i mogą 
korzystać z nich na potrzeby innowacji.

4. Przepływ wiedzy następuje w trakcie współpracy partnerów sieci w realizowa-
nym procesie innowacji i może się dokonywać za pośrednictwem dokumentów, 
ludzkich umysłów, opracowań, odpowiednich struktur organizacyjnych, syste-
mu informatycznego i oprogramowania funkcjonującego w obrębie sieci. Odby-
wa się podczas przygotowywania wspólnych planów, raportów, rozwiązywania 
problemów, opracowywania i realizacji wspólnych projektów, w trakcie transfe-
ru rozwiązań innowacyjnych, również podczas rozmów i dyskusji, szkoleń, ko-
rzystania z konsultingu, a także w czasie spotkań formalnych i nieformalnych, 
kiedy zachodzi przekazywanie wiedzy dotyczącej innowacji. Promocja inno-

23 M. Dolińska, Innowacje…, s. 95–96.
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wacji i sprzedaż innowacji w obrębie sieci lub na rynkach jej firm partnerskich 
sprzyja rozproszeniu się wiedzy wykorzystywanej w innowacjach.

Koncepcja zarządzania wiedzą w procesach innowacji, które są wdrażane 
w przedsiębiorstwie funkcjonującym w sieci, wyjaśnia proces budowy i podno-
szenia wartości wiedzy posiadanej, stosowanej i wspólnie tworzonej z partnera-
mi sieci24.

Wzrost wartości wiedzy podczas współpracy partnerów w sieci dotyczy25:
− pozyskiwania (z wewnątrz i spoza sieci), przepływu (dystrybucji), gromadze-

nia wiedzy jawnej i cichej;
− wykorzystywania dostępnej w sieci komplementarnej w stosunku do siebie 

wiedzy partnerów (każdy z nich korzysta z posiadanej, pozyskanej i rozwija-
nej w sieci wiedzy);

− rozwoju wiedzy, tj. tworzenia, uzupełniania i łączenia istniejącej lub nowej 
wiedzy.

Efekt sieciowy i efekt synergiczny, czyli główne zalety przynależności 
do sieci

Podstawową przesłanką przynależności do sieci jest możliwość ciągłego po-
zyskiwania wiedzy niejawnej, co jest możliwe dzięki synergii wiedzy sieci funk-
cjonującej na zasadzie: „im więcej wiedzy niejawnej dostarczasz do sieci, tym 
więcej jej otrzymujesz”. Jest to swoiste perpetuum mobile sieci. Wiedza niejawna 
(kluczowa, rzadka, oryginalna) ulega w sieci szybkiej akumulacji i pomnażaniu. 
Kto zatrzymuje wiedzę dla siebie, musi się liczyć z następującymi konsekwencja-
mi: dewaluacją wiedzy, niemożnością pełnego jej spożytkowania i konkurencyj-
nym, sieciowym pomnażaniem i wzbogacaniem wiedzy26.

W przypadku wielu produktów i usług mamy do czynienia ze zjawiskiem 
nazywanym przez ekonomistów efektem sieciowym. Zwykle im większa popu-
larność produktów, tym bardziej rośnie ich wartość. Rosnące przychody i efek-
ty sieciowe zaczynają dominować w modelach biznesowych, korzyści zakre-
su i korzyści sieci zastępują korzyści skali. Co ciekawe, zmiany tej nie potrafi 
zrozumieć większość starych przedsiębiorstw. Rosnące przychody zależą coraz 
bardziej od ścieżki rozwojowej. Konkurentom bardzo trudno jest dogonić firmę, 

24 Ibidem, s. 97.
25 Ibidem, s. 99, 102.
26 Zarządzanie wiedzą…, s. 121.
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która wcześniej od nich zaczęła korzystać z zasobów zwiększających przychody, 
w tym wykorzystywać współpracę z innymi firmami w sieci27.

Organizacje w sieci dzięki wspólnej wiedzy wszystkich organizacji siecio-
wych działają dużo bardziej efektywnie i elastycznie niż te same organizacje 
działające osobno. Można to przyrównać do efektu synergicznego. Reakcja na 
zmianę sytuacji jest bardziej inteligentna. Sieci, dzięki swojemu zróżnicowaniu, 
również szybciej się uczą i łatwiej adaptują wiedzę. Czasami, ze względu na róż-
nice kulturowe, mogą występować pewne bariery w działaniu, jednak większość 
firm i tak decyduje się na współpracę w sieci28.

Kreacja sieci w organizacjach ma niewątpliwie wiele zalet. Warto jeszcze 
pamiętać o pewnych mankamentach. Przede wszystkim podmioty gospodarcze 
uczestniczą w wielu sieciach wiedzy, stąd częste są zapytania o lojalność siecio-
wą. Kolejnym słabym ogniwem sieci mogą być długofalowe procesy nierówno-
miernej, asynchronicznej wymiany wiedzy niejawnej, co doprowadza do asyme-
trii wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym29.

Zakończenie

Przynależność do sieci to domena przedsiębiorstw innowacyjnych, uczą-
cych się, które są gotowe zarządzać zasobami wiedzy w swoim przedsiębiorstwie 
w sposób konkurencyjny. Wiedza jest kluczowym czynnikiem sukcesu przedsię-
biorstwa, które jest zmuszone „podążać za modą” ku nowoczesności, niejedno-
krotnie wyprzedzając zamysły konkurencji. Zarządzanie wiedzą w sieci to nie-
wątpliwie proces trudny i konieczny zarazem, trend rodzący nowe możliwości, 
posiadający bez wątpienia szereg zalet, czasami jednak rodzący także pewne za-
grożenia. Każde z przedsiębiorstw dziś działających na rynku stawia sobie za cel 
wypracowanie pewnego optimum kreacji, pozyskiwania i udostępniania wiedzy 
w ramach przedsiębiorstwa sieciowego.

27 A. Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą: e-biznes i zastosowanie CRM, Placet, War-
szawa 2003, s. 27–28.

28 http://czasfranczyzy.pl/54/Artykul.aspx (18.05.2011). 
29 O asymetrii wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym można się dowiedzieć więcej z artykułu: 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/829.



127Wiedza w organizacji sieciowej

KNOWLEDGE IN NETWORK ORGANIZATION

Summary

Nowadays, we deal more and more with networking in the enterprises. This article 
attempts to define: a resource of knowledge, the characteristics of knowledge, network 
organization and the advantages connected with the creation of knowledge in network 
organization. The author tries to find an answer to the following questions: what kind of 
knowledge we currently need in our enterprises, mainly according to the network com-
panies; how the process of creating knowledge should be conducted in the company and 
how to manage the knowledge in network organizations.

Translated by Małgorzata Smolska
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NA PSZENICĘ KONSUMPCYJNĄ NA RYNKU FOREX

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykłady anomalii w rozkładzie stóp zwrotu na gieł-
dach papierów wartościowych na świecie, w oparciu o przegląd literatury. Ponadto wy-
kazano, że w przypadku kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną notowaną 
na rynku Forex także występują anomalie rozkładu stóp zwrotu, zauważono bowiem, 
że stopy zwrotu oraz wartości współczynnika zmienności dla danego waloru w przy-
padku ostatnich czterech godzin handlu są wyraźnie wyższe niż we wcześniejszych 
godzinach .

Wprowadzenie

Teza o efektywności rynku kapitałowego nawet w swej słabej formie sta-
nowi, że badanie historycznych stóp zwrotu walorów nie powinno dostarczać 
użytecznych informacji, które pozwolą na skuteczne prognozowanie stóp zwrotu 
w przyszłości1. Jednak w literaturze przedmiotu można znaleźć liczne przykłady, 
które stoją w sprzeczności z powyższym poglądem. Podstawa, na której można 
jednak z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać, jak będzie kształtować 
się kurs walorów notowanych na rynku kapitałowym, mogą w jakimś stopniu sta-
nowić między innymi anomalię rozkładu stóp zwrotu w czasie. Jednym z przy-
kładów jest „efekt miesiąca w roku”, zwany również „efektem stycznia”. Bada-

1 A. Szyszka, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, 
„Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 12.
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nia w tym zakresie przeprowadziło wielu badaczy2. Prowadzą one do wniosku, 
że stopy zwrotu z akcji notowanych na giełdach amerykańskich i europejskich 
w styczniu są na ogół znacząco wyższe niż w pozostałych miesiącach, co po-
zwala na wykorzystywanie tej zależności w celu prognozowania przyszłych stóp 
zwrotu w styczniu. Innym przykładem, który jest sprzeczny z hipotezą o efek-
tywności rynku kapitałowego w słabej formie, są badania przeprowadzone przez 
R.A. Ariela, w których wskazał na znaczącą różnicę pomiędzy rozkładem stóp 
zwrotu w ciągu miesiąca3. Zauważył, że cały skumulowany wzrost rynku papie-
rów wartościowych, jakimi są akcje notowane na rynku amerykańskim, nastąpił 
w pierwszych połowach miesięcy, co także jest podstawą do rozważań nad prze-
widywaną stopą zwrotu z inwestycji w akcje. Mianowicie pozwala to na wy-
korzystanie tej zależności do podejmowania decyzji spekulacyjnych. Kolejnym 
przykładem, który pozwala na przewidywanie kierunku zmian na rynku giełdo-
wym na podstawie danych historycznych, jest tak zwany „efekt dnia w tygodniu”, 
który zakłada, że różnice między stopami zwrotu w poszczególnych dniach ty-
godnia są różne. W licznych badaniach wykazano, że przeciętne poniedziałkowe 
stopy zwrotu na rynku amerykańskim są znacznie niższe od przeciętnych stóp 
zwrotu w pozostałych dniach tygodnia4. Kolejnym przykładem anomalii w roz-
kładzie stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe, który poruszono w ni-
niejszym artykule, jest tak zwany „efekt godziny w dniu”. W literaturze można 
odnaleźć wiele przykładów na badanie zależności pomiędzy kształtowaniem się 
cen akcji a stopami zwrotu w ciągu godziny czy kwadransa5. Badania te mówią, 
że stopy zwrotu w poszczególnych godzinach handlu papierami wartościowymi 
są różne i w wielu przypadkach powtarzalne, co może być podstawą do ich wyko-
rzystania jako jednego z narzędzi technicznych w procesie decyzyjnym.

2 E. Fama, Efficient Capital Markets II, „Journal of Finance”, No. 5, December 1991; 
R.A. Haugen, J. Lakonishok, The Incredible January Effect, Dow Jones–Irwin, Homewood 1988; 
E. Dimision, Stock Market Anomalies, Cambridge University Press, Cambridge 1988; M.N. Glu-
tekin, N.B. Glutekin, Stock Market Seasonality: International Evidence, „Journal of Financial 
Economics” 1983, No. 12; M.R. Reinganum, The Anomalous Stock Market Behavior of Small 
Firms in January, „Journal of Financial Economics”, June 1983.

3 R.A. Ariel, Monthly Effect in Stock Returns, „Journal of Financial Economics”, March 1987.
4 K.R. French, Stock Returns for the Weekend Effect in Stock Returns, „Journal of Finance”, 

June 1985; D.K. Keim, R.F. Stambaugh, A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Re-
turns, „Journal of Finance”, June 1985; R.J. Rogalski, New Findings Regarding Day-of-the-Week 
Returns over Trading and Non-trading Periods, „Journal of Finance”, December 1984; M. Smir-
lock, L. Starks, Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns, „Journal of Financial 
Economics”, September 1986.

5 M. Smirlock, L. Starks, Day-of-the-Week…; L. Harris, A Transaction Data Study of Weekly 
and Intradaily Patterns in Stock Returns, „Journal of Finance”, June 1985.
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W przytoczonych powyżej przykładach anomalii w rozkładzie stóp zwrotu 
należy zwrócić uwagę na to, że badania przeprowadzono w oparciu o dane po-
chodzące z giełd papierów wartościowych. Uwzględniając dorobek literatury za-
gadnienia, należy zauważyć, że w zasadzie brak jest wyczerpujących opracowań 
dotyczących anomalii odnośnie do rynku kontraktów terminowych. W związku 
z powyższym na podstawie badań własnych podjęto próbę wskazania na wystę-
powanie znaczących wahań notowań kontraktów terminowych na przykładzie 
kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną rynku Forex w układzie 
godzinowym.

Przebieg i wyniki badań

Do badań wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące kształtowania się cen 
zamknięcia kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną, w układzie go-
dzinowym od 27 stycznia 2010 roku do 9 listopada 2010 roku. Łącznie badaniem 
zostało objętych 200 dni, w czasie których odbywał się handel danym walorem. 
Z racji tego, że obrót badanym kontraktem terminowym odbywał się od godzi-
ny 01:35 do 19:35, oraz że między godziną 13:35 a 15:35 handel kontraktami na 
pszenicę był niewielki, notowania z tego dwugodzinnego czasu wyłączono z ba-
dań. Do analizy wykorzystano zatem próbę składającą się z 3200 godzinowych 
notowań kursów kontraktu na pszenicę konsumpcyjną. Kształtowanie się ceny 
zamknięcia w poszczególnych godzinach, a także wolumen transakcji przedsta-
wiono na rysunku 1.

Rysunek 1.  Kurs kontraktu terminowego na pszenicę konsumpcyjną oraz wolumen obro-
tu kontraktami od 27.01 do 9.11.2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie platformy transakcyjnej XTB.
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Na podstawie wykresu można zauważyć, że notowania badanego waloru 
wykazywały znaczące wahania. Ponadto widoczny jest cykliczny wzrost obro-
tów oraz cen w godzinach popołudniowych. Stopy zwrotu kontraktu termino-
wego na pszenicę konsumpcyjną notowaną na rynku Forex przedstawiono na 
rysunku 2. Prezentuje on stopy zwrotu z zajęcia pozycji długiej na kontrakcie 
terminowym na pszenicę konsumpcyjną, zgodnie z ceną zamknięcia w pierwszej 
godzinie kwotowania kontraktu danego dnia, czyli na godzinę 1:35. Stopy zwrotu 
z zainwestowanego kapitału w poszczególnych godzinach handlu obliczono we-
dług następującego wzoru:

0

0

P
PPR t

t

gdzie:
Rt – stopa zwrotu w danej godzinie,
Pt – cena zamknięcia w danej godzinie,
P0 – cena zamknięcia w pierwszej godzinie handlu.

Stopy zwrotu z inwestycji w poszczególnych godzinach odnoszą się więc do 
zmian dziennych. W związku z tym godzina 1:35 stanowić będzie zawsze 0%. 
Takie przedstawienie pozwoli na zobrazowanie, jak będzie zmieniać się stopa 
zwrotu w zależności od czasu utrzymywania danej pozycji na rynku. Analizując 
rysunek 2, należy podkreślić, że w godzinach od 1:35 do 12:35 stopy zwrotu z da-
nego waloru są stosunkowo stabilne i wahają się w przedziale od -3,0 do 5,4%. 
Ich poziom można uznać za stosunkowo niski, a otrzymywane stopy zwrotu po 
uwzględnieniu spredu transakcyjnego nie pozwolą na uzyskiwanie ponadprze-
ciętnych wyników, które wystarczająco zadowoliłyby inwestora. W przypadku 
przedziału między godziną 16:35 a 19:35 stopy zwrotu wykazywały znacznie 
wyższe wartości od stóp zwrotu uzyskiwanych w godzinach 1:35 a 12:35. Miano-
wicie zmiany te wynosiły od -10,0 do 8,4%. Taka sytuacja oznacza, że z punktu 
widzenia inwestora otwarcie pozycji od pierwszej godziny obrotu kontraktem 
terminowym na pszenicę danego dnia i utrzymywanie jej aż do ostatniej godziny 
notowania tego samego dnia dawało szansę na uzyskanie wyższej stopy zwrotu 
z inwestycji, ale również ryzyko wyższej straty.
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Rysunek 2.  Stopy zwrotu z kontraktu terminowego na pszenicę konsumpcyjną w ukła-
dzie godzinowym (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie platformy transakcyjnej XTB.

Wykorzystano współczynnik zmienności jako miary statystycznej pozwa-
lającej określić poziom zmienności notowań kontraktu terminowego na pszeni-
cę konsumpcyjną w określonych przedziałach czasu. Do obliczeń wykorzystano 
znany wzór6:

x
sV

gdzie:
V  – współczynnik zmienności,
s  – odchylenie standardowe,
x  – średnia arytmetyczna.

Ze względów metodycznych obiekt badań podzielono na dwie grupy zgod-
nie z wcześniej zaobserwowanym rozkładem stóp zwrotu w zależności od okresu 
utrzymywania danej pozycji. Pierwsza grupa obejmowała obserwacje z badane-
go okresu między godziną 1:35 a 12:35, druga grupa obejmowała obserwacje od 
godziny 16:35 do 19:35. Dla obserwacji w grupach z okresu badawczego obliczo-
no wartości współczynnika zmienności. Otrzymane wyniki przedstawiono na 
rysunku 3. 

6 M. Sobczyk, Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
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Rysunek 3.  Współczynniki zmienności w poszczególnych grupach w okresie 
badawczym 

Źródło: opracowanie własne.

Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, że wartości współczyn-
nika zmienności w okresie objętym badaniem w grupie drugiej były zazwyczaj 
wyższe niż w grupie pierwszej. Jak wynika z obliczeń, tylko w przypadku 10 dni 
objętych obserwacją współczynnik zmienności w grupie drugiej był niższy niż 
w grupie pierwszej, co oznacza, że w przypadku 95% obserwacji zmienność mię-
dzy godziną 1:35 a 12:35 była niższa niż między 16:35 a 19:35. Idąc dalej, należy 
stwierdzić, że zmienność w pierwszym przedziale notowań wahała się od 0,2 
do 5,4%, a w przypadku drugiego przedziału współczynnik zmienności wahał 
się od 0,2 do 14,7%. Taki stan rzeczy pozwala stwierdzić, że na dzienną stopę 
zwrotu z kontraktu terminowego miały wpływ przede wszystkim ruchy cenowe 
w godzinach popołudniowych. 

Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych można stwierdzić, że 
w przypadku kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną notowania 
ich kursu osiągają najwyższy poziom zmienności między godziną 16:35 a 19:35 
danego dnia, co ma decydujący wpływ na dzienną stopę zwrotu. Można także 
uznać, że to zjawisko jest kolejnym przykładem anomalii stóp zwrotu, z tym że 
dotyczy ono rynku kontraktów terminowych. 

W związku z tym inwestor może wykorzystać zmienność w ostatnich czte-
rech godzinach handlu do większego pomnażania swojego kapitału, w przypadku 
dominacji właściwych przewidywań ruchów cen. Dodatkowym atutem w przy-
padku inwestowania w kontrakty terminowe jest to, że inwestor może zarabiać 
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zarówno na spadkach, jak i wzrostach kontraktów w zależności od tego, kiedy 
i jaką zajmie pozycję na rynku. W związku z tym wyniki uzyskiwane przez in-
westora przy użyciu przedstawionej anomalii w rozkładzie stóp zwrotu dla kon-
traktu terminowego na pszenicę konsumpcyjną mogą się poprawiać.

ANOMALIES IN THE DISTRIBUTION OF WHEAT FUTURES QUOTATION 
ON THE FOREX MARKET

Summary

This article presents chosen examples of anomalies in the distribution of rates of 
return on the stock exchanges in the world, based on a review of literature. Moreover, 
author has shown that in the case of futures contracts on feed wheat listed on the Forex 
market there are also anomalies in the distribution of rates of return. It was noted that 
the rate of return and the coefficient of variation for a given asset in the last four hours of 
trading are significantly higher than in the rest of the day.

Translated by Rafał Balina 
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ZNACZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 
W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Streszczenie

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było uznać 
społeczeństwo za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyj-
na, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich członków społeczeństwa jako 
odbiorców indywidualnych i jako pracowników. W przypadku rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego jedną z barier rozwoju jest edukacja społeczeństwa. Badania przeprowa-
dzone w Polsce wskazują na sektor usług bankowych i finansowych jako wiodący w roz-
woju wykorzystania nowych technologii informatycznych. Pośrednicy finansowi stali 
się instytucjami wprowadzającymi innowacyjne metody przekazywania, przetwarzania 
i gromadzenia informacji oraz upowszechniania wiedzy z tym związanej w społeczeń-
stwie. Dla funkcjonowania pośredników finansowych niezbędne stało się wykształcenie 
u klientów umiejętności bezpiecznego logowania się do systemów bankowych, wykony-
wania operacji przelewów, zakładania lokat, otwierania, zamykania kont, zatwierdzania 
transakcji. Ważnym elementem edukacji wykonywanej przez instytucje pośrednictwa 
finansowego, niezbędnym w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, stała się eduka-
cja prawna, uczulenie obywateli na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z no-
woczesnych technologii. Klienci dysponując na bieżąco danymi statystycznymi, ocena-
mi eksperckimi mogą podejmować najbardziej racjonalne decyzje dotyczące finansów, 
z drugiej strony doradcy, pracownicy pośredników finansowych poprzez Internet mają 
stały kontakt z informacją produktową, centrum obsługi klienta, dostęp do bazy da-
nych. Stworzono doskonale funkcjonującą sieć usług, baz wiedzy, przez co instytucje 
pośrednictwa finansowego stały się jednym z najważniejszych elementów społeczeń-
stwa informacyjnego .
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Wprowadzenie

Powstanie społeczeństwa informacyjnego, jako kolejnego etapu rozwoju spo-
łecznego, możemy datować na drugą połowę XX wieku. Daniel Bell w 1973 roku 
sformułował główne cechy społeczeństwa informacyjnego, wskazując na domi-
nację naukowców i specjalistów oraz na wzrost znaczenia wiedzy postrzeganej 
jako źródło innowacji. Opisał koncepcję społeczeństwa postindustrialnego, któ-
re znamionuje dominacja sektora usług, finansów i ubezpieczeń oraz tworzenie 
technologii intelektualnych, jako podstaw podejmowania decyzji1.

Marc Uri Porat w swoim raporcie z 1977 roku podzielił sektor informacyjny 
na trzy kategorie:
– finanse, ubezpieczenia i rachunkowość,
– informacja kulturalna,
– informacje wiedzy: patenty, zarządzanie, doradztwo.

Można przyjąć, że wskazane wyżej grupy zawodowe tworzą fundament 
społeczeństwa informacyjnego2. Jednocześnie termin „społeczeństwo informa-
cyjne” określa społeczeństwo, w którym jednostki, jako konsumenci i pracowni-
cy, intensywnie wykorzystują informację. 

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było 
uznać społeczeństwo za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć teleko-
munikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich członków spo-
łeczeństwa jako odbiorców indywidualnych i jako pracowników. Umożliwiają to 
zasoby informacyjne dostępne publicznie, a także zasoby ograniczone w dostępie 
ogólnym, ale wykorzystywane w przedsiębiorstwach w procesie przepływu in-
formacji, podejmowania i realizacji decyzji.

Niezbędna w tworzeniu społeczeństwa informatycznego jest powszech-
ność korzystania z komputerów. Prawie 70% gospodarstw domowych w Polsce 
w 2010 roku posiadało przynajmniej jeden komputer, a liczba osób korzystają-
cych z komputerów w Polsce wynosiła 19,8 mln. Wśród tych osób odnotowano 
16,7 mln regularnych użytkowników komputerów3. 

Ważnym aspektem w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdolność 
do przyswojenia umiejętności wykorzystywania środków masowej komunikacji 

1 G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. PTI, Katowice 2005, s. 10.
2 A. Mattelart, M. Mattelart, Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa–Kraków 2001, s. 98.
3 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006–2010, 

www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm (1.12.2010).
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i informacji. Sprawne użytkowanie zdobyczy techniki i posługiwanie się nowo-
czesnymi technologiami warunkuje dalszy rozwój społeczny i techniczny. Decy-
dująca rola poziomu wykształcenia społeczeństwa i przygotowania do realizacji 
nowych zadań musi być rozumiana jako nabycie umiejętności przekształcania 
dostępnych informacji. Zasadniczym zasobem gospodarczym skumulowanym 
w bazach danych, jak i społecznym potencjale intelektualnym jest zasób wiedzy 
i sposób jej wykorzystania4. Tworzenie systemu budowania wiedzy, systemów 
budowania i dostępu do baz danych jest podstawowym wymogiem cywilizacji 
informacyjnej mającej na celu wykształcenie człowieka posiadającego umiejęt-
ności kreowania informacji. Informacja i wiedza jest produktem, a umiejętność 
jej pozyskania, często z ogólnie dostępnych baz danych, może decydować o suk-
cesie lub porażce firmy, produktu, projektu. W ten sposób informacja stała się 
towarem posiadającym określoną wartość oraz cenę. Elementem niezbędnym 
umożliwiającym swobodny dostęp do informacji jest Internet. W 2010 roku 64% 
gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu w domu5.

Pośrednicy finansowi w społeczeństwie informacyjnym

Same informacje, nawet te, do których dostęp jest nieograniczony, nie two-
rzą społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, że decydującą rolę w tworze-
niu społeczeństwa informacyjnego mają instytucje, które poprzez uruchamianie 
specyficznych usług, tworzenie nowych możliwości stymulują kierunki rozwo-
ju. Dominacja sektora usług, a w szczególności sektora finansów i ubezpieczeń, 
w zastosowaniu technologii informatycznych stworzyła podstawy praktycznego 
wykorzystania nowoczesnych technologii. Pośrednicy finansowi stali się wiodą-
cymi instytucjami wprowadzającymi innowacyjne metody przekazywania, prze-
twarzania i gromadzenia informacji oraz upowszechniania wiedzy z tym zwią-
zanej w społeczeństwie. W 2010 roku 80% badanych przedsiębiorstw wymieniło 
usługi bankowo-finansowe jako główny cel korzystania z Internetu. W tym sa-
mym roku 85% przedsiębiorstw korzystało z usług bankowych przez Internet6.

Wprowadzenie technik informatycznych wymusiło analizę funkcjonalną 
instytucji pośrednictwa finansowego poprzez dokonanie algorytmizacji proce-

4 Raport KBN, Cel i kierunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://kbn.icm.
edu.pl/cele/index1.html (28.11.2000).

5 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
6 Ibidem.
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dur, obiegu dokumentów i procesów zarządzania. Wykorzystanie możliwości 
technicznych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego pozwala na określenie 
opłacalności stosowanych rozwiązań w poszczególnych rodzajach działalności 
gospodarczej. Badania wykazały, że wprowadzenie systemów informatycznych 
do instytucji pośrednictwa finansowego spowodowało oszczędności w kosztach 
dystrybucji przy transakcjach bankowych wynoszące 89%, przy opłacaniu ra-
chunków 67%, przy wydawaniu polis ubezpieczeniowych 50%7. 

W ramach wykorzystania technologii informatycznych instytucje pośred-
nictwa finansowego podjęły działania zmierzające do uproszczenia i usprawnie-
nia rozliczeń międzybankowych, wprowadzenia jednakowych reguł dotyczących 
uznawania dokumentów, w tym poleceń potwierdzeń przelewów, kopii rachun-
ków itp. Powstał system uwierzytelniania i honorowania kart bankowych. Sku-
tecznie przeprowadzono stymulację rozwoju transakcji bezgotówkowych. Pro-
mowany jest rozwój systemów wykorzystujących karty mikroprocesorowe oraz 
elektroniczne rozliczenia drobnych płatności, takich jak opłaty parkingowe, bilety 
komunikacji miejskiej, bilety wstępu, automaty z artykułami konsumpcyjnymi. 
Przeprowadzono unifikację standardów kart inteligentnych w celu rozszerzenia 
ich funkcji, jak i ograniczenia liczby ich typów. 

Skutecznie rozwija się ograniczenie płatności gotówkowych firm na rzecz 
swoich pracowników. Zastępują je przelewy bankowe wykonywane w formie 
elektronicznej. Dzięki temu uzyskano znaczące oszczędności w działaniu przed-
siębiorstw. Wprowadzenie dokumentów elektronicznych do powszechnego użycia 
w rozliczeniach bankowych spowodowało szybki rozwój współpracy pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi oraz rozwój usług zakupów na odległość i handlu 
elektronicznego. O ile powszechne zastosowanie teleinformatyki w handlu de-
talicznym jest uwarunkowane szeregiem czynników (między innymi koniecz-
nością rozbudowania sieci dostępowych), o tyle w relacjach pomiędzy podmio-
tami gospodarczymi w handlu elektronicznym nie ma żadnych barier rozwoju8. 
Istotną cechą strategii rozszerzenia dystrybucji poprzez Internet jest możliwość 
scedowania na dostępne bazy wiedzy elementu informacyjnego wskazującego na 
ofertę pośrednika finansowego, dotarcie z ofertą do możliwie największej grupy 
potencjalnych klientów i dopasowanie oferty do oczekiwań klienta.

Rozwój technologii, jak i nowych produktów bankowych wymusza na 
uczestnikach rynku stosowanie nowoczesnych systemów wymagających okre-

7 Raport KBN, Cel i kierunek...
8 Ibidem.
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ślonego poziomu wiedzy nie tylko od dostawcy produktu czy usługi, ale również 
od odbiorcy. 

Instytucje pośrednictwa finansowego odgrywają ważną rolę w rozwoju 
i edukacji społeczeństwa informacyjnego. Aktywni pośrednicy finansowi, któ-
rymi są banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i spółki leasingowe, przedstawiając 
swoją ofertę, wykorzystują wszystkie możliwe metody komunikacji z klientami. 
Kontakt z klientami nawiązywany jest poprzez pocztę elektroniczną, komuni-
katy SMS, uwierzytelnianie operacji dokonywane jest poprzez podpis elektro-
niczny, kody przesyłane telefonicznie lub generowane przez tokeny. Współczesne 
instytucje pośrednictwa finansowego wspierają kontakt z klientem poprzez ser-
wisy internetowe. W roku 2010 dostęp do Internetu mało 99,6% przedsiębiorstw 
prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową, a 76% firm prowadziło 
własne serwisy internetowe9. Poszerzenie bazy dystrybucji produktów pośred-
ników finansowych tworzy swoistą dźwignię rozwoju rynku. Przedsiębiorstwa 
pośrednictwa finansowego to najbardziej skomputeryzowany sektor gospodar-
ki. W 2009 roku z komputerów korzystało 91%, a w 2010 roku 95% pracowni-
ków sektora. Również wykorzystanie sieci lokalnych LAN wynosiło 92% i było 
o 23% większe od średniej krajowej10. Na uwagę zasługuje elektroniczna i auto-
matyczna wymiana informacji wewnętrznej, która w sektorze przedsiębiorstw 
finansowych jest najbardziej rozbudowana, przy czym instytucje te korzystają 
z wydzielonych systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, 
łącznie z korzystaniem ze wspólnych baz danych, elektroniczną wymianą infor-
macji oraz kompatybilnością systemów informatycznych. 

Badania przeprowadzone w Polsce przez GUS w 2009 i 2010 roku wska-
zują na sektor usług bankowych i finansowych jako wiodący w rozwoju wyko-
rzystania nowych technologii informatycznych, przez co przyczynia się on do 
rozwoju całego społeczeństwa jako społeczeństwa informacyjnego. Instytucje 
pośrednictwa finansowego wykreowały nowe powszechne produkty, takie jak 
karty płatnicze, które dzięki rozbudowanym systemom przepływu informacji, 
odpowiednim programom, określonym zasadom rozliczeń stały się powszech-
nym środkiem zastępującym pieniądz gotówkowy. Powstanie tego produktu spo-
wodowało zmianę sposobu funkcjonowania społeczeństwa poprzez nową formę 
dokonywania płatności za towary. Umożliwiło większą swobodę przemieszcza-

9 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
10 Ibidem.
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nia się ludzi i towarów. Karta płatnicza wyparła z rynku czeki podróżne, całko-
wicie zmieniła system płatności w handlu oraz dostęp do gotówki zgromadzonej 
na koncie bankowym. Powstała infrastruktura umożliwiająca dokonywanie za 
pomocą kart płatniczych płatności za towary i usługi, pobieranie gotówki. Na-
stąpił szybki rozwój produktu, kolejno instytucje finansowe wprowadzały nowe 
generacje kart płatniczych o wyższym poziomie zabezpieczeń, wygodniejszych 
w użyciu. Niezależnie od rozwoju systemu po stronie pośredników finansowych 
powstały usługi towarzyszące – obsługa techniczna urządzeń, logistyka. Rów-
nolegle udoskonalano czytniki kart stosowane w handlu. W niezbędnej edukacji 
technicznej uczestniczyli zarówno pracownicy instytucji pośrednictwa finanso-
wego, jak też klienci i sprzedawcy. Przy stosowaniu kart płatniczych niezbędne 
było wykształcenie pracowników obsługujących infrastrukturę techniczną oraz 
przekazanie klientom umiejętności obsługi terminali, korzystania z bankomatów, 
urządzeń zbliżeniowych.

Proponowane przez pośredników finansowych usługi są stale modyfikowa-
ne i udoskonalane, urządzenia stosowane w systemie uzyskują nowe funkcje, np. 
bankomaty wyposażane są w funkcje wpłatomatów. Powstały bankomaty pozwa-
lające na wypłatę gotówki bez stosowania kart płatniczych. Wprowadzanie kolej-
nych produktów, nowych funkcji prowadzi do ciągłej edukacji technicznej klien-
tów. Same instytucje bankowe również podlegają szybkim przeobrażeniom. 

Rola wirtualnych pośredników finansowych 
w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Powstały banki wirtualne – internetowe, szybki rozwój tych instytucji oraz 
wygoda korzystania z ich usług wymusiły na pozostałych uczestnikach rynku, 
bankach tradycyjnych, utworzenie własnych oddziałów internetowych. Rozwój 
bankowości internetowej pozwolił na zwiększenie sprzedaży oraz dostępności 
usług bankowych. Zmieniła się rola stacjonarnych placówek bankowych. Tra-
dycyjne banki w odpowiedzi na nowe wyzwania wprowadziły własne oddzia-
ły internetowe, internetowy dostęp do kont i produktów bankowych. Utworzo-
no stanowiska doradców mobilnych korzystających poprzez Internet z pełnej 
łączności z placówkami macierzystymi, docierających bezpośrednio do klienta 
w miejscu jego zamieszkania, w miejscu pracy. Doradcy mobilni mogą poza pla-
cówką bankową przedstawiać i modyfikować swoją ofertę, dostosowując ją do 
potrzeb klienta.
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Internet jest doskonałym ośrodkiem działania towarzystw ubezpieczenio-
wych, emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa prezentują po-
przez Internet swoje produkty i usługi. Praktycznie każdą polisę ubezpieczenio-
wą można kupić przez Internet, można zamówić wycenę ubezpieczenia, umówić 
spotkanie z doradcą. Klienci mają możliwość porównania ofert i dostosowania 
do swoich potrzeb, ewentualnie do negocjacji warunków i ceny. Informacja stała 
się produktem ogólnie dostępnym, gdzie jedyną barierą może być umiejętność 
dotarcia i korzystania z baz wiedzy. Dla funkcjonowania wirtualnych pośred-
ników finansowych niezbędne stało się wykształcenie u klientów umiejętności 
bezpiecznego logowania się do systemów bankowych, wykonywania operacji 
przelewów, zakładania lokat, otwierania, zamykania kont, zatwierdzania transak-
cji. Internet pozwala na swobodny dostęp do wszystkich regulaminów, regulacji, 
cenników, warunków ubezpieczeń, pośredników finansowych. Wiedza związana 
z produktami stała się ogólnie dostępna. Pośrednicy finansowi przyczyniają się 
w ten sposób do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Klient dysponując na 
bieżąco danymi statystycznymi, ocenami eksperckimi, może podjąć najbardziej 
racjonalne decyzje dotyczące finansów. Z drugiej strony doradcy i pośrednicy fi-
nansowi mają poprzez Internet stały kontakt z informacją produktową i centrum 
obsługi klienta. Poszczególne instytucje pośrednictwa finansowego mogą mo-
dyfikować swoje produkty, obserwując i analizując produkty konkurentów, ale 
również dokonując analiz informacji zawartych w portalach społecznościowych, 
wykorzystując oceny niezależnych ekspertów i konsumentów. Wpływa to bez-
pośrednio na jakość i profesjonalizm obsługi, skraca drogę powstawania nowych 
produktów.

Nowym zjawiskiem jest pojawienie się nowych pośredników działających 
bardziej efektywnie, którzy dzięki technologii teleinformatycznej oferują prze-
szukanie rozległych zasobów informacyjnych i wyszukanie produktu finanso-
wego o oczekiwanych właściwościach, zajmujących się mediacją pomiędzy wy-
twórcami, pośrednikami i konsumentami. Rolę tę przejmują mediatorzy zwani 
cyberpośrednikami oraz banki poszukujące nowych form działalności11.

Innym zjawiskiem jest powstanie portali społecznościowych, co spowo-
dowało pojawienie się nieznanych wcześniej form pośrednictwa finansowego 
i kredytowego. Są to platformy kojarzenia podmiotów pozwalające na udzielanie 
pożyczek w ramach społeczności, tzw. social lending. Pożyczki społecznościowe 

11 K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 120.



146 Krzysztof Drobiński

dotyczą niskich kwot i pomimo iż obarczone są dużym ryzykiem, funkcjonu-
ją na rynku kredytowym. Działalność portali społecznościowych spowodowa-
ła tworzenie się grup konsumentów zainteresowanych konkretnym produktem. 
Uczestnicy grupy informują się o cechach produktu, najlepszej ofercie pośred-
nika finansowego. Często tworzą się grupy nacisku w celu wymuszenia zmian 
w produkcie lub ofercie pośrednika finansowego. Jest to efekt rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego.

Pośrednicy finansowi, prezentując swoją ofertę, podlegają stałemu osądowi 
społeczności internetowej. Przepływ informacji oceniającej działania uczestni-
ków rynku przez portale społecznościowe wymusza odpowiednie reakcje. Oka-
zało się, że wpływ społeczności internetowej jest większy niż oddziaływanie 
społeczeństwa na instytucje finansowe poprzez inne media.

Ważnym elementem rozwoju społeczeństwa informatycznego jest rozwój 
handlu internetowego. Pośrednicy finansowi umożliwiają dokonywanie płatności 
przez Internet oraz umożliwiają nabywanie własnych produktów. W latach 2006–
2009 liczba Polaków robiących zakupy przez Internet wzrosła prawie dwukrotnie 
(z 3,6 mln w 2006 roku do 6,7 mln w 2009 roku). W 2010 roku przybyło kolejne 
1,6 mln kupujących w sieci. Łączna wartość zakupów internetowych dokonanych 
przez mieszkańców naszego kraju w 2009 roku wyniosła ok. 9,5 mld zł. Pośred-
nicy finansowi rozwijając możliwości płatności poprzez Internet przyczyniają się 
do rozwoju handlu. W 2009 roku przeanalizowano sposoby płatności za towary 
lub usługi zakupione przez Internet. W Polsce największą popularnością cieszył 
się przelew internetowy (12%), co wskazuje na duże możliwości rozwoju. W 2009 
roku zbadano przyczyny niedokonywania zakupów przez Internet. W Polsce jed-
na czwarta społeczeństwa jako główny powód wskazała brak potrzeby. Najmniej 
istotne były obawy związane z bezpieczeństwem płatności – zadeklarowało je 
tylko 2% populacji12.

Bezpieczeństwo

Ważnym elementem edukacji wykonywanej przez instytucje pośrednictwa 
finansowego, niezbędnym w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, jest uczu-
lenie obywateli na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nowoczesnych 
technologii. W dziedzinie usług świadczonych przez sieć internetową koniecz-

12 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
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ne jest zapewnienie równowagi pomiędzy wolnością a ochroną interesów pub-
licznych i prywatnych obywateli. Korzystanie z usług bankowych przez Internet 
w roku 2009 deklarowało 38,2% Polaków. W roku 2010 odsetek ten wzrósł do 
43%, co świadczy o tym, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, 
a instytucje finansowe gwarantują bezpieczeństwo transakcji internetowych13.

Obawy przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu po-
wstrzymywały 8% populacji przed wprowadzaniem danych osobowych lub in-
nych informacji osobistych do serwisów społecznościowych w celu utrzymywa-
nia kontaktu ze znajomymi lub nawiązania współpracy z osobami o podobnych 
zainteresowaniach. Również z powodu bezpieczeństwa w sieci odpowiednio 7% 
osób nie zdecydowało się na korzystanie z bankowości elektronicznej oraz na 
zamawianie, kupowanie towarów lub usług przez Internet. Wyniki badań świad-
czą, że stopień nieufności w obu przypadkach jest podobny i usługi pośredników 
finansowych przez Internet nie są odbierane przez społeczeństwo jako niebez-
pieczne. Można przyjąć, że edukacja społeczeństwa wykonana przez instytucje 
pośrednictwa finansowego dała pozytywne rezultaty.

Głównymi zagrożeniami, na jakie narażone są instytucje pośrednictwa fi-
nansowego i ich klienci prowadzący działalność poprzez Internet, są:
– zniszczenie i uszkodzenie danych,
– ujawnienie poufnych danych na skutek włamania,
– brak dostępu do usług w wyniku awarii lub ataku,
– wyłudzenie pieniędzy za pomocą oszukańczego e-maila lub poprzez przekie-

rowanie do fałszywej strony internetowej,
– wyłudzenie nienależnych płatności za pomocą przesłanego przez Internet nu-

meru karty kredytowej lub debetowej.

Bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W przypadku rozwoju społeczeństwa informacyjnego, korzystania z kom-
puterów, Internetu jedną z barier rozwoju jest edukacja społeczeństwa. Insty-
tucje pośrednictwa finansowego przyczyniają się do zwiększenia świadomości 
i wiedzy społeczeństwa, jednak jest to proces, za który odpowiedzialne jest pań-
stwo z całym systemem edukacji, wspomagania rozwoju sieci internetowych, ich 
dostępności i jakości. Należy pamiętać, że odsetek regularnych użytkowników 

13 Ibidem.
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Internetu jest najwyższy wśród uczniów i studentów – 97%, a blisko 30% gospo-
darstw domowych w 2008 i 2009 roku przyznało, że przeszkodą w dostępie do 
Internetu jest dla nich nieposiadanie odpowiednich umiejętności14. Wciąż jednym 
z głównych argumentów jest brak potrzeby korzystania z łącza internetowego. 
Jeszcze w 2009 roku prawie połowa gospodarstw domowych deklarowała, że nie 
widzi konieczności korzystania z Internetu. Dane te wskazują na potencjał roz-
woju rynku. Instytucje pośrednictwa finansowego powinny bardziej zdecydowa-
nie włączyć się w propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Bez dostępu 
do Internetu duża część społeczeństwa jest odcięta od możliwości korzystania 
z nowoczesnych usług pośredników finansowych.

Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu wciąż stanowią barierę, jednak 
odsetek osób deklarujących taki powód utrzymywał się w latach 2008–2009 
mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast w ostatnim roku wręcz spadł 
(odpowiednio 26%, 21%)15. Istotną rolę odgrywa jakość posiadanych przez użyt-
kowników łączy. Powszechność Internetu szerokopasmowego rośnie wraz z ogól-
nym wzrostem dostępności sieci globalnej. W 2009 roku łącze szerokopasmowe 
posiadało 87% gospodarstw mających dostęp do Internetu, w 2010 już 90%.

Zakończenie

Pośrednicy finansowi wykorzystując zaawansowane techniki informatycz-
ne, udostępniając nowe internetowe kanały dystrybucji, informacji, nowe pro-
dukty i związaną z tym wiedzę, przyczynili się do powstania społeczeństwa 
informacyjnego. Lawinowy rozwój usług pośredników finansowych wymusił 
edukację społeczeństwa polegającą na nabyciu umiejętności korzystania z ban-
kowości internetowej, kart kredytowych, edukację prawną dotyczącą zawierania 
umów na odległość, dokonywania zdalnych płatności, korzystania z wyszukiwa-
rek i porównywarek cech i cen produktów finansowych. Budowa społeczeństwa 
informacyjnego spowodowała zmiany prawne zapewniające ochronę danych 
osobowych przy maksymalnej dostępności do informacji. Zwiększyła się swo-
boda zawierania umów, dokonywania zakupów, uproszczono system płatności. 
Z drugiej strony powszechny dostęp do Internetu spowodował wzrost konkuren-
cji pośredników finansowych będących bankami oraz niebankowych instytucji 
pośrednictwa finansowego. Dotyczy to zarówno instrumentów kredytowych, lo-

14 Ibidem.
15 Ibidem.



149Znaczenie instytucji pośrednictwa finansowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

kacyjnych, ubezpieczeniowych, jak i inwestycyjnych. Społeczeństwo uzyskało 
swobodę wyboru najkorzystniejszych produktów i nowe możliwości rozwoju.

THE MEANING OF THE FINANCIAL INTERMEDIATION 
IN EXTENTION OF INFORMATION SOCIETY

Summary

The basic conditions that must be completed to be consider entire society as the 
Information Society is modern telecommunications network, which in its range would 
cover all members of society, as individuals and as employees. In the case of upgrowth 
of Information Society one of the obstruction is society education. Studies conducted in 
Poland indicate that the sector of banking and financial, is the leading one in the develop-
ment of the use of new technologies. Financial intermediaries have become institutions, 
introducing innovative methods of communicating, processing and information gathering 
and dissemination of knowledge that come with it in society. For the functioning of fi-
nancial intermediaries, education has become essential to secure customers’ ability to log 
into the banking systems, operations, transfers, establishment of investment, opening, 
closing accounts, approve the transaction. An important element of education carried out 
by financial intermediaries, which is essential in creating an information society has be-
come a legal education, understanding citizens/clients to the dangers associated with the 
use of modern technology. Customers having up to date statistical data, evaluations and 
experts evaluations can make more rational decisions about finances, than the other co-
unselors, employees of financial intermediaries over the Internet are in constant contact 
with product information, customer service center, access to the database. Created per-
fectly functioning network services, knowledge bases by which financial intermediaries 
have become one of the most important elements of the creation of information society.

Translated by Krzysztof Drobiński
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Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys problematyki wykształcenia w rozwoju lokalnym 
(z uwzględnieniem zadań władz samorządowych). Przytoczone zostały podstawy teore-
tyczne rozwoju lokalnego i rola edukacji oraz podstawowe wskaźniki dotyczące szkolni-
ctwa w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. 

Wprowadzenie

Wykształcenie i kompetencje to kluczowe składowe kapitału ludzkiego. 
Mają istotny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną jednostki terytorialnej, po-
ziom i tempo jej rozwoju. Wykształcenie wpływa na styl życia samych miesz-
kańców, co przekłada się na ich aktywność zawodową, społeczną, zdrowie itd. 
Zarazem odpowiedzialne za rozwój lokalny gminy i powiaty mają daleko ograni-
czone możliwości wpływania na wykształcenie. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
przybliżenia stanu edukacji w Bielsku-Białej i powiecie bielskim1.

Rozwój w ujęciu terytorialnym

Rozwój stanowi wypadkową bardzo wielu czynników i działania wielu akto-
rów. Istotną trudność interpretacyjną pojęcia „rozwój”, jak zauważają M.P. Cowen 
i R.W. Shenton, stanowi fakt, że w najczęściej spotykanych definicjach, rozwój 
pojawia się jako cel, ale też jako proces. Prowadzi to nieraz do tautologii, gdyż 
proces prowadzący do celu sam ten cel stanowi (!). Wskazując na historyczne ba-

1 Dla potrzeb niniejszego tekstu dla miasta na prawach powiatu Bielska-Białej stosuję zamien-
nie określenie „miasto”, zaś dla powiatu bielskiego i gmin na jego terenie – „powiat” (J.L.). 
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dania rozwoju (w naukach społecznych), widać częste łączenie pojęcia „rozwój” 
(development) z pojęciami „postęp” (progress), a także „wzrost” (growth). Wcale 
nie jest to jednak takie oczywiste, gdyż rozwój nie musi oznaczać zmian cha-
rakterystycznych dla postępu czy wzrostu2. Z. Chojnicki i T. Czyż wskazują, że 
najbardziej podstawowym celem rozwoju (w ujęciu regionalnym) pozostaje za-
spokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia ludności, przy czym złożoność 
i różnorodność poszczególnych celów rozwojowych może powodować ich konku-
rencyjność, sprzeczność; niektóre cele są środkami dla innych itp. Dlatego istotną 
kwestią jest ich sprecyzowanie i hierarchizacja, a także uwzględnienie szerszego, 
niż regionalny, kontekstu rozwoju społeczno-gospodarczego3. W tym kontekście 
coraz częściej podkreśla się potrzebę działań na rzecz rozwoju zrównoważonego 
i trwałego (sustainable development), czyli procesu „zmian w stanach dynamicz-
nej równowagi między lokalnym rozwojem gospodarczym i społecznym a ekolo-
giczno-przestrzennym”4. Inaczej bowiem koszty rozwoju w dłuższej perspekty-
wie mogą przewyższyć korzyści przezeń dane.

Rozwój terytorialny określany może być zatem jako „generowanie dynamiki 
przez czynniki endogeniczne (oddolne, miejscowe), lecz niewykluczające powią-
zań zewnętrznych (egzogenicznych)”5. W Polsce rozwój społeczno-ekonomicz-
ny w ujęciu terytorialnym najczęściej odnoszony jest do rozwoju regionalnego. 
Regiony stanowiące jednostki podziału terytorialnego są bowiem ze względu na 
swoje właściwości i funkcje istotnym elementem całego systemu polityki rozwo-
ju. W mniejszym stopniu mówi się natomiast o rozwoju lokalnym, który sprawia 
znaczne trudności definicyjne, ponieważ zróżnicowanie poszczególnych wspól-
not lokalnych i ich potrzeby oraz możliwości mogą być diametralnie różne nawet 
w obrębie tego samego regionu. J. Biniecki i W. Frenkiel stwierdzają wręcz, że 
„nie ma i nie może być uniwersalnych definicji rozwoju lokalnego”, dlatego też 
postulują przy analizie rozwoju lokalnego podejście aksjologiczne w miejsce, naj-
częściej stosowanego, podejścia przedmiotowego. Przede wszystkim wskazując 

2 M.P. Cowen, R.W. Shenton, Doctrines of Development, Routledge, London – New York 1996, 
s. 2–5. 

3 Z. Chojnicki, T. Czyż, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydaw-
nictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 14–15.

4 K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji „sustainable development” 
w wymiarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikro-
ekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87–88.

5 A. Jewtuchowicz, I. Pietrzyk; za: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali 
regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 13, 25.
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na potrzebę zrelatywizowania pojmowania rozwoju (a nie poszukiwania uniwer-
salnych cech), ujęcia jakościowego (nie zaś ilościowego), traktowania rozwoju 
jako procesu urzeczywistniania wartości i realizacji celów (a nie procesu zwięk-
szania natężenia pewnych cech pozytywnych). Dostrzegają zarazem trudność po-
legającą na tym, iż tak sformułowane podejście wymaga właściwego określenia 
priorytetów strategii rozwoju. Dopiero identyfikacja konkurentów oraz „strate-
gicznych stawek” w rywalizacji pozwala na podejmowanie działań optymalnych 
dla danej wspólnoty lokalnej6. Paradoksalnie, właściwe określenie własnych po-
trzeb, możliwości i aspiracji może być najtrudniejszym elementem dla lokalnego 
wymiaru działań rozwojowych. 

W przypadku Polski rozwój lokalny dotyczy jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) takich jak gminy i powiaty. Trzeba przy tym pamiętać, iż w myśl 
konstytucji to właśnie gmina posiada domniemanie kompetencji JST. Zatem za-
dania i kompetencje powiatów oraz województw muszą być ściśle określone na 
drodze ustawowej7. Oczywiście ustawodawca sprecyzował podstawowe zadania 
i kompetencje własne także gmin, takie jak m.in.8: ład przestrzenny i ochrona 
środowiska, utrzymanie czystości, telekomunikacja, lokalny transport zbiorowy, 
podstawowa ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i turystyka, kul-
tura i ochrona zabytków, edukacja. Są to obszary działalności mające bezpośred-
ni wpływ na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Rola gmin jest 
tym bardziej istotna, że w najwyższym stopniu odnosi się bezpośrednio do więk-
szości codziennych spraw mieszkańców. Zarazem różnorodność poszczególnych 
jednostek i ich problemów jest wyjątkowo duża. Chodzi nie tylko o najbardziej 
podstawowe różnice jak miasto–wieś, wielkości populacji, posiadanie praw po-
wiatu czy statusu uzdrowiska, ale także zależności od innych jednostek samo-
rządu (np. gminy w obszarach podmiejskich, metropolitalnych). Choćby takie 
pobieżne spostrzeżenia odnoszące się do struktury podziału gminnego w Polsce 
doskonale potwierdzają powyżej przytoczone uwagi J. Binieckiego i W. Frenkie-
la. Natomiast w przypadku samorządowego powiatu ustawodawca wskazał zada-

6 J. Biniecki, W. Frenkiel, Konkurencyjność – przedsiębiorczość – rozwój: podstawowe dyle-
maty pojęciowe i metodyczne, w: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce roz-
woju regionalnego, red. A. Klasik, „Biuletyn” nr 218, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 42–44.

7 Zob. art. 163 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 (z późn. 
zm.).

8 Por. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16, 
poz. 95 (z późn. zm.).
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nia o charakterze ponadgminnym z zakresu m.in. edukacji, ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, transportu, ochrony środowiska, kultury i ochrony zabytków9.

Biorąc pod uwagę ilościowy jak i jakościowy charakter zmian, które iden-
tyfikuje się z rozwojem w ujęciu terytorialnym, w literaturze wskazuje się szereg 
prób pomiaru rozwoju. Najczęściej dotyczą one rozwoju regionalnego, niemniej, 
mając na uwadze wskazane wcześniej cechy specyficzne rozwoju lokalnego, moż-
na większość mierników rozwoju regionalnego odnieść także do skali lokalnej. 
M. Obrębalski podkreśla, że dla prawidłowego pomiaru rozwoju poszczególnych 
jednostek terytorialnych należy dobrać nie tylko właściwe atrybuty, ale także 
określić cel badania, tymczasem, jak zauważa, „brakuje powszechnie uznanych, 
uniwersalnych rozwiązań”. Generalnie można wyodrębnić pięć podstawowych 
grup mierników rozwoju regionalnego: (1) mierzalne w jednostkach fizycznych 
(np. ludność, liczba przedsiębiorstw); (2) wyrażone w ujęciu finansowym (np. 
wynagrodzenia); (3) mierzalne, lecz niedające się wycenić (np. odległość od gra-
nicy państwa); (4) niemierzalne, ale takie, które można w sposób obiektywny 
ocenić jako sytuacje „lepsze–gorsze”; (5) niemierzalne, ale identyfikowalne na 
podstawie subiektywnych ocen (np. walory krajobrazowe)10. W przypadku roz-
woju lokalnego z pewnością można wskazać na dane statystyczne dotyczące sy-
stemu oświatowego. 

Edukacja w Polsce

Nawet pobieżny przegląd definicji poświęconych rozwojowi w ujęciu tery-
torialnym pokazuje istotne znacznie zasobów ludzkich. Wykształcenie stanowi 
zaś zasadniczą składową kapitału ludzkiego. W przypadku Polski rozwój po-
wszechnej edukacji miał inny przebieg niż w większości krajów zachodnioeuro-
pejskich. Był w stosunku do tamtych państw opóźniony, co wynikało m.in. z bra-
ku państwowości w XIX i na początku XX wieku, II wojny światowej, a wreszcie 
okresu Polski Ludowej, której gospodarka nastawiona była na przemysł ciężki 
(choć należy pamiętać, że to w okresie powojennym zlikwidowano analfabetyzm 
oraz upowszechniono szkolnictwo podstawowe). Zmiany społeczno-gospodar-
cze, które dokonały się po 1989 roku, doprowadziły zaś do zmian w szkolnictwie 

9 Szerzej por. art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 
1998, nr 91, poz. 578 (z późn. zm.).

10 M. Obrębalski, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 26–27.
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średnim, w którym zaczęły dominować szkoły kształcące do matury, przede 
wszystkim licea ogólnokształcące, i w konsekwencji nastąpił olbrzymi rozwój 
szkolnictwa wyższego11. 

Biorąc pod uwagę rosnący poziom skolaryzacji na poziomie średnim i wyż-
szym należy uznać, iż stosunkowo niskie kwalifikacje pracujących Polaków wy-
nikają właśnie ze wspomnianych zapóźnień edukacyjnych. W szczególności brak 
odpowiednich kwalifikacji widoczny jest w najstarszym pokoleniu. Sporą grupę 
stanowią osoby z wąskoprofilowym wykształceniem zawodowym, których kwa-
lifikacje niejednokrotnie nie przystają do obecnych wymogów rynku pracy. Co 
gorsza, podejście do podnoszenia kwalifikacji przez całe życie nadal jest w Polsce 
mało popularne, zwłaszcza wśród ludzi, którym byłoby ono najbardziej potrzebne . 

Oświata w Bielsku-Białej i powiecie bielskim

Za prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów odpowiadają gminy. 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne jest zaś w gestii powiatów12. Oczywiście nie 
wszystkie placówki są szkołami publicznymi prowadzonymi przez samorządy, 
ale dla poziomu kapitału ludzkiego przynależność szkół do poszczególnych sek-
torów jest drugorzędna. Istotna jest natomiast struktura kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym (średnim). W przypadku struktury szkolnictwa średniego 
dane dla omawianych JST potwierdzają trend ogólnokrajowy. Najwięcej mło-
dzieży kształci się w szkołach uprawniających do przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. Są to przede wszystkim licea ogólnokształcące: 5564 uczniów w 27 
szkołach na terenie miasta i powiatu oraz technika – 5356 uczniów w 17 szkołach. 
Stosunkowo niewielka liczba osób kształci się w zasadniczych szkołach zawodo-
wych – 1657 w 12 placówkach13. Z jednej strony taka struktura kształcenia może 
powodować brak wystarczającej liczby właściwie przygotowanych pracowników. 
Z drugiej – prowadzić do sytuacji, iż w konkretnych zawodach pracować będą 
osoby z formalnie wyższymi (lub innymi) kwalifikacjami. Należy przy tym pa-
miętać, iż w Polsce obowiązuje konstytucyjny obowiązek pobierania nauki do 
18. roku życia. Obok tego obowiązku występuje także obowiązek szkolny, który 

11 Zob. np. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., GUS Warszawa 2010, http://www.stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2009.pdf, s. 27 (14.08.2011).

12 J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy, ScenaMyśli.eu: http://www.scenamysli.eu/artykuly.
php?s=1&lang=PL&dzial=1&id=645 (20.08.2011).

13 Stan na rok szkolny 2009/2010 wg danych Urzędu Statystycznego w Katowicach: http://www.
stat.gov.pl/katow/69_582_PLK_HTML.htm (15.08.2011).
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dotyczy kształcenia do momentu uzyskania wykształcenia gimnazjalnego (jed-
nak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat)14. Wskaźnikami obrazującymi realizację 
wspomnianych obowiązków mogą być współczynniki skolaryzacji: brutto i net-
to. Pierwszy z nich to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie do 
liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej temu poziomowi nauczania. 
Z kolei współczynnik skolaryzacji netto to relacja liczby osób w danej grupie 
wieku uczących się na danym poziomie do liczby ludności w grupie wiekowej 
odpowiadającej temu poziomowi kształcenia15. Zatem współczynnik skolaryzacji 
brutto odnosi się do obowiązku pobierania nauki do uzyskania pełnoletności, zaś 
współczynnik netto odpowiada, w przybliżeniu, obowiązkowi szkolnemu. 

Poziom skolaryzacji na poziomie podstawowym jest niższy w powiecie niż 
w mieście. Przyczyn takiego stanu może być wiele. Z pewnością część dzieci 
uczęszcza do szkół w Bielsku-Białej, co może wiązać się z pracą rodziców w mie-
ście, czy też lepszą ofertą edukacyjną (np. szkoły niepubliczne, muzyczne bądź 
klasy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością). Przypuszczalnie również 
część dzieci formalnie zameldowanych w kraju de facto przebywa z rodzica-
mi, którzy wyemigrowali za granicę16. Ponadto w przypadku skolaryzacji brut-
to należy pamiętać o fakcie, iż do szkół podstawowych uczęszcza coraz więcej 
sześciolatków. Inaczej przedstawia się obraz szkolnictwa gimnazjalnego. W tym 
przypadku wyraźnie widoczny jest wyjątkowo wysoki poziom wskaźników brut-
to i netto dla Bielska-Białej. Świadczy to o dużym udziale wśród kształcących się 
osób spoza miasta. Szczególnie wysoki poziom skolaryzacji brutto (ponad 105%) 
pozwala założyć, że osoby w wieku niegimnazjalnym (13–16 lat) uzupełniają wy-
kształcenie (bądź wypełniają obowiązek szkolny) w placówkach na terenie mia-
sta. Na tle województwa śląskiego oraz całej Polski (zob. tabela 1) współczynniki 
skolaryzacji dla Bielska-Białej wypadają nader korzystnie. Gorzej natomiast pre-
zentują się dane dla powiatu (zwłaszcza w odniesieniu do gimnazjów). Przy czym 
nie są to różnice drastycznie duże, a biorąc pod uwagę funkcjonalne powiązanie 
z Bielskiem-Białą i poziom skolaryzacji na jego terenie, nie powinny budzić nie-
pokoju, chyba że trend spadkowy będzie trwały (przy jednoczesnym pogorszeniu 
wyników skolaryzacji brutto dla Bielska-Białej). 

14 J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy...
15 Strony www GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5063.

htm; http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_plk_html.htm?id=POJ-5064.htm (14.08.2011).
16 O rosnącej skali problemu migracji rodzin świadczyć może m.in. akcja informacyjna Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej. Zob. strony www men: http://www.men.gov.pl/ (9.07.2011).
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Tabela 1

Współczynniki skolaryzacji brutto i netto wg typów szkół dla Bielska-Białej, powiatu 
bielskiego, województwa śląskiego i kraju na początku roku szkolnego 2009/2010.

Współczynnik skolaryzacji Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

dla szkolnictwa 
podstawowego

brutto 99,75 96,34 98,12 98,68
netto 97,75 95,45 95,83 96,68

dla szkolnictwa 
gimnazjalnego

brutto 105,63 93,46 100,79 100,78
netto 96,48 89,64 92,27 94,33

Źródło: opracowanie własne na podst.: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 
(15.08.2011).

Poza danymi dotyczącymi skolaryzacji warto wskazać na efekty kształce-
nia. W szczególności dotyczy to gimnazjów, gdyż determinuje wybór dalszej dro-
gi edukacyjnej, a przez to i zawodowej. Jednym ze współczynników mogą być 
wyniki ogólnopolskiego egzaminu na zakończenie gimnazjum. Średnie wyniki 
egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku zebrane zostały w tabeli 2. Zdecydowana 
większość uczniów z terenu Bielska-Białej i powiatu jako język obcy zdawała 
język angielski. Ze względu na brak zdających (lub wyłącznie pojedyncze osoby) 
w zestawieniu pominięto egzaminy z języka francuskiego i rosyjskiego. W każ-
dej części maksymalny wynik możliwy do uzyskania wynosi 50 pkt.

Tabela 2

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z Bielska-Białej, powiatu bielskiego, 
województwa śląskiego i kraju w 2010 r.

Średnie wyniki 
egzaminu gimnazjalnego Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

część humanistyczna 32,37 pkt 30,71 pkt 30,88 pkt 30,34 pkt
część matematyczno-przy-
rodnicza 26,11 pkt 23,69 pkt 23,65 pkt 23,90 pkt

języki obce
j. angielski 33,16 pkt 29,80 pkt 30,20 pkt 29,88 pkt
j. niemiecki 27,64 pkt 31,47 pkt 30,12 pkt 29,36 pkt 

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacja wstępna o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
2010 w województwie śląskim, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://
www.oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Gimnazjum/ oraz Osiągnięcia uczniów koń-
czących gimnazjum w roku 2010. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2010, Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna, http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Gimnazjum/
spr_gimn_2010.pdf (2.09.2011).
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Średnie wyniki uczniów w odniesieniu do regionu i kraju należy uznać za 
dobre, a w przypadku Bielska-Białej nawet za bardzo dobre. Warto zauważyć, iż 
uczniom w całym kraju największy kłopot sprawia część matematyczno-przyrod-
nicza, dla której średnie wyniki są zdecydowanie najsłabsze ze wszystkich części.

Zdecydowana większość absolwentów gimnazjów podejmuje dalsze kształ-
cenie. Wśród nich największą popularnością cieszą się licea ogólnokształcą-
ce oraz technika. Znikome zainteresowanie natomiast dotyczy liceów profilo-
wanych. Analogicznie do średnich wyników egzaminów gimnazjalnych warto 
przytoczyć wyniki egzaminów dojrzałości; tym bardziej że matura jest jedyną 
podstawą do rekrutacji na praktycznie wszystkie kierunki studiów wyższych. 
Najbardziej podstawowy wskaźnik, jakim jest zdawalność matury z przedmio-
tów obowiązkowych na poziomie podstawowym, zaprezentowano w tabeli 3. 
Dla Bielska-Białej i powiatu bielskiego prócz odsetka osób, które uzyskały co 
najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych, wskazano liczbę takich 
osób celem zobrazowania skali zjawiska w poszczególnych typach szkół. Należy 
dodać, że w 2010 roku po raz pierwszy od wielu lat jako przedmiot obowiązkowy 
powróciła matematyka.

Tabela 3

Zdający egzamin maturalny, którzy uzyskali co najmniej 30% 
z przedmiotów obowiązkowych i uzyskali świadectwo dojrzałości w Bielsku-Białej, 

powiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2010 r.

Zdający, którzy zdali 
wszystkie 

egzaminy obowiązkowe

Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

% osoby % osoby % %*

licea ogólnokształcące 94,19 1589 85,89 347 90,21 91
licea uzupełniające 39,13 18 – – 27,98 37
licea profilowane 74,48 108 – – 54,72 64
technika 80,47 713 66,67 104 68,74 70
technika uzupełniające 21,21 7 20,00 1 12,62 34
łącznie 87,06 2435 80,00 452 79,24 81

* Dla wyników ogólnopolskich dane za: CKE w zaokrągleniu do pełnych %.

Źródło: opracowanie własne na podst. Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Infor-
macje wstępne o wynikach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://www.
oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Matura/Matura_2010_wstepna.pdf oraz Osiągnięcia 
maturzystów w 2010 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2010 roku, Central-
na Komisja Egzaminacyjna, http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/WYNI-
KI/raport_matura_2010.pdf (3.09.2011).
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Wyniki egzaminów maturalnych w zakresie zdanych przedmiotów obligato-
ryjnych wypadają dla Bielska-Białej lepiej niż przeciętny wynik regionu i kraju. 
Słabe wyniki abiturientów liceów i techników uzupełniających, choć lepsze od 
średniej w kraju, wpisują się natomiast w ogólnie obserwowany trend. W przy-
padku powiatu bielskiego wyniki generalnie wypadają poniżej poziomu regionu 
i kraju, należy jednak pamiętać, iż znaczna liczba osób mieszkających na terenie 
powiatu uczęszcza do szkół w Bielsku-Białej m.in. ze względu na wysoki poziom 
nauczania w niektórych z nich, ich prestiż czy sprofilowanie klas.

Przy omawianiu systemu oświatowego należy jeszcze wspomnieć o szko-
łach policealnych, które formalnie są jego częścią. Jednak często ze względu na 
fakt, że stanowią faktycznie inny od liceów czy techników szczebel edukacji, opi-
suje się je osobno17. Szkoły policealne kształcą w szeregu zawodów na średnim 
szczeblu. Są to zatem placówki istotne, szczególnie z punktu widzenia absolwen-
tów liceów ogólnokształcących, którzy nie kontynuują nauki na studiach wyż-
szych. W większości nauka pobierana jest w trybie niestacjonarnym (zaocznym), 
a najwięcej osób kształci się w zawodach ekonomicznych, administracyjnych, 
usług dla ludności, medycznych oraz związanych z ochroną i bezpieczeństwem18. 
W roku szkolnym 2009/2010 działały 33 szkoły policealne, wszystkie na terenie 
miasta Bielska-Białej. Kształciły się w nich 3723 osoby19. Przy ok. 1 tys. absol-
wentów rocznie ten typ szkolnictwa stanowi znaczący element przygotowywania 
kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy. Tym bardziej że podmioty prowadzące 
szkoły policealne to najczęściej podmioty niepubliczne, często współpracujące 
z potencjalnymi pracodawcami.

Szkolnictwo wyższe

Na terenie Bielska-Białej funkcjonuje kilka uczelni wyższych, w większości 
są to jednostki niepubliczne, jednak największą i jedyną akademicką uczelnią jest 
Akademia Techniczno-Humanistyczna (dawna filia Politechniki Łódzkiej). ATH 
kształci ponad 8 tys. studentów na kierunkach technicznych związanych m.in. 
z budową maszyn, budownictwem i transportem, inżynierią i ochroną środowi-

17 GUS w swoich opracowaniach wyodrębnia szkoły policealne, wskazując na ich odmienność 
od liceów czy techników. Por. np. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, War-
szawa 2010, s. 61, 84 i n. 

18 Oświata i wychowanie..., s. 85–87.
19 Dane US w Katowicach: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_10p07_07.pdf 

(3.09.2011).
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ska, informatyką, ale również na włókiennictwie, filologiach, socjologii, pielęg-
niarstwie i ratownictwie medycznym20. W 2007 roku na jednego nauczyciela aka-
demickiego przypadało 21,9 studenta, przy średniej dla politechnik na poziomie 
17,521. Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w naukach 
technicznych w zakresie budowy maszyn i w zakresie włókiennictwa. Dzięki 
uprawnieniu do nadawania habilitacji w zakresie budowy maszyn prowadzi stu-
dia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki22. Z uczelni niepub-
licznych należy wymienić: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Wyższą 
Szkołę Administracji, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną, Bielską 
Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza oraz Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów. 
Kształcą one przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, społecznych, 
humanistycznych, pedagogicznych, informatycznych, ale również na prawie, fi-
zjoterapii i filologiach. W większości prócz studiów I stopnia oferują programy 
magisterskie23. W Bielsku-Białej działa także Instytut Teologiczny im. Św. Jana 
Kantego, będący uczelnią kościelną afiliowaną do Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie24. Natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach prowadzi Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny. Działają także Prywatne 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „The Top” oraz publiczne Kolegium 
Nauczycielskie (KN) i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-
-Białej (KPSS). I choć kolegia nie stanowią części systemu szkolnictwa wyższe-
go, to dzięki opiece uczelni akademickich absolwenci uzyskują dyplom licencjata 
i często kontynuują studia magisterskie na uczelni patronackiej. Ze względu na 
nowelizację przepisów od 2015 roku zniesione będą patronaty uczelni, co zmusi 
kolegia do przekształcenia w samodzielne szkoły wyższe lub ich włączenia do 
istniejących uczelni. W przypadku Bielska-Białej planowane jest utworzenie Be-
skidzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na bazie bielskich KN, KPSS 
oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie25. Pomysł powo-

20 Strony www ath: http://info.ath.bielsko.pl/ (5.09.2011).
21 J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych 

w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst & Young, Warszawa 2010, s. 62.
22 Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztu-

ki oraz nazwy nadawanych stopni, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa 
20 czerwca 2011, http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz_jednostek.pdf (5.09.2011).

23 Portal uczelnie.pl: http://www.uczelnie.pl/nu.asp?p=551,44,145,1,1&s= (5.09.2011).
24 Strony www Instytutu Teologicznego: http://www.itbielsko.edu.pl/ oraz BOND: http://www.

bond.ue.katowice.pl/?contentid=1145 (5.09.2010).
25 M. Czyżewski, Nowa uczelnia wyższa dla Podbeskidzia, „Gazeta Wyborcza – Bielsko-Biała” 

z 5.07.2011.
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łania PWSZ wydaje się jednak kontrowersyjny wobec faktu rozwijania kierun-
ków społecznych i pedagogicznych na ATH. Bielskie kolegia można by zatem 
włączyć do akademii, zaś kolegium w Cieszynie do wydziałów Uniwersytetu 
Śląskiego znajdujących się w tym mieście. 

Możliwości naukowe i dydaktyczne bielskich uczelni nie są być może im-
ponujące, jednak należy pamiętać o bliskości dwóch silnych ośrodków akademi-
ckich, czyli Krakowa i konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Wielu młodych bielszczan 
wyjeżdża na studia jeszcze dalej, w szczególności do Warszawy i Wrocławia, 
a w ostatnich latach również za granicę. Niestety brakuje kompleksowych badań 
pozwalających określić, ile z tych osób powraca w rodzinne strony, czy też ilu 
absolwentów bielskich uczelni wyjeżdża choćby ze względu na brak ofert pracy 
w zawodzie. Dlatego ważne jest, aby lokalna oferta dydaktyczna możliwie dobrze 
odzwierciedlała potrzeby miejscowych pracodawców. W kontekście uczenia się 
przez całe życie duże znaczenie nabierają studia podyplomowe oraz kursy specja-
listyczne. Uczelnie powinny skupić się na jakości oferowanych studiów i kursów. 
ATH jako jedyna uczelnia akademicka powinna dodatkowo skupić się na bada-
niach naukowych i wdrożeniowych, przede wszystkim na rzecz lokalnej gospo-
darki i społeczności. Niestety potencjał ATH jest zbyt skromny, by rozdrabniać 
go na szereg bardzo różnych działań i programów. Uzyskanie 8 patentów w latach 
2000–2006 to jeden z najsłabszych wyników dla uczelni technicznych, gdy np. 
Politechnika Koszalińska miała ich 21, Politechnika Opolska – 42, zaś czołowa 
Politechnika Wrocławska – 417. Oczywiście trudno porównywać uczelnie duże 
i małe, niemniej o bardzo skromnych możliwościach bielskiej akademii świadczą 
także inne wskaźniki, np. publikacji na jednego nauczyciela akademickiego w ISI 
Web of Science na poziomie 0,01 (w 2008 roku), przy średniej dla politechnik 
0,2926. W obszarze nauki konieczne wydaje się zatem także zacieśnienie współ-
pracy z wiodącymi jednostkami w kraju i za granicą, co pozwoli na podniesienie 
poziomu własnej kadry poprzez włączenie jej w konsorcja badawcze, a przede 
wszystkim ułatwi pozyskiwanie środków na badania.

Bezrobocie a wykształcenie

W zestawieniu ze stopą bezrobocia rejestrowanego za 2010 rok w wojewódz-
twie śląskim (9,9%), a przede wszystkim wynikami ogólnokrajowymi (12,3%) 

26 Szerzej zob.: J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa..., s. 62, 81. 
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sytuacja Bielska-Białej przedstawia się nader korzystnie. Poziom bezrobocia 
w powiecie (9,8%) utrzymywał się na poziomie zbliżonym dla województwa, 
czyli i tak znacznie niżej niż w kraju. Warto przy tym zaznaczyć, że wzrost bez-
robocia obserwowany od 2008 roku udało się zarówno w mieście, jak i powiecie 
zahamować znacznie skuteczniej niż w regionie, choć go nie uniknięto. Zesta-
wienie odsetka zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku pro-
dukcyjnym w 2009 roku dla Bielska-Białej (4,8%) oraz powiatu bielskiego (4,7%) 
z danymi dla województwa śląskiego (5,6%) i całego kraju (7,7%)27 również wy-
pada korzystnie. Tym bardziej że odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostaje 
zbliżony. Przy omawianiu zjawiska bezrobocia należy uwzględniać jego struk-
turę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby pozostające przez dłuższy 
okres bez zatrudnienia. Na koniec 2009 roku największą grupę stanowiły osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym 
(w tym niepełnym) oraz średnim zawodowym. Znacznie mniej zarejestrowanych 
było absolwentów szkół średnich ogólnokształcących oraz uczelni wyższych. Je-
żeli chodzi o wiek osób bezrobotnych, to największe grupy stanowią osoby młode 
25–34 lat oraz w wieku 45–64 lat. Pod względem proporcji udziału poszczegól-
nych grup wśród zarejestrowanych bezrobotnych sytuacja powiatu i miasta Biel-
ska-Białej jest zbliżona28. Należy dodać, że największą grupę zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowiły w mieście i powiecie: osoby bez zawodu (!), sprzedawcy, 
robotnicy gospodarczy, pracownicy biurowi29.

Wyzwania

Jednym z podstawowych problemów wspólnoty lokalnej pozostaje niewy-
korzystanie potencjału osób bezrobotnych. Jednocześnie w zakresie przeciw-
działania bezrobociu JST na poziomie lokalnym mają mocno ograniczone moż-
liwości, a wiele działań publicznych skierowanych na rzecz bezrobotnych jest 
zwyczajnie mało skutecznych. Szkolenia czy staże, pomimo wielkich nakładów 

27 Na podst. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (24.08.2011).
28 Na podst. danych US w Katowicach, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_

10p05_05.pdf (24.08.2011).
29 Szerzej zob.: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Bielsko-Biała 

w I połowie 2010 roku; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Bielsko-Biała 
w II połowie 2010 roku oraz Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bielskim 
w I połowie 2010 roku, Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bielskim w II 
połowie 2010 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, http://www.pup-bielsko.pl/?k=2 
(21.08.2011).
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środków publicznych, efektywnie pomagają ledwo połowie objętych nimi bezro-
botnych (przy średnio ok. 70% w innych krajach UE). Niska efektywność wynika 
często z podejścia urzędników realizujących program, którzy organizują kursy 
i szkolenia nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pracodawcy z kolei 
zamiast na stałe zatrudnić przeszkolonego bezrobotnego, który odbył u nich staż, 
częstokroć wolą przyjąć kolejnego stażystę, gdyż wiąże się to z niższymi kosz-
tami30. Zresztą same urzędy pracy nie ukrywają niskiej efektywności działań. 
PUP w Bielsku-Białej wskazuje, że odsetek „osób zatrudnionych w trakcie szko-
lenia oraz w okresie 3 miesięcy po ukończonym szkoleniu” w 2010 roku wyniósł 
16,8%31. Przy czym PUP nie określa, ile z owych 16,8% (tj. 92 osób) znalazło 
pracę dzięki podniesieniu i/lub zmianie swoich kwalifikacji w drodze szkolenia.

Kolejnym wyzwaniem są aspiracje edukacyjne młodzieży i realia rynku 
pracy. Niepokojący jest fakt, że coraz więcej bezrobotnych stanowią osoby młode 
i dobrze wykształcone (przynamniej pod względem formalnym). Wydaje się, że 
to niekorzystne zjawisko może narastać, gdyż nie słabnie zainteresowanie stu-
diami wyższymi, co w wielu zawodach może prowadzić do zjawiska przerostu 
kwalifikacji (overeducated). Do tego wszystkiego w większości branż dominuje 
rynek pracodawcy. Aspiracje edukacyjne młodych Polaków potwierdzają badania 
„Bilans kapitału ludzkiego”. Zdecydowana większość absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych (87%) chce kontynuować naukę, z tego 50% chciałoby studiować 
w trybie dziennym, a 20% w trybie niestacjonarnym. Spośród licealistów aż 3/4 
myśli o studiach w trybie dziennym, podobnie jak blisko co trzeci uczeń techni-
kum (drugie tyle osób myśli o studiach zaocznych). Z kolei 33% uczennic i 42% 
uczniów szkół zawodowych, którzy deklarują chęć dalszego kształcenia, chcia-
łoby uczyć się w technikum. Pośród deklarujących dalszą edukację aż 21% nie 
wie, gdzie i w jakim trybie chcieliby to robić. Najmniej zdecydowane są osoby ze 
szkół policealnych (ok.43%). Warto nadmienić, że większe ambicje mają kobie-
ty32. Jednocześnie nadal nie jest popularne doskonalenie zawodowe i kształcenie 
przez całe życie. W szczególności osobom w wieku przedemerytalnym z trud-
nością przychodzi przekwalifikowanie się. Niestety większość (81%) badanych 

30 Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem, dziennik.pl, 19.08.2011: http://gospodar-
ka.dziennik.pl/praca/artykuly/351493,zmarnowane-miliardy-na-walke-z-bezrobociem.html 
(8.09.2011).

31 Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2010 r., PUP w Bielsku-Białej, http://www.
pup-bielsko.pl/?a=1045 (28.08.2011).

32 K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego w Polsce, w: J. Górniak et al., Bilans kapitału ludzkie-
go w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 50–51.
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nie podejmuje wysiłku na rzecz dokształcania się (formalnego, jak np. kursy lub 
nieformalnego – samokształcenie). Koleją prawidłowością jest wyraźna korelacja 
pomiędzy wiekiem i wykształceniem a chęcią podnoszenia kwalifikacji. Słabiej 
wykształceni i starsi dokształcają się znacznie rzadziej33.

Wreszcie należy pamiętać o zmianach demograficznych. Obraz struktu-
ry wiekowej, w szczególności w prognozie dla Bielska-Białej, jest alarmujący, 
gdyż oznacza, że w ciągu dekady liczba osób w wieku produkcyjnym ledwo bę-
dzie przekraczała połowę, zaś w wieku emerytalnym będzie co czwarta osoba34. 
W praktyce sytuacja może być gorsza, gdyż w grupie osób wieku produkcyjnego 
znajdować się będą studenci i starsi uczniowie. Nawet gdyby część z nich pra-
cowała (podobnie jak część osób w wieku emerytalnym), nie będzie możliwe 
funkcjonowanie systemu emerytalnego na obecnych zasadach. Oczywiście klu-
czowe znaczenie będą miały kroki podjęte przez rząd, także w zakresie polityki 
prorodzinnej i migracyjnej.

EDUCATION OF POPULATION AND LOCAL DEVELOPMENT 
OF BIELSKO-BIAŁA AND BIELSKO DISTRICT

Summary

This article presents an outline of education issues in local development (taking 
local authorities’ responsibilities into consideration). Refer to theoretical framework and 
role of education as well as basic indexes of educational system in Bielsko-Biała and 
Bielsko District.

Translated by Jacek Lewicki

33 K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego..., s. 58.
34 GUS, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (30.08.2011).
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ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU

Streszczenie

Atrakcyjność inwestycyjna województwa jest ważnym czynnikiem jego rozwo-
ju gospodarczego. W dobie globalizacji i braku barier handlowych regiony muszą być 
rozwinięte, aby były atrakcyjne pod wieloma względami dla potencjalnych inwestorów. 
Wśród czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej regionów są: dostępność 
transportu, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, rynek absorpcji, poziom roz-
woju infrastruktury gospodarczej, infrastruktura społeczna, poziom bezpieczeństwa 
publicznego i działalności regionu do inwestorów. Środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego są ustawiane w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
W 2011 roku przyznano 139 162 257 zł na współfinansowanie 10 projektów dotyczących 
tworzenia obszarów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim. Działania 
podejmowane w ramach finansowanych projektów były istotnymi czynnikami atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu, takich jak dostępność transportowa i poziom rozwoju infra-
struktury gospodarczej.

Wstęp

Postępujący proces integracji europejskiej, powodujący zacieranie się gra-
nic narodowych, sprawia, że regiony, aby się rozwijać, muszą być wobec siebie 
konkurencyjne oraz atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Przystąpienie do 
Unii Europejskiej dało Polsce możliwość wyrównania poziomu rozwoju gospo-
darczego z pozostałymi państwami członkowskimi, a znaczącą rolę w tym proce-
sie odgrywają samorządy województw, które zarządzają środkami finansowymi 
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służącymi szeroko rozumianemu rozwojowi w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 

Niniejsza praca ma charakter opisowy i przedstawia założenia Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–
2013 w aspekcie wspierania wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co jest 
jednym z jego założeń, a także projekty dofinansowane środkami unijnymi, które 
służą temu procesowi. Prezentowane działania dotyczą okresu od 2007 roku, kie-
dy RPO wszedł w życie, do lipca 2011 roku.

Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej

Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej w syntetyczny sposób można przedsta-
wić jako „zdolności skłonienia inwestorów do wyboru regionu jako miejsca loka-
lizacji inwestycji”1. 

Atrakcyjność inwestycyjna rozumiana jest jako kombinacja korzyści loka-
lizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodar-
czej, które wynikają ze specyficznych cech obszaru, w którym ta działalność 
ma miejsce. Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna danego obszaru może być 
określona jedynie dla konkretnej inwestycji w określonym czasie. Ze względu 
na różnorodność i specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej preferowane 
są różne czynniki lokalizacji, w zależności od jej rodzaju, branży, czy sposobu 
funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Obszary posiadające optymal-
ną kombinację czynników lokalizacji można przedstawić jako atrakcyjne inwe-
stycyjnie, ponieważ umożliwiają redukcję nakładów inwestycyjnych, a także bie-
żących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, co ułatwia maksymalizację 
zysków i zmniejsza ryzyko niepowodzenia inwestycji2.

Dla pewnych rodzajów działalności gospodarczej możliwe do zidentyfikowa-
nia są uniwersalne czynniki lokalizacji, które zostały zaprezentowane w tabeli 1.

1 K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, s. 7.

2 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, red. T. Kalinowski, In-
stytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005, s. 9–10.
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Tabela 1

Czynniki i ich znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej województw

Lp. Czynniki Waga (%)
1 Dostępność transportowa 20
2 Koszty pracy

25
3 Wielkość i jakość zasobów pracy
4 Chłonność rynku zbytu 15
5 Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej 10
6 Poziom rozwoju infrastruktury społecznej 5
7 Poziom bezpieczeństwa powszechnego 5
8 Aktywność regionów wobec inwestorów 20

Łącznie 100

Źródło:  opracowanie własne na podstawie:  Atrakcyjność inwestycyjna województw i podre-
gionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2008, s. 11.

Otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, w szczególny sposób 
wpływa na rozwój przedsiębiorczości, atrakcyjność inwestycyjną i pozytywny 
klimat inwestycyjny regionu. Znaczącą rolę w tworzeniu przyjaznego klimatu 
dla prowadzenia działalności gospodarczej odgrywają instytucje otoczenia bi-
znesu, które są organizacjami lub instytucjami działającymi na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
Pod pojęciem instytucji otoczenia biznesu ujmuje się podmioty posiadające bazę 
materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia 
usług na rzecz MSP3. W tym aspekcie do instytucji otoczenia biznesu zaliczyć 
można samorządy terytorialne, które dzięki posiadanym narzędziom i kompe-
tencjom realizują cele związane z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego 
poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz 
stymulowanie aktywności gospodarczej. 

Regionalny Program Operacyjny jako czynnik wspierający 
rozwój gospodarczy

W maju 2004 roku Polska, wstępując do Unii Europejskiej, włączyła się w re-
alizację jednej z najistotniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, 

3 W. Budrecka, Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2004, s. 5–6.
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której głównym celem jest promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium 
Unii. Dla jego osiągnięcia prowadzone są działania służące zmniejszeniu dyspro-
porcji w poziomach rozwoju europejskich regionów oraz wzmocnieniu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty4. Proces ten odbywa się po-
przez interwencję funduszy strukturalnych, która ma prowadzić do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej z nich uprzywilejowanych5.

Dzięki działaniom realizowanym w ramach polityki spójności Polska ma 
szansę na znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do osiągnięcia kon-
wergencji z innymi regionami Unii Europejskiej. Polityka spójności polega na 
realizacji trzech najistotniejszych celów6:
– konwergencji – wspieranie zrównoważonego rozwoju, innowacji i badań na-

ukowych;
– podniesienia konkurencyjności regionów i zatrudnienia – wspieranie innowa-

cji, zrównoważonego rozwoju oraz szkolenia zawodowego;
– europejskiej współpracy terytorialnej – wspieranie ponadnarodowej, między-

regionalnej współpracy służącej wspólnej realizacji projektów na terenie Unii 
Europejskiej.

Strategiczne cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia osiągane będą 
poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, takich jak7:

– poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa me-
chanizmów partnerstwa;

– poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;
– budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej pod-

stawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. 
UE L210/25; zob. także Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 4.

5 M. Holko, Konwergencja gospodarcza w Unii Europejskiej, w: Fundusze pomocowe Unii 
Europejskiej, red. M. Sapała-Gazda, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.

6 Cohesion Policy 2007-13. National Strategic Reference Frameworks, Office for Official Pub-
lications of the European Communities, Luxembourg 2007, s. 5.

7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i za-
trudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 42.
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– podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szcze-
gólnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora 
usług;

– wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginali-
zacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

– wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich.

Do realizacji powyższych celów stworzone zostały programy operacyjne, 
które są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi 
w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju8. Wśród nich znala-
zły się m.in. zarządzane przez zarządy poszczególnych województw Regionalne 
Programy Operacyjne, na które przeznaczono 16,6 mld euro, co stanowi 24,9% 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce9. 

Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 wyniosły 835 437 299 euro10. 
Jego głównym celem jest „rozwój województwa zmierzający do zwiększenia 
konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu 
poziomu życia mieszkańców”11. Powyższy cel jest spójny z celem strategicznym 
NSRO12, a jego osiągnięcie prowadzić będzie do realizacji priorytetów polityki 
Unii Europejskiej, które zostały ustanowione dla celu Konwergencja.

RPO WZ określa także trzy cele szczegółowe13: (1) wzrost innowacyjno-
ści i efektywności gospodarowania, (2) poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
i spójności terytorialnej województwa, (3) poprawa warunków życia poprzez za-
chowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej 
województwa .

8 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. 2006 nr 227, 
poz. 1658.

9 Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.fundusze-
europejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (6.07.2011).

10 Cohesion Policy 2007-13..., s. 60.
11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 

załącznik do uchwały nr 768/11 z dnia 23 maja 2011 r. Zarządu Województwa Zachodniopomor-
skiego.

12 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie 
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości za-
pewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i prze-
strzennej.

13 Regionalny Program Operacyjny...
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Cele te są spójne z poszczególnymi celami Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego, którymi są14: (1) wzrost innowacyjności i efektywności 
gospodarowania, (2) wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, (3) zwięk-
szenie przestrzennej konkurencyjności regionu, (4) zachowanie i ochrona wartości 
przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami, (5) budowanie otwartej i konku-
rencyjnej społeczności, (6) wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Regionalny Program Operacyjny, jako dokument strategiczny określają-
cy priorytety i obszary wykorzystania środków unijnych, został podzielony na 
poszczególne kategorie, odpowiadające przypisanym dziedzinom, w ramach 
których przekazywane jest wsparcie finansowe na wybrane projekty. Obszary 
priorytetowe RPO WZ określa osiem osi priorytetowych ustanowionych dla pro-
gramu15: (1) Gospodarka – Innowacje – Technologie, (2) Rozwój infrastruktury 
transportowej i energetycznej, (3) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, (4) In-
frastruktura ochrony środowiska, (5) Turystyka, kultura i rewitalizacja, (6) Roz-
wój funkcji metropolitalnych, (7) Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony 
zdrowia, (8) Pomoc techniczna.

Regionalny Program Operacyjny a wspieranie wzrostu 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Potrzeba zwiększania dostępności terenów inwestycyjnych na terenie wo-
jewództwa jest jednym ze strategicznych czynników rozwoju gospodarczego 
regionu. Znaczące dla ograniczania dysproporcji rozwojowych wewnątrz woje-
wództwa i tworzenia nowych, stałych miejsc pracy jest wspieranie procesu two-
rzenia obszarów intensywnego inwestowania i lokowania nowych inwestycji, 
które wpływają na tempo rozwoju i konkurencyjności regionu. Zgodnie z ce-
lem strategicznym nr 2 Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 
najważniejsze są inwestycje prorozwojowe, związane z uruchamianiem nowych 
terenów inwestycyjnych16.

RPO WZ ma istotne znaczenie dla wspierania atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu. Spośród wszystkich osi priorytetowych największe środki w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego zostały przeznaczone na oś 1: Gospodarka 

14 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 208–211.

15 Regionalny Program Operacyjny...
16 Strategia Rozwoju Województwa..., s. 108.
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– Innowacje – Technologie, a ich suma przekroczyła 237 mln euro, co stanowi 
27,86% środków całego programu17. Procentowy udział środków poszczególnych 
osi priorytetowych przedstawiono na wykresie (rysunek 1). 

Rysunek 1.  Procentowy udział środków poszczególnych osi priorytetowych w ramach 
RPO WZ

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zarządzania Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

W ramach osi 1 realizowane są poszczególne poddziałania. Jednym z nich 
jest działanie 1.3.3 – Wspieranie atrakcyjności inwestycyjnej, ukierunkowane na 
tworzenie stref inwestycyjnych w regionie. Działanie stworzone zostało w celu 
polepszenia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodar-
czej, a także umożliwienia lokowania inwestycji poprzez tworzenie infrastruk-
tury technicznej18. 

Analizując wartość środków przeznaczonych na poszczególne poddziała-
nia, należy stwierdzić, iż na zadania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną 
zostało przeznaczone 144 395 449 zł, co stanowi około 15,5% wszystkich środ-

17 Dane Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodniopomorskiego.

18 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007-2013 (wersja 5.5), załącznik do uchwały nr 802/11 Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2011 r.

I. Gospodarka - Innowacje
- Technologie

II. Rozwój infrastruktury
transportowej i energetycznej

III. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego

IV. Infrastruktura ochrony 
środowiska

V. Turystyka, kultura
i rewitalizacja

VI. Rozwój funkcji 
metropolitalnych

VII. Rozwój infrastruktury
społecznej i ochrony zdrowia

VIII. Pomoc techniczna

VII. Rozwój infrastruktury
społecznej i ochrony
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ków w ramach osi 119. Do lipca 2011 roku dofinansowanie uzyskało 10 projektów 
realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na łączną kwo-
tę 139 162 257 zł, przy czym całkowita ich wartość wyniosła 319 183 458 zł20. 
Projekty dofinansowane w ramach poddziałania 1.3.3 przedstawiono w tabeli 2, 
natomiast na rysunku 1 zaprezentowano lokalizację projektów na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Tabela 2

Projekty dofinansowane w ramach poddziałania 1.3.3. Wspieranie atrakcyjności 
inwestycyjnej Osi 1: Gospodarka – Innowacje – Technologie

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu 
(PLN)

Kwota dofinansowa-
nia (PLN)

1 2 3 4

1 Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Szczecinku

21 637 721 10 815 811

2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
w Stargardzie Szczecińskim

35 756 815,86 14 468 159,14

3 Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej 
Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej 
w Koszalinie

79 834 000 36 874 624,59

4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku 
Regionalnego w Gryfinie

48 229 595 21 954 350

5 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

5 759 120,12 2 879 060,06

6 Budowa infrastruktury drogowej dla 
terenów przemysłowych w Stargardzie 
Szczecińskim

28 693 217 10 839 146,61

7 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury 
technicznej do stref inwestycyjnych 
Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod 
funkcje przemysłowo-składowe

73 725 610 29 999 999,99

8 Budowa odwodnienia w Goleniowskim 
Parku Przemysłowym

11 188 700,27 4 128 736

9 Budowa komunikacji pomiędzy terenami 
Parku Przemysłowego Nowoczesnych 
Technologii w Stargardzie Szczecińskim 
a krajowym systemem dróg wraz 
z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych 
w Stargardzie Szczecińskim

12 582 429 6 291 215

19 Dane Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodniopomorskiego.

20 Ibidem.



173Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jako instrument...

1 2 3 4

10 Utworzenie podstawowej infrastruktury 
urbanistyczno-technicznej Tychowskiej 
Strefy Inwestycyjnej

1 776 250 911 155

Razem 319 183 458,25 139 162 257,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zarządzania Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Rysunek 2.  Lokalizacja projektów dofinansowanych w ramach RPO WZ – poddziałanie 
1.3.3: Wspieranie atrakcyjności inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne (numeracja odpowiada projektom przedstawionym w tabeli 2).

Zakończenie

Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest ważnym czynnikiem jego rozwoju 
gospodarczego. W dobie globalizacji i braku występowania barier w handlu re-
giony, aby się rozwijać, muszą tworzyć atrakcyjną pod wieloma aspektami ofertę 
dla potencjalnych inwestorów.

Wśród czynników determinujących atrakcyjność inwestycyjną województw 
znajdują się: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów 
pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, po-
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ziom rozwoju infrastruktury społecznej, poziom bezpieczeństwa publicznego 
oraz aktywność regionów wobec inwestorów.

Środki finansowe w ramach RPO WZ służą m.in. wzrostowi atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu. Do lipca 2011 roku na powyższe działania przeznaczo-
no kwotę 139 162 257 zł, co pozwoliło dofinansować 10 projektów związanych 
z tworzeniem i uzbrajaniem terenów inwestycyjnych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Działania podjęte w ramach dofinansowanych przed-
sięwzięć znalazły się wśród czynników mających znaczenie dla atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, takich jak dostępność transportowa i poziom rozwoju in-
frastruktury gospodarczej.

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR THE WEST POMERANIA 
VOIVODESHIP AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT THE INCREASE 

OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

Summary

Investment attractiveness of the region is an important factor in its economic deve-
lopment. In the era of globalization and the absence of trade barriers, the regions must be 
developed to be attractive in many aspects for potential investors.

Among the factors determining investment attractiveness of regions are: the avai-
lability of transport, labor costs, size and quality of labor force, market of the absorption, 
level of development of economic infrastructure, social infrastructure, level of public 
safety and activity of the region to investors.

The funds of the Regional Operational Programme are set to increase the invest-
ment attractiveness of the region. By July 2011, 139 162 257 PLN has been allocated, 
that allowed to cofinance 10 projects related to creating and enabling investment areas in 
West Pomerania province. Actions taken under the funded projects were among the fac-
tors relevant to the investment attractiveness of the region, such as transport availability 
and level of development of economic infrastructure.

Translated by Arkadiusz Marchewka
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MEMETYKA W FINANSACH OSOBISTYCH

Streszczenie

Praca podejmuje tematykę decyzji finansowych gospodarstw domowych, opisa-
nych i widzianych przez pryzmat memetyki. Pierwsza część artykułu dotyczy samej 
memetyki, opisując podstawy koncepcyjne dla tej teorii. Druga część pracy krótko opi-
suje podstawy finansów osobistych oraz finansów gospodarstw domowych, esencję oraz 
główne narzędzia, a następnie podejmuje się opisu zachowań finansowych w świetle 
oraz za pomocą narzędzi memetycznych. Opisuje, dlaczego ludzie zachowują się w kon-
kretny sposób, nawet jeżeli nie jest to dla nich uzasadnione finansowo. Podejmuje próbę 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego budżetowanie czy rozmowa o własnych finansach jest 
tabu w dzisiejszym społeczeństwie. 

Wprowadzenie

Lęk ludzki mieści w sobie całą historię ewolucji gatunku 
i odzywają się w nim archaiczne formy, do dzisiejszych 

warunków życia człowieka już zupełnie niedostosowane. 
Może dlatego człowiek boi się nieraz pająków, niektórych 
gadów i płazów, które obecnie są dla niego niegroźne, ale 

w czasach, gdy był tylko małym ssakiem, przedstawiały 
nieraz największe zagrożenie życia.

Antoni Kępiński

Ludzkie zachowanie tłumaczone było już na wiele sposobów. Freud sięgał 
w stronę ukrytych lęków, snów i długo chowanych urazów. Nowoczesna bioche-
mia zdaje się być pewna tego, że wszystkie uczucia, zachowania i przeświad-
czenia da się wytłumaczyć poziomem poszczególnych związków chemicznych 
w organizmie. Matematycy wespół z teorią gier, przy założeniu względnej racjo-
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nalności podejmowanych decyzji, próbują warunkować podejmowane przez ludzi 
decyzje logiką i zimną kalkulacją.

Dlaczego jednak, mimo tak jednostkowych jak w wypadku założeń Freu-
dowskich, czy tak biologicznie i logicznie wiążących przesłanek biochemii i logi-
ki, wciąż zdarzają się sytuacje, w których ludzie porzucają podstawowe instynk-
ty przetrwania i zaciągają kredyty, które są niemożliwe do spłacenia. Dlaczego 
występuje paradoks owczego pędu? Dlaczego ludzie wolą szwajcarskiego franka 
od polskiej złotówki? Dlaczego tak niewiele osób używa budżetu podczas zarzą-
dzania własnymi finansami? Dlaczego tak trudno jest zaufać kartom kredyto-
wym i bankom internetowym?

Być może te i inne zachowania da się wyjaśnić za pomocą narzędzi, których 
dostarcza nowo rozwijający się nurt nauki społecznej – memetyka. 

Memetyka

W głuszy amazońskiej dżungli, wbrew instynktom, wbrew zachowaniu 
roju, pojedyncza mrówka wyszła w nocy z mrowiska, odłączyła się od reszty 
i wspina się coraz wyżej na łodygę pobliskiej rośliny. Pchana przez jakąś niezro-
zumiałą dla siebie siłę. W jej głowie jest tylko jedna myśl: do góry. Po osiągnięciu 
swojego celu mrówka łapie łodygę swoimi silnymi szczękami i zastyga bez ruchu, 
czekając na śmierć. 

To dziwne zachowanie mrówki powodowane jest przez pewien rodzaj grzy-
ba: Cordyceps unilateralis, zwany w Polsce maczużnikiem. Ten pasożyt zagnież-
dża się w organizmie mrówki, przechodząc przez przetchlinki (małe otwory 
w organizmach stawonogów, umożliwiające oddychanie), po czym rozpoczyna 
swój wzrost, pochłaniając narządy, które nie są zwierzęciu potrzebne do życia. 
W chwili gdy grzyb gotowy jest do wydalenia zarodników, jego grzybnia rozra-
sta się, przechodząc do mózgu mrówki, zmieniając sposób, w jaki postrzega ona 
feromony, co w konsekwencji zmusza zwierzę do wędrówki tak wysoko jak tylko 
się da. Grzyb wykazuje się taką przebiegłością, iż zakażona mrówka w dzień 
potrafi zachowywać się zupełnie normalnie, by w nocy wyruszyć w najwyższe 
możliwe miejsce, by tam grzyb mógł rozpylić swoje zarodniki na największy 
możliwy obszar1. Ten ciekawy, acz okrutny cykl życiowy, w którym jeden orga-

1 Cordyceps: attack of the killer fungi, http://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8 
(18.08.2010).



177Memetyka w finansach osobistych

nizm przejmuje kontrolę nad drugim, został przytoczony jako metafora dla idée 
fixe, idei, myśli.

Miliardy lat temu na Ziemi pojawił się nowy organizm, jeżeli za takowy mo-
żemy go w ogóle uważać. Wyróżniał się on nietypowa cechą – mógł infekować 
systemy rozrodcze innych organizmów, by te powielały jego materiał genetycz-
ny. Dzisiaj te organizmy nazywane są wirusami i wyróżnia się co najmniej dwa 
„królestwa”, w których można je spotkać. 

Pierwsze z nich to królestwo biologii, organizmów żywych, grzybów, roślin, 
zwierząt. Istnieją niezliczone ilości wirusów biologicznych na Ziemi i ogromne 
ilości ich kopii. Są one źródłem jednych z najbardziej śmiertelnych chorób, po-
czynając od zwykłego przeziębienia, poprzez AIDS, do jeszcze groźniejszego 
wirusa Ebola.

Drugi świat, który upodobały sobie wirusy, to stworzony przez ludzi świat 
komputerów, sieci, informacji i programów. W tym świecie wirusy nie były od-
kryte, one były zaprogramowane, stworzone przez człowieka.

Memetyka zakłada jednak istnienie trzeciego świata, w którym mogą rozwi-
jać się wirusy. Świata, dla którego metaforą był wstęp tejże pracy. Świat umysłu, 
kultury i myśli. Wirusy myśli mogą być zarówno wymyślane, jak i odkrywane, 
mogą ewoluować naturalnie i być sztucznie tworzone. Ponieważ memetyka to 
wciąż młoda nauka, chciałbym przytoczyć za Richardem Brodie tabelę ilustrują-
cą w sposób porównawczy nomenklaturę memetyczną:

Tabela 1

Biologia Komputery Umysł
Gen Instrukcja programowa Mem
DNA Komputer Umysł
Wirus Język programowy Wiedza jako reprezentacja 

stanu umysłu
Pula genów Software Wirus umysłu
Zarodniki Elektroniczne fora/ankiety/

biuletyny
Przekazy/publikacje

Gatunki System operacyjny Instytucje kulturalne
Genotyp i inne klasyfikacje Program budujący maszynę Kultura
Organizm „Tylne wejście”, błąd w zabez-

pieczeniu
Zachowanie/twory sztuczne

Podatność genetyczna Sztuczne życie Podatność psychologiczna
Ewolucja genetyczna Ewolucja kulturowa

Źródło: R. Brodie, Virus of the Mind, Hay House 1996, s. 37.
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Słowo „mem” zostało stworzone przez oksfordzkiego biologa Richarda 
Dawkinsa w wydanej w 1976 roku książce Samolubny gen. Od tego czasu uży-
wane jest przez Dawkinsa i innych biologów ewolucyjnych, psychologów takich 
jak Henry Plotkin i naukowców kognitywnych takich jak Douglas Hofstadter 
i Daniel Dennet w celu sformułowania biologicznych, psychologicznych i filozo-
ficznych implikacji tego nowego modelu świadomości i myśli.

Mem zajmuje centralne miejsce w zmianie paradygmatu, która odbywa się 
właśnie w naukach o życiu i kulturze. W nowym paradygmacie naukowcy pa-
trzą na ewolucję kulturową nie z punktu widzenia jednostki czy społeczeństwa, 
a z pozycji memu2. 

Autor słowa, definiuje mem jako podstawową jednostkę przekazu kulturo-
wego, bądź imitacji3.

Innymi słowy mem należy rozumieć jako jednostkę informacji kulturowej, 
czyli na przykład koncepcję bądź ideę, która podzielana jest w społeczności zło-
żonej z jednostek, poprzez społeczną (przeciwstawiając genetycznej) transmi-
sję. Dyfuzja memów jest przedmiotem darwinowskich założeń dziedziczności, 
zmienności i wyboru naturalnego, którym to podlegają także geny. Formy kultu-
ralne powstają zatem jako logiczny wynik skumulowanej ewolucji, poprzez którą 
marginalne lub przyrostowe zmiany pojawiają się w czasie w sposób, który od-
zwierciedla selektywne, aktualne naciski środowiskowe. Podstawowy algorytm 
ewolucyjny może być zatem zastosowany w celu wyjaśnienia pojawiania się zło-
żonych instytucji społecznych, będących rezultatem rozłożonego w czasie proce-
su historycznego rozwoju4.

Jedną z implikacji tej definicji jest nowe spojrzenie na kulturę, w której 
memy niczym geny w ewolucji biologicznej konkurują ze sobą, przekazywane 
z jednego umysłu do drugiego. Te, które odnoszą największy sukces, te, które 
spenetrują najwięcej umysłów, odpowiedzialne są za tworzenie tego, czym prze-
jawiają się podstawy obecnej kultury5.

Popularne piosenki, sposób budowy mostów, moda, ceremonie, obyczaje, 
sztuka, język, jakim się posługujemy, technologia – to wszystko wymieniane 
przez Dawkinsa przykłady memów. Wszystkie one różnią się trwałością, szyb-
kością i sposobem rozpowszechniania, terytorium, jakie obejmują, zasięgiem 

2 R. Brodie: Virus of the Mind, Hay House 1996, s. 4.
3 R. Dawkins, Selfish Gene, Oxford University Press, New York 1976, s. 190.
4 M. Freeman, Current Legal Problems 2002, Oxford University Press, New York 2002, s. 2.
5 R. Brodie, Virus..., s. 5.



179Memetyka w finansach osobistych

historycznym. Przy tym ważne jest, iż nie każdy zwrot, ideał piękna, wzór, za-
chowanie czy piosenka jest memem. Memami stają się one dopiero wówczas, gdy 
ulegają powieleniu, zaczynają rozpowszechniać się w społeczeństwie.

Wszystkie jednak ewoluują w czasie, niczym wysoce przyspieszony pro-
ces ewolucji genetycznej. I tak jak w ewolucji biologicznej zmiana może służyć 
zwiększeniu wydajności, specjalizacji, lepszemu przystosowaniu się memu do 
środowiska, w którym się znajduje. Wydaje się wszakże, iż nowoczesna nauka 
jest lepsza niż nauka starożytna. Obecne zrozumienie wszechświata jest nie tylko 
inne niż to, którym szczycili się starożytni Grecy, ono jest od niego lepsze. 

Język, którym się posługujemy, to doskonały przykład specjalizacji i przy-
stosowania. Kiedy spojrzymy na słowa jak na memy (wszakże każde niesie z sobą 
informację), w prosty sposób da się zauważyć, iż np. „admin” używane jest 
znaczne częściej niż „administrator”. Słowa ulegają skracaniu, język znaczącej 
specjalizacji, a dzieje się tak dlatego, że tempo życia uległo znaczącemu przy-
spieszeniu. Ludzie zmuszeni są przekazać jak najwięcej jak najbardziej precyzyj-
nych informacji w jak najkrótszym czasie, język więc ewoluuje, dostosowując się 
do potrzeb ogółu. Nie możemy tu także mówić o odgórnej celowości zjawiska. 
Nie jest wszakże tak, iż jakiś zarządca językowy wydaje dekret, iż od dnia pierw-
szego stycznia stosuje się słowo „admin” zamiast „administrator”. Jest to proces 
jak najbardziej naturalny. Ktoś po raz pierwszy używa skróconego słowa, inni lu-
dzie z otoczenia je wychwytują i używają w innych nadarzających się sytuacjach. 
Można więc powiedzieć, iż w dużych populacjach, szczególnie populacjach ot-
wartych na komunikację na szeroką skalę (Internet, telefonia komórkowa, TV 
i radio) myśli myślą się same.

Imitacja, wspomniana w definicji memu Dawkinsa, to sposób, w jaki memy 
ulegają powieleniu. Tak jak w wypadku genów, spośród których nie wszystkie 
powielane są z taką samą dozą sukcesu, tak w przypadku memów w puli memo-
wej są te lepsze i te gorsze. To analogia selekcji naturalnej. Niektóre z memów 
osiągają krótkotrwały sukces ewolucyjny i utrzymują się w puli memowej tylko 
przez krótki czas, tak jak piosenki zwane potocznie letnimi hitami, inne trwają 
dłużej, tak jak sposób dokonywania transakcji kupno–sprzedaż, a inne osiągnę-
ły ogromny sukces ewolucyjno-kulturowy, utrzymując się przez wiele pokoleń 
w umysłach ludzi, czego przykładem jest dziesięć przykazań jako wzór zasad 
moralnych cywilizowanego społeczeństwa. 

Takie zróżnicowanie sukcesu ewolucyjnego wynika też z ośrodka, w któ-
rym memy są przekazywane, z puli memowej. Wspomniany przeze mnie wcześ-
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niej język jest niczym innym jak mocno rozbudowaną pulą memową, w której 
każde używane słowo, ze względu na niesioną przez siebie informację, jest me-
mem. Przykład ten można wykorzystać też do ukazania konkurencji, w której 
stronami są całe pule memetyczne, w tym wypadku różne języki. W dzisiejszych 
czasach panuje niemalże hegemonia języka angielskiego. Ewolucyjnie język ten 
osiągnął ogromny sukces. Uczy się go niemalże na całym świecie i ośmielę się 
twierdzić, iż nie wynika to tylko i wyłącznie z przesłanek geopolitycznych, czyli 
dominacji kulturowej krajów anglojęzycznych. Wszakże Chiny są tak samo, o ile 
nie bardziej, prężną siłą gospodarczą i polityczną, a jednak język mandaryński 
nie stał się językiem międzynarodowym. Angielski jawi się w takim razie jako 
zwycięzca, jako język, którym największej części ludzkości najłatwiej jest prze-
kazać informację.

Memetyka to nauka badająca stan umysłu, sposób, w jaki postrzega się rze-
czywistość, a także memy jako podstawowe nośniki informacji i sposób tejże 
rzeczywistości opisywania i kreowania.

Gospodarstwa domowe z kolei, jako najbardziej podstawowe jednostki za-
rządzające finansami, są najbardziej podatne na to, jaki stan umysłu reprezentują 
poszczególni ich członkowie. Zatem, czy istnieje związek pomiędzy memetyką 
a finansami osobistymi, a także czy gospodarstwa domowe kierują się w swych 
decyzjach finansowych racjonalnymi przesłankami, modą, owczym pędem, czy 
aktualnie dominującymi w środowisku memami? Czy memetyką i konkurencją 
wśród trendów, myśli i czystych informacji da się wytłumaczyć zachowania fi-
nansowe?

Finanse osobiste gospodarstw domowych

Finanse osobiste to dział nauk ekonomicznych badający zależności między 
środkami finansowymi gospodarstw domowych i jednostek a osiąganymi przez 
nie sukcesami finansowymi. Obejmuje on takie zagadnienia jak oszczędzanie, 
inwestowanie i konsumpcja środków finansowych, plany zawodowe, finanso-
we i emerytalne, budżetowanie i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie gotówką, 
kartami kredytowymi, pożyczkami i nieruchomościami, a także zarządzanie ry-
zykiem. Zrozumienie wszystkich tych aspektów przyczynia się do osiągnięcia 
finansowego sukcesu podczas nadarzających się okazji, wyzwań i finansowych 
odpowiedzialności. Na poczet takiego sukcesu zalicza się elementy takie jak 
osiągnięcie jak najniższych kosztów kredytu czy podatku dochodowego, naby-
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cie samochodu po jak najniższej cenie, dobre i tanie ubezpieczenie, wybieranie 
wartościowych inwestycji, umożliwiających spełnienie potrzeb jednostki bądź 
gospodarstwa domowego6.

Przedstawiona przez E. Thomasa Garmana i Raymonda Forgue definicja 
finansów osobistych wymienia osobę fizyczną i gospodarstwo domowe jako 
podstawowe jednostki, podmioty będące przedmiotem zainteresowania finansów 
osobistych jako nauki. 

Rodzina to najbardziej złożony i wartościowy kulturowo intymny związek, 
będący jednocześnie publiczną i prywatną instytucją. Członkowie rodziny sami 
określają swoje potrzeby, pragnienia i myśli; większość najbardziej intymnych 
zachowań odbywa się w rodzinie bez obecności i podglądu prowadzonego przez 
osoby trzecie. Jednakże ludzie spoza rodziny, rząd czy społeczeństwo jako całość 
są głęboko zainteresowani tym, jak radzą sobie gospodarstwa domowe.

Instytucje społeczne i kulturowe tworzące społeczeństwo kształtują także 
naturę i definicję rodziny. W dzisiejszych czasach te granice gwałtownie się roz-
szerzają poprzez mnogość nietradycyjnych związków rodzinnych – pary, w któ-
rych partnerzy wzajemnie pną się po drabinie kariery, gospodarstwa domowe 
z jednym rodzicem, pary żyjące w konkubinacie, związki homoseksualne itd.

Każdy związek rodzinny, nieistotne czy pogwałca, czy sprzyja ogólnie 
przyjętym normom społecznym, odzwierciedla dominujące w społeczeństwie 
ideały i wierzenia dotyczące tego, jak małżeństwo czy rodzina powinny wyglą-
dać. Mimo iż każdy związek jest inny, ta unikatowość jest ograniczana przez 
szersze granice grupowych, kulturowych i instytucjonalnych wartości7. Patrząc 
na rodzinę przez pryzmat memetyki, widać więc, iż nawet tak podstawowa wyda-
wałoby się wiedza na temat tego, jak wygląda związek dwojga ludzi, podatna jest 
na zmiany. To, co poprzednie pokolenia uważałyby za oczywisty model, przegry-
wa konkurencję z nowoczesnym, lepiej przystosowanym do obecnych warunków 
kulturowych, ale także finansowych obecnego świata. Małżeństwo damsko-mę-
skie jako mem już jakiś czas temu rozpoczęło walkę z memem nieformalnego 
związku damsko-męskiego. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż taki związek 
w świetle finansów niesie ze sobą taką samą informację jak związek małżeński, 
nie ograniczając przy tym partnerów. W świecie, w którym dobrobyt finansowy 

6 E. Thomas Garman, R. Forgue, Personal Finance, Houghton Mifflin Company, 2008, s. 4.
7 D.M. Newman, Sociology: Exploring the architecture of Everyday Life, A Sage Publications, 

2010, s. 218.
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i wolność osobista stały się jednymi z najbardziej pożądanych wartości, jest to jak 
najbardziej naturalne zachowanie.

Gospodarstwa domowe są odpowiedzialne finansowo za to, jakie życie 
wiodą i będą prowadzić. Ta finansowa odpowiedzialność definiowana jest jako 
wpływ, jaki jej podmioty wywierają na swoją przyszłą finansową sytuację, oraz 
jako próba podejmowania jak najlepszych decyzji w zarządzaniu osobistymi za-
sobami finansowymi8.

Finanse leżą więc u podłoża zmian kulturowych. Ośmielę się nawet twier-
dzić, że gdyby pojedynczej osobie było tak samo łatwo utrzymać swoją finanso-
wą niezależność jak związkom, model rodziny zmieniłby się z 2+1 na 1+1.

Pomijając jednak podmiot finansów, czy ich przedmiot także możemy roz-
ważać jako wynik działania memów?

Jednym z podstawowych narzędzi służących zarządzaniu finansami gospo-
darstw domowych jest budżet. Jedna z definicji słowa „budżet” mówi, iż jest 
to plan koordynujący zasoby i wydatki. Większość ludzi nie przykłada więk-
szej wagi do własnego budżetu, używa go jako planu stania się biednym bądź 
członkiem klasy średniej, zamiast zaplanować bycie bogatym. Również znaczna 
większość ludzi nie prowadzi życia w nadwyżce budżetowej, ale raczej pozostaje 
w stanie deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy występuje, gdy wydatki w budżecie np. danego gospo-
darstwa domowego przewyższają jego dochody. Z deficytem budżetowym ma 
się do czynienia wtedy, kiedy wydaje się więcej niż się zarabia. Znaczna część 
ludzi ma do czynienia właśnie z deficytem budżetowym, ponieważ łatwiej jest 
pieniądze wydawać niż je zarabiać. W obliczu takiej sytuacji większość ludzi 
woli obciąć swoje wydatki zamiast zwiększyć dochody9.

W wypadku decyzji, w jaki sposób załatać dziurę budżetową, gospodarstwo 
domowe postawione jest przed wyborem dwóch memów zachowań: memu „ob-
cinanie wydatków” i memu „zwiększanie dochodów”. W większości wypadków 
ludzie wybierają mem pierwszy. Jest to zachowanie o tyle ciekawe, iż organy 
zarządcze państwa na ogół uciekają się do drugiego rozwiązania, próbując zwięk-
szyć dochody.

Dlaczego więc gospodarstwa domowe podejmują odwrotną decyzję? Myślę, 
iż na taki rezultat składa się kilka czynników. Przede wszystkim mem budżeto-

8 E. Thomas Garman, R. Forgue, Personal Finance, s. 4.
9 W. Kluz, Jak pracując mniej, zarabiać więcej, Wydawnictwo Złote Myśli & Wiesław Kluz, 

Gliwice 2010, s. 8–9.
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wania jest memem słabym w dzisiejszej puli memowej. Ludzie niechętnie rozma-
wiają o swoich finansach, nie dzielą się swoimi rozwiązaniami, nie stwarzają za-
tem kanału, dzięki któremu budżetowanie może się rozprzestrzeniać. Co więcej, 
mem budżetu, przynajmniej w Polsce, blisko łączy się z memami niosącymi takie 
informacje jak dziura, deficyt, zamieszanie i kłótnia. Wynika to z zachowania, 
które można obserwować, kiedy to rządzący państwem ustalają budżet na nad-
chodzący rok. Państwo nie stosuje przy tym żadnych technik, które mogłyby ten 
wizerunek zmienić.

Ludzie nie posiadając wystarczającej wiedzy na temat narzędzi finanso-
wych umożliwiających zwiększenie pasywnego dochodu, podejmują jedyny zna-
ny im krok. Dlaczego mieliby zainwestować pieniądze, skoro wiedza o akcjach, 
obligacjach czy funduszach inwestycyjnych jest przywilejem? Wydatki natomiast 
mogli obcinać nasi rodzice, ich rodzice, rodzice ich rodziców itd. Mem obcinania 
wydatków jest silny w tej puli memowej, ponieważ pula ta ogranicza się tylko 
do grona rodzinnego. Jeżeli spojrzymy na finanse rodzinne z punktu widzenia 
memetyki – jest to niemalże zupełnie zamknięte środowisko. Hermetyczność 
przekazu informacji związanych z finansami domowymi i brak wtajemnicza-
nia najmłodszych członków rodziny w podejmowane decyzje, a także na ogół 
towarzyszące temu stwierdzenie „trzeba oszczędzać” powoduje, iż tylko i wy-
łącznie ten mem jest przekazywany. Na domiar złego przekazywany jest jedynie 
w pionowej linii chronologicznej, w cyklu wymiany pokoleń, jako że wymiana 
pozioma, wewnątrzpokoleniowa, odbywa się niemalże tylko poprzez zawarcie 
związku partnerskiego dowolnego rodzaju.

Zachowanie zupełnie odwrotne widziane jest właśnie w budżetowaniu pań-
stwa, gdzie hermetycznie zamknięta grupa wybiera mem zwiększenia przycho-
dów poprzez np. podwyższenie podatku VAT, gdyż mem takich decyzji w tym 
środowisku jest silniejszy niż mem obcinania wydatków.

Wydaje się więc logicznym krokiem rozpowszechnianie przede wszystkim 
memu budżetowania, i to najlepiej w towarzystwie pozytywnych memów innego 
rodzaju, a w drugiej kolejności memów inwestowania, zwiększania pasywnego 
przychodu. 

Memy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, kupowania akcji czy 
obligacji wciąż jednak kopiowane są rzadko. Wynika to z oporu środowiska fi-
nansowego i medialnego, które wciąż prezentują kredyty i pożyczki jako coś po-
zytywnie wpływającego na status społeczny typowej rodziny. Ludzie biorą po-
życzkę na zakupy świąteczne, dlatego że ładna pani aktorka bądź przystojny pan 
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aktor z TV też taką biorą i cała reklamowa rodzina jest uśmiechnięta. Taki mem 
krąży w puli i mniej istotne jest to, czy jest to mem silny, czy słaby, istotne jest, że 
przemieszcza się przez kanały medialnego przekazu, które trafiają do szerokiej 
grupy odbiorców, „infekując” jak najwięcej umysłów.

Spójrzmy na kraj, w którym wolne media, ogólnie dostępny Internet i TV są 
na porządku dziennym – USA. Jest to kraj, gdzie mem „pożyczka” i mem „kre-
dyt” krążą swobodnie przekazywane np. z TV do umysłu i z umysłu do umysłu 
od długiego już czasu. Efekty i siłę tego memu cały świat mógł poznać podczas 
finansowego kryzysu ostatnich lat. Zachowania nie są kopiowane na zasadzie 
– zachowanie A jest dla mnie dobre, więc ja też je będę stosował, ale na zasa-
dzie najlepszego przystosowania memu do środowiska. 80% ludzi zachowuje się 
w sposób B, więc ja też będę zachowywał się B. Dominujące memy rozprzestrze-
niają się bez względu na to, jaką jednostkę informacji przekazują. To zachowanie 
masy ludzi, która w większej grupie jest bardziej skłonna do podejmowania ir-
racjonalnych zachowań, które tak ciężko jest wyjaśnić, może tłumaczyć właśnie 
memetyka, która oddziela memy od myślących je umysłów. Mem dominujący 
jest jaki jest, dlatego że jest aktualnie memem najlepiej przystosowanym do śro-
dowiska, w którym się znajduje (ludzki umysł), a co za tym idzie trafia w gusta 
największej ilości ludzi.

Dominację memu, który wydaje się być sprzeczny z podstawowymi in-
stynktami samozachowawczymi, widać także na przykładzie wyboru waluty za-
dłużenia kredytowego. Teoretycznie rzecz biorąc, najbezpieczniej jest brać kre-
dyt w walucie, w której się zarabia, a jednak duża część ludzi w Polsce wybiera 
kredyt we franku szwajcarskim. Można to wszakże tłumaczyć stabilnością tej 
waluty i względną neutralnością państwa, ale czy tak tłumaczą się ci, którzy taki 
kredyt biorą? 

Również karty kredytowe, bankomaty i transakcje internetowe w początko-
wej fazie spotykały się z dużym społecznym oporem, co wynika, moim zdaniem, 
z dominacji silnego memu zjawisk niewidocznych. Jeżeli pieniędzy nie dało się 
dotknąć, istniały tylko w jakiejś niezrozumiałej cyfrowej przestrzeni, ludzie ko-
jarzyli je ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, z którymi lepiej nie mieć nic do czy-
nienia. Sytuację tę doskonale obrazuje cytat będący wstępem do tejże pracy. To 
ten archaiczny mem lęku przed tym, co niewidoczne, czego nie da się fizycznie 
dotknąć, przeważał nad memami wygody finansowych transakcji.

Przykład ten pokazuje jednak, że przy odrobinie dobrej woli, odpowied-
nich kampaniach promocyjnych i społecznych, ale przede wszystkim dzięki od-
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powiedniej finansowej edukacji można wprowadzić do środowiska odpowiednie 
i pożądane memy. Z tego faktu zdały sobie sprawę prywatne firmy, które od wie-
lu lat w swoich reklamach mówią o swoich produktach jak najlepiej. Memetyka 
pokazuje, że mówić trzeba dużo i często, jeżeli dana myśl ma się w społeczeń-
stwie zakorzenić.

Zakończenie

Memetyka to teoria opisująca przemieszczanie się idei w środowisku ludz-
kich myśli i ich podstawowe funkcje za pomocą terminologii oraz zasad zapoży-
czonych od genetyki i nauk biologicznych. Memetyka pozwala spojrzeć na za-
chowania społeczne z punktu widzenia myśli bądź zachowania, a nie z punktu 
widzenia ludzi, które te myśli przejawiają. Ten punkt widzenia pozwala zrozu-
mieć podejmowane przez ludzi decyzje dotyczące finansów, nawet jeżeli wyda-
ją się nieracjonalne i bezzasadne. Umiejętne zastosowanie map memetycznych 
i mapowanie społeczeństwa, tak jak genetycy mapują genom, umożliwi zatem 
przewidzenie, gdzie występują zjawiska niebezpieczne dla społeczeństwa oraz 
jakie zachowania przeważają.

MEMETICS IN PERSONAL FINANCE

Summary

Paper deals with problems of households financial decisions, described and viewed 
through the memetics’ point of view. 

The first part of the paper deals with the memetics itself, describing the conceptual 
basis for this unusual science. Second part of the paper briefly describes the basis for 
personal and household finances, their essence and main tools and then proceeds to de-
scribe people’s financial behavior through the means and tools of memetics. It describes 
why people behave in a certain manner even thought it is financially unhealthy to them. 
It tries to explain why budgeting or even speaking of finances outside of own household 
is unthinkable in nowadays society. It enlists the reasons why credits and loans are more 
popular than investments.

Translated by Bartosz Musiał
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Streszczenie

W pracy przedstawiono istotę oraz stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w województwie zachodniopomorskim. Wskazano także rolę, jaką pełni budowa społe-
czeństwa informacyjnego w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. 
W ostatniej części omówiono najnowsze projekty z zakresu budowy społeczeństwa in-
formacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w województwie zachodniopo-
morskim na przykładzie miasta Koszalina.

Wprowadzenie

Społeczeństwo informacyjne to nowoczesny model społeczeństwa, które 
powstało na skutek zmian zachodzących we współczesnym świecie. To przede 
wszystkim społeczeństwo świadome, które potrafi zdobyć niezbędne informacje 
oraz w odpowiedni sposób przetworzyć je, a następnie korzystając z zasobów 
posiadanej wiedzy, wykorzystać ją w celach gospodarczych. 

Społeczeństwo informacyjne jest zatem podmiotem, który stymuluje roz-
wój nowych technologii, wzmacnia skutki informatyzacji, a także minimalizuje 
ryzyko zagrożeń. Jego rozwój wpływa korzystnie na konkurencyjność firm oraz 
obniżanie kosztów funkcjonowania instytucji, przyczyniając się do wzrostu go-
spodarczego danej jednostki (regionu, kraju, związku państw). 

Celem artykułu jest wskazanie, iż rozwój społeczeństwa informacyjnego 
w województwie zachodniopomorskim wpływa korzystnie na wzrost gospodar-
czy regionu. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części omó-
wiono istotę społeczeństwa informacyjnego, w drugiej natomiast przedstawiono 
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rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. 
Trzecia część poświęcona została roli społeczeństwa informacyjnego w rozwo-
ju gospodarczym regionu. W ostatniej części na przykładzie miasta Koszalina 
przedstawiono działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podej-
mowane w województwie zachodniopomorskim. 

Istota społeczeństwa informacyjnego

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest wynikiem przemian zachodzą-
cych w gospodarce na przestrzeni kilkuset lat. W tym okresie można wyróżnić 
trzy momenty zwrotne (tabela 1). 

Tabela 1 

Cechy i trendy rozwojowe trzech typów społeczeństw (cechy te są kumulacyjne)

Społeczeństwo 
agrarne

Społeczeństwo 
przemysłowe

Społeczeństwo 
informacyjne

bogactwo ziemia kapitał wiedza
produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacje, dane
praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca
transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada
energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa
skala działania lokalna regionalna globalna
tajemnica religijna polityczna handlowa
rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna
oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie

Źródło:  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wy-
zwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 54–55.

Pierwszy etap obejmuje przejście od koczowniczego do osiadłego trybu 
życia. W tym czasie najważniejszym bogactwem była ziemia, a największym 
atrybutem człowieka siła fizyczna. Wiedzę przekazywano za pomocą ksiąg, któ-
re w tym okresie były dobrem bardzo rzadkim i jednocześnie kosztownym, do 
którego dostęp był w znacznej mierze ograniczony. Wiedzę praktyczną zdoby-
wano wówczas od mistrzów rzemiosła, co trwało jednak bardzo długo. Można 
zatem powiedzieć, iż rozwój społeczeństwa agrarnego utrudniał brak przekazu 
wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kolejny etap to era przemysłu, w której naj-
większe znaczenie miał kapitał, a źródłem energii stały się maszyny napędzane 
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silnikami parowymi. Kluczowymi wydarzeniami dla dalszego rozwoju ludzkości 
stało się wynalezienie maszyny parowej (James Watt) oraz elektryczności (Tho-
mas Edison). Dzięki wynalezieniu druku dostęp do książek stał się łatwiejszy; 
wiedza przekazywana była natomiast przez nauczycieli, badaczy i naukowców. 
Czynnikiem hamującym dalszy rozwój stał się brak produkcji wiedzy i umiejęt-
ności wykorzystania jej zasobów. Trzecia faza, okres, w którym żyjemy, to era 
rewolucji cyfrowej, w której informacja i wiedza stanowią dobra strategiczne. 
Rewolucję wywołało wynalezienie komputera i ogromny postęp w komunikacji 
(m.in. telefon, Internet). W społeczeństwie informacyjnym to kreatywność jest 
dobrem pożądanym, dzięki któremu następuje stały i dynamiczny wzrost wiedzy 
– wiedza jest więc towarem.

Model nowego społeczeństwa powstał w czasie zimnej wojny jako alterna-
tywa dla dwóch skonfliktowanych systemów: kapitalizmu i socjalizmu1. Na jego 
powstanie i rozwój miały także wpływ technologie intelektualne, takie jak ba-
dania operacyjne, programowanie liniowe, symulacja, teoria decyzji, teoria gier, 
cybernetyka, sztuczna inteligencja, teoria informacji i kryptologia.

Po raz pierwszy terminu „społeczeństwo informacyjne” użył w 1963 roku 
japoński socjolog Tadao Umesao. W swoim artykule na temat ewolucyjnej teorii 
społeczeństwa opartego na przetwarzaniu informacji posłużył się określeniem 
johoka shakai, co oznacza społeczeństwo komunikujące się przez komputer. 

Do Europy pojęcie „społeczeństwo informacyjne” wprowadzili francuscy 
socjologowie Simon Nora i Alain Minc2. Jednak to rok 1994 uznaje się za począ-
tek tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Europie. Wtedy to opublikowano 
tzw. Raport Bangemanna pod tytułem Europa i społeczeństwo globalnej infor-
macji – zalecenia dla Rady Europejskiej, który stał się podstawowym dokumen-
tem politycznym określającym perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego w krajach Unii Europejskiej. W 1999 roku na szczycie w Helsinkach została 
ogłoszona inicjatywa e-Europe – społeczeństwo informacyjne dla wszystkich, 
w której został określony cel budowy nowego typu społeczeństwa. Budowa spo-
łeczeństwa informacyjnego stanowiła także jeden z priorytetów przyjętej w mar-
cu 2000 roku strategii lizbońskiej. 

1 Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 14.

2 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 
Difin, Warszawa 2009, s. 11.
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W Polsce za początek budowy społeczeństwa informacyjnego można uznać 
rok 2000, kiedy to Rada Ministrów przyjęła Stanowisko w sprawie uchwały Sej-
mu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce3 oraz dokument programowy Cele i kierunki rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce4.

Mimo iż termin „społeczeństwo informacyjne” jest powszechnie używany, 
wciąż jednak nie ma powszechnie akceptowalnej definicji. Dokument zatytuło-
wany ePolska – plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce na lata 2001–2006 definiuje społeczeństwo informacyjne jako „nowy 
typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach postindustrialnych, których rozwój 
technologii osiągnął szybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządza-
nie informacjami, ich jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami 
konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach”5. 

Stan rozwoju SI w województwie zachodniopomorskim

Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodnio-
pomorskim przedstawiono za pomocą kilku wybranych wskaźników6. Wskaźni-
kiem mierzącym stopień wykorzystania technologii ICT w społeczeństwie jest 
m.in. odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer, a także korzysta-
jących z Internetu. 

Liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego korzystających 
z komputerów oraz z Internetu stale rośnie. W 2009 roku z komputerów korzy-
stało 54,8% mieszkańców województwa, wobec 42,3% w roku 2007. Odsetek 
obywateli korzystających z Internetu wyniósł w 2009 roku 52,7%, wobec 35,9% 
w roku 2007. Warto nadmienić, iż pod tym względem województwo zachodnio-
pomorskie wypada korzystnie na tle całego kraju. Należy bowiem do regionów 
średnio zinformatyzowanych (8 miejsce). 

W 2009 roku liczba gospodarstw domowych posiadających w domu kompu-
ter stacjonarny lub przenośny wynosiła 57,7%. W stosunku do roku 2003 nastąpił 

3 Uchwała Sejmu RP z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informa-
cyjnego w Polsce, Monitor Polski, nr 22, poz. 448.

4 Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, KBN, Ministerstwo Łącz-
ności, Warszawa 2000.

5 ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 
2001–2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 67–68.

6 Społeczeństwo informacyjne w województwie zachodniopomorskim. Opracowanie sygnalne, 
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
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przyrost aż o 36,1 pkt proc. Zmniejsza się także liczba gospodarstw domowych, 
których nie stać na zakup komputera. W 2009 roku odsetek ten wyniósł 13,1%, 
wobec 18,1% w roku 2007. Różnica w ograniczeniach finansowych w stosunku 
do całego kraju jest niewielka. Mimo że liczba gospodarstw domowych, które są 
w stanie pozwolić sobie na zakup komputera, stale rośnie, różnica w liczbie po-
siadanych komputerów w gospodarstwach domowych pomiędzy województwem 
zachodniopomorskim a całym krajem wciąż jest duża (2,3 pkt proc.). Znaczący 
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest wyraźny wzrost liczby kompu-
terów przenośnych w gospodarstwach domowych w województwie zachodnio-
pomorskim. Jeszcze w 2005 roku komputer przenośny posiadało zaledwie 3,1% 
gospodarstw domowych, w roku 2009 liczba ta jest dziewięciokrotnie wyższa 
i wynosi 27,6%. 

Dostęp do Internetu w 2009 roku posiadała ponad połowa gospodarstw do-
mowych (51%). W porównaniu do 2007 roku liczba ta wzrosła o 16,7 pkt proc. 
Województwo zachodniopomorskie pod względem dostępu gospodarstw domo-
wych do Internetu zajmuje 9 miejsce wśród wszystkich województw. Znaczącą 
kwestią z punktu widzenia budowy społeczeństwa informacyjnego są powody, 
dla których gospodarstwa domowe nie mają dostępu do Internetu. Ponad 25% 
z nich nie odczuwa potrzeby korzystania z niego, 17,2% nie posiada odpowied-
niego sprzętu, 13,5% uważa, że koszty związane z zapewnieniem dostępu do In-
ternetu są zbyt duże, a 11,4% nie posiada odpowiednich umiejętności, by z niego 
korzystać.

Ważnym miernikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest indeks 
korzystania z Internetu przez przedsiębiorców. Według Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w 2010 roku poziom wykorzystania komputerów oraz dostępu do 
Internetu przez przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego był rela-
tywnie wysoki. Ponad 98% przedsiębiorstw stosowało komputery, umożliwiając 
33,9% pracowników wykorzystywanie ich w pracy. Udział ten był wyższy o 5,7 
pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wśród wyżej wymienionych firm 
dostęp do Internetu posiadało 97,6%, co umiejscawia województwo zachodnio-
pomorskie na drugim miejscu, zaraz po województwie opolskim (tabela 2).
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Tabela 2 

Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu według województw (2010 rok)

dolnośląskie 96,1% podkarpackie 96,5%
kujawsko-pomorskie 96,5% podlaskie 95,8%

lubelskie 91,6% pomorskie 96,5%
lubuskie 95,1% śląskie 95,8%
łódzkie 96,6% świętokrzyskie 92,2%

małopolskie 95,7% warmińsko-mazurskie 94,0%
mazowieckie 96,2% wielkopolskie 95,0%

opolskie 98,5% zachodniopomorskie 97,6%

Źródło:  Społeczeństwo informacyjne w województwie zachodniopomorskim w 2010 r., opracowa-
nie sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.

Ponad 64% przedsiębiorców w regionie korzystało z łączy szerokopasmo-
wych, umożliwiających szybką transmisję danych, zaledwie 19% z nich używa-
ło łączy wąskopasmowych. Co więcej, co piąty przedsiębiorca w województwie 
zachodniopomorskim w 2010 roku korzystał z Internetu za pomocą technologii 
bezprzewodowej z wykorzystaniem modemu lub telefonu 3G. Przedsiębiorstwa 
posiadające własną stronę internetową stanowiły 60,6% ogółu firm w wojewódz-
twie, liczba ta wzrosła o około 8 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. 

Przedsiębiorcy korzystają z Internetu w celu budowania swojej przewagi 
konkurencyjnej. Najczęściej Internet wykorzystuje się w celu prezentacji kata-
logów wyrobów i usług (41,5%), następnie w celu zapewnienia ochrony danych 
osobowych lub homologacji bezpieczeństwa (34,6%). Ponad 13% przedsiębior-
ców z regionu umożliwia użytkownikom zamawianie produktów w sieci, dzię-
ki czemu docierają do coraz szerszej grupy konsumentów (zarówno w kraju, 
jak i za granicą).

Wymiana informacji i wiedzy stanowi kluczowy element dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego jednostek. Dlatego ważnymi miernikami są wskaź-
niki pokazujące odsetek osób niepełnosprawnych i niepracujących korzystają-
cych z komputera oraz z Internetu. W 2009 roku odsetek osób niepełnospraw-
nych korzystających z komputera wynosił 33,7%, w porównaniu do roku 2007 
wzrósł o 18,4 pkt proc. W przypadku korzystania z Internetu odsetek ten wyniósł 
18,5%, wobec 15,3% w 2007 roku. Widać zatem, iż liczba osób niepełnospraw-
nych korzystających z komputera oraz z Internetu rośnie, co niewątpliwie można 
uznać za pozytywne zjawisko. Kolejną grupą zagrożoną wykluczeniem cyfro-
wym są osoby niepracujące. W skali kraju, odwrotnie niż w przypadku osób 
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niepełnosprawnych, zaobserwować możemy spadek odsetek osób niepracujących 
korzystających zarówno z komputera, jak i z Internetu. Województwo zachod-
niopomorskie odróżnia się na korzyść od pozostałej części kraju, gdyż liczba 
osób niepracujących korzystających z komputera w roku 2007 wynosiła 12,6%, 
a w 2009 – 20,9%. W przypadku korzystania z Internetu wskaźniki wynoszą 
kolejno: 12,6% i 16,8%. Należy jednak zaznaczyć, iż problem wykluczenia spo-
łecznego dotyczy głównie emerytów i rencistów.

Rola społeczeństwa informacyjnego w rozwoju gospodarczym 
województwa zachodniopomorskiego

Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomor-
skim jest szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. 
ICT w połączeniu z umiejętnością korzystania z nich dają bowiem nieograniczone 
możliwości rozwoju. Nowoczesne technologie informacyjno-telekomunikacyjne 
w odróżnieniu od rewolucji przemysłowej rozprzestrzeniają się szybko, umożli-
wiając ludziom na całym świecie nieprzerwany dostęp do informacji i wiedzy, 
a co za tym idzie rozwój gospodarczy.

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii firmy w województwie za-
chodniopomorskim, szczególnie małe i średnie, mają szansę zaistnieć na rynku 
międzynarodowym. Stosowanie nowych technologii umożliwia dokonywanie 
wielu operacji on-line, od sprzedaży aż po kontakt z zagranicznym partnerem, 
dzięki czemu następuje obniżenie kosztów i wzrost konkurencyjności świadczo-
nych usług. E-biznes korzystnie wpływa na powstawanie nowych form partner-
stwa. Dzięki ICT firmy z regionu zwiększają swoją wydajność, łącząc dostaw-
ców, dystrybutorów i innych partnerów w jedną sieć, zapewniając tym samym 
najwyższą jakość oferowanych produktów i usług oraz szybkie dostosowywanie 
się do zmieniającego się popytu. Co więcej, nowe technologie przyczyniają się 
do usprawnienia wielu innych dziedzin, jak na przykład księgowość, controlling, 
marketing, logistyka czy produkcja, a także kreują nowe miejsca pracy. 

Rozwój e-administracji korzystny jest przede wszystkim dla samej admini-
stracji, a dopiero w dalszej kolejności dla obywateli i przedsiębiorców. Zastosowa-
nie ICT przyczynia się do usprawnienia działania administracji publicznej, głów-
nie poprzez oszczędność czasu (np. możliwość złożenia deklaracji podatkowej 
przez Internet) oraz zmniejszenie nakładów finansowych i obciążeń urzędników. 
Dodatkową korzyścią jest ograniczenie formalności, co czyni urzędy bardziej 
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przyjaznymi dla petentów. Dzięki zastosowaniu szerokopasmowego Internetu 
oraz ujednoliceniu systemu i wprowadzeniu druków elektronicznych, a także 
dzięki współpracy między urzędami, firmami i mieszkańcami usługi publiczne 
stają się nie tylko szybsze, lecz także dostosowane do każdego obywatela. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomor-
skim w zakresie e-zdrowia przyczynia się przede wszystkim do poprawy świad-
czonych usług. Nowe technologie umożliwiają stały dostęp do informacji na temat 
zdrowego trybu życia, usprawniają system opieki zdrowotnej (np. elektroniczne 
kartoteki medyczne), czyniąc go bardziej rentownym, gdyż więcej środków prze-
znaczonych zostaje na opiekę zdrowotną niż na administrację. Co więcej, dzięki 
wymianie informacji i wiedzy powstają nowe narzędzia do projektowania leków 
oraz nowe rozwiązania w zakresie medycyny, jak na przykład monitorowanie 
pacjenta w czasie rzeczywistym czy środki umożliwiające postawienie szybszej 
diagnozy. 

ICT wykorzystuje się także w celu poprawy warunków życia w mieście. 
Aby zapewnić swoim mieszkańcom większy poziom bezpieczeństwa, główne 
miasta w województwie zdecydowały się na wprowadzenie systemu monitoringu 
wizyjnego oraz miejskiego systemu zarządzania kryzysowego. Dzięki wdrożeniu 
inteligentnych systemów transportowych miasta takie jak Koszalin czy Szczecin 
będą w stanie monitorować ruch w mieście i szybciej reagować na wypadki i zda-
rzenia techniczne. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego może przyczynić się także do roz-
woju demokracji. Zastosowanie elektronicznych kart do głosowania zwiększa 
liczbę osób biorących udział w głosowaniu, eliminuje błędy związane z doku-
mentacją papierową oraz oszczędza czas obywateli.

Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane 
w województwie zachodniopomorskim na przykładzie miasta Koszalina

Rywalizacja jednostek terytorialnych następuje głównie poprzez inwesty-
cje. Do tej pory o sile konkurencyjnej decydowały w głównej mierze warunki 
i zasoby naturalne jednostek, obecnie w coraz większym stopniu sukces danej 
gospodarki zależy od umiejętności w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzy-
stywaniu wiedzy i informacji. Informacja i wiedza stały się elementami strate-
gicznymi, które nie tylko wpłynęły na sposób gospodarowania zasobami, lecz 
także na sposób sprawowania władzy i zarządzania usługami publicznymi w kie-
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runku zarządzania innowacyjnego, przedsiębiorczego, opartego na partnerstwie 
władz lokalnych z sektorem społecznym i biznesem. Dlatego też większe miasta 
w Polsce zdecydowały się na wprowadzenie programów mających na celu budo-
wanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu.

Plan rozwoju lokalnego miasta Koszalina na lata 2011–2013 zakłada realiza-
cję programu „Bezpieczny i inteligentny Koszalin”7. Program został podzielony 
na trzy części, które dotyczą: bezpieczeństwa, edukacji oraz budowy społeczeń-
stwa informacyjnego. 

W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego zostaną podjęte dzia-
łania mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w mieście, dzięki 
którym zostaną przełamane bariery dostępu do Internetu. Główne kierunki dzia-
łań obejmą: wprowadzenie i upowszechnienie świadczeń drogą elektroniczną, 
promocję komunikacji elektronicznej, działania związane z ułatwieniem pro-
wadzenia spraw urzędowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców miasta. W rezultacie mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy otrzyma-
ją możliwość zakładania stron internetowych oraz kont pocztowych w domenach 
Koszalin.pl oraz Koszalin.eu. Co więcej, w wyniku upowszechnienia dostępu do 
Internetu i rozwoju usług on-line obywatele miasta będą mogli korzystać z plat-
form umożliwiających im śledzenie własnych spraw prowadzonych w urzędach 
oraz umożliwiających im kontakt z urzędem. Upowszechnione zostaną także 
usługi z zakresu: e-edukacja, e-biblioteki, e-administracja, e-gospodarka oraz 
e-turystyka (tak ważna dla województwa zachodniopomorskiego). 

Na program „Bezpieczny i inteligentny Koszalin” składa się 5 projektów:
1. Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyj-

nego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wi-
zyjnego.

2. Inteligentne systemy transportowe (ITS). 
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców. 
4. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin. 
5. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Koszt programu „Bezpieczny i inteligentny Koszalin” szacowany jest na 
44 480,4 tys. złotych.

7 Plan rozwoju lokalnego miasta Koszalina na lata 2011–2013, Urząd Miejski w Koszalinie, 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Koszalin 2011.
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Projekt „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monito-
ringu wizyjnego” zakłada stworzenie miejskiej sieci szerokopasmowej oraz przy-
łączenie do niej niektórych obiektów znajdujących się na terenie miasta, m.in. 
szkół, przedszkoli, bibliotek, spółek miejskich i komunalnych. Aby zapewnić 
mieszkańcom miasta szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu, stwo-
rzone zostaną także publiczne punkty dostępu do Internetu, tzw. HotSpot i PIAP. 
Miasto zainwestuje także w budowę monitoringu wizyjnego (opracowanie doku-
mentacji, częściowe wyposażenie centrów odbioru, instalacja kamer w miejscach 
najbardziej zagrożonych przestępczością), którego głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa obywateli. Dodatkowo podjęte zostaną działania umożliwiają-
ce upowszechnienie świadczeń drogą elektroniczną, które ułatwią mieszkańcom 
oraz firmom prowadzenie spraw urzędowych (system do prowadzenia spraw 
z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej 
oraz obiegu dokumentów). Projekt zakłada rozbudowę istniejącej już infrastruk-
tury teleinformatycznej. Działania te przyczynią się do usprawnienia działania 
lokalnej administracji oraz zarządzania edukacją, umożliwią mieszkańcom do-
stęp do informacji oraz zbiorów bibliotecznych, zapewnią bezpłatny dostęp do 
szerokopasmowego Internetu poprzez punkty HotSpot i PIAP oraz obniżą koszty 
dostępu do Internetu poprzez konsolidację jednostek. Wdrożenie projektu zwięk-
szy bezpieczeństwo w mieście oraz przyczyni się do przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu mieszkańców poprzez upowszechnienie wiedzy o korzystaniu 
z mediów elektronicznych. W rezultacie zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna 
miasta Koszalina oraz jego pozycja konkurencyjna w stosunku do innych miast 
w Polsce. Orientacyjny koszt wynosi 20 000 tys. złotych, a dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007–2013 wynosi 12 000 tys. złotych.

Celem projektu „Inteligentne systemy transportowe” jest umożliwienie mo-
nitorowania natężenia ruchu na drogach, sterowanie organizacją świetlną, aby 
rozładowywać korki w mieście, oraz informowanie kierowców za pomocą tablic 
elektronicznych o wolnych miejscach parkingowych lub utrudnieniach w ruchu. 
Dzięki wdrożeniu projektu nastąpi poprawa płynności ruchu oraz zwiększenie 
przepustowości układu drogowego, dzięki czemu Koszalin stanie się miastem 
przyjaznym kierowcom. Co więcej, w ramach projektu powstanie także system 
pomiaru wysokości pojazdów oraz ich wagi, a także system pomiaru prędkości 
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oraz detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle. Wykorzysta-
nie właśnie budowanej sieci światłowodowej i systemu monitoringu miejskiego 
umożliwi szybkie reagowanie na wypadki oraz zdarzenia techniczne na terenie 
miasta oraz pomoc policji w poszukiwaniu skradzionych pojazdów. Szacunkowe 
koszty realizacji projektu wynoszą 13 500 tys. złotych. Miasto w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymało dotację w wysokości 
11 441 tys. złotych. Budowa IST potrwa do 2013 roku. 

Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
miasta Koszalina obejmują stworzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu 
dla wszystkich mieszkańców oraz utworzenie stanowisk komputerowych z do-
stępem do Internetu. Dzięki projektowi 30 gospodarstw domowych osób niepeł-
nosprawnych otrzyma zestawy komputerowe wraz z drukarkami, 55 zestawów 
komputerowych oraz po jednej drukarce na każdy budynek otrzyma Koszalińska 
Biblioteka Publiczna i jej 10 filii, 28 szkół otrzyma 102 zestawy komputerowe, po 
trzy na każdą szkołę, a dodatkowe 18 zestawów otrzyma 6 najlepszych szkół we-
dług Koszalińskiego Systemu Oceny Szkół. Projekt zakłada również utworzenie 
w każdej z 28 szkół tzw. eduKiosków, czyli miejsc, gdzie zostaną zamontowa-
ne zestawy komputerowe wraz z dostarczeniem łącza internetowego i drukarki 
sieciowej . 

Dzięki transferowi nowych technologii oraz wiedzy nastąpi rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego miasta Koszalina, zostanie podniesiona jakość na-
uczania, zwiększą się szanse osób bezrobotnych na rynku pracy oraz poprawi się 
komunikacja. Co więcej, projekt przyczyni się do wzrostu transferów z tytułu 
podatków bezpośrednich oraz wpłynie na rozwój kraju (zwiększenie PKB). Sza-
cowany koszt projektu wynosi 2280,4 tys. zł. Projekt został dofinansowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1722,2 tys. złotych). Okres realizacji 
projektu: 1 marca 2010 – 31 stycznia 2014. 

Miasto Koszalin realizuje także drugi projekt mający na celu zapobieganie 
wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół będących w trudnej sytu-
acji materialnej. Koszt projektu szacuje się na 1849,2 tys. zł, a kwota dofinanso-
wania wynosi 1336,1 tys. zł (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)8. 
Projekt zakłada zakup 150 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 
oraz przekazanie ich uczniom z rodzin o niskich dochodach, które są zagrożone 
wykluczeniem cyfrowym, a także sfinansowanie dostępu do Internetu, zabezpie-

8 http://www.poig.gov.pl/Projekty/Strony/Przeciwdzialanie_wykluczeniu_cyfrowemu_Kosza-
lin.aspx (28.02.2011).
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czenia serwisu oraz niezbędnych szkoleń uczniom koszalińskich szkół wytypo-
wanych przez komisję rekrutacyjną. Wdrożenie projektu rozpoczęło się 1 lipca 
2009 roku i potrwa do 31 stycznia 2015 roku (3 edycje).

W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego miasto Koszalin planu-
je stworzyć portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin. 
Koszt projektu wynosi 8000 tys. zł, z czego 75% (tj. 5991,3 tys. zł) sfinansowane 
zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu 
rozpoczęła się 29 lutego 2008 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2012 roku. W ra-
mach projektu powstaną:
– portal edukacyjny www, który umożliwi wymianę informacji pomiędzy na-

uczycielami, rodzicami i uczniami;
– jednolity system zarządzania oświatą, który przyczyni się do zracjonalizowa-

nia wydatków na oświatę, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności na-
uczania;

– system elektronicznego obiegu dokumentów, który usprawni przepływ infor-
macji pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami mu podległymi;

– geograficzny system informacji przestrzennej;
– jednolity system zarządzania zbiorami biblioteki miejskiej i system zarządza-

nia zbiorami bibliotek szkolnych.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma za zadanie zapewnić 

przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W ramach projek-
tu zostanie stworzona jednolita baza danych do właściwego działania na rzecz 
ochrony ludności, pełnione będą całodobowe dyżury we współdziałaniu z innymi 
podmiotami z sąsiednich powiatów. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go współpracować będzie także z podmiotami realizującymi monitoring środo-
wiska, a także będzie pełnić nadzór nad systemem alarmowania ludności. W re-
zultacie stworzenia jednolitego systemu zarządzania kryzysowego zmniejszą się 
koszty funkcjonowania systemów ratowniczych, nastąpi skrócenie czasu reakcji 
służb ratowniczych oraz zmniejszenie strat materialnych powstałych w wyniku 
nieprzewidzianych zdarzeń. Projekt przyczyni się także do zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Koszalina, jak i regionu. Koszt projektu 
wynosi 700,0 tys. zł. Czas realizacji projektu to lata 2012–2015.
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Zakończenie

Na podstawie przytoczonych statystyk można stwierdzić, iż społeczeństwo 
informacyjne w województwie zachodniopomorskim jest społeczeństwem mło-
dym, wciąż w fazie rozwoju. Mimo że liczba mieszkańców województwa ko-
rzystających z komputerów oraz z Internetu stale rośnie, to dostęp do Internetu 
posiada zaledwie połowa gospodarstw domowych. Niepokojący jest wciąż duży 
odsetek mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Głównym powo-
dem takiego stanu jest niechęć do korzystania z nowej technologii, a także zbyt 
duże koszty dostępu do Internetu oraz brak odpowiedniego sprzętu i umiejętności 
posługiwania się nim. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż województwo zachod-
niopomorskie zajmuje drugie miejsce pod względem korzystania z komputerów 
i Internetu przez przedsiębiorców. 

Inicjatywy takie jak „Bezpieczny i inteligentny Koszalin” przybliżają lokal-
ne społeczności do standardów europejskich, dając szansę na poprawę warunków 
życia i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Budowa i rozwój społe-
czeństwa informacyjnego wpływają przede wszystkim na zwiększenie dostępu 
do wiedzy (e-edukacja i e-biblioteki) oraz nowych technologii, przedsiębiorstwom 
umożliwiają bardziej efektywne i wydajne działanie, a także nawiązywanie kon-
taktów z partnerami z całego świata. Korzyści dla mieszkańców są również duże 
i zawierają się głównie w stałym dostępie do najnowszych technologii, oszczęd-
ności czasu oraz otrzymywaniu produktów o najwyższej jakości. Rozwój społe-
czeństwa informacyjnego wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz 
usprawnienie działania administracji publicznej. Dzięki działaniom na rzecz roz-
woju społeczeństwa informacyjnego podejmowanym przez większe miasta w re-
gionie województwo zachodniopomorskie ma szansę na szybki i stabilny rozwój 
gospodarczy.

Należy pamiętać, iż wyżej wymienione korzyści możliwe są do osiągnięcia 
wyłącznie w wyniku pełnego uczestnictwa w społeczeństwie opartym na wie-
dzy. Dysproporcja cyfrowa pogłębia niedostatek wiedzy i informacji, a w kon-
sekwencji może prowadzić do wykluczenia cyfrowego danych jednostek. Taka 
sytuacja może mieć wpływ na ograniczenie możliwości wzrostu gospodarczego 
i dystrybucji bogactwa.  
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY AS A FACTOR OF ECONO-
MIC GROWTH IN WESTERN POMERANIAN PROVINCE

Summary

The purpose of this article is to show the impact which has building and investing 
in information society on an economic and social development in Western Pomerania. 
The first part of this paper provides an introduction to the history and essence of a new 
society model. Second part shows the state of information society in Western Pomerania 
(including both positive and negative trends). It also indicates opportunities for the lo-
cal government and citizens connected with building an information society. At the end 
author presents actions of city of Koszalin which the main aim is to provide permanent 
development of the information society in the city.

Translated by Anna Karolina Owczarzak
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ZNACZENIE INFORMACJI 
W FUNKCJONOWANIU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „X” 

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Streszczenie

Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest wspomagana systemami 
informacyjnymi. Prawidłowo działające systemy informacyjne to baza gwarantująca 
kompleksowość, aktualność, dokładność i wiarygodność danych. Celem artykułu jest 
wskazanie, jak brak informacji, źle zbudowane systemy informacyjne mogą utrudnić 
zarządzanie oraz jak ważna jest rola komunikacji w jednostkach sektora finansów pub-
licznych na przykładzie zakładu budżetowego – zakładu gospodarki mieszkaniowej ad-
ministrującego w imieniu gminy substancją mieszkaniową na swoim terenie.

Wprowadzenie

Każdy podmiot, organizacja, instytucja może prowadzić swoją działalność 
w dowolny sposób, wykorzystując zasoby, korzystając lub nie korzystając z no-
woczesnych technologii, informacji i wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Programy księgowo-rachunkowe dostarczają niezbędnych danych do 
prowadzenia określonej działalności i sprawnego funkcjonowania w powiązaniu 
z otoczeniem zewnętrznym. 

Celem artykułu jest wskazanie, jak brak informacji, źle zbudowane systemy 
informacyjne mogą utrudnić zarządzanie oraz jak ważna jest rola komunikacji 
w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie zakładu budżeto-
wego – zakładu gospodarki mieszkaniowej administrującego w imieniu gminy 
substancją mieszkaniową na swoim terenie.
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Specyfika informacji zakładu budżetowego „X” 

Zakład budżetowy1 to jednostka organizacyjna sektora finansów publicz-
nych, która wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działal-
ności z własnych przychodów. Podstawą gospodarki jest plan finansowy uchwa-
lany na okres jednego roku2.

W zakładzie budżetowym „X”3 informacje o działalności, funkcjonowaniu 
zakładu, o zdarzeniach gospodarczych, środkach finansowych, powiązaniach 
z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym pozyskiwane są z wielu źródeł. Pod-
stawowymi źródłami informacji są4:
– statut, w oparciu o który działa zakład budżetowy, struktura organizacyjna 

zakładu, regulamin pracy,
– przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, plan finansowy, rachunkowość 

w oparciu o programy komputerowe, sprawozdawczość,
– kadra zarządzająca i pracownicy.

Plan finansowy zakładu budżetowego „X” 

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego. 
Obejmuje przychody własne, dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan 
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Wraz z projektem planu sporządza się uzasadnienie do planu, które zawiera 
między innymi: informację, co jest podstawą ustalania przychodów i rozchodów, 
co wchodzi w skład pozycji: wynagrodzenia czy zakup usług remontowych.

1 Zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie 
wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, 
nie posiada osobowości prawnej, działa w granicach pełnomocnictw w oparciu o obowiązującą 
ustawę o finansach publicznych. C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom 
Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 45.

2 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, PWN, War-
szawa 2006, s. 21.

3 W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakładu budżetowego – zakładu gospodar-
ki mieszkaniowej, który w imieniu gminy administruje mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi 
oraz zajmuje się modernizacją, remontami mieszkań komunalnych, które są przeznaczone pod 
wynajem dla określonej grupy społeczeństwa.

4 Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Plan finansowy może posłużyć do sporządzania analiz. Na przestrzeni kil-
ku lat widzimy, jak kształtują się dochody i przychody, wydatki i rozchody. Ile 
środków jednostka przeznacza na inwestycje, a ile na przykład na opłaty komor-
nicze. Przykłady tych analiz zaprezentowano na wykresach 1–45.
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Wykres 1.  Wybrane dochody i przychody zakładu budżetowego „X” w latach 
2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Wykres 2.  Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach zakładu budżetowe-
go „X” w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

5 Ibidem.
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Wykres 3. Wydatki i rozchody zakładu budżetowego „X” w latach 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Wykres 4. Dochody i wydatki zakładu budżetowego „X” w latach 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

Na wykresach od 1 do 4 widać, że: dotacje stanowią niewielki procent ogól-
nych wpływów, jednostka niewiele wydawała na inwestycje, najwięcej w 2007 
i 2008 roku, a dochody i przychody oraz wydatki i rozchody są wyższe z roku 
na rok.

W ostatnich dwóch latach nie wystąpiły przychody z tytułu dotacji celowej. 
Wpływy z dotacji przedmiotowej uległy zmniejszeniu w 2010 roku aż o oko-
ło 45%.

Analiza systemu informacyjnego

Rachunkowość jest tą częścią zakładu budżetowego, która zbiera, przetwa-
rza i generuje informacje, wykorzystując programy komputerowe. Pozwala na 
sporządzanie sprawozdań i raportów niezbędnych do funkcjonowania danego 
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podmiotu. Jest elementem komunikowania się kierownictwa z pracownikami, 
odbiorcami, dostawcami.

Program finansowo-księgowy
W zakładzie budżetowym „X” wykorzystywany jest system finansowo-księ-

gowy Zakładu Zastosowań Komputerów firmy PIK. Program gromadzi wszelkie 
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, sprawowania funkcji 
zarządczych, kontrolnych i sprawozdawczych. Dostarcza bieżących i aktualnych 
informacji o posiadanej gotówce w kasie, środkach finansowych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych, poniesionych kosztach według rodzajów6.

Oprogramowanie nie jest w pełni wykorzystywane. Niezbędna jest moder-
nizacja programu lub zakup nowego, gdyż w obecnym programie można księ-
gować dane cząstkowe, które nie odzwierciedlają całości kosztów ponoszonych 
przez zakład. Obecnie program, który funkcjonuje, nie jest typowym programem 
dla zakładów budżetowych. Można na nim pracować, ale brakuje pewnych roz-
wiązań, które ułatwiłyby dostęp do informacji.

Program obsługi czynszów SARCZ
W zakładzie budżetowym „X” wykorzystywany jest „Nowy System Auto-

matycznego Rozliczania Czynszu – SARCZ. Dzięki niemu zakład może kontro-
lować stan swoich należności, jak również sprawdzać zaległości powstałe z tego 
tytułu. Program dostarcza informacji o liczbie lokali socjalnych i stanie zagospo-
darowania lokali użytkowych. Na podstawie danych z tego programu dział księ-
gowości rozlicza każdy budynek, a następnie każdego najemcę poszczególnego 
lokalu ze zużytych mediów. Oprogramowanie, podobnie jak program finanso-
wo-księgowy, wymaga modernizacji ze względu na brak możliwości przesyłania 
danych do działu księgowości, co powoduje tak zwaną podwójną księgowość. 

Program ADM – Administrowanie Domami Mieszkalnymi
Program ADM jest uzupełnieniem programu czynszowego SARCZ. Wyko-

rzystywany jest w komórkach organizacyjnych zakładu, które noszą nazwę „sek-
cja mieszkaniowa 1, 2, 3”. System ADM dostarcza informacji o całych zasobach 
nieruchomości gminnych, jak również informacji szczegółowych o poszczegól-

6 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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nych lokalach w każdym z tych budynków oraz zawiera podstawowe informacje 
o lokatorach.

Program kadry i płace
W omawianym zakładzie budżetowym funkcjonują dwa oddzielne progra-

my do obsługi kadr i płac. Nie jest to korzystne rozwiązanie. Zakład planuje to 
zmienić. Oba z tych oprogramowań są przestarzałe i nie można im przypisać 
zbyt wiele zalet. System kadrowy służy do ewidencji pracowników zatrudnio-
nych w jednostce lub zwolnionych. System płacowy służy głównie do naliczania 
płac i rozliczeń z pracownikami. 

Jest wiele aspektów, które wymagają udoskonalenia, chociażby to, iż nie 
można sporządzić zestawienia na koniec miesiąca niezbędnego do zaksięgowania 
wynagrodzeń za dany miesiąc w systemie finansowo-księgowym. Zestawienie 
to, na podstawie danych z systemu, wylicza ręcznie pracownik działu płac7.

Sprawozdawczość

Bilans
Głównym źródłem informacji w zakładzie budżetowym „X” jest bilans. Po-

niżej podano najważniejsze informacje, których dostarcza to sprawozdanie, a na 
wykresach widać, jak kształtują się poszczególne pozycje bilansu. Bilans dostar-
cza informacji, że:
− stan aktywów trwałych utrzymywał się na podobnym poziomie w latach 

2005–2010;
− w ciągu ostatnich lat zakład ponosił nakłady na inwestycje, największe 

w 2008 roku;
− aktywa obrotowe zmniejszały się z roku na rok, wyraźnie widać, że znacząco 

zmniejszyły się należności z tytułu dostaw i usług, czyli można stwierdzić, że 
płatność najemców z tytułu czynszów w ciągu roku znacznie się poprawiła;

− udział aktywów trwałych w aktywach ogółem jest najwyższy na koniec 2005 
roku i wynosi 96,26%, bo: 

171066741 x 100 96,26%
17771572

=
 
,

7 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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co oznacza, iż wysoki udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wynika 
przede wszystkim ze specyfiki zakładu budżetowego. Tak wysoki udział akty-
wów trwałych w aktywach ogółem pociąga za sobą wysokie koszty stałe zwią-
zane z ich utrzymaniem. W poprzednich latach udział aktywów trwałych w ak-
tywach ogółem kształtował się na podobnym poziomie: w 2010 roku – 92,66%, 
w 2009 – 94,61%, w 2008 – 94,55%, w 2007 – 94,09%, w 2006 – 94,31%.

Ponadto bilans przynosi następujące informacje: 
− jak kształtują się aktywa obrotowe (zauważa się, iż główną rolę odgrywają tu 

należności krótkoterminowe; elementy składowe aktywów obrazuje wykres 5); 
− o stopniu obciążenia jednostki zobowiązaniami, które są najniższe w roku 

2005 i wynoszą 3,69 %, a najwyższe w roku 2006, kiedy to stanowią 5,65%;
− jakie zobowiązania krótkoterminowe występują w omawianym zakładzie bu-

dżetowym i które z nich najbardziej obciążają daną jednostkę (wykres 6). 
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Wykres 5. Aktywa obrotowe zakładu budżetowego „X” za lata 2005–2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Wykres 6.  Zobowiązania krótkoterminowe zakładu budżetowego „X” za lata 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Na podstawie wykresu 6 stwierdzić należy, iż dominują zobowiązania z ty-
tułu dostaw i usług, na przykład zakup energii, wody, gazu, usługi obce. Najniż-
szą grupę stanowią zobowiązania pozostałe.

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym stosowany jest w jed-

nostkach, w których ponoszone koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajo-
wym: usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, amortyzacja itp.8

Rachunek zysków i strat, na podstawie analizy wykresów 7–9, dostarcza 
następujących informacji:
− wskazuje na osiągnięty zysk oraz na poniesioną stratę w danym roku (w oma-

wianym zakładzie budżetowym za trzy lata jednostka nie osiągnęła zysku, 
w sprawozdaniu wykazała stratę netto; zysk generowany jest od 2009 roku);

− najwyższe przychody jednostka generuje ze sprzedaży usług i ponosi wyso-
kie koszty działalności operacyjnej, to przede wszystkim usługi obce i zu-
życie materiałów w tym zakładzie; najwyższe koszty operacyjne notuje się 
w 2008 roku;

− wskazuje na obciążenie działalności podatkami, między innymi podatkiem 
dochodowym od osób prawnych czy podatkiem od nieruchomości.
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Wykres 7. Klasyfikacja przychodów za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

8 M. Ossowska, P. Szczypa, Podstawy rachunkowości. Teoria, zbiór zadań, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 55–57, 118.
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Wykres 8. Klasyfikacja kosztów za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Wykres 9. Zysk, strata za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.

Rachunek zysków i strat dostarcza szczegółowych informacji na temat kosz-
tów, jakie są ponoszone w danej jednostce. Pozwala to na dogłębną analizę tych 
kosztów i podejmowanie racjonalnych decyzji. Szczegółowy wykaz kształtują-
cych się kosztów obrazuje wykres 10. Z wykresu wynika, iż najwyższe koszty 
ponoszone przez omawiany zakład budżetowy to koszty usług obcych, zużycia 
materiałów i energii. 
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Wykres 10. Koszty działalności operacyjnej za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Część tych kosztów zostanie zwrócona zakładowi budżetowemu w opła-
canych czynszach, lecz nie wszyscy lokatorzy je płacą, co powoduje, iż za-
kład budżetowy jest w pewnym stopniu „sponsorem” dla wielu lokatorów, 
od których bardzo trudno nawet na drodze sądowej czy komorniczej odzyskać 
należności 9.

Kadra zarządzająca i pracownicy

W każdej branży i firmie niezależnie od jej wielkości i specyfiki to ludzie 
są wartością nadrzędną, bo stanowią najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa. Ka-
dra zarządzająca i pracownicy są cennym źródłem informacji. Pracownicy mają 
bezpośredni kontakt z petentami, klientami zakładu. Pracownicy dostarczają in-
formacji, jak zakład postrzegany jest na zewnątrz, jak oceniana jest jego działal-
ność. Większość pracowników zakładu to ludzie z wieloletnim stażem, średnim 
wykształceniem, opierający swoją pracę na doświadczeniu i intuicji10. Z punktu 
widzenia sprawności funkcjonowania zakładu pracownicy ci muszą dostosowy-
wać się do zmian zachodzących w otoczeniu, dokształcać się, angażować w spra-
wy zakładu pracy, utożsamiać się z misją pracodawcy.

Dysfunkcje w obowiązującym systemie informacyjnym

System informacyjny w zakładzie budżetowym „X” działa i służy jednostce 
od wielu lat. Jest to jednak system przestarzały. Informacje są gromadzone i prze-
twarzane chaotycznie i nie docierają do wszystkich komórek jednostki, ze wzglę-
du na mnogość różnych programów niekompatybilnych ze sobą. Również system 
zarządzania oparty jest na tradycyjnym zarządzaniu, nie wprowadza się żadnych 
nowoczesnych metod, takich jak outsourcing czy marketing partnerski, nie szuka 
nowych, lepszych rozwiązań. Głównymi obszarami dysfunkcji systemu są:
− rachunkowość w oparciu o systemy komputerowe,
− kadra zarządzająca i pracownicy.

9 samorzad.infor.pl/aktualnosci/56860 (7.09.2007).
10 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Rachunkowość w oparciu o programy komputerowe
Głównym problemem jest tu mnogość różnorodnych programów kompute-

rowych. Programy są ze sobą niepowiązane, przestarzałe, niewyposażone w no-
woczesne funkcje i dodatki. Praca przy ich obsłudze jest pracochłonna. 

Program finansowo-księgowy 
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak automatycznego 

rozliczania i kompensaty należności i zobowiązań. Brak automatycznego two-
rzenia dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz brak 
automatycznego naliczania odsetek. System nie generuje i nie przerzuca danych 
do obszaru, w którym są sporządzane sprawozdania. Brakuje rejestru VAT i moż-
liwości automatycznego sporządzania deklaracji do urzędu skarbowego. 

Program obsługi czynszów SARCZ
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak konfiguracji po-

między programami SARCZ i ADM oraz brak słowników (ulic, budynków). Nie 
ma możliwości drukowania książeczek czynszowych ani tworzenia zestawień 
o dłużnikach, nie ma oddzielnej bazy dla należności sądowych, komorniczych. 
Brak funkcji eksportu/importu danych do systemu FK i nie można dokonać auto-
matycznej kalkulacji czynszu na podstawie danych z lat poprzednich.

Program ADM – Administrowanie Domami Mieszkalnymi
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak konfiguracji mię-

dzy programem ADM, FK, SARCZ oraz mało czytelne oznaczenia w programie, 
aby dowiedzieć się, czy dany lokal jest lokalem w najmie, lokalem socjalnym, 
czy jest to mieszkanie służbowe, należy wejść w pełną kartotekę lokalu. Nie 
można tworzyć automatycznie korespondencji z mieszkańcami czy generować 
sprawozdań .

Program kadry i płace
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak automatycznego 

tworzenia umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, ewidencji czasu pracy. 
Pracownik musi te czynności wykonywać ręcznie. Nie ma możliwości sporzą-
dzania analiz absencji, urlopów. Program nie generuje i nie rozlicza automatycz-
nie czasu pracy pracowników.
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Główne dysfunkcje w obowiązującym programie są następujące: program 
nie generuje automatycznie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego, nie można 
automatycznie rozliczać pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz poży-
czek mieszkaniowych. Nie ma możliwości analizy wynagrodzeń oraz prognozo-
wania w przypadku podwyżek na podstawie danych z poprzednich okresów,

Kadra zarządzająca i pracownicy
W omawianym zakładzie budżetowym występują ogromne dysfunkcje 

w obszarze zasobów ludzkich. Brak jest ścisłego kontaktu pomiędzy kadrą za-
rządzającą a pracownikami. Kadra zarządzająca nastawiona jest na tradycyjne 
zarządzanie. Nie wypracowuje się wspólnych, strategicznych działań, nie korzy-
sta się z wiedzy pracowników. 

Możliwości korzystania ze szkoleń, kursów, wykładów są bardzo ogra-
niczone dla pracowników, a kadra zarządzająca korzysta z nich sporadycznie. 
Wśród pracowników przeważają osoby mające średnie wykształcenie. Ta część 
zasobów osobowych nie widzi potrzeby dokształcania się, podnoszenia swoich 
kwalifikacji. Nie prowadzi się żadnych spotkań ani rozmów kadry zarządzają-
cej z kierownikami działów i pracownikami. Często z powodu niedomówień czy 
braku konkretnego określenia zadań dla konkretnej komórki organizacyjnej po-
wstają konflikty.

W zakładzie zlikwidowano stanowisko analityka. Obecnie niewielką część 
z tych obowiązków wykonuje księgowa. Nie sporządza się analiz, kalkulacji, 
nie prognozuje się na przykład stawek czynszu dla lokali użytkowych, co jest 
niezbędne do ustalania stawek czynszów zarówno dla lokali mieszkalnych, jak 
i użytkowych.

Proponowane kierunki zmian

W zakładzie budżetowym „X” powinno zostać utworzone osobne stanowi-
sko do spraw analiz i planowania. Taki pracownik jest niezbędny, ponieważ nale-
ży kalkulować stawki czynszu, opłat za dzierżawę garaży czy najem lokali użyt-
kowych. Wskazane są analizy wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń.

Wiele zmian należy wprowadzić w systemie rachunkowości, na wszystkich 
jej poziomach i we wszystkich programach. Należałoby pomyśleć o tym, aby 
raz w miesiącu było organizowanie spotkanie kadry zarządzającej, kierowni-
ków działów oraz pracowników celem omówienia problemów, jakie się pojawia-
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ją w funkcjonowaniu zakładu, wymiany informacji, lepszej komunikacji. Takie 
spotkania dawałyby wszystkim uczestnikom możliwość konfrontacji, wyjaśnie-
nia kwestii spornych, weryfikacji różnych opinii.

Zakład powinien dokonać radykalnych zmian dotyczących kadry, pracow-
ników, gdyż są oni słabo wykształceni, nie ma profesjonalistów. Powinno się 
opracować i uruchomić system motywacyjny, który będzie mobilizował do do-
kształcania się na kursach, szkoleniach oraz studiach wyższych.

Należy stworzyć systemy komunikacji oparte na nowoczesnych bazach in-
formacji. Komunikacja na płaszczyźnie pracodawca–pracownik oraz pracow-
nik–petent będzie zakłócana, gdy zasób informacji będzie ograniczony lub gdy 
informacja będzie trudna do pozyskania z systemów, które źle funkcjonują. 

Trudno jest przewidzieć, czy wszystkie proponowane zmiany będą ważne 
dla kadry zarządzającej, jak również które traktowane będą jako priorytety, a któ-
re zostaną zupełnie pominięte. Zakład budżetowy może funkcjonować i wykony-
wać swoje zadania nie wprowadzając żadnych zmian, korekt czy innowacji, tylko 
należy zadać sobie pytanie, jak długo będzie sprawnie wykonywał zadania w cią-
gle zmieniającym się otoczeniu, nie inwestując w zasoby rzeczowe i ludzkie .

Zakończenie

Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest wspomagana sy-
stemami informacyjnymi. Prawidłowo działające systemy informacyjne to baza 
gwarantująca kompleksowość, aktualność, dokładność i wiarygodność danych. 

Na przykładzie zakładu budżetowego „X” w niniejszej pracy dokonano 
analizy systemu informacyjnego oraz wskazano na dysfunkcje i potrzeby wpro-
wadzania zmian. Analiza systemu informacyjnego nie wypadła korzystnie. 
Usprawnianie działań powinno opierać się na wykorzystywaniu nowoczesnych 
systemów informacyjnych, dostępnych innowacji, nowych technologii. Prowadzi 
to do zwiększenia skuteczności procesów rozwojowych, ale wymaga wprowa-
dzania nowych metod komunikacji i efektywnej wymiany informacji.

Wypada wierzyć, że wciąż, każdego dnia, w każdej godzinie będą się doko-
nywały korzystne zmiany w systemach informacyjnych dzisiaj i w przyszłości, 
dając korzystne i wymierne efekty świadczenia usług na wysokim poziomie.
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION IN THE FUNCTIONING 
OF THE FINANCIAL „X” IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH

Summary

This article aims to identify how the lack of information, poorly built systems can 
hinder the management and the important role of communication in the public finance 
sector on the example of the financial establishment, the establishment of housing admi-
nistering on behalf of the community residential substance in their area.

Translated by Beata Sadowska
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Streszczenie

W obecnych czasach społeczeństwo charakteryzuje się zwiększoną potrzebą ko-
rzystania w życiu codziennym z innowacyjnych oraz mobilnych rozwiązań informatycz-
nych. W tej dziedzinie stosuje się usługi telekomunikacyjne oraz technologie zdalnego 
przesyłania i przetwarzania informacji. W bankowości i finansach rozwija się obecnie 
obszar mobilnej bankowości. Porównując formę bankowości tradycyjnej i internetowej 
z bankowością mobilną rynek i konsumenci pokazują, że m-banking nie jest jeszcze 
wystarczająco bezpiecznym i zaufanym substytutem, ale jest to rozwiązanie godne ob-
serwacji i dalszego rozwoju. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o ban-
kowości mobilnej oraz wybrane informacje z badań dotyczących użytkowania tej formy 
bankowości.

Wprowadzenie

Na wstępie niniejszego artykułu należy przytoczyć określone definicje, in-
formacje i implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które są przyczy-
ną powstawania coraz to bardziej różnorodnych technologii mających na celu 
podwyższenie gospodarności ludzkości oraz wprowadzanie rozwiązań, które 
wpłyną na wygodę, jakość i długość życia społeczeństw. Poprzez społeczeństwo 
informacyjne rozumie się społeczeństwo, w którym towarem staje się informa-
cja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniej-
sze nawet od dóbr materialnych. W związku z tym wykształciły się technologie 
i rozwiązania usługowe związane z przetwarzaniem, przesyłaniem oraz przecho-
wywaniem tych informacji – tzw. obszar 3P. W obecnym czasie dochodzą także 
takie kwestie, jak wymiana tych informacji, zdalne zarządzanie nimi, dostęp do 
tych danych w połączeniu z pełną mobilnością. Termin społeczeństwa informa-



216 Paweł Sztuczka

cyjnego przytoczony został po raz pierwszy przez Japończyka T. Umesao w arty-
kule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych. 
Dalszą popularyzację zawdzięczamy K. Koyamie, który 1968 roku pisał o tym 
zagadnieniu w rozprawie pt. Introduction to Information Theory. Kierunkowi 
japońskiemu zawdzięczmy rozwijanie tego pojęcia w czasach nowożytnych – Ja-
pończycy jako pierwsi stworzyli strategię dla utworzenia społeczeństwa infor-
macyjnego, która stanowić miała cel narodowy na rok 2000. Była to strategia 
zakładająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju intelektualnego oraz 
tworzenia wiedzy, odsuwając tym samym rozwój przemysłowy i wzrost dóbr ma-
terialnych na dalszy plan. Zgodnie z założeniami japońskiego planu wykształcił 
się na całym świecie nowy paradygmat dynamicznego rozwoju informatyzacji 
i komunikacji (ICT – Information and Communication Technology). Zgodnie 
z nim określenie „społeczeństwo informacyjne” odnosi się dziś przede wszyst-
kim do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania 
informacji. Z punktu widzenia społecznego podziału pracy nowy typ społeczeń-
stwa charakteryzować ma w przyszłości cecha wskazująca na to, że 50% plus 
jedna osoba lub więcej spośród zawodowo czynnych zatrudnione jest przy prze-
twarzaniu informacji. Z punktu widzenia odrębnej jednostki będzie to oznaczało 
bardzo dynamiczny i wysoki wzrost usług, które zrealizowane mogą być zdal-
nie, za pośrednictwem przekazu informacji, często bez potrzeby bezpośrednie-
go przekazu informacyjnego czy też wymiany określonych dóbr. Społeczeństwo 
takie charakteryzuje to, że przeszło 80% osób może pracować zawodowo w sek-
torach związanych z usługami bankowości, informatyki, telekomunikacji, badań 
i rozwoju, zarządzania, a tradycyjne usługi stanowić mogą ok. 10% aktywności 
zawodowej. W tym świecie mamy do czynienia z gospodarką opartą na wiedzy, 
wysokim poziomem skolaryzacji społeczeństwa, wysokim poziomem alfabety-
zmu funkcjonalnego w społeczeństwie, postępującymi procesami decentralizacji 
społeczeństwa, urozmaicaniem życia społecznego1.

Bankowość w społeczeństwie informacyjnym

Głównym owocem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest powstanie 
nowoczesnych rozwiązań zaspokajających potrzeby społeczne w zakresie pełnej 
mobilności, szybkiego i zdalnego dostępu do różnorakich dóbr. Potrzeby te są 

1 Szerzej o społeczeństwie informacyjnym i jego elementach na http://www.http://groups.itu.
int/stocktaking/About/WSISStocktaking/WSISActionLines/%D0%A11StakeholdersRole.aspx.
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zaspokajane przede wszystkim za pośrednictwem i przy wykorzystaniu odpo-
wiednich metod pozyskiwania, gromadzenia i dystrybucji wiedzy i informacji. 
To one napędzają postęp techniczny. Banki, będąc w centrum działalności go-
spodarczej, przetwarzają miliardy transakcji, ułatwiając w ten sposób przepływ 
towarów i usług. Jednakże samo ich istnienie i możliwość pośrednictwa nie jest 
wystarczająca dla obecnie funkcjonującego społeczeństwa. Potrzeby ludzi stale 
rosną, wymuszając przy tym na wspomnianych instytucjach stworzenie moż-
liwości zdalnego realizowania usług bankowych. Obecnie oprócz tego kolejną 
potrzebą okazuje się mobilność – ze względu na to, że nie w każdym momencie 
mamy dostęp do komputera czy telewizora, za pośrednictwem których realizo-
waliśmy dostęp do wybranych usług finansowych. W ten sposób powstała banko-
wość mobilna, która, według niektórych, w dalszej perspektywie może w dużej 
mierze wyprzeć bankowość internetową. Bankowość zdalna powinna zawierać 
wiele różnorodnych wartości, które ułatwią współpracę pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami. Główną wagę 
przykłada się tutaj do innowacyjności rozwiązań – wygodnych, nowoczesnych; 
bezpieczeństwa i poufności, szybkości i mobilności. Z technologicznego punktu 
widzenia dają one możliwość zwiększenia wewnętrznej wydajności wielu pod-
miotów. W zakresie rozwoju tak pojmowanych usług bankowych sektor ten kon-
centruje się na tworzeniu nowych rozwiązań takich jak:
– zintegrowane aplikacje bankowe,
– interfejsy klienckie realizujące usługi powiązane,
– programy do automatycznego rozliczania i rejestracji operacji księgowo-ra-

chunkowych w konsolidacji z siecią bankową,
– oprogramowanie do raportowania MIS (Management Information System), 

w szczególności dla klientów biznesowych,
– mobilne prowadzenie analiz rentowności dla klienta,
– obsługa operacji inwestycyjnych, w tym kupno/sprzedaż jednostek,
– elektroniczne systemy płatności, w tym: karty kredytowe/debetowe, banko-

maty, POS-y, RTGS, e-commerce, cash management, IVR, internet banking, 
bankowość mobilna, przelewy/transfery P2P.

Sektor bankowy zmienia się w zawrotnym tempie w odpowiedzi na globa-
lizację. Podstawą tego rozwoju jest duże znaczenie usług pośrednictwa finanso-
wego, które będzie zoptymalizowane i stworzone pod klienta, w pełni zdalne, 
mobilne i niskokosztowe. Dominującą formą sprzedaży usług bankowych jest 
w dalszym ciągu dystrybucja stacjonarna, wykorzystująca placówkę bankową 
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jako główne miejsce kontaktu banku z klientem. Jednak wraz z wprowadzeniem 
IT do bankowości pojawiły się nowe, wyżej wspomniane formy. Dystrybucja 
elektroniczna wykorzystuje elektroniczne urządzenia, takie jak: komputer, te-
lefon, bankomat itp., do korzystania z usług bankowych. Obecnie banki swoje 
zainteresowanie kierują przede wszystkim w kierunku bankowości multikana-
łowej, wykorzystującej wszelkie dostępne formy2. Te sposoby sprzedaży usług 
mają specyficzne cechy decydujące o stopniu wykorzystania danych form. Pełny 
podział elektronicznej bankowości zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Ogólny schemat bankowości elektronicznej
Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie z rodzajów bankowości elektronicznej wymagają określonych 
czynności. Są one częściowo zautomatyzowane. Poza już dobrze znanymi tech-
nologiami, takimi jak bankomaty (ATM-y), usługi bankowe realizowane za 
pośrednictwem terminala POS czy płatności on-line z wykorzystaniem konta 
w internetowej platformie banku, zaczyna rozwijać się technologia mobilna. 

2 B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 12.
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Wymienione wyżej elementy są częścią różnych procesów bankowości elek-
tronicznej, w różnym zakresie realizujących potrzeby klientów. Systemy SMS 
najbardziej popularyzowane są w obszarze bezpieczeństwa usług bankowych 
i interakcji zwrotnej podczas potwierdzania operacji dokonywanych za pomocą 
bankowości internetowej. Rolę taką pełni również technologia ASR, która po-
przez zapisanie w pamięci do kilku słów określonego użytkownika jest w sta-
nie potwierdzić tożsamość klienta na bazie porównania głosów. SIM Application 
Toolkit (SAT) to technologia, która dostarcza informacje do telefonów podobnie 
jak WAP, lecz bazuje na krótkich wiadomościach tekstowych (SMS). Jest nieza-
leżna od wbudowanych w komórkę funkcji, gdyż usługę SMS oferują wszystkie 
dostępne na rynku telefony komórkowe. W Polsce jako pierwszy SAT udostęp-
niła sieć Plus GSM, oferując karty Plus Mega (jeszcze w 2000 roku). Później, 
w 2002 roku, podobne karty SIM zaoferowała sieć Era, prezentując SIMextra. 
Dla bankowości znaczenie SAT-u opierało się na możliwości udostępnienia po-
przez specjalnie zaprogramowaną kartę połączeń z jednostkami realizującymi 
określone usługi bankowe, np. składanie zleceń przelewu itp., bez potrzeby pa-
miętania odpowiednich numerów telefonów. Kolejna technologia w bankowości 
telefonicznej – IVR – to dalszy rozwój tej dziedziny, która coraz bliżej podąża 
do wykreowania bankowości mobilnej. Kierując się motywem redukcji kosztów, 
w kanale telefonicznym ograniczono, tak jak w wielu innych sektorach usług wy-
korzystujących w swym funkcjonowaniu działalność typu contact center, zakres 
interakcji interpersonalnej klientów z pracownikami, wprowadzając automaty-
zację komunikacji po stronie banku w formie interaktywnych odpowiedzi słow-
nych (Interactive Voice Response, IVR). Klienci nie mają od razu po uzyskaniu 
połączenia możliwości prowadzenia rozmowy z pracownikiem, a jedynie mogą 
wysłuchać wybranych instrukcji, odpowiedzi i mogą dokonać prostych opera-
cji, takich jak sprawdzanie salda rachunku z użyciem klawiatury numerycznej 
telefonu z wybieraniem tonowym. Informacje banku są przekazywane przez cy-
frowo modulowany nagrany głos lektora. Mogą to być informacje odczytywane 
przez komputer z pliku tekstowego (Text to Speech, TTS). Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i dynamiczny wzrost potrzeb w zakresie szybkości pozyskiwa-
nia określonych informacji i dokonywania wybranych operacji poszerzył zakres 
możliwości banków wraz z wprowadzeniem bankowości mobilnej. Pierwsze apli-
kacje na telefony oferowały dość ubogi zakres funkcji. Wraz z rozwojem techno-
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logii telefonicznych i wejściem na rynek smartfonów powinno zmienić się po-
dejście banków do biznesu. Nowe urządzenia pozwalają w pełni skonfigurować 
(w oparciu o system Android) własny telefon. Operatorzy sieci zaczęli w swoich 
ofertach abonamentowych oferować tani dostęp do Internetu. Jednakże każdora-
zowe łączenie się poprzez miniprzeglądarkę z bankiem może sprawiać problemy. 
Dlatego też z pomocą przychodzą same banki. W Polsce stopień rozwoju banko-
wości mobilnej jest jeszcze niski. Wpływa na to nie tylko data rozpoczęcia prac 
w tym zakresie, ale różne implikacje społeczeństwa polskiego, które dopiero od 
niedawna podlega pod strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego3 (osiąg-
nięcie wyznaczonych celów do 2013 roku).

Poza tą kwestią pozostają preferencje poszczególnych grup społecznych, 
a także doświadczenia innych – bardziej rozwiniętych krajów, w których wpro-
wadza się kolejne nowe technologie sprzyjające rozwijaniu nowoczesnych ka-
nałów dostępu do usług bankowych. Nawet kraje, które wydają się dużo bar-
dziej zaawansowane w kwestiach technicznych, przeżywają określone trudności 
w doskonaleniu obszaru m.in. bankowości mobilnej. Jedną z takich trudności 
jest skuteczne zastąpienie protokołu WAP i wprowadzenie do powszechnego 
użytku telefonów, w których dostęp do Internetu odbywa się z wykorzystaniem 
technologii UMTS o lepszych parametrach przepustowości i bezpieczeństwa. Do 
nielicznych państw, które wyszły z inicjatywą zastąpienia WAP lepszymi techno-
logiami, należy Japonia. Wprowadzono tam tryb i-Mode wykorzystujący alterna-
tywny względem WAP język cHTML oraz telefony z większymi niż europejskie 
wyświetlaczami. Jednakże japońscy klienci nie wydają się dostatecznie zainte-
resowani takimi udogodnieniami, przez co technologia ta nie jest na takim po-
ziomie opłacalności, jakiego oczekiwano (niewystarczające efekty skali). Bariera 
kosztowa w postaci opłat dla teleoperatorów ograniczająca liczbę potencjalnych 
użytkowników powinna zniknąć po prawdopodobnym upowszechnieniu w tele-
fonach UMTS apletów Javy. Wydaje się, że dopiero wtedy będziemy mogli mó-
wić o potencjalnie poważnym konkurencie bankowości internetowej w postaci 
m-bankingu.

3 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, gru-
dzień 2008.
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Technologie m-bankingu – przygotowanie polskiego społeczeństwa

Pojęcie m-bankingu, tzn. bankowości mobilnej, lub z ang. mobile banking, 
dotyczy tzw. bankowości bezprzewodowej, zdalnej – wireless banking. To ostat-
nie pojęcie, choć mogłoby oznaczać korzystanie z bankowości za pośrednictwem 
wszelkich urządzeń mających dostęp bezprzewodowy do aplikacji bankowych 
z wykorzystaniem protokołu WAP, dotyczy przede wszystkim małych urządzeń 
przenośnych wykorzystujących „lekkie” aplikacje, takie jak mobilny Internet, 
mobilne przeglądarki itp. Dotyczy to zatem przede wszystkim telefonów komór-
kowych, pagerów oraz urządzeń PDA. Bankowość mobilna jest obszarem z pogra-
nicza bankowości internetowej oraz telefonicznej. Z czysto technicznego punktu 
widzenia oznacza logowanie się do banku za pośrednictwem urządzeń mobil-
nych (wykluczone notebooki) – zarówno przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji, 
jak i w inny sposób, w ramach którego klient korzysta z Internetu w telefonie 
komórkowym lub tablecie. Serwery pracujące z aplikacjami mobilnymi są po-
tencjalnie bardziej uniwersalne niż zwykłe serwery internetowe, a przynajmniej 
jest tak w krajach, w których stosuje się wiele protokołów i rodzajów urządzeń 
komunikacji mobilnej (jak USA). Oznacza to znacznie większe zaawansowanie 
technologiczne w tym obszarze.

Telefony komórkowe wykorzystujące do łączenia się z Internetem mikro-
przeglądarki WAP oraz posiadające prosty interfejs graficzny umożliwiają nie 
tylko kontakt głosowy, dokonanie operacji (zlecenie lub anulacja przelewu, zało-
żenie lokaty), uzyskanie informacji (np. o aktualnych kursach walut, najbliższym 
oddziale, taryfie opłat) w zasięgu sieci teleoperatora, ale potrafią dokonać znacz-
nie większych operacji przy zachowaniu pełnej personalizacji i dopasowania do 
poszczególnego klienta. Jest jednakże wiele takich kwestii, które przesądzają 
jeszcze o dość niskim stopniu korzystania z bankowości mobilnej przez użytkow-
ników. Wskazują oni wiele zalet m-bankingu ale również wiele wad, wymieniając 
między innymi: trudny i czasochłonny w obsłudze interfejs, niewielką klawiatu-
rę numeryczną (co zwiększa możliwość popełniania błędów), niewystarczający 
poziom zabezpieczeń (choć coraz lepszych), brak technologicznego dopasowania 
wielu modeli telefonów do systemów bankowych, skomplikowaną konfigurację 
połączeń z bankiem, ograniczoną możliwość przetwarzania procesów i pamięć 
telefonów komórkowych z WAP. W Polsce do niedawna dochodziły takie proble-
my, jak dostępność Internetu, co dynamicznie się zmienia dzięki wprowadzeniu 
strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dzięki zwykłemu postępo-



222 Paweł Sztuczka

wi technologicznemu. Kolejnymi problemami są wysoki koszt impulsu telefo-
nicznego oraz przede wszystkim brak świadomości popularyzowanych technolo-
gii – ta oczywiście jest znacznie lepiej znana przez młodszą część społeczeństwa. 
Podstawowe informacje na temat stopnia tej świadomości oraz wcześniej przyto-
czonej kwestii dostępu do Internetu zobrazowano na wykresach.

Wykres 1. Czy zna Pan pojęcie bankowości mobilnej?
Źródło: Raport „Bankowość mobilna w oczach Polaków”, mBank, Homo Homini, Warszawa, 

15 marca 2011.

Wyniki przedstawione na wykresie 1, które są rezultatem badań mBanku 
przy współpracy z domem badawczym Homo Homini, wskazują na wyjątkowo 
niską świadomość tego wynalazku, który doskonale dopasowuje się do potrzeb 
nowoczesnego społeczeństwa. Zaledwie 18% wie, czym jest bankowość mobilna. 
Pozostałe osoby słyszały jedynie samą nazwę, bądź w ogóle nie były w stanie jej 
skojarzyć z technologią i możliwościami, jakie daje. 

W raporcie z grudnia 2010 roku, według Komisji Europejskiej, w Polsce 
13,5% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu. Pokazuje to bardzo 
złą sytuację Polski, plasując ją na ostatnich miejscach. W rzeczywistości jest 
jednak obecnie znacznie lepiej. Komisja UE bada jedynie dostęp do Internetu 
szerokopasmowego – czyli liczbę łączy DSL na 100 mieszkańców. W rozważa-
niach do tego artykułu ważniejszy jest jednak tutaj ogólny dostęp do tej sieci oraz 
do telefonii komórkowej. Według danych GUS w 2010 roku dostęp do Internetu 
w domu posiadało 63,4% gospodarstw domowych. Podobnych danych dostarcza-
ją badania Diagnozy społecznej 2009 – dwa lata temu Internet w domu miało 
60% Polaków. Podobne miary stosuje się dla telefonii komórkowej. Na przykład 
pod koniec 2009 roku było to 118% (GUS), co nie oznacza, że wszyscy Polacy 
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mieli telefon komórkowy (czytaj: wielu z obywateli naszego kraju posiada dwa 
lub więcej telefonów). Z punktu widzenia społeczeństwa informacyjnego ważny 
jest jeszcze jeden czynnik – stopień wykorzystania tego narzędzia w sposób sta-
ły. Z danych Eurostatu wynika, że obecnie zajmujemy pod tym względem daleką 
pozycję – 23. w UE z wynikiem 55% (wykres 2).

Wykres 2.  Stopień stałego wykorzystywania Internetu w pracy i życiu codziennym 
obywateli krajów UE

Źródło: Eurostat.

Dzięki popularyzacji telefonów z systemami operacyjnymi, w szczególności 
smartfonów, coraz więcej ludzi posiada urządzenia mobilne mogące współpraco-
wać z sektorem bankowości. 
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Wykres 3. Czy korzysta Pan/Pani z Internetu w telefonie komórkowym?
Źródło:  Raport „Bankowość mobilna w oczach Polaków”, mBank, Homo Homini, Warszawa, 

15 marca 2011.

Wykres 4. Czy korzysta Pan/Pani z bankowości mobilnej?
Źródło:  Raport „Bankowość mobilna w oczach Polaków”, mBank, Homo Homini, Warszawa, 

15 marca 2011.

Odnosząc się do wykresu nr 2, można nadmienić, że jednym z powodów tak 
niskiej pozycji może być relatywnie wysoka cena impulsów telefonicznych oraz 
dostępu do Internetu przez telefon komórkowy, a także problemy z konfiguracją 
skomplikowanych urządzeń, takie jak dostosowanie wyświetlanych czcionek do 
potrzeb korzystania z polskich znaków diakrytycznych. Trudności z zapewnie-
niem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa bankowości internetowej również 
są powodem obniżonego zaufania do korzystania z bankowości internetowej, 
a tym bardziej z bankowości mobilnej. Z kolei wykresy 3 i 4 pokazują doskonale 
korelacje pomiędzy użytkownikami Internetu w telefonii komórkowej a tymi, 
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którzy korzystają z usług bankowych za pośrednictwem komórki (również z wy-
korzystaniem zwykłego logowania przez miniprzeglądarkę).

Polacy najczęściej korzystają z takich usług bankowości mobilnej, jak wy-
konywanie przelewu (61%), sprawdzanie salda rachunku (56%), sprawdzanie hi-
storii operacji (38%), doładowanie telefonu (30%), obsługa jednostek funduszy 
inwestycyjnych (16%), zakup ubezpieczenia (16%), założenie/zerwanie lokaty 
bankowej (15%), obsługa rachunku maklerskiego (14%), zaciągnięcie kredytu 
(14%). Z badań mBanku i Homo Homini wynika zatem, że Polacy używają ban-
kowości mobilnej głównie do najprostszych operacji finansowych oraz korzy-
stania z funkcji informacyjnych. Interesujący może być wyjątkowo duży udział 
(14%) klientów, którzy chcą zaciągnąć kredyt tym kanałem dystrybucji.

Wykres 5. Wady m-bankingu wg Polaków
Źródło:  Raport „Bankowość mobilna w oczach Polaków”, mBank, Homo Homini, Warszawa, 

15 marca 2011.

Wykres 6. Główne zalety m-bankingu wg Polaków
Źródło:  Raport „Bankowość mobilna w oczach Polaków”, mBank, Homo Homini, Warszawa, 

15 marca 2011.
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Dane przedstawione na wykresach 5 i 6 mogą szerzej wyjaśnić powody ni-
skiego użytkowania mobile bankingu przez Polaków. Wciąż wiele osób wymienia 
wiele wad tego kanału dystrybucji usług bankowych, a niewielka część zauważa 
jako zaletę „niezawodność”. Również wcześniej wspominane niskie bezpieczeń-
stwo jest poważnym problemem. 

Zakończenie

Bankowość mobilna jest zapewne przyszłością polskiej bankowości. Jed-
nakże wiele aspektów oraz dość duża świeżość tej technologii na rynku polskim 
w porównaniu z innymi gospodarkami światowymi sprawia, że jeszcze niewielu 
obywateli korzysta z tej formy bankowości, nie ma również powszechnej świa-
domości jej istnienia. Niemniej jednak jest to obszar, który należy uważnie ob-
serwować, ponieważ ma duże szanse, wraz z rozwojem społeczeństwa informa-
cyjnego i technologii telefonicznych, stać się powszechnym elementem naszego 
życia, wypierając w dużym stopniu popularną bankowość internetową.

M-BANKING AS AN IMPORTANT ELEMENT 
OF ICT INFORMATION SOCIETY

Summary

In present time society is characterized by an increased need to use innovative and 
mobile IT solutions in everyday life. In this area telecommunications services and tech-
nologies of remote transfer and processing information are used. In banking and finances 
the most developed area is mobile banking. Comparing traditional and internet banking 
with mobile banking for consumer market shows that m-banking isn’t enough safe and 
trusted substitute but this solution is worthy of observation and further development. The 
article describes the basics informations of mobile banking as well as selected informa-
tion from research on the use of this form of banking.

Translated by Paweł Sztuczka
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Streszczenie

Celem artykułu jest próba oceny globalnego kryzysu, którego epicentrum miało 
miejsce w 2008 roku, z perspektywy zaufania społeczeństwa informacyjnego do insty-
tucji bankowo-finansowych. W pierwszej części podjęto próbę odnalezienia przyczyn 
kryzysu zaufania społeczeństwa do instytucji bankowo-finansowych. Następnie przed-
stawiono główne zasady bankowości islamskiej, której doświadczenia mogłyby zdaniem 
autorek stać się pomocne w budowaniu zaufania do instytucji bankowo-finansowych.

Wprowadzenie

W warunkach społeczeństwa informacyjnego i związanego z tym coraz ła-
twiejszego dostępu do informacji klienci korzystający z produktów i usług ban-
kowych mają coraz większą świadomość ekonomiczną. Coraz częściej oceniają 
działalność instytucji bankowo-finansowych pod względem etycznego postępo-
wania. Należy pamiętać, że banki są nie tylko „przedsiębiorstwami usługowy-
mi”, ale powinny też pełnić funkcję instytucji zaufania publicznego. Prioryte-
tem banku powinno być zdobywanie zaufania klientów oraz innych instytucji 
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finansowych, gdyż powinni oni być postrzegani jako najważniejszy „nadzór 
zewnętrzny ”1.

Przez lata banki traktowane były jako instytucje, które nigdy nie zawodzą. 
Powierzanie oszczędności całego życia oraz zaciąganie kredytu na dziesiątki lat 
jest koniecznością współczesnego świata. Czynności te obarczone są dużą dozą 
niepewności o przyszłość. Niepokój ten może zmniejszyć jedynie zaufanie, jakie 
potrafi wzbudzić sektor bankowy. Co sprawia, że określenie „instytucja zaufania 
publicznego” coraz rzadziej utożsamiane jest z bankami? Ostatni kryzys finanso-
wy ukazał słabości sektora bankowo-finansowego. Pazerność oraz nieprzestrze-
ganie zasad etyki doprowadziły do upadku wielu instytucji, ale przede wszystkim 
przyczyniły się do utraty najistotniejszego aktywu, jakim jest zaufanie klientów. 
Klienci nie ufają już bankom tak jak kiedyś; relacje między bankami również 
nacechowane są sporą nieufnością. 

Lehman Brothers może służyć jako przykład banku, którego nieetyczne 
działania doprowadziły do upadłości. Szefowie banków centralnych i rządów 
podejmowali działania, które miały na celu uratowanie jednego z największych 
banków w Stanach Zjednoczonych. Bank jednak ogłosił upadłość 15 września 
2008 roku. Według wielu opinii wydarzenie to zapoczątkowało kryzys finanso-
wy, który jak pandemia rozprzestrzenił się na cały świat. Podjęto decyzję dokapi-
talizowania upadających banków i przedsiębiorstw z rezerw walutowych państw 
takich jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Korea Południowa, Japonia, Chiny, Singa-
pur. Pomoc ta jednak była zbyt mała jak na tak dużą skalę problemu. Pogarszają-
ca się sytuacja gospodarcza ukazała, że w dotychczasowym modelu rynkowym 
banki źle funkcjonują2. Brak zaufania pomiędzy instytucjami wynikający z oba-
wy przed niewypłacalnością zmusił rząd Stanów Zjednoczonych do ratowania 
zagrożonych instytucji finansowych, takich jak Bear Stearns, Fannie Mae, Fred-
die Mac oraz AIG. W ramach pomocy rząd amerykański udzielił gwarancji kre-
dytowych bankom działającym na terenie USA na kwotę 600 mld dolarów3. 

Obawa przed upadłością kolejnych banków amerykańskich i europejskich 
przyczyniła się do pogłębienia kryzysu zaufania na rynku międzybankowym. 

1 S. Flejterski, Współczesne przedsiębiorstwo bankowe – w poszukiwaniu modus vivendi mię-
dzy tradycją a nowoczesnością, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego nr 572, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 145–151.

2 K. Brzozowska, S. Flejterski, Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy 
kryzys finansowy, w: Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2009, s. 39.

3 K. Brzozowska, Finanse 2009. Bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 20.
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Brak współpracy pomiędzy bankami spowodował upadek w 2008 roku trzech 
największych islandzkich banków: Kaupthing, Glitnir oraz Landsbanki, których 
zadłużenie było zbyt duże w stosunku do PKB kraju4. W tym samym czasie po-
jawiły się informacje o kłopotach Łotwy, Dubaju, Grecji, Portugalii. Potencjalne 
problemy finansowe pojawiły się na Węgrzech, Ukrainie oraz w Czechach. Pol-
ska także znalazła się na liście krajów zagrożonych kryzysem. Jednak zupeł-
nie inna była skala kryzysu gospodarczego w krajach Europy Zachodniej i USA 
w porównaniu z problemami finansowymi Polski. 

Lekkomyślnie prowadzona polityka finansowa banków Stanów Zjednoczo-
nych miała wpływ na gospodarkę całego świata. Kryzys finansowy dotknął nie 
tylko kraje takie jak Litwa, Słowacja, Islandia czy Grecja, ale także wielkie mo-
carstwo gospodarcze – Chiny. Zmuszone one zostały do szukania innych rynków 
zbytu dla swoich towarów.

Jednym z najpoważniejszych skutków ostatniego kryzysu finansowego jest 
duża nieufność do banków i szeroko pojętego sektora finansowego. Nieetycz-
ne postępowanie prezesów dużych, zagrożonych bankructwem banków, którzy 
otrzymali wielkie dotacje z pieniędzy publicznych i przeznaczyli je między in-
nymi na wypłaty dużych premii, przyczyniły się do upadku wizerunku sektora 
bankowo-finansowego nie tylko w USA. Liczne skandale finansowe negatywnie 
wpłynęły na postrzeganie banków jako „instytucji zaufania publicznego”. 

Kryzys zaufania

Ludzkość XXI wieku jest społeczeństwem informacyjnym, wyposażonym 
w wiele udogodnień dających poczucie bezpieczeństwa. Mimo tego żyje w wa-
runkach niepewności i ryzyka. To sprawia, że najtwardszą walutą staje się zaufa-
nie. „Zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych przyszłych 
działań innych ludzi”5. Cytowany autor stwierdza, że reputację i zaufanie bardzo 
trudno zdobyć i utrzymać, ale za to można łatwo stracić. Potwierdza to również 
opinię, że łatwiej stracić zaufanie, niż raz stracone odzyskać6. 

4 I. Trusewicz, Islandia spłaci dług majątkiem banku, www.rp.pl/artykul/642782.html 
(3.07.2011).

5 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 
s. 69–70. 

6 Ibidem, s. 177–178.
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Każdy człowiek, kraj czy instytucja na tak cenny kapitał, jakim jest zaufa-
nie, musi ciężko zapracować. Na rynku globalnego zaufania pozostaną tylko ci, 
którzy wyznają podobne wartości7. 

Według badań przeprowadzonych przez Ernst & Young 73% Polaków jest 
zadowolone ze swoich banków. Natomiast 62% ankietowanych jako główną cechę 
swojego banku wskazuje stabilność. Wśród 26 badanych krajów Polska, zaraz po 
Stanach Zjednoczonych, ma najbardziej pozytywny stosunek do sektora banko-
wego. Wynikać to może ze stabilności instytucji finansowych. W Polsce nie było 
spektakularnych bankructw, klienci sektora bankowego uniknęli dramatycznych 
skutków kryzysu finansowego, jaki dotknął inne kraje. Mieszkańcy pozostałych 
krajów oceniają działalność swoich banków znacznie gorzej – średnia pozytyw-
nych ocen to 59%. Zaskakujący jest fakt, iż Amerykanie oceniają swój sektor 
bankowy bardzo dobrze, mimo że to on wygenerował światowy kryzys8. 

73% 21% 6%

59% 26% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Polska

Unia Europejska

W skali od 1 do 5 (1 bardzo le, 5 bardzo dobrze)

4 lub 5 pkt 3 pkt 1 lub 2 pkt

Wykres 1. Ocena banku, w którym założone jest główne konto
Źródło: Ufamy swoim bankom, „Gazeta Prawna” 2011, nr 46 (2932).

Poziom zaufania do sektora bankowego wskazuje, na ile oceniane jest bez-
pieczeństwo zdeponowanych oszczędności. Inaczej wygląda kwestia zaufania 
Polaków, a raczej jego brak, do domów maklerskich oraz doradców finanso-
wych. Wydarzenia z lat 2008–2009 spowodowały, że z większą niż kiedykolwiek 
ostrożnością patrzy się na te instytucje. Do negatywnej oceny przyczyniają się 

7 S. Flejterski, Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego sy-
stemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, 
T. Famulska, Difin, Warszawa 2008, s. 23

8 A. Kurowska, Ufamy swoim bankom, „Gazeta Prawna” 2011, nr 46 (2932).
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także problemy ze spłatą zobowiązań, wynikające ze wzrostu kosztów obsługi 
kredytu. Według badań przeprowadzonych przez Omnibus największym zaufa-
niem cieszą się banki, zaraz po nich firmy ubezpieczeniowe oraz ZUS9. Zaledwie 
14% Polaków ma zaufanie do brokerów i niewiele więcej, bo 18%, do SKOK 
i funduszy inwestycyjnych. 
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Wykres 2. Zaufanie do sektora finansowo-bankowego
Źródło: Mniej ufamy finansistom, „Rzeczpospolita” 2011, nr 122 (8938).

Ostatnie lata stanowią pasmo wyzwań dla banków i innych instytucji finan-
sowych. Aby pokonać kryzys zaufania do sektora finansowego, potrzebna jest 
współpraca zarządów oraz personelu z klientami. Instytucje finansowe powinny 
zrozumieć, że relacje powinny opierać się na zrozumieniu i zaufaniu. Kryzys 
kiedyś się skończy, a złe lub dobre relacje z klientem pozostaną. 

9 K. Ostrowska, Mniej ufamy finansistom, „Rzeczpospolita” 2011, nr 122 (8938).
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Uczciwsza strona sektora bankowo-finansowego

Postępowanie w zgodzie z etyką i według zasad odpowiedzialnego biznesu 
to działanie według wzorców moralnych, które powinny uwzględniać także uni-
kanie strat finansowych. Przykładem pogoni za zyskiem jest kryzys wywołany 
w USA między innymi przez udzielanie pożyczek typu subprime10. 

O etyce można mówić w kontekście sposobu pomnażania i wykorzystywa-
nia kapitału. Firma E. Capital Partners od 1997 roku zajmuje się wydawaniem 
opinii o działalności emitentów papierów wartościowych pod kątem etycznego 
prowadzenia biznesu. Instytucje korzystające z usług E. Capital Partners otrzy-
mują wiedzę, która pozwala z wyprzedzeniem wycofać z portfeli swoich klientów 
firmy będące na skraju bankructwa bądź firmy ryzykowne dla inwestorów11. 

Etyczne i odpowiedzialne działania sektora bankowo-finansowego to także 
łączenie finansów z kwestiami społecznymi. W Belgii w 2001 roku powstała Eu-
ropejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBA). Instytucja ta 
nie działa jednak charytatywnie, jej celem są inicjatywy ekonomiczne dotyczące 
między innymi wzrostu liczby miejsc pracy czy zrównoważonego rozwoju12. 

W czasach słabnącego zaufania do instytucji bankowo-finansowych za 
etyczne uważa się te instytucje, które funkcjonują na zasadach przejrzystości, 
a także stosują zasadę społecznie odpowiedzialnego biznesu. CSR (Corporate 
Social Responsibility) jest dobrowolną strategią uwzględniającą etyczne, społecz-
ne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej13. Wielu bankowców wyraża 
pogląd, że działalność charytatywna dobrze skojarzona z instytucją buduje jej 
pozytywną reputację. Odpowiedzialny biznes stanowi wkład w realizację polity-
ki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W Zielonej Księdze Unii Europej-
skiej można znaleźć najczęściej stosowaną definicję CSR, według której „przed-
siębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich 
działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami”14. Banki 
pozyskują nowych klientów także przy pomocy „zielonych” produktów. Brytyj-

10 Pożyczka typu subprime – to pożyczka udzielona klientowi, który nie dysponuje w chwili 
jej udzielenia wystarczającą gwarancją wypłacalności. Szerzej zob. P. Błoński, Pro-kryzysowe 
regulacje, http://www.rfi.fr/actupl/articles/101/article_4686.asp.

11 J. Bogdanowicz, Czy biznes może mieć sumienie?, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 2 (1106), s. 50.
12 Ibidem.
13 P. Rok, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – nowe wyzwanie biznesu, www.gospo-

darka.gazeta.pl (2.07.2011).
14 Zielona Księga UE punktem zwrotnym w rozwoju CSR, www.csrinfo.org/pl, 2.07.2011. 
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ski Co-operative Bank wspiera kampanie mające na celu ochronę środowiska15. 
Polski Bank Ochrony Środowiska także oferuje w swoich usługach pakiet pro-
duktów związanych z ekologią. 

Stosowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu przez część sektora 
bankowego sprawia, że pozostałe instytucje nie lekceważą tej idei, która pomaga 
w walce o klienta. 

Ostatni kryzys finansowy ukazał słabość i kruchość instytucji finansowych. 
Może więc pewnym wzorem do naśladowania mogłaby być bankowość islamska. 
Zgodna jest z zasadami religijnymi oraz etycznymi islamu. Opiera się na syste-
mie bezodsetkowym i zasadzie solidaryzmu społecznego. Islam nie uznaje po-
bierania procentów za pożyczane pieniądze. Rezygnacja z oprocentowania oraz 
odsetek nie przeszkadza jednak w uzyskiwaniu dochodów. Źródłem profitów jest 
produkcja dóbr oraz ich sprzedaż16. 

Tabela 1

Bankowość odsetkowa a bezodsetkowa

Cecha Bankowość odsetkowa Bankowość bezodsetkowa
pasywa banki centralne; gł. skarbce 

bankowe, oszczędności klientów
banki centralne; gł. skarbce 
bankowe, oszczędności klientów, 
islamskie źródła dobroczynne

aktywa oparte na odsetkach islamskie instrumenty finansowe
cel banku pomnażanie majątku banku pomnażanie majątku banku oraz 

majątku klientów
grupa docelowa indywidualna jednostka, rodzina, 

firma
rodzina, potrzebująca część 
społeczeństwa

transfer funduszy w formie pieniądza w formie dóbr
ryzyko inwestycji zawsze ponosi klient dzielenie zysków i strat pomiędzy 

klientem a bankiem
działalność banku inwestycyjna charytatywna
motywacja do pracy 
zespołu

finansowa finansowa i zgodna z etyką islamu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie 
i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 54–64.

Islamski system finansowy w dobie załamania gospodarczego wykazał 
większą odporność na kryzys globalny. Duża skuteczność islamskich usług ban-

15 B. Paxford, Uczciwsza twarz bankowości?, www.bankier.pl (3.07.2011).
16 Islam wkracza w europejski świat finansów, www.bankier.pl (23.07.2009).



234 Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek, Monika Pettersen

kowych oraz stosowanie zasad etyki sprawiły, że zyskała ona wielu zwolenników 
w krajach nie tylko arabskich, ale i europejskich. Warto się zastanowić, czy ban-
kowość islamska ma szansę na rozpoczęcie swojej działalności w Polsce. 

Tabela 2

Koncepcja wprowadzenia bankowości islamskiej w Polsce – zarys analizy SWOT

Mocne strony:
• nowy rodzaj finansowania potrzeb 

społecznych,
• finansowanie najbiedniejszych,
• możliwość przejęcia zadłużenia klienta przez 

bank,
• elastyczność w dostosowywaniu do 

warunków danego państwa,
• duża skuteczność usług bankowych,
• odporność na kryzys finansowy

Słabe strony:
• uprzedzenie społeczeństwa do krajów 

muzułmańskich,
• brak polityki marketingowej

Szanse:
• religijne społeczeństwo,
• ubogie społeczeństwo,
• możliwość przejęcia długów klientów 

z innych banków tradycyjnych,
• nowy rodzaj bankowości

Zagrożenia:
• bardzo mały odsetek muzułmanów 

mieszkających w Polsce,
• brak tolerancji społeczeństwa,
• kojarzenie wyznawców islamu 

z terrorystami,
• bariera wejścia na rynek ze strony 

bankowości europejskiej,
• niewielka wiedza o bankach islamskich

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie 
i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 54–64.

Bankowość islamska, w przeciwieństwie do banków w USA, Azji czy UE, 
z każdego kryzysu wychodzi obronną ręką z jeszcze mocniejszym kapitałem. 

Zakończenie

Ścisłe powiązania ekonomiczne pomiędzy graczami gospodarki światowej 
w wielu przypadkach rodzą pozytywne efekty, ale mogą również powodować 
fatalne w skutkach kryzysy. Sposób funkcjonowania i kondycja sektora banko-
wo-finansowego w Stanach Zjednoczonych miały ogromny wpływ na sytuację 
ekonomiczną gospodarki światowej w ostatnich latach. Kryzys finansowy, któ-
rego epicentrum miało miejsce w 2008 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych, 
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dotknął ogromną część państw. Pojawiły się dziesiątki teorii na temat jego przy-
czyn, ale podjęto również próby znalezienia sposobów zapobiegania podobnym 
kryzysom finansowym w przyszłości. Szczególnie istotne jest rozważenie, czy 
sektor finansowy bez podstaw moralnych powinien w ogóle funkcjonować. Może 
skorzystanie z doświadczeń bankowości islamskiej pomogłoby bankom znów stać 
się w oczach klientów instytucjami pewnymi, rzetelnymi, działającymi etycznie 
i godnymi tego, aby powierzyć im swoje pieniądze.

TRUST FOR BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
IN A CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF INFORMATION SOCIETY. 

GLOBAL FINANCIAL CRYSIS POINT OF VIEW

Summary

The confidence in banking and financial institutions in the context of current infor-
mation society. An overview with the results of global financial crisis in the background. 
Close relations among the global economy players in many cases give positive outcomes, 
but they also can cause crises with calamitous effects. In recent years, the condition and 
the operation ways of the financial and banking sector in the USA have had an enormous 
influence on the situation of the other world’s economies. The financial crisis with its 
peak in 2008 in the USA, affected the majority of the world’s countries. A lot of different 
theories on the topic of the crisis’ origin have emerged, but also some efforts have been 
made to prevent such events in the future. Of a great importance is to establish if the fi-
nancial sector without any moral basis should even function. It might be useful to reach to 
the tradition and experience of the Islamic banking, of which ethical and moral principles 
may encourage the customers to trust the financial and banking institutions once again.

Translated by Monika Pettersen
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WIEDZA I INNOWACJE 
JAKO CZYNNIKI ROZWOJU REGIONALNEGO 

W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII 
ENDOGENICZNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO

Streszczenie

Głównym założeniem artykułu jest ujęcie wiedzy i innowacji jako czynników roz-
woju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. 
W tym celu w pierwszej kolejności dokonano systematyzacji definicji wiedzy i innowa-
cji. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji i modeli endogenicznego 
wzrostu gospodarczego, w których czynniki te odgrywają kluczową rolę i są definiowa-
ne jako zmienne endogeniczne. Takie ujęcie tematu pozwoliło na określenie rzeczywi-
stego wpływu wiedzy i innowacji na regionalny rozwój gospodarczy w odniesieniu do 
teoretycznego ujęcia tych czynników w modelach endogenicznych. 

Wprowadzenie

Rozwój gospodarczy zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym ma 
charakter wielowymiarowy i zależy od wielu czynników. W klasycznym ujęciu 
procesu produkcji dominującą rolę odgrywają czynniki produkcji takie jak su-
rowce, siła robocza i praca fizyczna oraz kapitał. Z kolei wiedza i innowacje defi-
niowane jako czynniki egzogeniczne były wykluczane z bezpośredniego udziału 
w procesie produkcji.

Z kolei współczesna myśl ekonomiczna zwraca większą uwagę na udział 
tych czynników w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wzrost 
znaczenia wiedzy i innowacji w procesie produkcji oraz konsumpcji jest silnie 
akcentowany w nowych teoriach wzrostu, które podkreślają endogeniczny cha-
rakter wzrostu gospodarczego. 



238 Łukasz Wróblewski

Celem referatu jest ujęcie wiedzy i innowacji jako endogenicznych czynni-
ków rozwoju regionalnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, przy 
wykorzystaniu wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego.

Wiedza i innowacje 

Pojęcie wiedzy z uwagi na interdyscyplinarny charakter trudno jest jed-
noznacznie zdefiniować. W literaturze przedmiotu termin ten bardzo często 
utożsamiony jest z synonimem nauki i definiowany jako niewyczerpalne dobro 
naturalne, które może mieć charakter skodyfikowany lub ukryty. Pierwszy typ 
oznacza utrwaloną i przekazywaną w formie pisemnej wiedzę naukową. Wiedza 
ukryta z kolei to wiedza przekazywana w sposób werbalny, charakteryzująca 
się poznaniem nienaukowym1. Wiedza to także nośnik idei, pomysłów i postępu 
naukowo-technicznego, który pozostaje w ścisłym związku z umiejętnościami 
i kompetencjami. Za ich pomocą wiedza przenoszona jest do rzeczywistości spo-
łeczno-gospodarczej. Wiedza powinna zatem zostać wykorzystana i użyta w prak-
tyce2. Bez tego może ona stanowić wyłącznie zbiór teorii, których adekwatność 
i użyteczność dla rzeczywistości społeczno-gospodarczej jest niewielka. Wiedza 
bowiem to nie tylko zbiór informacji, ale także określony sposób kształtowania 
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań do procesu produkcji. W tym kontekście 
można wyróżnić cztery kategorie wiedzy: wiedza-co, wiedza-dlaczego, wiedza-
-jak oraz wiedza-kto. Pierwsza kategoria oznacza odniesienie się wiedzy do faktów 
oraz danych. Kategoria druga dotyczy zasad i praw naukowych obowiązujących 
w naturze i społeczeństwie. Wiedza-jak z kolei oznacza umiejętność i zdolność 
wykorzystywania wiedzy w praktyce. Ostania kategoria obejmuje informacje 
o tym, kto jest w posiadaniu danej wiedzy i kto ją najlepiej wykorzysta3. Wiedza 

1 Por. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2009, s. 19–21; A. Wildowicz-Giegiel, Rola 
kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy, w: Innowacyjność w Polsce w uję-
ciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, 
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 56–57; W.M. Gaczek, Kapitał wiedzy a poziom 
rozwoju gospodarczego regionów europejskich, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opar-
tej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 12.

2 Por. L. Kowalczyk, Wiedza a potencjał społeczny i rozwój regionu, w: Wiedza, innowacyj-
ność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2004, s. 61–62; W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 24–25; A. Kowalczyk, 
B. Nogalski, Wiedza to nie wszystko, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Kor-
czak, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 81–83.

3 Por. The Knowledge-based Economy, Organisation for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD), Paris 1996, http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf, s. 12 (6.06.2011).
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jest zatem czynnikiem produkcji w postaci rozwiązań organizacyjnych, umie-
jętności i kwalifikacji kapitału ludzkiego4 oraz jej produktem. W takim ujęciu 
definicji wiedzy niezwykle istotną rolę odgrywa działalność badawczo-rozwojo-
wa (B+R) prowadzona przez sektor publiczny oraz prywatny, stanowiąca źródło 
wiedzy i czynnik transferu jej do gospodarki. Intensyfikacja owych nakładów ze 
strony sektora prywatnego i publicznego może stanowić istotny element rozwoju 
gospodarczego. 

Drugim czynnikiem rozwoju gospodarczego są innowacje. Jako jeden 
z pierwszych terminu tego użył J.A. Schumpeter, określając innowacje jako istot-
ną zmianę produkcji w formie ścisłego powiązania pomiędzy wprowadzeniem na 
rynek nowego towaru lub nowej metody produkcji, uzyskaniem nowego rynku 
zbytu lub rynku zaopatrzenia oraz nowej organizacji przemysłu lub sposobu pro-
dukcji5. Jednakże takie ujęcie innowacji może wydawać się stosunkowo wąskie 
i niedefiniujące w pełni omawianego pojęcia. Schumpeter był bowiem zwolenni-
kiem kształtowania procesów innowacyjnych od strony podażowej, która zakła-
da, iż każda gospodarka dysponuje możliwościami tworzenia innowacji i prze-
kazywania ich do pozostałych sektorów. Jednakże wszelkie innowacje powstają 
przede wszystkim w celu ich opatentowania. W efekcie nie każda innowacja jest 
równoznaczna z innowacyjnością. Według zwolenników koncepcji podażowej 
innowacyjność powstaje w momencie wykorzystania innowacji w rzeczywisto-
ści społeczno-gospodarczej i przekształcania idei w produkty rynkowe poprzez 
działalność innowacyjną6. Opozycyjnym ujęciem innowacyjności wobec koncep-
cji podażowej jest koncepcja popytowa, która zakłada, iż głównym czynnikiem 
powodującym powstawanie innowacji jest popyt zgłaszany przez uczestników 
rynku i potencjalnych odbiorców7. 

4 Por. M. Markowska, D. Strahl, Poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jako 
podstawa klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej, w: Region w gospodarce opartej na 
wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 113.

5 Por. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1960, s. 104; J. Prystrom, Innowacje i ośrodki wspierania działalności innowacyjnej w Pol-
sce, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. 
Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 
2007, s. 60.

6 Por. W. Burzyński, Intensywność innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego 
a rozwój gospodarki wiedzy w Polsce, w: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Pol-
sce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, 
s. 34–35; J. Prystrom, Innowacje i ośrodki..., s. 64; I. Świeczewska, Łączna produktywność czyn-
ników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 63.

7 I. Świeczewska, Łączna produktywność..., s. 63–64.
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Z kolei innowacyjność definiowana jako proces może także stanowić efekt 
gospodarczy i przestrzenny. Pierwszy typ innowacyjności określa specyficzną 
cechę przedsiębiorstw lub gospodarki, która kreuje dodatkową wartość dodaną. 
Efekt przestrzenny natomiast odnosi się do innowacyjności jako do skutku aku-
mulacji wielu czynników wpływających na powstawanie innowacji8. 

Odnosząc się do przedstawionych powyżej koncepcji innowacyjności moż-
na wyróżnić dwa opozycyjne wobec siebie modele innowacji. Pierwszym mode-
lem jest linearny model innowacji zakładający, iż źródłem innowacji jest przede 
wszystkim idea, która w sposób liniowy podlega realizacji począwszy od badań, 
a skończywszy na wdrożeniu nowego produktu lub sposobu produkcji. Drugim 
modelem jest model sprzężeń zwrotnych i interakcji Kline’a i Rosenberga (cha-
in-link model of innovation), który przedstawia popyt wewnętrzny jako główny 
czynnik powstawania innowacji9. 

Rysunek 1.  Schemat linearnego modelu innowacji oraz modelu sprzężeń zwrotnych i in-
terakcji Kline’a i Rosenberga

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The knowledge-based economy, Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD), Paris 1996, s. 15 (6.06.2011).

Z analizy modelu sprzężeń zwrotnych i interakcji wynika, iż w procesie 
produkcji występuje niezwykle silny związek przyczynowo-skutkowy między 
wiedzą i działalnością badawczo-rozwojową a możliwościami przedsiębiorstw 

8 Zob. J.W. Komorowski, Uwarunkowania innowacyjności w przestrzeni miast i regionów, 
w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 175–176.

9 The Knowledge-based Economy..., s. 14–15.
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i zapotrzebowaniem rynku10. Model ten wskazuje na zapotrzebowanie rynku 
jako na bezpośredni czynnik sprawczy wpływający na proces tworzenia innowa-
cji. Z kolei brak czynnika sprawczego w modelu linearnym przekłada się na osła-
bienie tego procesu lub jego zanik. W konsekwencji model linearny nie zawsze 
spełnia swoje założenia11. Rozwiązaniem problemu braku efektywności modelu 
linearnego może być zwiększenie transferu kapitału do gospodarki celem pobu-
dzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Na proces tworzenia innowacji wpływa także dyfuzja wiedzy w gospodar-
ce, wspierana przez działalność ośrodków innowacji oraz tworzenie odpowied-
niego klimatu i środowiska innowacyjnego, które stanowi otoczenie dla przed-
siębiorstw i instytucji działających w danym regionie lub kraju. Otoczeniem tym 
mogą być zarówno zasoby naukowe i badawcze, administracja publiczna, infra-
struktura gospodarcza, jak i jakość instytucji oświatowych12. 

Niezwykle ważną cechą innowacji wpływającą na intensyfikację procesu 
wzrostu gospodarczego jest ich intensywność. Cechę tę można zdefiniować jako 
stopę zwrotu z nakładów na działalność badawczo-rozwojową lub stosunek na-
kładów na działalność innowacyjną w przeliczeniu na jednego pracownika13. Na-
leży zatem przyjąć, że intensywność innowacji wzrasta wraz ze wzrostem war-
tości produkcji sprzedanej przedsiębiorstw. W tym kontekście można założyć, iż 
rozwój gospodarczy w znacznym stopniu zależy od stopy zwrotu, jaką przedsię-
biorstwa mogą osiągnąć poprzez działalność innowacyjną.

Istota gospodarki opartej na wiedzy

Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy (GOW) stanowi opozycję wobec tra-
dycyjnego ujęcia procesu produkcji, w którym znaczenie wiedzy było pomijane 

10 Ibidem.
11 Zob. Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 

2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013), Dz. 
Urz. L 310/15 z 9.11.2006.

12 Zob. T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8), Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 32; J. Prystrom, Innowacje 
i ośrodki..., s. 62–69; J.W. Komorowski, Uwarunkowania innowacyjności..., s. 40–41; W. Gul-
czyński, R. Romanowski, Infrastruktura gospodarcza jako czynnik innowacyjności przedsię-
biorstw Wielkopolski, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe 
nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 81–84; J. Dominiak, 
Rola otoczenia innowacyjnego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy, w: Innowacyjność 
regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2009, s. 190–191.

13 W. Burzyński, Intensywność innowacji..., s. 35.
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na rzecz czynników produkcji takich jak surowce, praca oraz kapitał14. Wzrost 
zainteresowania GOW pojawił się wraz ze wzrostem postępu naukowo-technicz-
nego, zwracając tym samym większą uwagę na udział wiedzy w kształtowaniu 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W efekcie współczesna gospodarka, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, cechuje się zwiększonym 
udziałem wiedzy i kreatywności w procesie produkcji oraz konsumpcji. Do pod-
stawowych czynników kształtujących gospodarkę opartą wiedzy należy zaliczyć 
przede wszystkim wiedzę i jej dyfuzję oraz innowacje. Należy jednak zazna-
czyć, iż nie są to jedyne kryteria wpływające na GOW. W literaturze przedmiotu 
równie często wymienia się infrastrukturę ekonomiczną i techniczną, otoczenie 
prawne i instytucjonalne, kapitał ludzki oraz społeczny, a także zarządzanie wie-
dzą na poziomie przedsiębiorstw i instytucji15. Z kolei odnosząc się do programu 
European Innovation Scoreboard (EIS) i przyjętych przez ten program wskaź-
ników innowacyjności w ramach tzw. diamentu innowacyjności, można wskazać 
25 czynników kształtujących GOW, ujętych w 8 typach wskaźników, takich jak: 
kapitał ludzki, systemy badawcze, nakłady z budżetu na sektor B+R, inwesty-
cje przedsiębiorstw w sektorze B+R, współpraca przedsiębiorstw z sektora B+R, 
aktywa intelektualne, innowacje oraz efekty ekonomiczne innowacji16. Równie 
ważny jest udział wiedzy w kreowaniu PKB per capita i intensyfikacji (regional-
nego lub krajowego) wzrostu gospodarczego poprzez umiejętne wykorzystywa-
nie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz zwiększenie nakładów na B+R 
w stosunku do wysokości nakładów na środki trwałe17.

Ujmując wszystkie wskazane powyżej kryteria, można zdefiniować gospo-
darkę opartą na wiedzy jako maksymalizowanie korzyści ekonomicznych z kre-
acji wiedzy i innowacji oraz tworzenie na poziomie regionalnym lub krajowym 
sprzyjających warunków do funkcjonowania podmiotów, dla których wiedza sta-
nowi istotny element działalności. Problemem może jednak okazać się dokonanie 
klasyfikacji państw i regionów na te, które ową gospodarką mogą się charaktery-

14 Zob. R. Wolański, Wiedza i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – postęp czy 
stagnacja?, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. 
E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 
2007, s. 235; A. Wildowicz-Giegiel, Rola kapitału społecznego..., s. 57.

15 Por. D. Strahl, M. Markowska, Poziom rozwoju..., s. 114.
16 Zob. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s Performance Scoreboard 

for Research and Innovation, Pro Inno Europe, 1 February 2011, http://www.proinno-europe.eu/
inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010, s. 7–12 (6.06.2011).

17 Por. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 27, D. Strahl, M. Markowska, Poziom rozwoju..., 
s. 113.
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zować. Z przeprowadzonych przez Strahl i Markowską badań polskich regionów 
na poziomie NUTS-2 z wykorzystaniem trzech zmiennych kapitału ludzkiego18 
odnoszących się do nomenklatury EIS wynika, iż regiony Polski stanowczo od-
biegają pod względem udziału kapitału ludzkiego w kształtowaniu regionalnej 
gospodarki opartej na wiedzy od europejskiej przestrzeni regionalnej19. Podobne 
wnioski na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiają Gaczek, Świtała, 
Czupich, Dominiak, Bal-Domańska oraz Śliwińska wraz z Dewalską-Opitek20.

Wiedza i innowacje a teorie endogenicznego wzrostu gospodarczego

Dotychczas opracowane teorie rozwoju regionalnego, w zależności od 
przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego, mogą zostać sklasyfiko-
wane jako koncepcje egzogeniczne i endogeniczne. Koncepcje pierwszego typu 
zakładają, iż wzrost gospodarczy zależy od otoczenia zewnętrznego i znajdu-
jących się w nim czynników, takich jak popyt zewnętrzny na dobra lub usługi 
produkowane w danym regionie, inwestycje zagraniczne, czy też decyzje po-
dejmowane poza regionem. Natomiast wiedza i innowacyjność definiowane są 
jako czynniki o charakterze egzogenicznym, których wpływ na proces rozwoju 
gospodarczego nie jest w pełni określony21. Z kolei zapoczątkowane przez P.M. 

18 Wykorzystanie zmienne w badaniu to:
X1 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w wieku 26–64 

lata (2004 r.);
X2 – udział ludności uczestniczącej w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wie-

ku 26–64 lata (2004 r.);
X3 – liczba patentów przypadających na 1 mln siły roboczej (2003 r.).

19 Zob. D. Strahl, M. Markowska, Poziom rozwoju..., s. 122–124.
20 Zob. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 76–108; J. Świtała, Wpływ kapitału ludzkiego 

na rozwój regionalny w kontekście gospodarki wiedzy, w: Innowacyjność w budowaniu gospo-
darki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowa-
cji, Warszawa 2007, s. 75–90; M. Czupich, Innowacyjność regionów państw Europy Środkowo-
Wschodniej, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s 27–44; J. Dominiak 2009, Rola otoczenia..., 
s. 187–202; B. Bal-Domańska, Konkurencyjność polskich regionów ze względu na poziom gospo-
darki opartej na wiedzy, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. 
Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 45–61; A. Dewalska-Opi-
tek, K. Śliwińska, Gospodarka oparta na wiedzy. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce, w: Go-
spodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki 
Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 31–41.

21 R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 195; W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 31–32;, W. Nowak, Konwergencja 
w modelach..., s. 28; W.M. Gaczek, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności 
gospodarki regionu, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 16–18.
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Romera i R.E. Lucasa koncepcje endogenicznego wzrostu gospodarczego bazują 
na neoklasycznych modelach wzrostu takich jak model Solowa, który wykorzy-
stuje zagregowaną funkcję produkcji o stałych efektach skali i malejące korzyści 
marginalne z substytucji czynników produkcji kapitału i pracy. Model ten zakła-
da wzrost produkcji poprzez wykorzystanie kapitału rzeczowego i pracy, przy 
założeniu, że oba te czynniki są nieskończenie podzielone i mogą przyjmować 
wyłącznie dodatnie wartości. Równie ważnym czynnikiem w równaniu Solowa 
jest w postęp technologiczny, który ogranicza spowolnienie akumulacji pozosta-
łych czynników, lecz definiowany jest on jako zmienna egzogeniczna. Model ten 
został wyrażony w następującej funkcji22:

Y =  Af (K, L), 

gdzie: Y – zagregowana produkcja, f – funkcja produkcji o stałych efektach skali, 
A – technologia, K– kapitał, L – praca.

Punktem wyjścia dla konstrukcji modelów endogenicznych jest odrzuce-
nie egzogenicznego postępu technologicznego poprzez wykluczenie go z procesu 
produkcji przy równoczesnym wzmocnieniu kapitału rzeczowego bądź poprzez 
jego endogenizację. Jednocześnie teorie endogeniczne podkreślają, iż rozwój 
gospodarczy zależy przede wszystkim od specyficznych cech regionu, takich 
jak postęp techniczny oraz stopa oszczędności lub inwestycji23. Poprzez postęp 
techniczny rozumie się wzrost znaczenia wiedzy naukowo-technicznej i kapita-
łu ludzkiego w procesie produkcji24. Do koncepcji endogenicznych należą mo-

22 T. Tokarski, Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego, w: Gospodarka oparta na wie-
dzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 25–27; W. Nowak, 
Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Kolonia, 
Wrocław 2007, s. 18–25; 29; I. Świeczewska, Łączna produktywność..., s. 59; A. Giegiel, Dynami-
ka polskiej gospodarki..., s. 22, W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 32.

23 Zob. E. Panek, Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego. Ujęcie modelowe (na 
przykładzie zagregowanych modeli klasy AK), w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicz-
nych i możliwości ich wykorzystania w procesach kształcenia akademickiego, tom I: Problemy 
ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 251–252.

24 Por. R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 196; T. Tokarski, Podażowe determinanty..., s. 33, T.G. Grosse, Przegląd 
koncepcji..., s. 27; W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 28–29; A. Giegiel, Dynamika pol-
skiej gospodarki w świetle endogenicznych modeli wzrostu, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu 
regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, 
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 21; B.K. Matusiak, Regionalne uwarunkowania 
tworzenia i rozwoju parków technologicznych, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej 
na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 163.
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dele uwzględniające działalność badawczo-rozwojową, kapitał ludzki, akumu-
lację wiedzy z wykorzystaniem działalności badawczo-rozwojowej lub uczenia 
się poprzez działanie oraz inwestycje w kapitał rzeczowy lub ludzki25. Jednakże 
z uwagi na cel niniejszego opracowania dalszej analizie zostaną poddane teorie 
uwzględniające wiedzę lub innowacje o charakterze endogenicznym, które naj-
częściej są analizowane w literaturze przedmiotu.

Model nabywania wiedzy przez praktykę Arrowa

Model nabywania wiedzy przez praktykę Arrowa w pierwszej kolejności od-
rzuca możliwość udziału wiedzy w gospodarce regionu w warunkach konkuren-
cji doskonałej. Jednocześnie autor modelu zakłada, iż dla rozwoju gospodarczego 
istotny jest proces akumulacji wiedzy w podmiotach, dla których stanowi ona 
podstawowy element działalności. Proces ten powstaje jako efekt uboczny dzia-
łalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nagromadzonej wiedzy w procesie 
produkcji. Skutkiem akumulacji wiedzy jest powstanie nowego, innowacyjnego 
produktu, lecz bez udziału innowacyjności w samym procesie produkcji. Z kolei 
za istotny czynnik produkcji dóbr uznaje się akumulację kapitału zagranicznego. 
Model ten wyrażony został w następującej funkcji26:

Y = A(K’)  f(K, L),

gdzie: K – wielkość inwestycji, A – technologia i wiedza zależna od akumulacji 
kapitału.

Model kapitału ludzkiego R.E. Lucasa

Analizując znaczenie wiedzy i innowacji w procesie endogenicznego 
wzrostu gospodarczego należy również przedstawić model kapitału ludzkiego 
R.E. Lucasa. Model ten bazuje na modelu akumulacji kapitału ludzkiego Uzawy. 
Autor modelu określa kapitał ludzki jako zbiór indywidualnych cech siły robo-
czej, wpływających na pozostałe czynniki produkcji. Cechy te mogą być defi-
niowane jako umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedza 
praktyczna i teoretyczna zakumulowana w kapitale ludzkim w procesie uczenia 

25 W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 29.
26 Ibidem, s. 33, W.M. Gaczek 2009, Gospodarka oparta..., s. 33–34.
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się lub w trakcie wykonywanej pracy. Funkcja produkcji została wyrażona we-
dług wzoru27:

Y =  A(H) f (K, L), 

gdzie: H – wielkość zasobu kapitału ludzkiego w danej gospodarce.

Model działalności badawczo-rozwojowej P.M. Romera

Kolejnym modelem poddanym analizie jest stworzony przez P.M. Romera 
model działalności badawczo-rozwojowej. Autor tego modelu pierwszy zdefinio-
wał wiedzę jako czynnik produkcji kreowany przez inwestycje ukierunkowane 
na działalność badawczo-rozwojową. W pierwotnych założeniach model ten nie 
odrzucił konkurencji doskonałej, co sprawiło, iż inwestycje te miały charakter 
zewnętrzny. Funkcja produkcji została wyrażona według wzoru28:

Y =  A(R) f (K, L), 

gdzie: R – wielkość zasobu wiedzy w danej gospodarce.

Jednakże model ten doskonale funkcjonuje wyłącznie w warunkach inten-
sywnego wykorzystywania przez sektor prywatny kapitału wiedzy tkwiącego 
w gospodarce regionu. W przypadku gdy region jest mało zasobny w wiedzę, 
jego proces rozwoju może zostać zahamowany w punkcie, w którym jego dalszy 
rozwój nie jest możliwy bez zewnętrznego transferu wiedzy29. Dopiero odrzu-
cenie konkurencji doskonałej w późniejszych modyfikacjach modelu pozwoliło 
na endogenizację postępu technologicznego poprzez zmuszenie podmiotów go-
spodarczych do angażowania się w działalność badawczo-rozwojową i stymulo-
wanie wiedzy i innowacji tkwiącej w danym regionie. Nowy model działalności 
badawczo-rozwojowej P.M. Romera zakłada, iż w gospodarce istnieje skończony 
i niezmienny w czasie zasób kapitału ludzkiego zaangażowany w proces pro-
dukcji oraz kreacji wiedzy naukowo-technicznej i technologii definiowanej jako 
zbiór projektów dla określonego kapitału. Z kolei stopa wzrostu produktu na pra-

27 W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 33; A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki..., 
s. 25–26; W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 33–34.

28 W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 34.
29 Por. ibidem, s. 34–36.
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cownika jest proporcjonalna do wielkości kapitału ludzkiego. Funkcja produkcji 
została wyrażona wzorem30:

A,i0, x(i)1,01,0di,x(i)LH))x(L,,Y(H
A

0

)(1
YY

gdzie: x(.) – liczba projektów dóbr danego rodzaju, A – indeks bieżącej technolo-
gii dla 0x(i)A,i .

Zgodnie z modelem Romera kapitał ludzki należy utożsamiać z liczbą za-
trudnionych w sektorze B+R i w sektorze produkcji31. Można zatem założyć, że 
wzrost liczby ludności i nakładów na działalność badawczo-rozwojową przekła-
da się na wzrost zatrudniania w sektorze B+R, a to skutkuje wzrostem produktu 
w przeliczeniu na pracownika. Zjawisko to w literaturze przedmiotu określane 
jest efektem skali32. Na podstawie analizy tego modelu można przyjąć, iż więk-
sze gospodarki charakteryzują się większą zdolnością do wzrostu. Jednakże, jak 
pokazują przytoczone przez W. Nowak badania, związek wysokości nakładów 
na B+R ze wzrostem gospodarczym nie został potwierdzony. Według S. Kor-
tuma i P.S. Segerstroma wzrost liczby zatrudnionych w sektorze B+R nie jest 
równoznaczny z rozwojem gospodarczym i intensyfikacją postępu technicznego. 
Z kolei C. Papageorgiou postawił tezę, iż zależność między wzrostem PKB a za-
sobem kapitału ludzkiego występuje tylko w przypadku niskich zasobów tego 
kapitału w danej gospodarce. Wraz ze wzrostem kapitału ludzkiego zależność ta 
zanika33.

Model działalności badawczo-rozwojowej C.I. Jonesa

W odpowiedzi na zarzuty stawiane wobec modelu Romera powstały mode-
le pozbawione efektu skali, których przykładem jest model działalności badaw-

30 M. Romer, Endogenous Technological Change, „NBER Working Paper Series”, Working Pa-
per No. 3210, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1989; L.A. Riviera, P.M. Romer, 
Economic Integration and Endogenous Growth, „NBER Working Paper Series”, Working Paper 
No. 3528, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1990, s. 4; W. Nowak, Konwer-
gencja w modelach..., s. 46.

31 M. Romer, Endogenous..., s. 17.
32 Zob. L.A. Riviera, P.M. Romer, Economic Integration..., s. 22.
33 Por. i zob. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 45–52; T. Tokarski, Podażowe deter-

minanty wzrostu gospodarczego, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 36–37; A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki..., 
s. 26–28, B. Bal-Domańska, Konkurencyjność polskich regionów..., s. 59–60.
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czo-rozwojowej C.I. Jonesa. Model ten jest kontynuacją modelu Romera, który 
w celu eliminacji efektu skali modyfikuje równanie akumulacji wiedzy nauko-
wo-technicznej. Jednakże eliminacja efektu skali powoduje zmianę charakteru 
długookresowej stopu wzrostu na egzogeniczny. Nie oznacza to jednak, iż model 
ten traci endogeniczność. W modelu C.I. Jonesa endogeniczny jest bowiem po-
stęp technologiczny jako wypadkowa inwestycji w sferze działalności badawczo-
rozwojowej. Z kolei według autora modelu wiedza powstaje jako nagromadzenie 
idei, a jej zmiana w czasie zależy od działalności badawczo-rozwojowej i współ-
czynnika produktywności wiedzy jako funkcji zasobu wiedzy w danej gospodar-
ce. Współczynnik ten został przedstawiony wzorem34:

1,1,0A,0)L)((1AA A

gdzie: – parametr przesunięcia, A – stopa zaniku wiedzy, 1  – liczba za-
trudnionych w sektorze B+R,  – korzyści zewnętrzne wynikające z poziomu 
wiedzy,  – ujemne korzyści wynikające z podwojenia się technologii.

Model C.I. Jonesa nie zakłada stałych przychodów w stosunku do ponie-
sionych nakładów. Według autora modelu korzyści osiągane z produkcji wiedzy, 
w zależności od udziału dotychczasowej akumulacji technologii, mogą przybie-
rać formę rosnącą, malejącą lub stałą. Jeżeli nagromadzona wiedza przekłada 
się na dalszą intensyfikację kreacji wiedzy, korzyści przyjmują wartość rosnącą. 
W przypadku gdy zakumulowana wiedza nie wpływa na rozwój technologii, ko-
rzyści przybierają wartość malejącą. Ostatnim wariantem jest brak zależności 
między nagromadzoną wiedzą a przyszłym postępem technologicznym35. Z mo-
delu wynika również, iż rozwój gospodarczy uzależniony od nakładów na sektor 
badawczo-rozwojowy jest również ściśle związany z przyrostem ludności. Wy-
nika zatem z tego, że dodatni przyrost ludności stanowi czynnik niezbędny do 
podtrzymania wzrostu gospodarczego. 

Zakończenie

Wzrost znaczenia wiedzy i innowacji w procesach gospodarczych jest wy-
nikiem szeroko rozumianego postępu naukowo-technicznego, który zmienił 

34 W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 54–57.
35 Ibidem, s. 57.
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spojrzenie na definicję procesu produkcji. W efekcie rozwój gospodarczy zarów-
no w skali krajowej, jak i regionalnej w znacznej mierze może być stymulowany 
poprzez innowacyjność i kapitał wiedzy.

Teorie wzrostu endogenicznego definiują wiedzę i innowacje jako naj-
ważniejsze determinanty rozwoju gospodarczego. Jednakże analiza wybranych 
teorii pozwala stwierdzić, iż wpływ tych czynników na rozwój regionalny nie 
jest w pełni oczywisty. U podstaw teorii endogenicznych leżą bowiem czynniki 
egzogeniczne stanowiące bazę teoretyczną tworzonych modeli. W konsekwen-
cji niemożliwością jest wykluczenie z procesu produkcji pozostałych czynników 
pozostających poza modelem endogenicznym. Można zatem założyć, iż wiedza 
i innowacje mogą stanowić istotny czynnik rozwoju gospodarczego pod warun-
kiem występowania odpowiednich warunków oraz innych czynników wzrostu, 
takich jak kapitał ludzki i społeczny, inwestycje, struktura demograficzna spo-
łeczeństwa i przyrost naturalny, nakłady na działalność badawczo-rozwojową 
czy też aktualny poziom rozwoju gospodarczego. Obecność tych czynników jest 
niezbędna do stymulacji wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. Z uwagi na 
fakt, iż rozwój gospodarczy jest pojęciem wielowymiarowym, definiując rozwój 
regionalny należy uwzględnić zarówno teorie endogeniczne, jak i egzogeniczne.

KNOWLEDGE AND INNOVATIONS AS FACTORS 
OF REGIONAL DEVELOPMENT IN A LIGHT OF CHOSEN THEORIES 

OF ENDOGENIC ECONOMIC GROWTH

Summary 

The aim of the article is to present the knowledge and innovation as factors of re-
gional development in light of endogenous growth theory. The author made an attempt 
to answer the question to what is the factual influence of knowledge and innovation on 
the economic development. For this purpose the author systematized the definitions of 
knowledge and innovation and analyzed the endogenous growth theory which defines 
these factors as a crucial for regional development.

Translated by Łukasz Wróblewski
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Streszczenie

Finanse osobiste stały się bardzo popularne, a w wielu krajach, głównie w Stanach 
Zjednoczonych i Australii, obserwować można trend edukacji finansowej we wszyst-
kich grupach wiekowych, głównie wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie kursów, stron 
internetowych i publikacji poświęconych zagadnieniom finansów osobistych służy 
rozpowszechnianiu wiedzy z tego zakresu. Naukowcy prowadzą badania w obrębie tej 
dziedziny oraz samej edukacji finansowej. Jednym z obszarów badawczych finansów 
osobistych, któremu poświęca się dużo uwagi w skali światowej, jest financial capabi-
lity. Pojęcie to nie ma w języku polskim swojego odpowiednika. Aczkolwiek pojawiły 
się próby tłumaczenia tego pojęcia jako świadomości finansowej. Termin ten jednak nie 
oddaje w pełni sensu określenia financial capability. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych ujęć istoty finan-
cial capability oraz próba umiejscowienia tej kategorii na tle terminów pokrewnych oraz 
ukazanie złożoności i niejednoznaczności w definiowaniu pojęcia financial capability. 
Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej części przybliżono podstawy 
metodologiczne pojęcia financial capability i pojęć pokrewnych oraz zaproponowano 
umiejscowienie financial capability na tle tych pojęć. Druga część artykułu poświęcona 
jest podstawowym ujęciom istoty i złożoności financial capability. 

Pojęcie financial capability i pojęcia pokrewne

W literaturze zagranicznej występuje kilka definicji owego pojęcia. Jedna 
z nich brzmi następująco:

„Financial capability (FC) jest pojęciem szerokim, obejmującym wiedzę 
i umiejętności ludzi, pozwalające im zrozumieć własną sytuację finansową, wraz 
z motywacją do działania w tym zakresie. Finansowo świadomi konsumenci pla-
nują, wyszukują i wykorzystują informacje, wiedzą, kiedy szukać porady, i po-
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trafią zrozumieć i zastosować się do danej opinii, co prowadzi do większego 
udziału w rynku usług finansowych”1. 

Financial capability należy rozumieć jako zestaw wiedzy, umiejętności 
i zachowań finansowych wśród jednostek, z każdą z części definiowaną w na-
stępujący sposób2:
– wiedza i zrozumienie finansów – umiejętność zrozumienia i wykorzystania 

pieniądza w jego różnorakich formach i funkcjach, wliczając w to umiejętność 
radzenia sobie z codziennymi problemami finansowymi i podejmowania właś-
ciwych decyzji w stosunku do potrzeb;

– finansowe umiejętności i koncepcje – umiejętność wykorzystania wiedzy i zro-
zumienie szerokiej gamy kontekstów, wliczając w to zarówno przewidywalne 
i zaskakujące sytuacje, jak też umiejętność radzenia sobie oraz rozwiązywania 
każdego problemu finansowego i finansowej okazji;

– finansowa odpowiedzialność – umiejętność doceniania i analizy szerszego 
spektrum decyzji finansowych na osobiste okoliczności, na rodzinę i szerszą 
społeczność oraz rozumienia praw, obowiązków i źródeł rad finansowych.

„Financially capable individual to ktoś, kto ma umiejętności i pewność siebie, 
aby być świadomym okazji finansowych, wiedzieć, gdzie udać się po pomoc, 
jak podejmować dobre decyzje i działania służące poprawie sytuacji finanso-
wej, podczas gdy środowisko umożliwia nabycie tychże umiejętności”3.

Omawiając pojęcie financial capability, należy zwrócić również uwagę na 
bliskoznaczne, używane często zamiennie pojęcie financial literacy (FL). FC to 
pojęcie często używane w Wielkiej Brytanii i o rosnącej tendencji w Kanadzie. 
FL to pojęcie najczęściej używane w Australii i często w USA, chociaż dłuż-
sze wyrażenie consumer and financial literacy jest również bardzo popularne 
w Australii . 

1 Financial Capability: the Government’s long-term approach, HM Treasury, January 2007, 
s. 19.

2 PRI (Policy Research Initiative). Why Financial Capability Matters, Synthesis Report pre-
pared by Social and Enterprise Development Innovations for the PRI Project „New Approaches 
for Addressing Poverty and Exclusion”, Report on „Canadians and Their Money: A National Sym-
posium on Financial Capability”, Ottawa, June 2005, s. 4.

3 Por. L. Orton, Financial Literacy: Lessons from international experience, CPRN Research 
Report, 2007, s. 7.
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Financial literacy to umiejętność rozumienia finansów. Dokładniej odnosi 
się to do zestawu umiejętności i wiedzy, która umożliwia jednostce podejmowa-
nie przemyślanych i efektywnych decyzji, poprzez rozumienie finansów4. 

Financial literacy to zestaw wiedzy i umiejętności pozwalających 
zrozumieć 5: 
– zasady finansowe, które trzeba znać, aby podejmować przemyślane decyzje 

finansowe; 
– produkty finansowe mające wpływ na sytuację finansową.

Definicja ta pozwala na identyfikację kluczowych tematów i zachowań 
w zarządzaniu finansami osobistymi, które sprzyjają osiągnięciu sukcesu finan-
sowego. Bez tej wiedzy dana osoba ma niewielkie szanse na zdanie jakiegokol-
wiek testu kompetencji finansowych. Interesująca nas lista musi więc zawierać 
zdolność do:
– rozumienia kluczowych produktów finansowych, które mogą okazać się przy-

datne w życiu – wliczając w to konta bankowe, hipoteki, plany emerytalne 
i podstawowe inwestycje, takie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne; 

– rozumienia podstawowych koncepcji finansowych, takich jak naliczone odset-
ki, zwrot z inwestycji, ryzyko, dywersyfikacja itp.;

– omówienia problemów pieniężnych i finansowych – nawet jeżeli się tego nie 
lubi;

– podejmowania dobrych decyzji finansowych dotyczących oszczędzania, wy-
dawania i zarządzania długiem w trakcie całego życia, kiedy rozpocząć edu-
kację, pracę, kupić dom, założyć rodzinę, przejść na emeryturę i żyć w jesieni 
wieku;

– kompetentnego odpowiadania na zmiany wpływające na sytuację finansową 
– wliczając w to wydarzenia gospodarcze, takie jak ostatnie załamanie rynków 
finansowych, rosnące bezrobocie i zagrożenie rosnącą inflacją6.

Najpowszechniejsza definicja FL to zdolność do podejmowania właściwych 
decyzji podczas zarządzania osobistymi finansami7. FL jest pojęciem węższym, 
które „podkreśla obiektywną wiedzę na konkretne tematy związane z pieniędzmi, 
ekonomią lub finansami oraz subiektywną pewność siebie”8. Termin ten został 

4 http://www.getsmarteraboutmoney.ca/managing-your-money/planning/investing-basics/Pag-
es/what-is-financial-literacy.aspx (11.07.2011).

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 PRI (Policy Research Initiative). Why Financial Capability Matters..., s. 4.



254 Marta Zdanowska

zdefiniowany jak następuje: umiejętność czytania, analizy, zarządzania i infor-
mowania o osobistej sytuacji finansowej, która wpływa na dobrobyt materialny. 
Wlicza się w to umiejętność dostrzegania wyborów finansowych, omawiania 
problemów finansowych bez (lub pomimo) dyskomfortu, planowanie przyszłości 
oraz kompetentne odpowiadanie na wydarzenia, które wpływają na codzienne 
decyzje finansowe, wliczając w to wydarzenia gospodarcze9. Consumer and fi-
nancial literacy oznacza sposób na wprowadzenie wiedzy w życie, zrozumienie, 
umiejętności, zdolności, wartości w kontekście konsumpcji i finansów oraz po-
wiązanych z nimi decyzji wpływających na siebie, innych, społeczność i środo-
wisko10. Jest to pojęcie szersze od FL o kontekst konsumpcyjny, o analizowanie 
osoby jako konsumenta. Umiejętności consumer and financial literacy są ważne 
dla młodych ludzi, którzy są celem kampanii reklamowych już w bardzo mło-
dym wieku. Młodzi ludzie stają przed skomplikowanymi i złożonymi decyzjami 
finansowymi i mają dostęp do kredytów i pożyczek, które były nie do pomyślenia 
20 lat temu11.

Jak zostało wyżej przedstawione, pojęcia financial capability i financial 
literacy używane są często zamiennie, ponadto czasami pojęcia economic lite-
racy i economic capability są używane, mimo że te pojęcia mają zupełnie inne 
znaczenie .

Economic capability może być definiowane jako „budowanie wiedzy i umie-
jętności ważnych dla danego społeczeństwa, umożliwiających danej osobie po-
dejmowanie ekonomicznych decyzji i akcji ze zdecydowaniem i kompetencjami”. 
Podczas gdy osobiste zarządzanie finansami pozostaje głównym elementem, 
economic capability obejmuje również takie elementy jak obywatelstwo ekono-
miczne i próbuje wyjaśnić, jak mikro- i makroekonomiczne siły wpływają na 
rynek pracy w relacji do codziennego życia i decyzji12.

Ponadto ważnym terminem jest edukacja finansowa ( financial education), 
czyli proces, dzięki któremu inwestorzy i konsumenci zwiększają swoje zrozu-
mienie finansów i produktów finansowych, a poprzez informacje, instrukcje 
i porady opracowują umiejętności i pewność ryzyka finansowego i możliwości, 
podejmowania właściwych decyzji i akcji służących poprawie ich sytuacji finan-

9 Ibidem, s. 5.
10 National Consumer and Financial Framework, MCEETYA, 2005, s. 1.
11 Ibidem, s. 2.
12 G. Rabbior, Money and Youth, Canadian Foundation for Economic Education, Toronto 2002, 

s. 17.
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sowej13. Poprzez rozpowszechnianie edukacji finansowej zwiększa się poziom 
financial capability, co prowadzi do lepszego zarządzania finansami przez społe-
czeństwo. Na rysunku 1 przedstawiono systematyzację wszystkich omówionych 
pojęć.

Economic capability 

Economic literacy 

Financial capability 

Financial literacy

Rysunek 1. Financial capability i pojęcia pokrewne
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: L. Orton, Financial Literacy: Lessons from interna-

tional experience, CPRN Research Report, 2007, s. 7; G. Rabbior, Money and Youth, 
Canadian Foundation for Economic Education, Toronto 2002, s. 17.

Składniki financial capability

W wymienionych definicjach financial capability pojawiają się takie skład-
niki jak: wiedza, umiejętności, motywacja, odpowiedzialność, świadomość. Na 
rysunku 2 przedstawiono cztery główne komponenty FC. Są to: wiedza (kno-
wledge), umiejętności (skills), postawy (attitudes) i zachowania (behaviour). Każ-
dy z tych składników jest czynnikiem wpływającym na zarządzanie finansami 
osobistymi. 

Pierwszy – wiedza – odnosi się do właściwej wiedzy bądź zrozumienia, 
które dana osoba przejawia w stosunku do14:
– osobistego zarządzania finansami, na przykład jak budować budżet i tworzyć 

plany finansowe;
– finansowych i monetarnych koncepcji, takich jak stopa procentowa;

13 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Improving Financial 
Literacy: Analysis of Issues and Policies, s. 13.

14 Measuring financial capability, Financial Education Fund, 2009, s. 2.
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– różnych typów dostępnych usług finansowych (bankowość transakcyjna, 
oszczędności, kredyt, ubezpieczenie) oraz sposobów, w jakie mogą one przy-
czynić się do poprawy jakości życia;

– tego, jak te usługi finansowe można uzyskać, wlicza się w to świadomość róż-
nych technologii umożliwiających dostęp do usług finansowych, np. telefonii 
komórkowej, bankomatów, kart kredytowych;

– funkcji produktów, tzn. w jaki sposób one działają (np. różnica między kartą 
debetową a kredytową), dla jakich transakcji lub celów dany produkt może być 
użyty (np. że karta debetowa może być użyta w sklepie);

– tego, ile kosztują poszczególne usługi;
– różnic pomiędzy produktami formalnymi i nieformalnymi; 
– praw, które wynikają z bycia klientem;
– tego, gdzie można się udać, jeżeli coś pójdzie nie tak – różne usługi 

korygujące .
Wiele osób posiada niezbędną wiedzę, lecz nie jest w stanie jej wykorzystać . 

Wiedza

Umiej tno ci

Postawy

Zachowanie

Rozruch 

Wyposa a

Zmiana 
postawy 

Akcja 

fin
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Czas/zachowania konsumenta 

Rysunek 2. Składniki i wzrost financial capability 
Źródło:  Market research for financial education, Working Paper 2, Microfinance Opportunities, 

2005.
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Umiejętności to kolejny składnik FC, który odnosi się do praktycznej umie-
jętności wykorzystania wiedzy podczas korzystania z konkretnego produktu, 
usługi, bądź podczas planowania finansowego. Wlicza się w to15:
– umiejętność przygotowania budżetu, zachowywania rachunków bądź listy 

wydatków, planowania;
– umiejętność korzystania z danej technologii (jak używać PIN-u, konta interne-

towego itp.);
– wiedzę, gdzie pójść i kogo podejść, aby uzyskać określoną usługę;
– wiedzę, co wziąć ze sobą, o co pytać, i kiedy odmawiać.

Trzecim składnikiem FC są postawy. Nawet z niezbędną wiedzą i umiejęt-
nościami wielu ludzi o niskich dochodach nie jest przygotowanych do korzysta-
nia z pewnych usług finansowych. Może to wynikać z postrzegania lub osobistej 
orientacji. Kluczowe postawy warunkujące używanie usług finansowych to16:
– zaufanie do usługi, usługodawcy, kanału dostępu; np. przeświadczenie, że do-

kument papierowy jest lepszym dokumentem potwierdzającym niż dokument 
elektroniczny, lub preferencje dotyczące bankowości bezpośredniej przed 
elektroniczną ;

– brak pewności potrzebnej do podejścia do usługodawcy, poproszenia o radę, 
lub postrzeganie usług finansowych jako przerażających;

– wygoda – „tak robiłem zawsze, tak robią wszyscy wokół mnie, więc nie jestem 
zainteresowany poznawaniem formalnej strony usługi”;

– „czynnik kłopotliwy” – „po co wypełniać formularze, przekazywać osobiste 
informacje, stać w kolejce, kiedy mogę po prostu zapłacić w gotówce?”, lub: 
„po co planować na przyszłość, skoro zawsze i tak wychodzę na swoje?”;

– cena lub postrzeganie ceny.
Ostatnim, bardzo ważnym składnikiem FC jest zachowanie. Osoba posia-

dająca zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy zgodne z wysokim pozio-
mem financial capability może z różnych powodów nie korzystać z własnych 
zdolności. Aby zbadać ostatni poziom FC, należy stwierdzić, czy osoba zmie-
niła zachowanie zgodnie z otrzymaną edukacją finansową. Przykłady zmiany 
zachowania to17:
– budżetowanie i regularne planowanie finansowe,
– oszczędzanie poprzez formalnego usługodawcę,

15 Ibidem, s. 2.
16 Ibidem, s. 3.
17 Ibidem.
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– otwarcie i korzystanie z konta bankowego.

Tabela 1

Przykłady obecnych zachowań w stosunku do pożądanych 
dla różnych obszarów edukacji

Budżetowanie Życie z dnia na dzień
Reaktywne zachowania finan-
sowe
Brak planowania finansowego

Planowanie wydatków
Budżetowanie
Używanie budżetu do zarabia-
nia pieniędzy

Oszczędzanie Niepotrzebne wydatki
Nieregularne oszczędności
Oszczędności niepowiązane 
z celami

Unikanie niepotrzebnych 
wydatków
Posiadanie planu oszczędności
Regularne oszczędzanie

Zarządzanie długiem Pożyczanie z uwagi na okolicz-
ności
Nadmierne zadłużenie
Pożyczanie przy braku zrozu-
mienia zasad

Posiadanie awaryjnego konta 
oszczędnościowego
Planowanie ograniczenia długu
Unikanie nadmiernego zadłu-
żenia
Pożyczanie przy pełnym zrozu-
mieniu zasad

Negocjacje finansowe Słaba pozycja negocjacyjna 
w relacjach biznesowych
Ograniczona kontrola kobiet 
nad własnymi zarobkami

Negocjowanie tego, co chce się 
osiągnąć w transakcji bizne-
sowej
Przyjmowanie aktywnej roli 
w stosunku do swoich zarob-
ków

Usługi bankowe Ograniczona wiedza o usługach 
bankowych
Ograniczone używanie usług 
bankowych

Wiedza o opcjach finansowych, 
ich zasadach i warunkach
Użycie usług bankowych w celu 
wsparcia celów finansowych 

Źródło:  Market research for financial education, Working Paper 2, Microfinance Opportunities, 
2005.

Inna klasyfikacja składników financial capability występuje w badaniach 
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych18:
1. Wiązanie końca z końcem. Prawie połowa respondentów odnotowuje trudności 

w pokryciu miesięcznych wydatków i rachunków.
2. Planowanie z wyprzedzeniem. Większość Amerykanów nie posiada funduszu 

na tzw. czarną godzinę odłożonego na nieplanowane potrzeby finansowe i nie 

18 Financial capability in the United States, National Survey – Executive Summery, Finra 2009, 
s. 5.
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planują na wypadek ważnych wydarzeń życiowych, takich jak edukacja ich 
dzieci i plany emerytalne.

3. Zarządzanie produktami finansowymi. Więcej niż jeden spośród pięciu Ame-
rykanów zgłasza angażowanie się w niebankowe, alternatywne źródła finan-
sowe (takie jak: zaliczki na poczet refundacji podatku, pożyczki, lombardy). 
Niewielu wydaje się posiadać wiedzę na temat produktów finansowych, które 
posiadają.

4. Wiedza finansowa i podejmowanie decyzji. Wielu Amerykanów wierzy, 
że świetnie radzą sobie z codziennymi problemami finansowymi, mimo to an-
gażują się w zachowania finansowe generujące wydatki i opłaty oraz wykazu-
ją nieumiejętność dokonania podstawowych kalkulacji odsetkowych i innych 
zadań związanych z matematyką. W dodatku niewielu porównuje warunki 
produktów finansowych przed podjęciem decyzji.

Podział ten rozróżnia pewne poziomy tematyczne, obszary zarządzania fi-
nansami osobistymi. Analizując każdy z powyższych elementów, badamy wie-
dzę, umiejętności, postawy i zachowania dotyczące danego obszaru. 

Zakończenie

Podsumowując rozważania na temat stosunkowo nowego obszaru badań 
z zakresu finansów osobistych, jakim jest financial capability, można stwier-
dzić, iż jest to pojęcie złożone i różnie definiowane, które w literaturze posiada 
kilka pojęć pokrewnych stosowanych zamiennie. Pojęcie financial literacy jest 
pojęciem węższym od omawianej kategorii i pojęcia te nie powinny być stosowa-
ne zamiennie. Ponadto z powodu złożoności financial capability ciężko znaleźć 
odpowiednie tłumaczenie na język polski. W dosłownym tłumaczeniu financial 
capability oznacza zdolność finansową. Termin ten niestety w polskim języku 
ma już swoje znaczenie, dlatego należy poszukiwać innego dobrego tłumacze-
nia. Financial capability to wiedza, umiejętności, postawy i zachowania, jakie 
posiadamy i wykorzystujemy do zarządzania finansami osobistymi. Można po-
wiedzieć, iż financial capability to zdolność zarządzania finansami osobistymi, 
czyli zdolność „do rozwoju i wdrożenia wszystkich, skoordynowanych planów 
w celu osiągnięcia celów finansowych”19. Tłumaczenie financial capability jako 
zdolność zarządzania finansami osobistymi oddaje sens owego pojęcia. 

19 G.V. Hallman, J.S. Rosenbloom, Personal Financial Planning, McGraw-Hill, New York 2003, 
s. 3.
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FINANCIAL CAPABILITY – PERSONAL FINANCE 
MANAGEMENT CAPABILITY

Summary

Financial capability is one of the research areas that in a global scale bring a lot of 
attention. The term does not have a clear equivalent in a Polish language, however trans-
lation trials point towards financial consciousness. Nonetheless this term does not fully 
represent the sense of financial capability. Article depicts basic concepts of financial ca-
pability essentials and is proposing this term’s placement among related terms. Moreover 
article shows complexity and ambiguity of financial capability term.

Translated by Marta Zdanowska


