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KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rola nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływ na 
zachodzące zmiany cywilizacyjne i kształtowanie się społeczeństwa informacyjne-
go są jednym z istotnych tematów rozważań w ostatnich latach. Nadal brakuje jed-
nak jednoznacznego aparatu pojęciowego, stąd sam termin „społeczeństwo infor-
macyjne” ciągle budzi wątpliwości. Niezależnie jednak od wszelkich trudności 
interpretacyjnych przyjmuje się, iż jest to społeczeństwo epoki ponowoczesnej,  
w której istotną rolę odgrywa informacja, wiedza oraz techniki i urządzenia do ich 
transmisji i przetwarzania. Techniki ICT (Information and Communication Techno-
logy) są niewątpliwie czynnikiem sprawczym rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego. Już w latach 70. XX wieku John McHale pisał o informacji jako „podstawo-
wym bogactwie człowieka”, podkreślając, iż inne bogactwa opierają się na stanie 
informacji, jaką posiadamy o otoczeniu1.  
 W artykule rozważania dotyczące komunikacji w społeczeństwie informacyj-
nym ograniczono do komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem odbiorców oraz ko-
munikacji wewnętrznej. Celem pracy jest zaprezentowanie nowych, szczególnie  
w kontekście polskiego rynku, form i technik komunikacyjnych oraz sposobów 
dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwach w oparciu o wyniki badań empirycznych.  
 Komunikacja stanowi istotny instrument strategii marketingowej i praktycznej 
realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. O potrzebie skutecznej komunikacji 
z rynkiem decyduje współczesny kształt gospodarki rynkowej, natężenie konkuren-

                                                 
1  J. McHale, The Changing Information Environment, New York 1976. 
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cji w poszczególnych sektorach oraz postępujący i pogłębiający się proces globali-
zacji. Znamienną przesłanką jest także wyraźne przyspieszenie i nieustanne skraca-
nie cyklu życia rynkowego nowych produktów, rozwój różnorodnych form interak-
tywnych mediów oraz istotne przeobrażenia w instrumentarium technologii infor-
macyjnej. Stymuluje to takie zjawiska, jak cyfryzacja, implementacja nowych stan-
dardów emisji obrazu i dźwięku oraz wzajemne przenikanie się środków komuni-
kacji, np. Internetu i telefonii komórkowej. Na występujące trendy nakładają się 
przeobrażenia ekonomiczne i społeczne zachodzące w polskim społeczeństwie. 
Skuteczna komunikacja wymaga zatem personalizacji przekazu oraz brania pod 
uwagę niszowych i rozproszonych grup odbiorców.  
 Hipermedialne środowisko komputerowe stwarza dzisiaj możliwość komuni-
kacji na skalę niedostępną wcześniejszym formom komunikowania masowego. 
Komunikacja hipermedialna jest wyróżnikiem zasadniczych zmian społecznych  
i ekonomicznych w skali międzynarodowej, określanych mianem tworzenia społe-
czeństwa informacyjnego, medialnego. Przedsiębiorstwo może i niewątpliwie bę-
dzie w coraz szerszym wymiarze przybierać formę wirtualną, taki charakter zyskuje 
też współczesna komunikacja z rynkiem.  
 
 
1. Innowacyjne działania w obszarze komunikacji 
 
 Coraz bardziej konkurencyjne warunki, w jakich przyszło funkcjonować pod-
miotom na rynku, wymagają od nich nie tylko przekazywania informacji o sobie, 
swojej ofercie i atutach względem konkurentów, ale także odbierania sygnałów  
z rynku dotyczących trendów rozwoju, przeobrażeń makro- i mikrootoczenia oraz 
potrzeb i preferencji nabywców. Warunkiem skuteczności współcześnie podejmo-
wanych działań komunikacyjnych jest prowadzenie interaktywnego dialogu z obec-
nymi i przyszłymi społecznościami. Niezbędne jest zatem poszukiwanie nowator-
skich kanałów komunikacji.  
 
1.1. Niekonwencjonalne nośniki treści promocyjnych 
 
 Do nowatorskich działań w obszarze komunikacji należą na polskim rynku 
ambient media2. Te kreatywne rozwiązania opierają swoją skuteczność na zasko-
czeniu odbiorcy i pojawiają się w miejscach i czasie, w których klient najmniej się 

                                                 
2  Termin ambient media pojawił się w literaturze marketingowej w drugiej połowie lat 90. 

ubiegłego wieku. Określa się w ten sposób odmienne i niestandardowe nośniki reklamowe, wy-
kraczające poza ramy dotychczas stosowanych działań komunikacyjnych, lub oryginalne koncep-
cje stosowane w mediach tradycyjnych; Zob. szerzej: E. Badzińska, Konkurowanie przedsię-
biorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011, s. 127–151. 
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ich spodziewa3. Siła ich oddziaływania wynika z oryginalnego pomysłu oraz nie-
standardowego wykorzystania samego medium. Skuteczność ambientu wzrasta 
dodatkowo dzięki możliwości precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej, dzięki 
czemu odbiorcami komunikatu są najczęściej tylko te osoby, do których jest on 
skierowany, czego nie można osiągnąć w przypadku reklam zamieszczanych  
w mediach tradycyjnych, np. w telewizji czy radiu. Komunikat typu ambient jest 
bardziej zauważalny, a poprzez selektywne działanie daje szansę na nawiązanie 
indywidualnej relacji z odbiorcą, a ponadto wywołuje duży rozgłos medialny. 
Współcześnie na polskim rynku dóbr i usług zastosowanie mediów typu ambient 
oraz akcji marketingu partyzanckiego4 jest jeszcze znikome, jednak te niestandar-
dowe rozwiązania tworzą dynamicznie rozwijający się trend.  
 
1.2. Digital merchandising 
 
 Istotnym kierunkiem rozwoju w komunikacji są także nowoczesne usługi 
merchandisingowe związane z cyfrowym przekazem w miejscu sprzedaży. Potrzebę 
zarządzania ekspozycją w miejscu sprzedaży coraz częściej dostrzegają zarówno 
producenci, jak i zarządzający sieciami handlowymi, a także placówkami usługo-
wymi opartymi na rozproszonej sieci sprzedaży. Dostrzegli oni drzemiący w tej 
formie promocji potencjał skutecznej komunikacji z klientem, co stało się ważnym 
impulsem dla rozwoju merchandisingu w Polsce. Działania z wykorzystaniem na-
rzędzi cyfrowych skupiają się głównie na stosowaniu sieci ekranów LCD 
i plazmowych w placówkach handlowych. O potencjale, jaki tkwi w cyfrowym 
przekazie w miejscu sprzedaży, świadczą między innymi badania firmy Arbitrom 
potwierdzające, że dziewięć na dziesięć osób odwiedzających centra handlowe 
zwraca uwagę na cyfrowe nośniki promocji i traktuje je jako pożyteczne źródło 
informacji o produktach5. Te dane sprawiają, że na świecie po przekaz cyfrowy 
sięgają nie tylko centra handlowe. Ekrany plazmowe oraz LCD pojawiają się na 
lotniskach i w restauracjach, z tych rozwiązań korzystają również księgarnie 
i banki. 
 Prognozy wskazują już na kolejną fazę działań z zakresu digital merchandi-
sing, która kładzie nacisk na wykorzystanie narzędzi zapewniających konsumentom 
interakcję – dotykowe ekrany holograficzne. Według specjalistów przyszłość nale-
                                                 

3  Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, WN PWN, Warszawa 
2006, s. 217–218. 

4  Marketing partyzancki (guerilla marketing) to oryginalne, często niskobudżetowe roz-
wiązania, w których główny nacisk kładzie się na dobry pomysł, twórcze podejście nie tylko do 
samego komunikatu, ale również do wykorzystanych nośników i ich otoczenia. Nierzadko są to 
akcje marketingowe budzące kontrowersje lub realizowane na granicy prawa, związane z wyda-
rzeniem lub prowokacją wobec mediów. 

5  F. Januszewski, T. Żyminkowski, Digital merchandising, „Marketing w Praktyce” 
2007, nr 11, s. 43–44. 
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ży właśnie do urządzeń interaktywnych. Interakcja to kierunek, w którym zmierza 
cyfrowa promocja w miejscu sprzedaży. Przekaz, który jest interaktywny i angażuje 
odbiorcę do działania, jest w oczywisty sposób bardziej efektywny niż komunikacja 
oferująca wyłącznie jednostronny sygnał. Poza tym urządzenia interaktywne nie są 
nośnikami wyłącznie treści komercyjnych. Spełniają również funkcję informacyjną 
i dostarczają rozrywki. Na ekranie holograficznym czy plazmowym, wyposażonym 
w dotykową nakładkę, klient może sprawdzić wiadomości gospodarcze, aktualną 
ofertę banku lub sklepu albo złożyć zamówienie w restauracji.  
 Ekrany cyfrowe coraz częściej wykorzystywane są obecnie w kampaniach 
outdoorowych – według prognoz ich przyszłość to również przekaz cyfrowy. Na 
polskim rynku coraz częściej pojawiają się billboardy cyfrowe. Z raportu Pricewa-
terhouse Coopers pn. Global Entertainment and Media Outlook: 2008–2012 wyni-
ka, że billboardy cyfrowe, wzbogacające ofertę dostępnych nośników, stanowić 
będą siłę napędową reklamy zewnętrznej6. 
 
1.3. Interaktywne narzędzia komunikacji 
 
 Innowacyjnym cyfrowym narzędziem komunikacji są na polskim rynku inte-
raktywne podłogi (iFoot). Jest to system projekcji umożliwiający przekaz promo-
cyjny w niezwykle atrakcyjnej formie – wyświetlane animacje wchodzą w interak-
cję z przechodniem. To innowacyjne medium daje bardzo duże możliwości mody-
fikacji animacji 3D oraz doboru odpowiedniego tła dźwiękowego w zależności od 
potrzeb docelowego odbiorcy. Przy wykorzystaniu interaktywnej podłogi można 
uzyskać np. wrażenie chodzenia po powierzchni wirtualnej wody. Tłem „podwod-
nego świata” może być dowolny obraz, np. logo firmy czy zdjęcie promowanego 
produktu bądź wydarzenia. Inna możliwość aranżacji to odkrywanie przez porusza-
jącą się po podłodze osobę grafiki stanowiącej tło (np. logo, zdjęcie produktu),  
a przykrytej całkowicie innymi drobnymi grafikami (np. obiekty 3D). Dodatkową 
zaletą tego innowacyjnego medium jest możliwość zastosowania systemu iFoot  
w tzw. stołach interaktywnych do gry w wirtualny bilard lub innej dowolnej prezen-
tacji. Bardzo atrakcyjną odmianą stołów są interaktywne bary do wykorzystania  
w klubach i pubach. To nowoczesne rozwiązanie idealnie nadaje się na wszelkiego 
typu wydarzenia (imprezy klubowe, integracyjne, konferencje, szkolenia, kampanie 
promocyjne produktów i usług), ale także do zastosowania w pasażach handlowych, 
galeriach, hotelach, restauracjach oraz bankach. 
 Istotnym narzędziem współczesnej komunikacji są także wydarzenia marke-
tingowe (marketing events). Opierają one swoją skuteczność na budowaniu unikal-
nych połączeń imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i naukowych oraz 

                                                 
6  Rynek mediów i reklamy 2008–2012, http://www.egospodarka.pl/31792,Rynek-mediow-

i-reklamy-2008-2012,1,39,1.html (20.11.2011). 
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mogą przybierać zróżnicowane formy, np. koncertów, kongresów, happeningów, 
dni otwartych, imprez integracyjnych. Wszystkie stanowią interaktywne narzędzie 
komunikacji przedsiębiorstwa bądź instytucji z różnymi grupami znajdującymi się 
w ich otoczeniu. Istotną zaletą marketing events jest kreowanie wizerunku marki 
lub firmy poprzez bezpośrednie doświadczenie, co pozwala zaliczyć je do grupy 
narzędzi promocji, które siłę swojego oddziaływania opierają na tzw. marketingu 
doświadczenia (experiential marketing lub experience marketing). Jest to koncep-
cja, która zakłada całościowe oddziaływanie na odbiorcę w procesie komunikacji 
poprzez zaangażowanie wszystkich jego zmysłów tak, aby wywołane wrażenie 
mogło zostać trwale zapamiętane7. 
 
 
2. Komunikacja online 
 
 Osłabienie efektywności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do ciągłe-
go poszukiwania alternatywnych sposobów dotarcia do klientów. Dzisiaj konieczne 
jest podejmowanie aktywnych działań skłaniających odbiorców do interakcji. Po-
nadto coraz większą rolę odgrywa opinia klientów. Konsument poszukujący najlep-
szej dostępnej na rynku oferty jest zainteresowany opinią innych konsumentów i ich 
doświadczeniami. Sytuację tę wzmacnia dodatkowo błyskawiczny rozwój wyszu-
kiwarek internetowych oraz portali, które przedstawiają konkurencyjne oferty pro-
duktów i usług oraz prezentują rekomendacje klientów. Ponad 40% Polaków przy-
znaje, że raczej chętnie lub bardzo chętnie korzysta z opinii innych osób przy zaku-
pie produktów8. Wskazuje się na prawie siedmiokrotnie większą skuteczność opinii 
klientów przy przekazywaniu informacji na temat nowego produktu niż tradycyj-
nych źródeł informacji. 
 
2.1. Działania w zakresie word-of-mouth i viral marketing 
 
 Współczesne działania marketingu szeptanego (word-of-mouth) nie mogłyby 
mieć miejsca, gdyby nie społeczności wirtualne. Internet jest narzędziem komuni-
kacji z innymi ludźmi o niespotykanym wcześniej zasięgu. Większość kampanii 
marketingu szeptanego jest oparta na tworzeniu społeczności internetowej wokół 
produktu, usługi bądź jakiegoś wydarzenia. Powstają specjalne fora dyskusyjne  
i blogi, które stają się platformą wymiany niezależnych – choć wspieranych przez 
nadawcę komunikatu – poglądów między odbiorcami. Jednak by zbudować spo-
łeczność, musi istnieć idea, przekaz, komunikat, ale także spójna i adekwatna ko-

                                                 
7  M. Mrozińska, Markowe eventy, „Marketing & More” 2007, nr 2, s. 48–49. 
8  J. Tkaczyk, Kampanie marketingu szeptanego, „Marketing w Praktyce” 2007, nr 11, 

s. 46. 
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munikacja. Społeczność nie istnieje bez bieżącego kontaktu, dlatego też musi mieć 
swoje forum wymiany informacji. Sposób komunikacji zależy od specyfiki grupy 
 i preferowanych mediów oraz charakteru społeczności. Im młodsze i bardziej mul-
timedialne społeczności, tym szerzej wykorzystywany jest niezmierzony potencjał 
nowych, mobilnych mediów.  
 W dobie serwisów społecznościowych szybkość tworzenia przez internautów 
różnych wiadomości sprawia, że konsumenci poszukujący informacji o produkcie 
czy usłudze, najpierw trafiają na oceny i opinie wyrażone przez innych użytkowni-
ków sieci. Tworząc społeczności wokół marki, nie można zapominać o marketingu 
wirusowym (viral marketing), czyli strategii promocji mającej na celu zachęcanie 
indywidualnych użytkowników serwisu do przesyłania innym danej informacji, 
stwarzając tym samym okazję do lawinowego rozprzestrzeniania i oddziaływania 
komunikatu. Marketing wirusowy najczęściej kojarzony jest z przesyłaniem plików 
na konta poczty elektronicznej. Rozpowszechnianie informacji odbywa się również 
innymi dostępnymi dla internautów kanałami, takimi jak blogi, czaty, fora dysku-
syjne. W przypadku tych form komunikacji, ze względu na dużą szybkość i szeroki 
zasięg rozpowszechniania się opinii na temat firmy lub jej produktu – zwłaszcza 
negatywnych – konieczne jest monitorowanie pojawiających się wypowiedzi.  
W ten sposób przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość gromadzenia cennych infor-
macji na temat swojej oferty oraz może natychmiast reagować na wszelkie nieprzy-
chylne treści pojawiające się w ramach określonej społeczności, które stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla wizerunku marki.  
 Serwisy umożliwiające współtworzenie ich zawartości są znacznie bardziej 
atrakcyjne niż tradycyjne serwisy internetowe. Internet to doskonałe miejsce na 
wyrażenie siebie, swoich poglądów i własnej twórczości. Internauci bardzo aktyw-
nie zaznaczają swoją obecność na serwisach społecznościowych, takich jak, Face-
book, Twitter czy Blip. Niezwykle ważne w social mediach są czas ekspozycji da-
nych wiadomości i częstotliwość kontaktu. Jak wynika z badań, użytkownicy spę-
dzają na serwisach społecznościowych o wiele więcej czasu niż na innych witry-
nach, co pozwala na zaangażowanie użytkownika w relację z marką i realizowanie 
długofalowych strategii komunikacji9. 
 Poza wymienionymi formami komunikacji przedsiębiorstwo możne również 
podejmować działania w ramach własnej witryny. Do form aktywności sieciowej 
stymulujących marketing wirusowy zalicza się m.in.: wykorzystywanie mechani-
zmu „poleć znajomemu”, oferowanie darmowych aplikacji komputerowych przy-
datnych internautom, udostępnianie wartościowych artykułów, oferowanie pro-
stych, interesujących gier, proponowanie w ramach serwisu gadżetów interaktyw-

                                                 
9  Penetracja kosmosu społecznościowego, Grupa robocza Social Media & WoMM IAB 

Polska, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 1, s. 27–29. 
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nych (np. tapety, wygaszacze ekranu, wirtualne kartki) czy też udostępnianie pli-
ków multimedialnych o interesujących treściach (zdjęcia, animacje, filmy).  
 Marketing wirusowy musi wykorzystywać oryginalne i budzące zaintereso-
wanie kreacje, ponieważ tylko takie przekazy mogą zwrócić uwagę użytkowników 
sieci. Wobec postępującej komercjalizacji tego medium oraz rosnącej ilości spamu 
rozsyłanego na konta pocztowe odbiorcy komunikatu coraz bardziej selektywnie 
podchodzą do otrzymywanych przesyłek e-mailowych.  
 
2.2. Trend w kierunku komunikacji mobilnej 
 
 Już dziś żyjemy w świecie nazywanym erą Post PC i dużymi krokami zmie-
rzamy w kierunku komunikacji mobilnej. Olbrzymie możliwości, jakie dają urzą-
dzenia i aplikacje mobilne, będą w coraz większym stopniu skłaniać do ich wyko-
rzystywania w komunikacji z docelową grupą odbiorców10. Światowe trendy wska-
zują na to, że producenci i usługodawcy „będą walczyli o miejsce na pulpitach ma-
łych ekranów (np. iPhone’a), które (…) są oglądane przez przeszło 48% użytkow-
ników częściej niż 10 razy na dobę”11.  
 Według badań przeprowadzonych przez OMG Digital, popularność Internetu 
jako kanału komunikacji rośnie w Polsce z roku na rok. Poza rosnącą penetracją 
Internetu duże znaczenie ma to, że polscy konsumenci są aktywnymi użytkowni-
kami tego medium. Konsumpcja Internetu w wielu popularnych obszarach zaintere-
sowań przewyższa częstotliwość korzystania z innych mediów. Ponadto dzięki 
geolokalizacji Internet dostępny jest za pomocą mobilnych narzędzi w wielu miej-
scach i pozwala na dokładną personalizację przekazu. Przykładem użytecznej  
i popularnej aplikacji wśród użytkowników smartfonów Nokii jest np. Coigdzie.pl 
w Ovi Mapach, która umożliwia wyszukiwanie informacji o ciekawych wydarze-
niach (np. koncerty, repertuar kina, teatru) odbywających się w bezpośredniej odle-
głości od urządzenia.  
 Jak wynika z badania Mobilność 2010, Polacy coraz częściej wykorzystują 
Internet mobilny – internauci z dostępem mobilnym to w większości ludzie młodzi, 
aż 55% z nich korzysta w ten sposób z sieci12. Mobilny Internet wykorzystywany 
jest głównie do kontaktu ze znajomymi, słuchania muzyki oraz czytania wiadomo-
ści i postów. W obszarach tych zdecydowanie wzrasta jego wykorzystanie nad łą-

                                                 
10  B. Krupka, Duży krok w mobilność, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 1, s. 22–23. 
11  K. Telakowiec, Rok aplikacji, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 1, s. 24. 
12  Badania Mobilność 2010 zrealizowane przez Instytut Społecznej Psychologii Internetu 

i Komunikacji SWPS we współpracy z agencją badawczą Oriaq (Grupa IQS) z inicjatywy iPlusa 
– mobilnego dostępu w sieci Plus, przełom 2009 i 2010 roku, badania jakościowe (20 indywidu-
alnych wywiadów pogłębionych) oraz próba ilościowa N = 1103 internautów, 
http://www.egospodarka.pl/51242,Internet-mobilny-w-Polsce-2010,1,39,1.html (4.03.2011).  
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czem stacjonarnym, które służy głównie do poszukiwania informacji, robienia za-
kupów, oglądania telewizji lub załatwiania spraw finansowych. 
 Konsumenci dostrzegli zalety Internetu nie tylko jako narzędzia poszukiwania 
informacji czy komunikowania się z innymi ludźmi, ale także jako sposobu na roz-
rywkę. Środowisko wirtualne staje się coraz szerzej wykorzystywanym narzędziem 
komunikacji z klientami. Zdobycie satysfakcji i lojalności użytkowników serwisu 
społecznościowego jest współcześnie jednym z kluczowych wyznaczników sukcesu 
działań marketingowych przedsiębiorstw w sieci. Tym samym staje się również 
jednym z głównych celów, jakie stawia się przy planowaniu strategii komunikacyj-
nej online.  
 
 
3. Sposoby komunikacji i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie 
  
 Aby przekazywane informacje były użyteczne i mogły zostać efektywnie 
wykorzystane, niezbędne jest prowadzenie skutecznej komunikacji. „Między po-
znaniem a działaniem występują rozmaite procesy myślowe, które wynikają z per-
cepcji i interpretacji przekazu oraz przygotowania się do wyborów, decyzji i dzia-
łań”13. Skuteczna komunikacja jest warunkiem transformacji wiedzy, a więc jej 
adaptacji do indywidualnych potrzeb odbiorcy. To, co obecnie decyduje o sukcesie 
przedsiębiorstwa, może stać się niebawem nieadekwatne do zmieniającego się oto-
czenia. Zmiany uwarunkowań zewnętrznych wymuszają ciągłe uczenie się, aktuali-
zowanie posiadanej wiedzy, implementację nowoczesnych rozwiązań komunika-
cyjnych oraz „wielowariantowe wybieganie w przyszłość, by ubogacać zarówno 
doświadczenie, jak i intuicje ludzi tworzących organizacje”14. 
 We współczesnej gospodarce rynkowej szczególnie istotne jest rozpowszech-
nianie nowej wiedzy o produktach i usługach, o innowacyjnych rozwiązaniach 
komunikacyjnych czy sposobach wzrostu efektywności działań. Zdaniem 
L.W. Zachera, nie wystarcza jednak sama progresja wiedzy, czyli jej tworzenie  
i kumulacja, jej nowa jakość i znaczenie, intensywny transfer i dyfuzja. Dzisiaj 
potrzebna jest kultura techniczna, oparcie się na „człowieku wiedzy”, jego rozsąd-
ku, racjonalności, refleksyjności, a nie jedynie na sztucznej inteligencji15. 
O wartości informacji decyduje człowiek, który potrafi ocenić rzetelność przekazu, 
wykorzystać dostępne wiadomości, zidentyfikować problem i podjąć odpowiednie 
działania. 

                                                 
13  L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warsza-

wa 2007, s. 230. 
14  Ibidem, s. 228. 
15  Por. szerzej: ibidem, s. 225. 
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 Istotną rolę w dyfuzji wiedzy odgrywają metody i odpowiednio dostosowane 
media komunikacyjne. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań, których ce-
lem było m.in. zidentyfikowanie sposobów komunikowania się w miejscu pracy 
i pozyskiwania nowej wiedzy w celu rozwoju zawodowego pracowników16. 
W badaniach ankietowych respondentów poproszono o wskazanie metod rozwoju 
pracownika stosowanych na ich stanowisku pracy. Kafeteria pytania składała się  
z ośmiu wariantów odpowiedzi, 

 coaching,     
 mentoring, 
 udział w projektach, 
 rotacja na stanowiskach pracy, 
 specjalistyczny instruktaż, 
 samodzielne dokształcanie, 
 staże, 
 koła jakości. 

  Opinie badanych – pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw – na temat 
coachingu jako metody indywidualnego wspierania rozwoju pracownika były bar-
dzo zróżnicowane. Ponad 26% ankietowanych zadeklarowało, że ta forma dyfuzji 
wiedzy w ogóle nie jest stosowana w ich przedsiębiorstwie, natomiast 20%, że jest 
stosowana „często”, a 14%  – że „bardzo często”. Mentoring jako forma uczenia się 
od starszego, doświadczonego kolegi praktykowana jest na stanowisku pracy „zaw-
sze” u blisko 17% badanych, „bardzo często” u niespełna 1/3 respondentów oraz 
„często” u ponad 1/4. Zaledwie 9% ankietowanych uważa, że metoda ta w ogóle nie 
jest stosowana w ich firmie. Kolejna z form rozpowszechniania wiedzy na stanowi-
sku pracy – udział w projektach – wskazana została przez zaledwie 6% ankieto-
wanych jako forma stosowana „zawsze”. Blisko 1/3 zadeklarowała, że jest to meto-
da rozwoju stosowana „często” oraz „bardzo często”, u kolejnych 30% badanych ta 
metoda nie jest stosowana. 
 Kolejnym aspektem uwzględnionym w badaniach była rotacja na stanowi-
skach pracy. Największa grupa respondentów (21,7%) stwierdziła, że ta forma 
wspierania rozwoju pracownika nie jest praktykowana w ich przedsiębiorstwie. 
W przypadku 1/5 badanych występuje ona „często”, a u co dziesiątego badanego 
„bardzo często”. 
  Niewątpliwie ważną metodą w przekazie wiedzy jest specjalistyczny instruk-
taż. Niestety, jak wskazują wyniki badania, ta forma stosowana jest „zawsze”  

                                                 
16  Pełna wersja raportu na stronie internetowej www.fsgw.put.poznan.pl, Raport z badań dotyczą-

cych metod i mediów komunikacyjnych w przekazie wiedzy, badania ankietowe zrealizowane w Wielko-
polsce w latach 2010–2011 przez zespół pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Poznańskiej w ramach projektu Foresight „Sieci gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze transformacji 
wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, badana zbiorowość N = 2878 (w tym pracownicy przedsię-
biorstw i instytucji N = 977). 



Ewa Badzińska 22

u zaledwie 6% badanych, a „bardzo często” tylko u co dziesiątego respondenta. 
Zdecydowana większość pracowników stwierdziła, że metoda doskonalenia zawo-
dowego poprzez instruktaż albo „wcale” nie jest stosowana (20%), albo jedynie 
„rzadko” (24%). Nieco powyżej 23% respondentów praktykuje tę metodę „często”.  
 W opinii respondentów dyfuzja wiedzy następuje najczęściej poprzez samo-
dzielne dokształcanie – metoda praktykowana jest „zawsze” zdaniem 15% bada-
nych, w opinii 26% „bardzo często” i „często” u 33% badanych. Zaledwie 8% 
wskazało, że samodzielne dokształcanie nie odbywa się na ich stanowisku pracy. 
 Kolejne metody rozwoju pracownika, o które zapytano w badaniach, to staże 
oraz koła jakości. Znacząca większość respondentów uznała, że te formy rozpo-
wszechniania wiedzy nie są praktykowane na ich stanowisku pracy. Odpowiedzi 
takich udzieliło odpowiednio 46% oraz 65% ankietowanych.  
 W dalszej części badań respondentów zapytano o formy dokształcania i media 
wykorzystywane w doskonaleniu zawodowym w ich przedsiębiorstwach. Uzyskane 
wyniki wskazują na to, że najczęściej stosowanymi formami są: tradycyjne szkole-
nia, uczenie się poprzez działanie oraz wymiana doświadczeń. Na kolejnych miej-
scach uplasowały się: specjalistyczny instruktaż oraz udział w konferencjach, sym-
pozjach i targach. Badani pracownicy wskazywali także na takie formy dokształca-
nia, jak studia oraz seminaria, chociaż uznali je za metody stosowane „rzadko” bądź 
„bardzo rzadko”. Spośród wszystkich wskazanych metod zdobywania wiedzy spe-
cjalistycznej najniżej uplasował się e-learning oraz gry i treningi (odpowiednio 
59% i 52% badanych wskazało, że te metody w ogóle nie są stosowane w ich 
przedsiębiorstwie). Można zatem stwierdzić, że nowoczesne metody nie zawsze 
znajdują zastosowanie w praktyce i nadal wypierane są przez formy tradycyjne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Proces informatyzacji gospodarki wywarł niewątpliwie istotny wpływ na 
zmiany struktury społecznej. Objęły one nie tylko sferę komunikacji, ale także 
wszelkie usługi związane z dyfuzją wiedzy. Przenikanie się światów wirtualnego  
i rzeczywistego i ich unifikacja następuje dzisiaj w stopniu wcześniej niespotyka-
nym. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w mediach oraz możliwościach ich 
wykorzystania, w zachowaniach klientów i pracowników, w zmieniającym się po-
dejściu do zawierania transakcji handlowych, jak i w sposobach poszukiwania in-
formacji. Ciągłym transformacjom ulega styl życia, formy konsumpcji dóbr i usług, 
a także sposób wykonywania wielu zajęć. Jakie będą dalsze następstwa rozległej 
obecności informacji oraz nowych technik jej przekazu, trudno jeszcze dzisiaj prze-
sądzić. 
  Dzięki posiadanej wiedzy możliwe staje się zastosowanie informacji w prak-
tyce. Stanowi ona „płynne połączenie doświadczenia, wartości, informacji o kon-
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tekście sytuacji oraz ekspercki wgląd w jakieś zagadnienie, które zapewnia ramy 
dla oceny i włączania nowych doświadczeń i danych”17. Niezbędna jest jednak 
transformacja wiedzy, czyli „starannie przygotowana przemiana, która doprowadzi 
do zastosowań określonej wiedzy dopasowanej do realiów funkcjonowania kon-
kretnej organizacji, sieci lub społeczności i zapewni jej dalszą egzystencję”18. 
 Trzeba jednak pamiętać, że innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne czę-
sto wprowadzają zamieszanie i dezorientują odbiorcę, utrudniając dotarcie do rze-
telnej informacji oraz dzielenie się wiedzą naukową i ekspercką. Fascynacja naj-
nowszymi technikami teleinformatycznymi, szczególnie wśród młodzieży, ograni-
cza coraz częściej ich percepcję wiedzy z innych źródeł oraz blokuje kreatywność 
w dyfuzji wiedzy różnymi kanałami. Należy zatem zgodzić się z L.W. Zacherem, 
że „metamorfoza społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa kontaktu i dostę-
pu) w społeczeństwo wiedzy – rozważne, refleksyjne, mądre, nie jest bez szans, 
jeśli to ostatnie stanie się ideałem i celem praktycznym ludzi, obywateli, jeśli się 
zinstytucjonalizuje w ich zachowaniach i działaniach”19. 
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AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The dynamic development of various forms of interactive media leads to the for-
mation of an open information society. Hypermedia communication has become the 
hallmark of fundamental social and economic changes on an international scale. This 
paper discusses innovative forms of communication between enterprises and their cus-
tomers. The personalization of transmission has been addressed along with taking into 
account the target audience niche groups and undertaking active incentives leading to 
interaction. Based on the results of empirical research this paper presents the methods 
and media used in the transmission of knowledge as a form of professional development 
of employees. It is of research and analytical character.  
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Wprowadzenie 
 
 Warunkiem rozwoju zarządzania informacją w przedsiębiorstwach jest dosta-
tecznie rozwinięta infrastruktura informacyjna. Jednakże konieczne jest poniesienie 
wysokich nakładów na takie inwestycje, jak: kształcenie oraz rozwój umiejętności, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, 
które mają wpływ na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie.  
 Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie  
z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie „cywilizacja 
informacji”. Przemiany dotyczą nie tylko sfery gospodarczej, ale również społecz-
nej, a ich tempo i zakres można określić mianem rewolucji. Człowiek uwikłany  
w różnorodne procesy społeczne, odgrywający określone role społeczne jest od 
najwcześniejszych chwil swojego życia poddawany strumieniowi różnorodnych 
informacji. To właśnie zasoby informacyjne stanowią najistotniejszy czynnik po-
tencjału cywilizacyjnego. Bez racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej nie 
może efektywnie funkcjonować współczesne społeczeństwo, państwo ani przedsię-
biorstwo.  
 Ostatnie dekady XX wieku to ożywiona dyskusja nad tym, jak dalece następu-
jące po sobie generacje technologii teleinformatycznych wpływają na społeczeń-
stwa najbardziej zaawansowanych gospodarczo i technologicznie rejonów świata. 
Stawiano pytania o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego, starając się 
stworzyć teorię społeczeństwa informacyjnego1. Tempo zachodzących przemian 

                                                 
1  Por. F. Webster, Theories of the Information Society, Routledge, London 1995. 
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gospodarczych oraz procesy i zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu 
implikują, a nawet wymuszają potrzebę zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia 
zastosowania wiedzy. Dla współczesnych organizacji, które chcą przetrwać oraz 
mieć szansę na dalszy rozwój, wiedza powinna stanowić kluczowy zasób strate-
giczny. Oznacza to potrzebę opracowania oraz implementacji systemu zarządzania 
wiedzą w każdym obszarze działalności organizacji, jako procesu integrującego, 
będącego wyznacznikiem realizacji przyjętych celów strategicznych2. W celu umie-
jętnego zarządzania wiedzą należy mieć rozwinięty system zarządzania informacją. 
 Według Ch. Evans, najczęstszą przyczyną porażki przestawienia organizacji 
na tory zarządzania wiedzą jest zbytnia koncentracja uwagi menedżerów na budowę 
sformalizowanych rozwiązań ułatwiających wymianę informacji przy jednocze-
snym niedocenieniu nieformalnych relacji międzyludzkich, które tworzą kulturę 
organizacyjną przedsiębiorstw. Duże nakłady zainwestowane w systemy pozyski-
wania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania ogromnych ilości informacji 
niejednokrotnie nie przynoszą pożądanych efektów3. Nie można wiedzieć wszyst-
kiego. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie szukać informacji na interesujący temat. Za-
danie to jest w znacznym stopniu utrudnione przez gwałtowny rozwój nauki i coraz 
większy stopień specjalizacji. Bywa, że często menedżerowie nie orientują się  
w aktywach intelektualnych własnej firmy. To powoduje, że jednym z głównych 
zadań zarządzania wiedzą jest ujawnienie i zlokalizowanie tych aktywów4. 
 
 
1. Kultura organizacyjna  
 
 Ważną rolę w zrozumienia procesu kreowania kapitału intelektualnego  
w organizacji odgrywa koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez 
P.M. Senge’a. Organizacja ucząca się postrzegana jest jako5: 

 miejsce, gdzie pracownicy permanentnie poszerzają swoje zdolności w celu 
osiągnięcia wyznaczonych przez siebie wyników, gdzie stale uczą się tego, 
jak być razem, i odkrywają, że tworzą rzeczywistość; 

 organizacja, która gromadzi i przetwarza informacje w wiedzę, którą roz-
powszechnia we wszystkich swoich jednostkach, modyfikując działania 
zgodnie z wynikami tej wiedzy; 

                                                 
2  Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie,  red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPIZ 

im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s.72. 
3  Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa, 2005, s. 14. 
4  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 81. 
5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Systainability w biz-

nesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wy-
dawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 136. 
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 organizacja ucząca się świadomie wykorzystuje proces uczenia się na po-
ziomie indywidualnym, grupowym i systemowym do stałego kształcenia 
siebie w kierunku zmierzającym do zwiększenia satysfakcji beneficjentów; 

 organizacja zdolna do poznania oraz dopasowania się do środowiska i oto-
czenia, do znajdowania właściwego typu dostosowania się do spodziewa-
nych rezultatów albo ich braku. 

 Dla głównego prekursora i teoretyka kultury organizacyjnej E.H. Scheina jest 
ona zespołem norm, wartości, procedur i zachowań obowiązujących w organizacji. 
Jest ona skumulowanym wynikiem doświadczeń w rozwiązywaniu problemów  
z wewnętrzną integracją, jak i zewnętrzną adaptacją. Nowi pracownicy nabywają 
jej w wyniku socjalizacji, która może mieć różnoraki charakter6. W podobnym 
duchu definiuje kluczowe wartości i normy dla procesu budowania kultury wiedzy 
Ch. Evans: otwartość, szczerość, zaufanie, uczciwość, akceptacja porażek, szacunek 
do wkładu wnoszonego przez poszczególnych pracowników, szczodrość i wzajem-
ne wsparcie oraz współpraca7. 
 Zarządzanie międzykulturowymi przedsiębiorstwami, a także funkcjonowanie 
w różnorodnych grupach kulturowych motywuje ludzi do poszukiwania nowych 
form porozumiewania się, poszukiwania wspólnych obszarów działania, co ułatwia 
synergię wiedzy jednostek w ogólnodostępną wiedzę organizacyjną. W przyszłości, 
jak i obecnie współpraca krajów, narodów i społeczności z pominięciem dążenia do 
zrozumienia szeroko rozumianej różnorodności postaw etycznych, kulturowych, 
literackich, filozoficznych, społecznych, politycznych, a także językowych i meto-
dycznych jest już niemożliwa8.  
 Wymiana myśli i doświadczeń jest gwarantem tworzenia nowych wartości 
społecznych i kulturowych pozwalających na rozbudowę potencjału wiedzy 
w przedsiębiorstwach. Pracownik firmy żyjący w określonej społeczności utożsa-
mia się z grupą pracowniczą, będąc jednocześnie w opozycji do grup w jego rozu-
mieniu obcych. Główną funkcją przynależności grupowej jest z jednej strony bu-
dowanie więzi międzyludzkich, korzystanie z tych samych zasobów wiedzy oraz 
ich rozbudowa, z drugiej zaś mechanizm tworzenia się niechęci i uprzedzeń w sto-
sunku do obcych9. 
 
  

                                                 
6  E.H. Schein, Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco 2004, s. 26. 
7  Ch. Evans, op. cit., s. 59. 
8  Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, red. B. Borkowska, M. Łyda, Kato-

wice 2004, s. 5. 
9  V. Peltokorpi, Intercultular communications in foreing subsidiaries, The influence of ex-

patriates’ language and cultural competencies, „Scandinavian Journal of Management” 2010, 
s. 176–188. 
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2. Zarządzanie wiedzą w organizacji 
 
 Zarządzanie wiedzą jest definiowane jako ogół działań mających na celu iden-
tyfikację, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jawnej oraz ukrytej wiedzy 
kadry w celu podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębior-
stwa10. 
 Pojęcie wiedzy jest pojęciem niejednoznacznym, co w główniej mierze wyni-
ka z interdyscyplinarności badawczej. Z pojęciem wiedzy można się spotkać na 
gruncie wielu dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, informatyki czy nauk  
o zarządzaniu. Wiedzę nie tylko trudno zdefiniować, ale również zmierzyć i wyko-
rzystać w praktyce za pomocą pojęć, terminologii, ale przede wszystkim struktur, 
które wywodzą się z ery przemysłowej11. W organizacji opartej na wiedzy wartość 
dodana powstaje poprzez efektywne wykorzystywanie wiedzy. Przedsiębiorstwu 
opartemu na wiedzy można przypisać następujące atrybuty: 

 systemowe myślenie nakazujące tworzenie i wykorzystywanie wiedzy 
przez wszystkich pracowników bez względu na pozycję zajmowaną  
w strukturze przedsiębiorstwa; 

 działanie proinnowacyjne i wykorzystywanie projektów w implementowa-
niu zmian; 

 sprawne systemy komunikacji i informacji służące do tworzenia, kapitali-
zowania i rozpowszechniania nowej wiedzy i umiejętności; 

 elastyczność w redefiniowaniu podstaw własnej działalności; 
 umiejętność tworzenia wartości wyższej niż tworzona przez innych uczest-

ników rynku12. 
 
 
3. Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą 
 
 Organizacje, które zamierzają zachowywać swą wiedzę, by mogła być wyko-
rzystywana w przyszłości, muszą uruchomić trzy podstawowe procesy. Po pierw-
sze, wybór wiedzy (osób, zdarzeń, procesów), która jest warta zachowania. Po dru-
gie, nadanie wyselekcjonowanej wiedzy właściwej formy, w której ma ona być 
przechowywana, i po trzecie, aktualizowanie pamięci organizacji. W obliczu szumu 

                                                 
10 D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profe-

sjonalne, Warszawa 2008, s. 32. 
11  G. Kobyłko, M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 

2006, s. 11. 
12  Z. Malara, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik suk-

cesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace 
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Sopot 2009, s. 813. 
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informacyjnego oraz znaczącej liczby informacji problemem staje się selekcja wła-
ściwej wiedzy, na którą składają się procesy, zdarzenia i osoby13. 
 Transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań: transmisję i absorpcję. Trans-
misja wiedzy polega na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego źródła i przeka-
zaniu odbiorcy. Następnie musi nastąpić akceptacja, przyswojenie i wykorzystanie 
otrzymanej wiedzy. Do właściwego zaabsorbowania wiedzy konieczne jest jej wia-
rygodne źródło i odpowiednia postać. E.K. Sveiby uważa, że umiejętność transferu 
wiedzy dotyczy szeroko rozumianych aspektów komunikacji organizacji z otocze-
niem i komunikacji wewnętrznej14. 
 Świadomość znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji w polskich przedsię-
biorstwach nieustannie rośnie. Można tu przytoczyć wyniki badań przeprowadzo-
nych przez W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowską i M. Wańtuchowicz (są 
przedstawione w tabeli 1). Wynika z nich, że spośród 70 przebadanych przedsię-
biorstw ponad 64% uważa, że wiedza ma bardzo istotne znaczenie w budowaniu 
trwałej przewagi konkurencyjnej.  
 

Tabela 1 
 

Ocena ważności czynników w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej 
 

Czynnik 
Zupełnie 
nieistotne 

(%) 

Niezbyt 
istotne 

(%) 

Dość 
istotne 

(%) 

Istotne 
(%) 

Bardzo 
istotne 

(%) 

Nie 
mam 

zdania 
(%) 

Średnia 
ocena 

Wiedza 1,43 1,43 4,29 27,15 64,29 1,43 4,54 
Innowacje 1,43 2,86 10,0 27,15 54,29 4,29 4,36 
Przedsiębiorczość 1,43 2,86 15,7 22,86 55,72 1,43 4,31 
Zaufanie 1,43 2,86 10,0 40,0 44,29 1,43 4,25 
Kultura organiza-
cyjna 

1,43 2,86 20,0 52,86 22,86 0,0 3,93 

Przywództwo 2,86 7,15 21,4 38,58 30,0 0,0 3,86 
Wartość przed-
siębiorstwa 

2,86 7,15 20,0 51,43 18,58 0,0 3,76 

Sieciowość 5,72 10,0 31,4 27,15 14,29 4,29 3,49 
Wirtualizacja 4,29 10,0 40,0 27,15 14,29 4,29 3,39 
Ekologia 5,72 24,29 45,7 18,58 5,72 0,0 2,95 

 
Źródło:  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, W kierunku za-

rządzania drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współcze-
snego przedsiębiorstwa, „E-mentor” 2010, nr 1. 

 

                                                 
13  Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, W. Matwiej-

czuk, Difin, Warszawa 2007, s. 179. 
14  J.O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, 

Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA, Ostrołęka 2005, s. 71. 
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 Z kolei ponad 52% przedsiębiorstw uważa, iż kultura organizacyjna ma istotne 
znaczenie, ponieważ wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej. 
 Dzielenie się wiedzą to proces rozpowszechniania wiedzy, który jest central-
nie kierowany w obrębie określonej grupy pracowników, albo też jest to transfer 
wiedzy między osobami lub zespołami pracowników. Wśród zadań należących do 
procesu dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej możemy wyróżnić trzy kate-
gorie15: 

 Powielanie wiedzy – to forma centralnego sterowania procesem rozpo-
wszechniania wiedzy. Celem takiego działania jest szybkie dostarczenie 
określonych zasobów wiedzy wielu pracownikom. Zasoby te powinny być 
rozpowszechniane natychmiast i na stałe, tak aby użytkownicy mieli do 
nich stały dostęp. 

 Dzielenie się doświadczeniami z wcześniej realizowanych projektów i ich 
dokumentowanie. Narzędzia wspierające ten proces to: sieci informatyczne 
(Internet, intranet, ekstranet), oprogramowanie do pracy zespołowej oraz 
systemy eksperckie. 

 Wymiana bieżących doświadczeń, prowadząca do rozwijania wiedzy; wy-
miana doświadczeń jest możliwa dzięki wykorzystaniu zespołów bench-
markingowych (które poszukują najlepszych rozwiązań na zewnątrz firmy, 
ich zadaniem jest również wspieranie transferu najlepszych rozwiązań po-
wstałych w obrębie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnień 
dotyczących kluczowych procesów w organizacji) oraz zespołów do spraw 
najlepszych rozwiązań (funkcjonują na bazie nieformalnej wymiany infor-
macji między pracownikami, ważną rolę we wspieraniu tych nieformalnych 
struktur odgrywają technologie informatyczne i telekomunikacyjne). Pro-
ces transferu wiedzy polega na przekazywaniu zarówno nowej wiedzy, jak 
też już istniejącej w organizacji, ale w danym momencie niedostępnej dla 
wszystkich. Transfer wiedzy powinien być prowadzony selektywnie, nie 
wszystkim dana wiedza bowiem potrzebna jest w danym miejscu i czasie.  

 Istota etapu procesu dzielenia się wiedzą polega na prezentowaniu, publiko-
waniu i przekazywaniu wiedzy z wykorzystaniem różnych metod jej rozpowszech-
niania. W praktyce można zastosować następujące rozwiązania w celu wspierania 
i rozwijania procesu dzielenia się wiedzą16: 

 częste spotkania sprzyjające wymianie wiedzy ukrytej (np. spotkania kole-
żeńskie, wspólne lunche, pikniki, seminaria międzywydziałowe, ogniska, 
wspólne wycieczki); 

                                                 
15  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 185–206. 
16  J.O. Paliszkiewicz, op. cit., s. 74. 
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 portal korporacyjny umożliwiający lokalizowanie wiedzy specjalistycznej 
oraz wejście na stronę internetową danej organizacji; 

 zdobywanie wiedzy poprzez systemy eksperckie, inteligentnych agentów, 
technologie wideo; 

 używanie inteligentnych agentów do przekazywania doświadczeń i mate-
riałów odpowiednim użytkownikom; 

 stosowanie programów mentorskich (indywidualne nauczanie przy pomocy 
nauczyciela, mistrza); 

 stosowanie systemów wspomagania pracy grupowej (poczta elektroniczna, 
grupowy rozkład zajęć, system obiegu dokumentów); 

 chat roomy, tablica ogłoszeń, listy dyskusyjne, społeczności wymiany do-
świadczeń działające w sieci, grupy wspólnych zainteresowań w sieci; 

 kodyfikacja wiedzy i informacji do odpowiednich repozytoriów, baz da-
nych, najlepszych rozwiązań i wymiany doświadczeń; 

 wykorzystanie danych i technik rozpoznawania tekstu do znalezienia wzor-
ców do tworzenia wiedzy; 

 udział w szkoleniach, konferencjach; 
 stosowanie systemów wspomagania decyzji. 

 W przedsiębiorstwie zarządzanym przez wiedzę powinno się zwracać szcze-
gólną uwagę także na kształtowanie kapitału społecznego. Powinno się zachęcać 
pracowników do twórczego rozwijania zasobów wiedzy poprzez: wzajemne konsul-
tacje, stosowanie burzy mózgów, naukowe kreowanie przyszłości, seminaria tema-
tyczne, konferencje naukowe, realizację warsztatów innowacyjnych nastawionych 
na różnorodność kulturową w rozwiązywaniu problemów, wykorzystywanie gier 
kierowniczych oraz transformację wiedzy ukrytej w jawną17. 
 Zarządzanie wiedzą odnosi się nie tylko do zespołów pracowniczych, ale 
i pojedynczych pracowników funkcjonujących w określonym kontekście kulturo-
wym. Zarówno kontekst kulturowy organizacji, jak i poziom kompetencji między-
kulturowych oddziałuje na wszystkie obszary zarządzania, w tym zagadnienia 
związane z personelem, rozwojem firmy oraz jej informatyzacją. Kompletne zarzą-
dzanie wiedzą oznacza więc wzmocnienie związków między pracownikami, gru-
pami a strukturą firmy, uwzględniające jej międzykulturowy charakter18. 
 
 
  

                                                 
17  A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przed-

siębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009. 
18  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-mentor” 

2005, nr 1. 
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Podsumowanie 
 
 Przedsiębiorstwa obierające jako kluczowe w organizacji zarządzanie wiedzą 
powinny uwzględniać kilka czynników: międzykulturowy efekt synergii; kreowanie 
warunków przyspieszających rozwój; wykorzystanie osiągnięć technologii dla two-
rzenia nowych produktów i usług; wyższe tempo wyszukiwania i wdrażania inno-
wacji; skracanie cyklów życia produktów i usług; uczestnictwo pracowników  
w szkoleniach, kursach i studiach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę; kreowa-
nie marki firmy i jej produktów; kształtowanie i podnoszenie wartości firmy19. 
 Zarządzanie wiedzą jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. Jednakże firmy muszą liczyć się ze stosunkowo dużymi wydatka-
mi na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (poprzez odpowiednie techniki i tech-
nologie) teleinformatycznej i na działania związane z przeszkoleniem pracowni-
ków, aby umieli korzystać z zasobów wiedzy, oraz na dokształcanie pracowników. 
Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie, w którym stosowane jest zarządzanie 
wiedzą, będzie uzyskana poprzez odpowiedni dobór pracowników oraz stworzenie 
im warunków do rozwoju, a także poprzez dostęp do najlepszych technik przesyła-
nia wiedzy.  
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MANAGEMENT IN THE E-ECONOMY COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 The article presents that knowledge management is a necessary element of build-
ing competitive advantage of companies. However, whether employees are inclined to 
this type of management depends on the existing organizational culture in companies. 
It has significant influence and motivates employees to obtain information and then to 
use the useful knowledge in the organization. 
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GRAFY SPOŁECZNE W POZYSKIWANIU WIEDZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pozyskiwanie wiedzy jest jednym z procesów składających się na zarządzanie 
wiedzą w organizacjach. Może być realizowane na różne sposoby i z wykorzysta-
niem wielu narzędzi. Jednym z nich mogą być grafy społeczne, które umożliwiają 
graficzne przedstawienie sieci komunikacji istniejącej w danej firmie czy instytucji. 
Omówienie tego zagadnienia jest celem niniejszego artykułu. 
 
 
1. Zarządzanie wiedzą a pozyskiwanie wiedzy 
 
 Problematyka zarządzania wiedzą w ostatnich latach zyskała duże znaczenie. 
Jest to spowodowane tym, iż żyjemy w czasach ogromnego rozwoju cywilizacyjne-
go, który niesie ze sobą rozwój nowych technologii mających wpływ nie tylko na 
gospodarkę, ale również na zwykłego obywatela. W przypadku ludzi mowa jest 
wówczas o przejściu społeczeństwa z etapu rozwoju industrialnego do etapu społe-
czeństwa informacyjnego. Efektem tego rozwoju jest potężna konkurencja na glo-
balnym rynku informacji, gdzie wiedza jest podstawowym zasobem, będącym in-
spiracją dla wytworzenia pozostałych zasobów. Zarządzanie wiedzą „koncentruje 
się na rozpoznawaniu wszystkich zasobów intelektualnych znajdujących się w or-
ganizacji i zarządzaniu nimi po to, by można było lepiej osiągać cele biznesowe. 
Zarządzanie wiedzą jest to podejście ujmujące identyfikację, pozyskiwanie, prze-
chowywanie, rozwijanie, współużytkowanie materialnych i niematerialnych zaso-
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bów informacyjnych organizacji”1. Zarządzanie wiedzą jest więc procesem składa-
jącym się z podprocesów, wśród których znajduje się pozyskiwanie wiedzy. Syste-
mowe uwzględnienie uwarunkowań prawnych oraz organizacyjnych skierowanych 
na wiedzę wpływa na działalność pracowników. Polega to na wykorzystaniu wie-
dzy w praktyce przy użyciu dostępnych technologii informatycznych. Wszystkie 
podprocesy zarządzania wiedzą są tak samo ważne i wzajemnie przenikają się, na 
przykład ukończenie podprocesu identyfikacji wiedzy skutkuje przejściem do na-
stępnego podprocesu – pozyskiwania wiedzy. Rodzaje oraz przebieg podprocesów 
są uzależnione od specyfiki danej organizacji, a także różnych innych czynników. 
Podprocesy te z reguły mogą występować w dwóch stanach, czynnym lub w spo-
czynku. Jeśli pojawia się problem, to do rozwiązania go uruchamiane są działania 
danego podprocesu, a po zrealizowaniu zadania, proces ten przechodzi w stan ocze-
kiwania. 
 
 
2. Sieci komunikacji 
 
 W ramach etapu pozyskiwania wiedzy, wiedzę lokalizuje się wewnątrz, jak  
i na zewnątrz organizacji. Szczególny nacisk kładzie się tu na nabywanie wiedzy 
indywidualnej oraz zbiorowej w obrębie organizacji. Nabywanie wiedzy jednost-
kowej (indywidualnej) może odbywać się przy wykorzystaniu baz danych osobo-
wych pracowników, książek kontaktowych, map wiedzy, macierzy wiedzy. Wiedza 
zbiorowa uzyskiwana jest dzięki macierzom kompetencji, systemom szybkiego 
reagowania, prawnie chronionym aktywom niematerialnym (licencje, patenty) oraz 
sieciom komunikacji2. Te ostatnie ujawniają nieformalne struktury powiązań istnie-
jące w organizacji za pomocą graficznej ich prezentacji z wykorzystaniem grafu 
(rysunek 1). Dzięki tej metodzie można poznać sieć kontaktów doradczych, sieć 
zaufania, sieć współpracy działów badań i rozwoju, a także dobierać skład zespo-
łów zadaniowych, gdyż o każdej osobie wiemy, w jakim dziale pracuje oraz w ja-
kich projektach uczestniczyła. Sieć powinna wskazywać, do kogo najczęściej pra-
cownicy zwracają się w celach doradczych, gdyż takie niepisane zasady są silniej-
sze od oficjalnych i można więcej osiągnąć dzięki wejściu w posiadanie tego typu 
wiedzy3. Obecnie sieci komunikacji można budować z wykorzystaniem wielu dar-
mowych programów, tj. Gephi, Semantik, NetDraw, GUESS, Pajek, które zrewolu-
cjonizowały je, i coraz bardziej popularne stają się/stały się grafy społeczne. Z pro-

                                                 
1 http://www.kssi.ae.wroc.pl/~mowoc/Dydaktyka/SP/myweb10/W2%20Wiedza%20w% 

20spoleczenstwie%20informacyjnym%20i%20GOW.pdf 
2 http://chumber.cba.pl/materialy/IV%20rok/VII%20sem/Zarzadzanie%20wiedza/ZW% 

20-%2002.pdf 
3  http://www.dawid.nazwa.pl/studia/zarz%20wiedza/wyklad2.pdf 
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gramów licencjonowanych warto wymienić UCInet oraz TouchGraph, którego 
zastosowanie będzie przedstawione w niniejszym opracowaniu. 
 

 
 

Rys. 1.  Przykład sieci komunikacji (sieć kontaktów doradczych) 

Źródło:  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004. 

 
 
3. Graf społeczny 
 
 Początki analizy sieci społecznych SNA można odnaleźć w naukach społecz-
nych oraz metodach analizy sieci i teorii grafów. Badanie sieci powiązań społecz-
nych z perspektywy analizy sieci uzyskanej za pomocą grafów pozwala na badanie 
związków między jednostkami, grupami i instytucjami. Najważniejsze są tu powią-
zania i związki pomiędzy badanymi obiektami, nie interesują nas poszczególne 
obiekty. Dawniej takich analiz sieci społecznych dokonywali matematycy, fizycy 
i biolodzy. Koncepcja ta nie jest więc nowa, ale dziś dzięki olbrzymim bazom da-
nych oraz powstaniu dogodnych narzędzi w postaci programów komputerowych, 
umożliwiających tworzenie skomplikowanych sieci obiektów, badanie ich oraz 
wykorzystywanie do różnych celów naukowych i praktycznych odbywa się na 
wielką skalę4. Obecnie używa się pojęcia grafu społecznego, które poprzedziło 
powstanie mediów społecznościowych oraz sieci społecznościowej. Spopularyzo-

                                                 
4 http://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment?ui=2&ik=66b4d67f6e&view= 

att&th=134a34c54ce7b7f7&attid=0.1&disp=safe&zw&sadssc=1&sadnir=1&saduie=AG9B_P9b
C9f7A1Fp-S6zJheAOFSL&sadet=1326188561545&sads=RRSZoQWc_HD8cOb35el82_mm 1E 
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wana przez M. Zuckerberga, głównego twórcy serwisu społecznościowego Facebo-
ok, sformułowana w 2007 r. definicja mówi, że graf społeczny „jest zbiorem 
wszystkich informacji o osobie oraz powiązań między innymi użytkownikami me-
diów społecznościowych (np. wspólna szkoła, firma, fanpage itp.)”5. Jednak grafy 
społeczne to coś więcej niż tylko badanie powiązań ze znajomymi. Można badać6: 

 jak rozwijało się zaangażowanie ludzi w debaty na ważne tematy, 
 w jakim kontekście pojawia się w sieci dane wyrażenie, 
 sieć powiązań między ludzkimi chorobami i sprawdzać, które z nich mają 

wspólne pochodzenie genetyczne. 
 Wśród innych praktycznych zastosowań grafów społecznych można wymie-
nić, takie jak: analiza i poprawa kanałów komunikacji wewnątrz organizacji (to  
w ekonomii), badanie struktur siatek przestępczych (policja i służby bezpieczeń-
stwa), optymalizacja przepustowości i pojemności sieci7 (operatorzy telekomunika-
cyjni). 
 Z analizą grafów społecznych wiążą się cztery podstawowe pojęcia, których 
zrozumienie umożliwia tworzenie i interpretację danej sieci, a mianowicie: 

 sieci, 
 powiązania, 
 gracze, 
 spójność. 

 
 

4. Wykorzystanie grafów społecznościowych w pozyskiwaniu wiedzy  
 
 Przykładem pozyskiwania wiedzy za pomocą grafów społecznościowych jest 
wykorzystanie ich w szkolnictwie wyższym do wyszukiwania informacji dotyczą-
cych wybranego naukowca, jego publikacji naukowych oraz zespołów naukowych, 
którymi on kieruje. Do realizacji powyższego zadania posłużono się systemem 
Arnetminer8, którego podstawowym celem działania jest kompleksowe wyszuki-
wanie informacji i przeprowadzanie analizy danych sieci społecznych. W systemie 
tym skupiono się na:  

 stworzeniu semantycznego profilu każdego naukowca, poprzez wydoby-
wanie niezbędnych informacji z sieci rozproszonych, 

 integracji z wielu źródeł danych akademickich (np. dane bibliograficzne  
i profil naukowca), 

                                                 
5 http://www.gr8it.pl/blog/media-spolecznosciowe-sieci-spolecznosciowe-i-graf-

spoleczny/ 
6 http://umarketing.pl/2011/09/blog/grafy-sieci-wizualizacje/ 
7 http://mail-attachment.googleusercontent.com/… 
8  http://arnetminer.org 
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 dokładnym przeszukiwaniu sieci heterogenicznej, 
 analizowaniu i udostępnianiu wzorców, dzięki wbudowanym narzędziom 

sieci społecznych. 
 Samo wyszukiwanie informacji w programie polega na wpisaniu w odpo-
wiednie pole szukanej frazy (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2.  Ekran wyszukiwania 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W efekcie czego otrzymujemy listę wyników wyszukiwania z powiązanymi 
informacjami o podanej frazie (w tym przypadku o prof. Kazimierzu Subiecie) 
(rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3.  Wynik wyszukiwania zapytania dotyczącego prof. Kazimierza Subiety 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Chcąc uzyskać więcej informacji dotyczących wybranego naukowca, wystar-
czy wyświetlić jego profil (rysunek 4). 
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Rys. 4.  Profil naukowca 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Wzorując się na grafie przedstawionym na rysunku 5, możemy zapoznać się 
z siecią relacji wybranego naukowca ze współpracownikami i jego zespołem. 
 

 
 

Rys. 5.  Graf społecznościowy relacji naukowca 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 Kolejne okno daje nam możliwość zapoznania się z publikacjami uczonego, 
co w dużym stopniu może przyczynić się do poszerzenia wiedzy związanej z tema-
tyką pracy danego naukowca. Ilustruje to rysunek 6.  
 

 
 

Rys. 6.  Wykaz publikacji. 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii informatycznych oraz chęć szybkie-
go zdobycia informacji wymuszają na użytkownikach systemów informacyjnych 
analizę ogromnej ilości danych. Doświadczenia z wykorzystywania systemów 
„okienkowych”, jak np. Microsoft Windows, powodują, że oczekujemy prezentacji 
wszelakiego rodzaju powiązań pomiędzy danymi w postaci graficznej. Coraz więk-
sze zainteresowanie możliwościami pozyskiwania wiedzy właśnie w formie gra-
ficznej w postaci grafów powiązań pomiędzy poszczególnymi danymi umożliwia 
ekspansję tego rozwiązania na nowe terytoria, jak np. obszar edukacji,  dzięki temu 
w sposób graficzny możemy pozyskać wiedzę na temat wykładowców danej uczel-
ni, ich dokonań naukowych czy też godzin zajęć i konsultacji. 
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SOCIAL GRAPHS IN ACQUIRING KNOWLEDGE 
 
 

Summary 
 
 The issue of knowledge management has gained considerable importance in recent 
years. This is due to the fact that we live in a time of enormous development of civiliza-
tion which carries with it the development of new technologies that affect not only the 
economy, but also the ordinary citizen. The article presents the possibilities of using 
social graphs to investigate the relationship between the available data. 
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LOKALIZOWANIE ZASOBÓW WIEDZY NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU BUDOWY MASZYN 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Radykalne zmiany, jakie zachodzą w procesach i strukturach organizacyjnych 
współczesnych przedsiębiorstw, wymagają nowego podejścia do zagadnienia we-
wnętrznych kompetencji organizacji1. Zagadnienie to w szerokim znaczeniu dotyka 
problematyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zainteresowania teoretyczne 
i praktyczne zarządzania wiedzą w organizacji nabrały znaczenia w ostatnich 20 
latach. Początkowo zarządzanie wiedzą koncentrowało się w głównej mierze wokół 
dość wąsko ukształtowanych możliwości przekształcania wiedzy ukrytej w jawną, 
w kontekście jej dystrybucji za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych sys-
temów informatycznych2. Można zatem stwierdzić, że takie podejście pozwalało 
zrozumieć „naturę” wiedzy w organizacji, tworzoną w dwóch wymiarach: episte-
mologicznym (dotykającym źródeł poznania - wiedza jawna/formalna i wiedza 
ukryta/cicha) oraz ontologicznym (relacje pomiędzy wiedzą indywidualną, grupo-
wą, organizacyjną, międzyorganizacyjną)3. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed 
którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że nadal istnieje 
potrzeba kontynuowania badań w zakresie tej tematyki. Jednym z kluczowych wy-
miarów zarządzania wiedzą jest lokalizowanie zasobów wiedzy. Proces ten w du-

                                                 
1  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004, s. 93 

2  B. Lundvall, P. Nielsen, Knowledge management and innovation performance, „Interna-
tional Journal of Manpower” 2007, Vol. 28, No. 3/4, s. 28. 

3  P. Rasmussen, P. Nielsen, Knowledge management in the firm, concepts and issues, „In-
ternational Journal of Manpower” 2011, Vol. 32, No. 5/6, s. 480. 
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żym stopniu pozwala na zwiększenie przejrzystości dostępnych zasobów wiedzy,  
a co za tym idzie –utrzymanie istniejącej wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej. Często 
jednak można dostrzec, że organizacje nie zdają sobie sprawy z tego, które zasoby 
wiedzy są dostępne. Nie ma jasności, gdzie znajdują się eksperci mogący wziąć 
udział w realizacji poszczególnych procesów, nie wspominając o informacjach na 
temat dostępnych kompetencji czy doświadczeń zdobytych przez innych pracowni-
ków. Wdrażanie jakichkolwiek zmian w organizacji zwykle nie sprzyja przejrzysto-
ści dostępnych zasobów wiedzy, a wręcz powoduje, że duża ich część jest nieświa-
domie tracona. Wnioski te częściowo wynikają z badań przeprowadzonych  
w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn na potrzeby realizacji projektu 
badawczego rozwojowego pt. System komputerowy wspomagania zarządzania  
w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn nr 
03-0112-10/2010 z dnia 09.12.2010 r. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. 
Pierwszy etap badań dotyczył zebrania i analizy informacji w wybranych przedsię-
biorstwach budowy maszyn w zakresie wdrożonych procedur przetwarzania infor-
macji wspomagających zarządzanie. W drugim etapie zidentyfikowano procesy 
biznesowe wymagające wiedzy wraz z ich strukturyzacją w przedsiębiorstwach 
oraz przeanalizowano źródła i zasoby tej wiedzy. W artykule przedstawiono wyniki 
badań dotyczące zlokalizowanych źródeł wiedzy i ich wpływ na funkcjonowanie 
badanych przedsiębiorstw. 
 
 
1. Kluczowe elementy zarządzania wiedzą 
 
 Literatura przedmiotu podaje wiele podejść do zarządzania wiedzą, zarówno 
z punktu widzenia podejścia teoretycznego, jak i wynikającego z praktyki gospo-
darczej4, 5, 6. Niektóre podejścia traktują zarządzanie wiedzą jako technologię in-
formacyjną (knowledge management software), inni uznają za filozofię zarządzania 
mało osadzoną w praktyce gospodarczej7. Jak dowodzą J. Pfeffer i R. Sutton8, 
w praktyce istnieje duża rozbieżność między posiadaną wiedzą i umiejętnością jej 
zastosowania. Powodem tego jest zapewne brak sprawdzonych modeli i procedur, 

                                                 
4  I. Nonaka, H. Takeuchi, The Knowledge-creating Company, Oxford University Press, 

New York 1995. 
5  T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, How Organizations Manage What they 

Know, Harvard Business School Press, Boston 1998. 
6  D.J. Hall, D. Paradice, Philosophical foundations for a learning-oriented knowledge 

management system, „Decision Support Systems” 2005, Vol. 39, No. 3, s. 445-461. 
7  F.M. Ferrari, J.C. de Toledo, Analyzing the knowledge management through the product 

development process, „Journal of Knowledge Management” 2004, Vol. 8, No. 1, s. 118. 
8  J. Pfeffer, R.I. Sutton, Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wie-

dzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
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które mogłyby służyć firmom jako rodzaj przewodnika9, 10. Bezpośrednią przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być różnie rozumiana interpretacja wiedzy i zarządzania 
wiedzą, w szczególności z punktu wiedzenia teoretyków i praktyków zarządzania. 
Całościowe podejście do zarządzania wiedzą proponuje G. Probst, S. Raub 
i K. Romhardt11. Zakłada ono traktowanie wiedzy jako punktu centralnego, wokół 
którego zbudowana jest cała struktura zarządzania wiedzą (rysunek 1). Autorzy 
twierdzą, że jest to jedyna koncepcja, która umożliwia przełożenie problemów za-
rządzania na problemy dotyczące wiedzy, a tym samym czyni z wiedzy podstawo-
wą kategorię zarządzania. 
 

 
 

Rys 1.  Elementy zarządzania wiedzą 

Źródło:  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 46. 

 
 Cele zarządzania wiedzą stanowią punkt wyjścia dla zarządzania wiedzą. De-
terminują rodzaje wiedzy będące strategicznym zasobem firmy oraz rodzaje zdol-
ności, które powinny być w firmie rozwijane. Cele zarządzania wiedzą mogą mieć 
wymiar strategiczny, taktyczny lub operacyjny. Takie podejście przedstawia J. de 
Gooijer12 (tabela 1). Z kolei D. Stenmark13 uważa, że jednym z nadrzędnych celów 
zarządzania wiedzą jest wypełnienie luki między wiedzą jawną a ukrytą. 

                                                 
9  G. Gierszewska, Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Za-

rządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Monografie i Opracowania 
nr 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2003, s. 62–88. 

10  A. Zaliwski, Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych (1), „Infoman” 1999, 
nr 2/3, s. 22–25. 

11  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s.46 
12  J. de Gooijer, Designing a knowledge management performance framework, „Journal of 

Knowledge Management” 2000, Vol. 4, No. 4, s. 307. 
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Tabela 1 
 

Cele zarządzania wiedzą 
 

Cele zarzą-
dzania wiedzą 

Oczekiwane rezultaty Inicjatywy 
KPI’s 

(Key Performance 
Indicators) 

Zainteresowane podmioty 
Zwiększenie 
zdolności do 
integracji  
i współpracy  

Zmiana zachowań  
w stosunku do wzrostu 
komunikacji międzyorga-
nizacyjnej 

Zachęcanie do formal-
nych i nieformalnych 
sieci współpracy wyko-
rzystujących specjalne 
pomieszczenia do prac 
zespołowych 

Liczba pomieszczeń 
do prac zespołowych. 
Liczba uczestników 
procesu 

Wewnętrzne procesy zarządzania 
Budowanie 
świadomości 
wśród 
wszystkich 
pracowników 
organizacji 

Podniesienie świadomości 
pracowników i zrozumie-
nie idei zarządzania wie-
dzą. Wszyscy pracownicy 
znają pojęcie i rolę zarzą-
dzania wiedzą, wzrasta 
wiedza w zakresie korzy-
stania z narzędzi zarzą-
dzania wiedzą oraz nastę-
puje zaadaptowanie prak-
tyk zarządzania wiedzą 

Umieszczenie stron 
FAQ z zakresu zarzą-
dzania wiedzą w intra-
necie. Wszyscy pra-
cownicy biorą udział 
w szkoleniach podno-
szących świadomość 
konieczności wykorzy-
stywania narzędzi za-
rządzania wiedzą 

Metryki użytkowania 
stron FAQ i często-
tliwość odświeżania 
ich zawartości. 
Liczba wyszkolonych 
pracowników.  
Liczba uczestników 
oraz ich udział  
w dyskusjach  
w pomieszczeniach 
do prac zespołowych 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. de Gooijer, op. cit. 
 
 
2. Lokalizowanie zasobów wiedzy 
 
 Jednym z najważniejszych zadań zarządzania wiedzą jest doprowadzenie do 
właściwej przejrzystości wewnętrznych zasobów wiedzy oraz umożliwienie poje-
dynczym pracownikom ich zlokalizowania. Niewątpliwie pozwala to zwiększać 
zaangażowanie pracowników w realizację wspólnych projektów i nawiązywanie 
nowych kontaktów. Efektywniej wykorzystywane zasoby wiedzy pozwolą na 
zwiększenie możliwości organizacji w reagowaniu na nowe zjawiska i problemy. 
Zasoby wiedzy organizacyjnej można trafnie opisać jako „górę lodową”14. Ustruk-
turyzowana, jawna wiedza jest postrzegana jako szczyt góry lodowej. Tą część 
zasobów wiedzy łatwo jest znaleźć i rozpoznać, jest ona również łatwiej dostępna. 
Natomiast to, co jest fundamentem góry lodowej, odnosi się do ukrytych zasobów 

                                                                                                                        
13  D. Stenmark, Using Intranet Agents to Capture Tacit Knowledge, Association for the 

Advancement of Computing in Education (AACE) 1999. 
14  T. Haldin-Herrgard, Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations, „Journal 

of Intellectual Capital” 2000, Vol. 1, No. 4, s. 358. 
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wiedzy w organizacji. Wiemy więcej, niż możemy to wyrazić15 i dlatego ta część 
zasobów wiedzy może być najtrudniejsza do identyfikacji. Z punktu widzenia do-
stępności wiedzy J. Kisielnicki16 proponuje klasyfikację podstawowych typów wie-
dzy (tabela 2).  
 

Tabela 2 
 

Klasyfikacja podstawowych typów wiedzy z punktu widzenia ich dostępności 
 

Wiedza otwarta, czyli wiedza dostępna pra-
cownikom organizacji oraz jej otoczeniu 

Wiedza „ślepa”, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji, ale dostępna jej 
otoczeniu 

Wiedza ukryta, czyli wiedza dostępna pra-
cownikom organizacji, a niedostępna jej 
otoczeniu 

Wiedza nieznana, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji i niedostępna jej 
otoczeniu 

 
Źródło: J. Kisielnicki, 2003, s. 20. 
 
 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy stwierdzić, że lokalizowanie 
zasobów wiedzy może odbywać się z perspektywy wewnętrznych i zewnętrznych 
zasobów wiedzy.  
Wewnętrzne zasoby wiedzy 
 Z uwagi na to, że we współczesnych przedsiębiorstwach następują coraz bar-
dziej gwałtowne przemiany (restrukturyzacja, nasilona fluktuacja pracowników), 
wewnętrzne zasoby wiedzy stają się coraz mniej przejrzyste i trudniejsze do zloka-
lizowania. Mimo wszystko jednak wzrasta liczba przedsiębiorstw wyposażonych  
w środki techniczne pozwalające na lokalizowanie źródeł wiedzy (wewnętrzne sieci 
komputerowe, intranet, Internet, programy multimedialne itp.). Ma to duży wpływ 
na tworzenie wewnętrznych sieci komunikowania się między pracownikami. Moż-
na do tego celu za Probstem17 użyć różnych środków, a mianowicie:  

 wykazu danych o ekspertach, 
 map wiedzy, 
 map źródeł wiedzy, 
 topografii wiedzy, 
 map zasobów informacji, 
 systemów informacji geograficznej (GIS), 
 macierzy wiedzy. 

                                                 
15  M. Polanyi, The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1966. 
16  Za: J. Kisielnicki, System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organi-

zacjach, w: Zarządzanie wiedzą …, s. 15–42; K. Materska, Wiedza w organizacjach. Prolegome-
na do zarządzania wiedzą, w: Informacja w sieci, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Da-
szewski, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006, s. 35–54. 

17  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 46. 
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 Oczywiście najbardziej elementarnym źródłem wiedzy wewnętrznej są umie-
jętności pojedynczych pracowników, wiążące się z ich doświadczeniem i intuicją. 
Zewnętrzne zasoby wiedzy 
 Jeżeli chodzi o zewnętrzne źródła wiedzy, należą do nich te umiejętności  
i informacje, którymi nie dysponuje organizacja.  
 Pozyskiwanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych uznaje się za jeden z najważ-
niejszych sposobów budowania i odświeżania strategii firmy18. W tym sensie, ucząc 
się od zewnętrznych źródeł, organizacja rozszerza swoją bazę wiedzy, zwiększa 
swoje szanse na rynku, minimalizuje zagrożenia, a także uzyskuje dostęp do no-
wych rynków i możliwości technologicznych19. Jest to szczególnie istotne dla przed-
siębiorstw branż wysokich technologii, ponieważ dynamiczne środowisko, w jakim 
działają, może powodować starzenie się ich zasobów wiedzy i umiejętności20.  
 Zewnętrznymi źródłami wiedzy dla organizacji mogą być zewnętrzni eksperci, 
naukowcy, ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, brokerzy wiedzy, firmy doradcze,  
a także sami dostawcy i klienci. Do tego grona można również zaliczyć organizacje 
branżowe, archiwa i zewnętrzne bazy danych, wydawnictwa specjalistyczne i Inter-
net. Często jednak zdarza się, że przedsiębiorstwa poszukują informacji w niewła-
ściwych źródłach, tracąc tym samym istotne dla nich zasoby. 
 
 
3. Wyniki badań 
 
 Koncepcja metodologiczna badań przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn 
została oparta na kilku zasadniczych założeniach dotyczących istoty problemu oraz 
szczególnej specyfiki badanej grupy. Przedmiotem badań empirycznych był sektor 
średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn z województwa ślą-
skiego (z uwagi na największą koncentrację tego typu przedsiębiorstw na obszarze 
Górnego Śląska). Badaniami zostało objętych 38 przedsiębiorstw z uwzględnieniem 
wielkości przedsiębiorstwa oraz sektora działalności (EKD). Dobór przedsiębiorstw 
został dokonany w oparciu o: 

 wielkość przedsiębiorstwa (wielkość sprzedaży, wysokość zatrudnienia), 
 branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo21, 

                                                 
18  D. Lavie, Capability reconfiguration, an analysis of incumbent responses to technologi-

cal change, „Academy of Management Review” 2006, Vol. 31, No. 1, s. 153–174. 
19  E. Danneels, Organizational antecedents of second-order competences, „Strategic Man-

agement Journal” 2008, Vol. 29, No. 5, s. 519–543. 
20  J. Uotila, M. Maula, T. Keil, S.A. Zahra, Exploration, exploitation, and financial perfor-

mance, analysis of S&P 500 corporations, „Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30, No. 2, 
s. 221–231. 

21  Badane przedsiębiorstwa należały do przedsiębiorstw budowy maszyn górniczych, 
przedsiębiorstw budowy maszyn ogólnego przeznaczenia oraz przedsiębiorstw budowy maszyn 
dla przemysłu obronnego. 
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 informację, czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwo ponosi nakłady na pra-
ce badawczo-rozwojowe (B+R). 

 Na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn zidentyfikowano kluczowe źródła 
zasobów wiedzy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. 
 Można stwierdzić, iż w zależności od przyjętego modelu zarządzania w przed-
siębiorstwach, uzależnionego od odpowiednio ukształtowanej kultury organizacyj-
nej, przedsiębiorstwa identyfikowały różne źródła wiedzy istotne dla rozwoju całe-
go przedsiębiorstwa. Wyniki badań przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
 

Rys. 2.  Źródła wiedzy w badanych przedsiębiorstwach  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że w największym stopniu z zasobów 
wiedzy zewnętrznej korzystają przedsiębiorstwa budowy maszyn ogólnego prze-
znaczenia. Równocześnie można zauważyć, że znikome jest wykorzystywanie wie-
dzy zewnętrznej, z uwagi na swoją specyfikę, przez przedsiębiorstwa budowy ma-
szyn dla przemysłu obronnego. Jeżeli chodzi o lokalizowanie zasobów wiedzy we-
wnątrz przedsiębiorstwa, w najmniejszym stopniu proces ten rozwinięty jest  
w przedsiębiorstwach budowy maszyn górniczych. Podsumowując, można jednak 
wyrazić pogląd, iż badane przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, nie wykazywały 
przejrzystości w posiadanych i zewnętrznych zasobach wiedzy.  
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Podsumowanie 
 
 W artykule podjęto próbę przedstawienia zagadnienia lokalizowania zasobów 
wiedzy na podstawie badań literaturowych i empirycznych. Jest to ważne zagadnie-
nie z punktu widzenia praktyki gospodarczej, ponieważ gwałtowny rozwój nauki  
i coraz większy stopień specjalizacji produkcji powodują zwiększenie chaosu in-
formacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach prze-
mysłu budowy maszyn można stwierdzić, że w umiarkowanym stopniu korzystają 
one ze źródeł wiedzy zewnętrznej i że w większość z nich w niewielkim stopieniu 
orientuje się we własnych aktywach intelektualnych. Dlatego też uzasadnione jest  
w nich prowadzenie badań w zakresie wdrażania szeroko rozumianego zarządzania 
wiedzą. 

*** 
 Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako pro-
jekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10 /2010 z dnia 9.12.2010 r. 
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Summary 
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ZARYS STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczne, złożone i wielowymiarowe zmiany w otoczeniu biznesowym 
determinują konieczność ustawicznego doskonalenia istniejących struktur i zasad 
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Ważnym nurtem w ewolucji 
współczesnych przedsiębiorstw, podkreślanym przez wielu badaczy i praktyków 
zarządzania, jest zmiana architektury biznesu w kierunku zawiązywania współpracy 
partnerskiej z wybranymi podmiotami w formie organizacji wirtualnej. Model or-
ganizacji wirtualnej stanowi tymczasową i dynamiczną sieć kooperujących podmio-
tów, które integrują swe zasoby dla realizacji wspólnego i jasno zdefiniowanego 
celu (zwykle o charakterze gospodarczym).  
 Kluczowym zasobem wnoszonym przez partnerów do organizacji wirtualnej 
jest wiedza. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniego podejścia do zarzą-
dzania tak zakumulowaną wiedzą, umożliwiającego osiągnięcie wysokiej sprawno-
ści, innowacyjności i efektywności organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna 
może w różnorodny sposób kształtować swoją strategię zarządzania wiedzą. 

Celem artykułu jest identyfikacja i prezentacja głównych strategii zarządzania 
wiedzą w organizacji wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem strategii kodyfi-
kacji i personalizacji. Aby zrealizować tak postawiony cel artykułu, wcześniej za-
sygnalizowano strategiczny kontekst zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. 
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1. Problematyka zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej  
 
 Organizacje wirtualne, mimo iż są szeroko dyskutowane i analizowane od 
końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez wielu badaczy, naukowców  
i specjalistów zarządzania, wciąż nie doczekały się jednolitej definicji. Wirtualne 
organizacje są postrzegane jako stosunkowo nowa i elastyczna forma sieciowej 
współpracy przedsiębiorstw, rozwijająca się głównie na skutek turbulencji współ-
czesnego otoczenia biznesowego, globalizacji, rozwoju IT oraz dynamicznego 
wzrostu konkurencji. Autorska definicja określa organizację wirtualną (OW) jako 
tymczasową i zmienną formę kooperacji wyspecjalizowanych i rozproszonych geo-
graficznie jednostek gospodarczych (osób fizycznych, poszczególnych działów 
podmiotów gospodarczych lub całych przedsiębiorstw lub instytucji), współdzielą-
cych kluczowe zdolności, zasoby, koszty oraz ryzyko i zintegrowanych w spójną 
jedność poprzez narzędzia oraz środki technologii informacyjno-komunikacyjnej 
dla realizacji ustalonego celu, któremu podporządkowano ogół dynamicznie plano-
wanych, przeprowadzanych i stale doskonalonych (ewoluujących) procesów1. 
 Organizacje wirtualne są zatem formą temporalnego związku międzyorgani-
zacyjnego tworzonego dobrowolnie przez profesjonalne i wzajemnie uzupełniające 
się podmioty dla wypełnienia zidentyfikowanej i zyskownej niszy rynkowej. Pod-
mioty zawiązują kooperacje i łączą swe zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, in-
formacyjne (w tym wiedzę) w celu dostarczenia produktu dla klienta/klientów, 
którego działając na rynku samodzielnie, nie mogliby zaoferować (podmioty funk-
cjonują zgodnie z zasadą Together Everybody Achives More – TEAM). Wysoka 
sprawność i efektywność procesów zachodzących w OW są determinowane opty-
malnymi pod względem ilościowym, jakościowym i kosztowym aktywami oraz 
kompetencjami poszczególnych uczestników, odpowiednim przepływem danych, 
informacji i wiedzy między nimi (wspomagane właściwymi narzędziami i środkami 
IT) oraz partnerskimi relacjami kooperantów nacechowanymi wzajemną lojalnością 
i zaufaniem. Zasadniczo w strukturze organizacji wirtualnej (oprócz jej klien-
ta/klientów) można wyróżnić następujące podmioty: 

 integratora – który opracowuje strategię organizacji i funkcjonowania OW 
(pełni funkcję centrum strategicznego), dobiera do współdziałania podmio-
ty kooperujące i koordynuje ich prace, odpowiada za całokształt zadań 
związanych z obsługą odbiorcy (pozyskanie produktu wytworzonego przez 
OW i dostarczenie go do odbiorcy) oraz rozlicza ogół transakcji finanso-
wych; 

 podmioty kooperujące – które dobierane są przez integratora według posia-
danych specjalizacji i kompetencji oraz relacji cena–jakość posiadanych 

                                                 
1  D. Dziembek, Atrybuty organizacji wirtualnej, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, 

red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009. 
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zasobów, a ich liczba uzależniona jest wyłącznie od specyfiki realizowane-
go celu gospodarczego (zlecenia klienta). 

 Z racji, że organizacja wirtualna, w odróżnieniu od organizacji tradycyjnych, 
nie posiada własnych składników materialnych, krytyczną rolę odgrywają w niej 
zasoby niematerialne (głównie wiedza), którymi należy odpowiednio zarządzać. 
W literaturze przez wiedzę rozumie się ogół wiadomości i umiejętności wykorzy-
stywanych przez jednostki do rozwiązywania problemów, obejmujących zarówno 
elementy teoretyczne, jak i praktyczne, ogólne zasady i szczegółowe wskazówki 
postępowania2. We współczesnej gospodarce (określanej często jako gospodarka 
oparta na wiedzy) to właśnie wiedza zaczyna odgrywać dominującą rolę, zajmując 
miejsce tradycyjnych czynników wytwórczych, takich jak kapitał, praca, ziemia. 
Obecnie wiedza staje się strategicznym aktywem, na bazie którego współczesne 
organizacje (zarówno tradycyjne, jak i wirtualne) budują swoją pozycję rynkową 
i dzięki któremu osiągają przewagę konkurencyjną. Zarządzanie wiedzą w literatu-
rze jest określane jako proces, dzięki któremu organizacja generuje bogactwo na 
podstawie swych intelektualnych lub opartych na wiedzy aktywach organizacyj-
nych3. W organizacji wirtualnej zarządzanie wiedzą jest to zorganizowany i syste-
matycznie rozwijany proces, który ma na celu właściwe zespalanie ogółu umiejęt-
ności, doświadczenia, wartości i zasobów informacyjnych posiadanych przez inte-
gratora oraz podmioty kooperujące, umożliwiający przede wszystkim:  

 dynamiczne i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia, 
a w szczególności szybką identyfikację i wykorzystanie pojawiających się 
szans (pozyskiwanie zleceń) oraz błyskawiczną minimalizację dostrzeżo-
nych zagrożeń; 

 generowanie wartości dla klienta (wysoka skuteczność, jakość i efektyw-
ność procesów gospodarczych umożliwia zarówno generowanie doskonal-
szych, innowacyjnych, jak i „wiedzochłonnych” produktów);  

 skuteczne osiąganie wyznaczonych celów oraz właściwe zarządzanie bie-
żącą działalnością OW (np. prawidłowa realizacja zaplanowanej strategii 
biznesowej, lepsza komunikacja i szybkie podejmowanie właściwych de-
cyzji, optymalna konfiguracja zasobów niezbędnych do wykonania zlece-
nia, skracanie cyklu tworzenia produktu, unikanie powielania błędów, wyż-
sza zyskowność, zmniejszanie ryzyka gospodarowania i w efekcie maksy-
malizacja korzyści ekonomicznych itp.); 

 uczenie się partnerów tworzących OW (doskonalenie kluczowych kompe-
tencji i rozwój nowych umiejętności) poprawiających zarówno własną po-
zycję rynkową, jak i potencjał całej organizacji wirtualnej. 

                                                 
2  Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004. 
3  Bukowitz W.R, Wiliams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, 

Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow-London 1999, s. 2.  
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 W strukturze organizacji wirtualnej odpowiedzialnym podmiotem za zarzą-
dzanie wiedzą jest integrator. Jego zadaniem jest stworzenie kompleksowych roz-
wiązań organizacyjno-technologicznych umożliwiających sprawny dostęp do od-
powiednich pod względem formy i treści zasobów wiedzy dla ogółu podmiotów 
współpracujących ze sobą w organizacji wirtualnej. Ponadto zarządzanie wiedzą 
realizowane przez integratora ma na celu świadomą i produktywną absorpcję, kody-
fikację, generowanie i dyfuzję wiedzy we wszystkich obszarach działalności orga-
nizacji wirtualnej. Nakłady na planowanie i organizowanie zarządzania wiedzą  
w OW oraz sterowanie nim i monitorowanie go wynikają głównie ze specyfiki 
organizacji wirtualnej (głównie złożoności produktu dedykowanego dla klien-
ta/klientów oraz okresu współpracy partnerów w ramach OW). Rdzeń zarządzania 
wiedzą w OW tworzy kilka kluczowych elementów składowych, tj. celów i strate-
gii, struktury i procesów, zasobów ludzkich i kultury oraz technologii. Powyższe 
składowe zarządzania wiedzą (chociaż odmiennie projektowane i realizowane) 
występują w każdej OW, wzajemnie na siebie wpływając i w rezultacie łącznie 
decydując o sprawności, elastyczności i efektywności organizacji wirtualnej.  
 
 
2. Zasadnicze strategie zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej 
 
 Wiedza staje się newralgicznym zasobem niematerialnym dla ogółu realizo-
wanych procesów gospodarczych zachodzących w różnych fazach cyklu życia or-
ganizacji wirtualnej. W efekcie imperatywem dla integratora OW jest powiązanie 
problematyki zarządzania wiedzą z całościowym zarządzaniem organizacją wirtu-
alną. Jedną z ważniejszych problematyk, którym integrator winien poświęcić dużo 
uwagi, jest wybór odpowiedniej strategii w zakresie zarządzania wiedzą w organi-
zacji wirtualnej. 
 Zasadniczo strategia zarządzania wiedzą w OW powinna wynikać z ogólnej 
strategii organizacji wirtualnej, definiując jej metody działania w zakresie pozyska-
nia, upowszechnienia i wykorzystywania wiedzy, aby zrealizować ściśle zdefinio-
wane cele gospodarcze i elastycznie adaptować się do dynamicznych zmian otocze-
nia biznesowego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka podstawowych stra-
tegii zarządzania wiedzą, które można odnieść do OW. Zostały one przedstawione 
w tabeli 1. 
 Specyfika danej organizacji wirtualnej każdorazowo warunkuje wybór kon-
kretnej strategii zarządzania wiedzą, przy czym celowe może okazać się łączenie 
przedstawionych wyżej strategii i zastosowanie podejścia hybrydowego. Z zapre-
zentowanych głównych ujęć strategii zarządzania wiedzą najczęściej omawiane  
i dyskutowane w literaturze przedmiotu są strategie: kodyfikacji i personalizacji, 
dlatego zostaną szerzej omówione w dalszej części artykułu.  
  



Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej 55

Tabela 1 
 

Charakterystyka głównych strategii zarządzania wiedzą w odniesieniu do OW 
 

Główne strategie zarządzania wiedzą w OW 
Strategia tworzenia, transferu i ochrony wiedzy (J.M. Bloodgood, W.D. Salisbury) 

W strategii tworzenia dąży się do generowania wiedzy w OW użytecznej przy wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań i dynamicznym uczeniu się kooperantów i organizacji wirtualnej 
jako całości. Integrator promuje podejmowanie różnorodnych inicjatyw mających na celu 
aktywizację badań i eksperymentowania, progres kreatywności oraz rozwój motywacji partne-
rów tworzących OW do zdobywania nowej wiedzy. Strategia transferu przyjęta przez integra-
tora jest skoncentrowana na zdobyciu wiedzy z otoczenia (np. instytutów naukowo-
badawczych lub innowacyjnych podmiotów), właściwym jej zorganizowaniu i dyfuzji pomię-
dzy partnerami skupionymi w organizacji wirtualnej, którzy będą mogli ją właściwie zastoso-
wać do realizacji powierzonych zadań oraz w produktach/usługach oferowanych przez OW. 
Strategia ochrony skupia się na zabezpieczeniu przez integratora pozyskanej i zgromadzonej 
wiedzy OW, w celu późniejszego wykorzystania i zapobiegania nieautoryzowanym zmianom 
oraz wyciekom, a także przemieszczania się wiedzy do nieupoważnionych organizacji. 

Strategia wpływania, rozszerzania, przywłaszczania i sondowania wiedzy  
(G. Krogh, I. Nonaka, M. Aben) 

W strategii wpływania nacisk kładziony jest na gromadzenie i zachowywanie wiedzy (szcze-
gólnie tej opisującej błędy i niepowodzenia projektów), a następnie transfer wiedzy pomiędzy 
partnerami OW. Kooperanci funkcjonujący w ramach OW mogą rozwiązywać swoje problemy 
na podstawie analizy wiedzy wcześniej zgromadzonej i udokumentowanej. Strategia rozsze-
rzania polega na tworzeniu nowej wiedzy i rozwijaniu wiedzy już posiadanej przez kooperan-
tów tworzących OW (np. w laboratoriach badawczych, wspólnoty praktyków, grupowe spo-
tkania i szkolenia), co w efekcie powinno sprzyjać tworzeniu innowacyjnych rozwiązań  
w ramach organizacji wirtualnej. W strategii przywłaszczania integrator koncentruje się na 
absorpcji nowych zasobów wiedzy z różnych źródeł zewnętrznych (tj. spoza dotychczasowych 
partnerów zaangażowanych w OW) w celu stworzenia nowych lub doskonalenia już istnieją-
cych aktywów wiedzy. Odbywać się to może poprzez różnego rodzaju porozumienia, np. alian-
se strategiczne, fuzje, przejęcia itp. Strategia sondowania polega na wytwarzaniu całkowicie 
nowej wiedzy poprzez pracę zespołową. Integrator OW może inicjować i aktywizować zespoły 
partnerów zaangażowanych w działalność organizacji wirtualnej, które cechują się samoorga-
nizacją i samosterowaniem w rozwijaniu nowej wiedzy, która może stać się bazą dla różnego 
rodzaju innowacji. 

Strategia kompleksowego zarządzania wiedzą, strategie transferu wiedzy i kształtowania naj-
lepszych praktyk, strategie zarządzania wiedzą o klientach, strategie zarządzania aktywami 

intelektualnymi, strategie innowacji i kreowania wiedzy (P. R. Gamble, J. Blackwell) 
W strategii kompleksowego zarządzania wiedzą integrator skupia się na sprawnym i skutecz-
nym generowaniu, pozyskiwaniu, współdzieleniu i wykorzystaniu wiedzy przez partnerów 
OW. W konsekwencji strategia ta powinna wpływać na doskonalenie zarówno kompetencji 
partnerów organizacji wirtualnej, jak i zwiększyć wartość oferowanych produktów i usług oraz 
ulepszyć stosowane technologie. W strategii transferu wiedzy i kształtowania najlepszych 
praktyk integrator podejmuje się systematycznego działania na rzecz pozyskania, organizowa-
nia, restrukturyzacji i magazynowania wiedzy dla rozwoju potencjału OW i jej efektywnego 
wykorzystania dla realizacji zlecenia klienta. W strategii tej akcentuje się rolę pracy zespoło-
wej, związków międzyludzkich i powiązań sieciowych (w tym centrów dobrych praktyk, sto-
warzyszeń praktyków) jako krytycznych elementów prawidłowego transferu i upowszechniania 
wiedzy w OW. W strategii zarządzania wiedzą o klientach integrator bazuje na systematycz-
nym gromadzeniu, rozszerzaniu i przekazywaniu wiedzy odnośnie do motywacji i zachowań 
istniejących lub potencjalnych odbiorców produktów i usług oferowanych przez OW. Strategia 
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zarządzania aktywami intelektualnymi koncentruje się na właściwej identyfikacji, pozyskaniu  
i zorganizowaniu, ocenie i doskonaleniu oraz kształtowaniu wartości rynkowej takich aktywów 
wiedzy w OW, jak patenty, know-how, prawa autorskie, licencje, relacje z klientami, franchi-
sing. W strategii innowacji i kreowania wiedzy front działań dotyczy generowania nowej wie-
dzy i kreowania innowacji na bazie własnych zasobów należących do ogółu kooperantów 
zaangażowanych w OW i zainteresowanych rozwijaniem działalności badawczo-rozwojowej. 

Strategia kodyfikacji i personalizacji (M.T. Hansen, N. Nohria, T. Tierney) 
W strategii kodyfikacji (skoncentrowanej na wiedzy jawnej) integrator dąży do zgromadzenia 
i przechowywania niezbędnych zasobów wiedzy w postaci różnorodnych baz (np. baz danych, 
baz dokumentów, baz wiedzy), które gwarantują łatwy i szybki dostęp do nich każdemu 
uprawnionemu podmiotowi kooperującemu, zaangażowanemu w działalność OW. Decydując 
się na strategię personalizacji (skoncentrowanej na wiedzy ukrytej), integrator zakłada tworze-
nie warunków do rozwoju formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy podmiotami ko-
operującymi w ramach OW, które w bezpośredni sposób mogą wymieniać między sobą infor-
macje i wiedzę.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu. 
 
 
3. Strategia kodyfikacji i personalizacji wiedzy w organizacji wirtualnej 
 
 W organizacji wirtualnej mogą być stosowane różne podejścia odnośnie do 
strategii zarządzania wiedzą. Badania praktyk zarządzania wiedzą w firmach kon-
sultingowych (które bardzo często zawiązują organizacje wirtualne) wykazały, że 
stosowane są dwa odmienne podejścia do zarządzania wiedzą: strategia kodyfikacji 
(codification strategy) i strategia personalizacji (personalization strategy)4. 
 Integrator zainteresowany realizacją danej strategii zarządzania wiedzą  
w organizacji wirtualnej musi być świadomy ich odmienności i głównych własno-
ści. Główne założenia strategii kodyfikacji i personalizacji wiedzy w OW przedsta-
wiono w tabeli 2. 
 
  

                                                 
4  Hansen M.T, Nohria N., Tierney T., What’s your strategy for managing knowledge?, 

Harvard Business Review, March–April 1999. 
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Tabela 2 
 

Główne założenia strategii kodyfikacji i personalizacji wiedzy w OW 
 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Hansen M.T., N. Nohria, T. Tierney, What’s 

your strategy for managing knowledge?, Harvard Business Review, March–April 
1999. 

Założenia strategii kodyfikacji w OW Założenia strategii personalizacji w OW 
 ukierunkowanie na wiedzę jawną, celem 

jest dążenie do kodowania i przechowy-
wania jak największej ilości użytecznych 
zasobów wiedzy w wersji elektronicznej,  

 system zarządzania wiedzą w OW ma 
charakter scentralizowany (tworzony od-
górnie przez integratora) i dedykowany 
jest głównie dla wspomagania współpra-
cy podmiotów kooperujących,  

 znaczne nakłady inwestycyjne na IT, 
 konieczność zastosowania odpowiednich 

rozwiązań teleinformatycznych (opro-
gramowania i baz danych, sprzętu, sieci 
komputerowych) gromadzących zasoby 
wiedzy i udostępniających je uczestnikom 
OW oraz ich profesjonalizm w zakresie 
posługiwania się narzędziami i środkami 
technologii informacyjnej, 

 łatwość dostępu do odpowiednich pod 
względem treści i formy elektronicznych 
zasobów wiedzy dla uprawnionych pod-
miotów kooperujących w ramach OW, 

 możliwość wielokrotnego wykorzystania 
zgromadzonych zasobów wiedzy (rapor-
tów, ekspertyz, opracowań, instrukcji, 
najlepszych praktyk) przez podmioty ko-
operujące OW, 

 konieczność systematycznego gromadze-
nia i aktualizowania istotnych zasobów 
związanych z działalnością w OW przez 
jej uczestników (np. wzbogacanie istnie-
jących zasobów wiedzy o własne prze-
myślenia, doświadczenia i pomysły), 

 celowość i intensyfikacja wykorzystywa-
nia przez podmioty kooperujące wcze-
śniej zebranych i zapisanych zasobów 
wiedzy związanych z działalnością OW 
do rozwiązywania problemów pojawiają-
cych się trakcie indywidualnego i zespo-
łowego wykonywania zadań 

 ukierunkowanie na wiedzę niejawną, 
celem jest przekazywanie i współdzielenie 
wiedzy między partnerami OW w bezpo-
średnim kontakcie, 

 system zarządzania wiedzą w OW ma 
charakter zdecentralizowany, inspirowany 
przez integratora, ale tworzony i rozwija-
ny samodzielnie przez zainteresowane 
podmioty kooperujące tworzące OW,  

 niewysokie nakłady inwestycyjne na IT,  
 rozwiązania teleinformatyczne są stoso-

wane, ale głównie do wspierania komuni-
kacji i współpracy pomiędzy uczestnikami 
OW oraz do informowania o lokalizacji 
podmiotów posiadających wymagane za-
soby wiedzy, od partnerów OW nie wy-
maga się wysokich kompetencji w posłu-
giwaniu się narzędziami i środkami IT,  

 znacznie ograniczona (minimalna) liczba 
elektronicznych zasobów wiedzy prze-
znaczonych dla partnerów OW,  

 w zasadzie kooperanci zgrupowani w OW 
nie korzystają z wcześniej utworzonych 
elektronicznych zasobów wiedzy, bowiem 
każde nowe zlecenie klienta wymaga zin-
dywidualizowanego i unikalnego podej-
ścia, różniącego się od wcześniej realizo-
wanych, 

 uczestnicy OW koncentrują się głównie 
na wspólnym tworzeniu nowych, innowa-
cyjnych rozwiązań, a nie na korzystaniu  
z dorobku i zasobów wiedzy wcześniej 
zrealizowanych projektów, 

 główny nacisk kładziony jest na współ-
dzielenie wiedzy pomiędzy podmiotami 
kooperującymi (często stosowany jest 
mentoring lub coaching) oraz pozyskiwa-
nie przez partnerów OW nowej wiedzy, 
kluczowej dla realizacji zadań i tworzenia 
wartości dla klienta. 
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 Strategia kodyfikacji wiedzy może być ciekawą opcją dla OW w przypadku 
znacznego rozproszenia geograficznego podmiotów kooperujących (również  
w skali globalnej) i względnie ustandaryzowanego produktu/usługi dla klienta. 
Stworzenie przez integratora scentralizowanego systemu informatycznego wspo-
magającego zarządzanie zasobami wiedzy w ramach strategii kodyfikacji może 
wpłynąć na redukcję czasu i zmniejszenie kosztów związanych z pozyskaniem, 
współdzieleniem i wykorzystaniem wiedzy niezbędnej do wykonania powierzonych 
prac w ramach OW. Ponadto możliwe jest zmniejszenie ilości błędów popełnianych 
przez podmioty kooperujące przy realizacji powierzonych zadań, szybsze podej-
mowanie decyzji i wprowadzanie niezbędnych zmian w realizowanych procesach, 
możliwy jest także rozwój kompetencji i zdolności uczenia się partnerów, co po-
winno przyczynić się do poprawienia skuteczności i efektywności działań zarówno 
poszczególnych uczestników, jak i organizacji wirtualnej jako całości. Ważnym 
efektem implementacji strategii kodyfikacji w OW jest również częściowa redukcja 
strat wiedzy wynikająca z rotacji podmiotów kooperujących, ponieważ regularne  
i konsekwentne magazynowanie wiedzy sprzyja jej późniejszemu odtworzeniu  
i przyswojeniu przez wszystkich kooperantów w OW. Należy jednak podkreślić, że 
strategia kodyfikacji wiedzy w OW, oprócz systemu informatycznego, wymaga 
również stworzenia przez integratora odpowiedniego klimatu współpracy i zaufania 
pomiędzy ogółem podmiotów kooperujących oraz stałego ich motywowania  
w gromadzeniu, doskonaleniu i wykorzystywaniu zapisanej w wersji elektronicznej 
wiedzy. 
 Strategia personalizacji jest ciekawą propozycją dla organizacji wirtualnych, 
które dostarczają niepowtarzalny i ściśle dostosowany do potrzeb klienta pro-
dukt/usługę. Integrator nie podejmuje się w tym przypadku tworzenia informatycz-
nej platformy wiedzy, gdyż z jednej strony główny nacisk kładziony jest na gene-
rowanie nowej wiedzy (rozwój własny podmiotów kooperujących) i bezpośrednią, 
interpersonalną współpracę uczestników OW, z drugiej z kolei strony zasoby wie-
dzy partnerów OW tworzących innowacyjne rozwiązania trudniej jest kodyfikować. 
W strategii personalizacji zakłada się, że wiedza jest ściśle związana z podmiotem  
i w efekcie ważnym działaniem integratora powinno być tworzenie właściwych 
warunków do nawiązywania komunikacji i zespołowej współpracy oraz do przeła-
mywania barier związanych ze współdzieleniem wiedzy przez partnerów OW  
w celu sprawniejszego i lepszego jakościowo wykonawstwa powierzonych prac 
oraz wytworzenia innowacyjnego produktu dla klienta. Promowanie innowacyjno-
ści zmusza partnerów OW do eksperymentowania i stosowania niekonwencjonal-
nych rozwiązań, co może skutkować pojawieniem się niespodziewanych kosztów 
działalności OW. Należy mieć również świadomość znacznych konsekwencji  
w związku z nagłymi rotacjami partnerów w organizacji wirtualnej, ponieważ straty 
wiedzy niejawnej powstałe z chwilą opuszczenia danego podmiotu kooperującego 
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OW mogą być bardzo trudne do szybkiego uzupełnienia i mogą utrudnić osiągnię-
cie zakładanego celu. 
 Głównym celem strategii kodyfikacji powinno być systematyczne gromadze-
nie i porządkowanie cyfrowych zasobów wiedzy (tworzenie swoistej „pamięci or-
ganizacyjnej” OW) wspierających procesy uczenia się zarówno indywidualnych 
członków OW, wyodrębnionych zespołów powołanych w OW dla realizacji danego 
projektu/procesu, jak i wszystkich członków organizacji wirtualnej. Koniecznością 
staje się opracowanie przez integratora różnych procedur (np. dotyczących prze-
chowywania zasobów wiedzy w OW) i dobór właściwych narzędzi teleinforma-
tycznych. Kodyfikacja wiedzy nie musi dotyczyć wyłącznie zagadnień związanych 
z bieżącą działalnością OW, takich jak identyfikacja szans rynkowych, formowanie, 
realizacja, doskonalenie, rozwiązanie lub rekonfiguracja, ale może dotyczyć rów-
nież zasobów wiedzy, które mogą być przydatne w przyszłości (np. dokumentacja 
projektowa, podpisane umowy o współpracy, ankiety dotyczące zadowolenia klien-
ta/klientów i mierzące poziom satysfakcji klientów, kontrakty o zatrudnieniu, do-
kumentacja technologiczna, wytworzone produkty wraz z cechami i parametrami 
technologicznymi, raporty specjalistów i ekspertów, efektywność OW w stosunku 
do innych OW lub organizacji tradycyjnych, skuteczność wykorzystania IT, wnio-
ski na przyszłość, przyczyny sukcesów i porażek OW itp.). Zgromadzone w archi-
wach zasoby wiedzy należy również poddawać weryfikacji, aby zapobiec zjawisku 
nieprzydatności wiedzy i braku zaufania uczestników OW do jej treści. Warto pod-
kreślić, że strategia kodyfikacji może utrudniać dynamikę funkcjonowania OW, 
a zadaniem integratora jest znalezienie „złotego środka” pomiędzy formalizacją 
procedur w organizacji wirtualnej a jej elastycznością i zmiennością. Ważną kwe-
stią w strategii kodyfikacji jest właściwa ochrona zgromadzonych zasobów wiedzy 
(np. zabezpieczenia organizacyjne, administracyjne, prawne i informatyczne), 
utrudniająca osobom postronnym, np. konkurentom, dostęp lub nieuprawnioną 
modyfikację.  
 Inne cele stawia sobie strategia personalizacji, ponieważ nie tworzy elektro-
nicznych repozytoriów wiedzy, lecz koncentruje się na aktywizacji interpersonal-
nych kontaktów między profesjonalnymi partnerami OW i bezpośredniej wymianie 
wiedzy (tworzenie swoistej „sieci powiązań” w OW). Wszelkie narzędzia i środki 
IT (np. wideokonferencje) mają za zadanie jedynie harmonizować współpracę za-
chodzącą między podmiotami kooperującymi w ramach OW i wspierać twórcze 
myślenie. Zadaniem integratora jest mniej lub bardziej aktywnie wspierać niefor-
malne kontakty i dyskusje uczestników OW, aby transfer i wymiana wiedzy między 
nimi wpływały na osiągnięcie celów organizacji.  
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Podsumowanie 
 
  Zasadniczo specyfika organizacji wirtualnej (liczba podmiotów, okres współ-
pracy, zaufanie między kooperantami, kultura organizacyjna) oraz złożoność pro-
duktu i wymagania klienta determinują wybór dominującej strategii zarządzania 
wiedzą. Należy podkreślić, że koncentracja na jednej strategii (np. kodyfikacji wie-
dzy) nie powinna skutkować całkowitym odrzuceniem drugiego podejścia (tj. stra-
tegii personalizacji). W efekcie wybór jednej głównej strategii zarządzania wiedzą, 
implikuje konieczność zastosowania pozostałej strategii jako dopełniającej (kom-
plementarnej). W niektórych przypadkach celowe może okazać się również łącze-
nie propozycji działań zawartych w kilku strategiach zarządzania wiedzą i zastoso-
wanie podejścia hybrydowego. Problemem integratora i ogółu podmiotów kooperu-
jących jest wyznaczenie właściwych proporcji zastosowanych strategii zarządzania 
wiedzą po to, by jak najlepiej wypełnić potrzeby klienta i zwiększać potencjał inte-
lektualny uczestników organizacji wirtualnej. 
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THE OUTLINE OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY  
IN THE VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 
 The virtual organization is a form of cooperation of subjects directed at achieve-
ment of mutual goal, in which the significant role is played by the area of knowledge 
management. In the article, in the introduction was briefly discussed the notion of 
knowledge management in the virtual organizations . Then briefly were discussed main 
strategies of knowledge management in virtual organization with particular reference to 
the strategy of codification and the personalization.  
 

Translated by Damian Dziembek 
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RENESANS BADAŃ STRUMIENI INFORMACYJNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Badania ilościowe problematyki społeczeństwa informacyjnego (SI) to obszar 
immanentnie złożony, wieloaspektowy i dynamiczny. Płynność granic badanej 
problematyki i jej ciągła zmienność były i są powodem istotnych problemów, po-
cząwszy od pierwszych badań aż do dnia dzisiejszego. Pomimo półwiecznej już 
historii trudno jest stwierdzić istotny postęp w zakresie metodyk czy nowych kon-
cepcji badawczych. Badania współczesne są raczej kontynuacją prac pionierów 
(rysunek 1). Podstawowe trudności pozostają w większości nadal nierozwiązane. 
 

 
 

Rys. 1. Pochodzenie współczesnych badań ilościowych SI 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dominującym podejściem jest zliczanie produktów i usług informacyjnych 
oraz ich konsumentów. Podejście takie wynika z uwarunkowań historycznych, 
wywodzi się z tradycyjnych statystyk telekomunikacyjnych, japońskiej koncepcji 
Indeksu Informacyjnego i koncepcji sektora informacyjnego Machlupa i Porata. 
Ograniczenia takiego nastawienia stają się coraz bardziej oczywiste. Niewykorzy-
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staną szansą badań ilościowych SI stała się natomiast koncepcja strumieni informa-
cyjnych.  

Artykuł ten przedstawia początki tego typu badań, jak i dzisiejsze próby ich 
kontynuacji. 
 
 
1. Koncepcja strumieni informacyjnych 
 
 Japońskie badania problematyki społeczeństwa informacyjnego sięgają po-
czątków lat 60. XX wieku. W 1968 roku RITE1 zaproponował dwie koncepcje: 
wskaźnika informacyjnego i indeksu informacyjnego2. Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia konstrukcja obu narzędzi może wydawać się dość naiwna, jednak odegrały 
one istotną rolę. Duff, choć określa oba te narzędzia jako mało przekonywające 
próby badawcze, podkreśla, że umożliwiły one „herkulesowe zadanie całościowej 
kwantyfikacji »zinformacjonalizowania« społeczeństwa japońskiego”3 – tak określa 
on najważniejsze osiągniecie szkoły japońskiej – pomiar wielkości strumieni infor-
macyjnych. 
 W roku 1969 Information Study Group przedstawiła nową koncepcję pomiaru 
SI. Celem było badanie informacji jako jednego z czynników produkcji, za pomocą 
analizy podażowo-popytowej, oraz przedstawienie ilości oferowanej i zużywanej 
informacji dla głównych kanałów informacyjnych. Był to unikalny, w skali świato-
wej4, pomiar ilości informacji przesyłanych we wszystkich mediach. 
 Największym problemem, na jaki natknęli się autorzy, było sprowadzenie 
występującej w różnych postaciach (obraz, słowo mówione, druk itp.) informacji do 
wspólnego, dającego się łatwo skwantyfikować i ekonomicznie wycenić, mianow-
nika. W pierwszych badaniach próbowano wykorzystać rozwiązanie najbardziej 
oczywiste – bit. Jednak nieusuwalne ówcześnie problemy przeliczeniowe zadecy-
dowały o tym, że w kolejnych edycjach badań zdecydowano się na słowo jako jed-
nostkę miary informacji5.  
 Badania te zostały przejęte przez japońskie Ministerstwo Poczty i Telekomu-
nikacji, które począwszy od 1975 roku, regularnie publikowało ich wyniki pod 

                                                 
1  Research Institute of Telecommunications and Economic,s http://www.fmmc.or.jp/ 

rite/english/index.html (16.11.2009). 
2  Por. M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomia-

ru, SGH, Warszawa 2011, s. 77–83. 
3  A. S. Duff, Information society studies, Routledge, London 2000, s. 73. 
4  T. Akiyama, The Continued Growth of Text Information, From an Analysis of Infor-

mation Flow Censuses Taken during the Past Twenty Years, w: „Keio Communication Review” 
2003, No. 25, s. 78. 

5  A. S. Duff, op. cit., s. 78. 
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nazwą Information Flow Census (IFC)6. W ciągu 25 lat kontynuacji badania te,  
w wyniku licznych reorganizacji, przejmowane były przez kolejne organy admini-
stracji, a potem przez prywatny instytut badawczy – Mitsui Joho Kaihatsu7. Zebrane 
w tym czasie dane, wraz ze stosunkowo stabilną metodyką8, umożliwiają analizę 
zmian w wielkościach strumieni informacyjnych w ujęciu historycznym. 
 Zbadano wielkości strumieni informacyjnych przepływających w 14 kanałach 
informacyjnych, takich jak, telefon, dalekopis, komputer, telefaks, radio, telewizja, 
listy pocztowe, gazety i czasopisma, książki, płyty i kasety muzyczne, komunikacja 
interpersonalna poza mieszkaniem, oświata i wychowanie w placówkach dydak-
tycznych, oświata i wychowanie poza placówkami dydaktycznymi, filmy kinowe. 
Oszacowano, iż poprzez tych 15 kanałów przepływa około 99 proc. wielkości stru-
mienia informacyjnego9. 
 W trakcie badań empirycznych ustalono wskaźniki przeliczeniowe, pozwala-
jące na liczbowe wyrażenie, w słowach, ilości informacji przesyłanych w poszcze-
gólnych kanałach. I tak, przekaz radiowy i telefoniczny oraz śpiew i muzykę oce-
niono na 120 słów na minutę, nieruchomy obraz ma wartość 80 słów, przekaz tele-
wizyjny czarno-biały – 920, a kolorowy – 132010.  
 Koncepcja IFC była ważną próbą skwantyfikowania pojęcia społeczeństwa 
informacyjnego. Umożliwiła ona, po raz pierwszy, ilościowe określenie takich po-
jęć, jak eksplozja informacyjna czy zatrucie informacyjne. Jej poważną wadą była 
rozbudowana, skomplikowana i kosztowna metodyka. Stało się to prawdopodobnie 
największą barierą w popularyzacji tego interesującego i obiecującego podejścia. 
Uzasadniona wydaje się opinia, że koncepcja strumieni informacyjnych stała się 
niewykorzystaną szansą badań SI. Jej powszechne (a nie ograniczone w praktyce 
tylko do Japonii) stosowanie pozwoliłoby wyzwolić się z, dominującego od ponad 
czterech dekad, podejścia koncentrującego się na zliczaniu poszczególnych technik 
informacyjnych i ich abonentów. IFC proponował rozwiązanie bardziej dojrzałe  
i lepiej opisujące fenomen społeczeństwa informacyjnego. Koncentrował się na 
ilości wytwarzanej, przesyłanej, przetwarzanej i wykorzystywanej informacji.  
A przecież badany fenomen to społeczeństwo informacyjne, a nie społeczeństwo 
telefoniczno-komórkowo-komputerowo-internetowe. Metodyka IFC wymagała 
zapewne modyfikacji i uproszczeń, jednak wysiłek taki byłby opłacalny. Badanie 
ilości informacji, a nie liczby urządzeń informacyjnych i ich użytkowników przy-

                                                 
6  Por. M. Hensel, Die Informationsgesellschaft. Neuere Ansaetze zur Analyse eines 

Schlagwortes, Verlag Reinhard Fischer, Muenchen 1990, s. 62; T. Akiyama, op. cit. 
7  T. Akiyama, op. cit., s. 88. 
8  Metodyka badań została istotnie zmieniona w 1980 roku (T. Akiyama, op. cit., s. 78).  

O metodyce badań IFC porównaj także: D. T. Dziuba, Metody ekonomiki sektora informacyjnego, 
Difin, Warszawa 2007, s. 119–123. 

9  M. Hensel, op. cit, s. 64 
10  Ibidem, s. 66. 
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służyłoby się badaniom SI, zwiększając ich powagę i znaczenie. Duff11 w swej 
wyczerpującej analizie stanu badań w zakresie społeczeństwa informacyjnego wy-
różnia koncepcje strumieni informacyjnych jako jeden z czterech głównych kierun-
ków badawczych i nie ukrywa sympatii do tego kierunku, ubolewając nad jego 
małą popularnością i praktycznym zarzuceniem jego dokonań w dalszym rozwoju 
badań nad SI. Uważa go za zmarnowaną szansę. Krytycznie za to odnosi się do 
koncepcji sektora informacyjnego (Machlup i Porat), obwiniając je o zdominowanie 
badań nad SI. W wyniku tej dominacji praktycznie zapomniana koncepcja IFC nie 
została należycie wykorzystana, choć to właśnie ona oferowała możliwość pełniej-
szego i dojrzalszego analizowania fenomenu SI. Pewne nadzieje na renesans tego 
podejścia wiązać można z badaniami omówionymi w dalszej części artykułu. 
 
 
2. Współczesne badania ilości informacji 
 
 Badania wykorzystujące ideę pomiaru ilości informacji nie przebiły się, nie-
stety, do głównego nurtu badań ilościowych SI. Warto jednak zauważyć kilka prób 
badawczych, które pojawiły się w ostatnich latach. W odróżnieniu od badań IFC 
badania współczesne używają najbardziej oczywistej miary – bajtu. 
 Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley zespół pod kierunkiem Lymana 
i Variana dwukrotnie prowadził badania ilości informacji12. Badania te – How 
Much Information? 200013 i How Much Information? 200314 – miały na celu okre-
ślenie ilości tworzonej na świecie informacji odpowiednio w roku 1999 i 2002. Ich 
swoistą kontynuacją był, przeprowadzone w 2009 na Uniwersytecie Kalifornijskim 
w San Dieg, przez zespół pod kierownictwem Bohna i Shorta badania: How Much 
Information? 2009 Report on American Consumers15.  
 Pomimo takich samych tytułów badania te znacząco się różnią. Badania  
z Berkeley mierzyły ilość nowo stworzonej informacji i miały aspiracje globalne. 
Praca z San Diego traktuje informację jako przepływ danych dostarczanych do 
odbiorców i dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. 

                                                 
11  A.S. Duff, op. cit. 
12  Choć prawie wszystkie omówione poniżej badania posługują się pojęciem informacji, to 

należy jednak zaznaczyć, że de facto badają one ilość tworzonych, przesyłanych czy przetwarza-
nych danych. Pojecie informacji jest tu prawdopodobnie nadużywane ze względu na jego większą 
atrakcyjność medialną. Można zresztą zauważyć, że uwaga ta odnosi się do wielu innych prac 
dotyczących problematyki SI, także tej. Trudno jednak wyobrazić sobie dyskurs społeczny  
o rozwoju społeczeństwa danych. 

13  http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/ (24.02.2011). 
14  http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/(24.02.2011). 
15  R. E. Bohn, J. E. Short, How Much Information? 2009. Report on American Consumers, 

Global Information Industry Center University of California, San Diego, La Jolla 2009; 
http://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo.php (24.02.2011). 
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 Firma konsultingowa International Data Corporation (IDC) prowadzi od 2007 
roku badania przyrostu ilości danych w postaci cyfrowej16. W 2007 roku 
opublikowała raport pod tytułem The Expanding Digital Universe17, w 2008 jego 
aktualizację, The Diverse and Exploding Digital Universe18, oraz w 2009 – As the 
Economy Contracts, the Digital Universe Expands19. IDC nie podaje jednak szcze-
gółów metodyki swego badania, wydaje się, że istotną ich rolą jest funkcja marke-
tingowa20.  
 
 
3. Badania Hilbert i López 
 
 Na początku 2011 roku Hilbert i López, z Uniwersytetu Południowej Kalifor-
nii, opublikowali w „Science Express” artykuł The World's Technological Capacity 
to Store, Communicate, and Compute Information21. Celem badań było oszacowa-
nie potencjału światowej infrastruktury technicznej w zakresie zapisu, przesyłu  
i przetwarzania informacji. Analizowanych było 60 analogowych i cyfrowych tech-
nik służących do tych celów, w okresie od 1986 do 2007 roku. 
 W 2007 roku ludzkość była w stanie zapisać 2,9 × 1020 bajtów (295 exabaj-
tów) danych (rysunek 2). Potencjał technik przesyłu danych wynosił 2×1021 bajtów 
(2 zettabajty) (rysunek 3). Światowa moc obliczeniowa komputerów ogólnego 
przeznaczenia sięgnęła 6,4×1018 instrukcji na sekundę (rysunek 4). W analizowa-
nym okresie światowa moc obliczeniowa rosła najszybciej – rocznie w tempie 58%. 
Tempo wzrostu komunikacji dwukierunkowej wyniosło 28% rocznie, a możliwości 
zapisu danych 23% rocznie. Najniższe tempo wzrostu – 6%, odnotowały systemy 
komunikacji rozsiewczej.  
 

                                                 
16  http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm (25.02.2011). 
17  IDC, The Expanding Digital Universe. A Forecast of Worldwide Information Growth 

Through 2010, International Data Corporation (IDC), Framingham 2007. 
18  IDC, The Diverse and Exploding Digital Universe. An Updated Forecast of Worldwide 

Information Growth Through 2011, International Data Corporation (IDC), Framingham 2008. 
19  IDC, As the Economy Contracts, the Digital Universe Expands, International Data Cor-

poration (IDC), Framingham 2009.  
20  Na stronie http://www.emc.com/digital_universe/downloads/web/personal-ticker.htm 

(24.02.2011). dostępny jest zabawny program, Digital Footprint Calculator, który pozwala każ-
demu na oszacowanie ilości produkowanej przez niego informacji. 

21  M. Hilbert, P. Lopez, The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and 
Compute Information, published nline 10 February 2011 on „Science Express”, DOI, 
10.1126/science.1200970. 
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Rys. 2. Potencjał światowej infrastruktury technicznej w zakresie zapisu informacji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Hilbert, P. Lopez, Supporting Online Mate-
rial for The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute 
Information, „Science Express”. 

 

 
 

Rys. 3. Potencjał światowej infrastruktury technicznej w zakresie przesyłu informacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Hilbert, P. Lopez, Supporting… 
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Rys. 4. Potencjał światowej infrastruktury technicznej w przetwarzaniu informacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Hilbert, P. Lopez, Supporting… 

 
 Dominacja rozwiązań cyfrowych pojawiła się najwcześniej w telekomunika-
cji, już w roku 1990. W 2007 udział technik cyfrowych sięgał już 99,9%. W obsza-
rze technik zapisu informacji przełom nastąpił na początku XXI wieku, jednak 
udział rozwiązań cyfrowych rósł szybko, osiągając w 2007 roku 94%22. Należałoby 
rozważyć, czy to nie rok 2002, w którym cyfrowa pamięć ludzkości przekroczyła 
pamięć analogową, może być uznany za początek społeczeństwa informacyjnego23. 
 
 
4. Potencjalne konsekwencje dla badań społeczeństwa informacyjnego 
 
 Ten swoisty renesans koncepcji przepływów informacyjnych pozwala mieć 
nadzieję, że idea pomiaru ilości tworzonej, przesyłanej, zapisywanej i konsumowa-
nej w społeczeństwie informacji, zaproponowana w japońskich badaniach IFC, ma 
szanse wzbogacić badania SI o wiarygodne narzędzia pomiarowe. Przemawia za 
tym szereg czynników: 

                                                 
22  Wszystkie dane za: M. Hilbert, P. Lopez, The World's Technological Capacity…; idem, 

Supporting… 
23  Dla technik cyfrowych typowy jest szybki postęp technologiczny i częsta zmiana stan-

dardów. Już dzisiaj szereg informacji w postaci cyfrowej stworzonych dwie dekady temu jest 
trudno dostępna z powodu braku odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania. Pojawia się więc 
niebezpieczeństwo zamiany cyfrowej pamięci w cyfrową amnezję. 
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 Wszystkie omówione badania wskazują na stały i szybki wzrost udziału 
technik cyfrowych we wszystkich trzech podstawowych rodzajach operacji 
dokonywanych na danych. W praktyce udział ten zbliża się do 100%. Wy-
jątkiem są jeszcze systemy komunikacji rozsiewczej, ale i one prawie w ca-
łości przejdą wkrótce na cyfrowy sposób transmisji. 

 Oznacza to, że tradycyjne nośniki informacji, takie jak papier czy analo-
gowa taśma filmowa, mieć będą statystycznie nieistotny udział w proce-
sach informacyjnych. Dopuszczalne stanie się więc ograniczenie badań tyl-
ko do danych cyfrowych.  

 Ograniczenie badań tylko do danych cyfrowych istotnie uprości ich meto-
dykę. Zbędne staną się złożone i dyskusyjne sposoby przeliczania danych 
w postaci analogowej na bajty. 

 Komputery obsługujące cyfrowe procesy informacyjne mają możliwość 
dokładnego rejestrowania ilości danych, które przetwarzają. Dzięki temu 
można zbierać szczegółowe dane we wszystkich możliwych przekrojach. 

 Dotychczasowe badania tego typu szacują ilości danych w skali globalnej 
lub na najważniejszych rynkach. Stworzenie dedykowanego temu zadaniu 
oprogramowania standardowego pozwoliłoby na zbieranie takich danych  
w stosunkowo prosty i tani sposób, także na poziomie krajowym czy nawet 
poszczególnych twórców i konsumentów informacji. 

 Najważniejszym i chyba najtrudniejszym zadaniem jest wypracowanie po-
wszechnie akceptowanych i jednocześnie stosunkowo prostych metodyk 
takich badań. Dla umożliwienia dokonywania porównań międzynarodo-
wych konieczne będą ustalenia na poziomie globalnym. Aby uniknąć wie-
loletniej konkurencji rozmaitych metodyk opracowywanych przez na-
ukowców i firmy komercyjne – co przez dłuższy czas charakteryzowało 
dotychczasowe badania SI – konieczne będzie zaangażowanie się w proces 
standaryzacji organizacji międzynarodowych, takich jak ITU.  

 Spełnienie wymienionych warunków dałoby badaniom SI nowe, uniwersalne 
narzędzie badawcze, istotnie wzbogacając możliwości poznawcze i nadając anali-
zom SI powagi i znaczenia. 
 Wypracowanie dojrzałych metodyk badawczych pomiaru ilości informacji 
pozwoliłoby także na próbę skwantyfikowania takich pojęć, jak luka informacyjna  
i zatrucie informacyjne. Jak stwierdza twórca cybernetyki Wiener: „Żyć czynnie, 
osiągać cele życiowe – to znaczy żyć, posiadając odpowiednie informacje”24. 
Do sprawnego funkcjonowania w otoczeniu i realizacji swych celów ludzie potrze-
bują pewnego minimalnego zasobu informacji. Zasób ten Oleński nazywa „funk-

                                                 
24  N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 18. 
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cjonalnym minimum informacyjnym”25. Procesy rozwojowe, zarówno społeczne 
jak i techniczne, powodują, że minimum to stale rośnie wraz ze wzrostem złożono-
ści otaczającego nas świata. Opracowanie metod identyfikacji i ilościowego pomia-
ru powyższych pojęć stanowi jedno z istotniejszych i trudniejszych wyzwań badań 
ilościowych SI. Badania ilości informacji dają szansę na rozwiązanie tego proble-
mu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Badania ilościowe problematyki społeczeństwa informacyjnego to obszar 
immanentnie złożony, wieloaspektowy i dynamiczny. Płynność granic badanej 
problematyki i jej ciągła zmienność były i są powodem istotnych problemów, po-
cząwszy od pierwszych badań aż do dnia dzisiejszego. Koncepcje oparte na pomia-
rze ilości informacji dają szansę rozwiązania chociaż części problemów badaw-
czych. W przyszłych dyskusjach nad społeczeństwem informacyjnym i sposobami 
jego pomiaru powinniśmy jednak pamiętać o immanentnych ograniczeniach takich 
badań i o tym, że techniki informacyjne nie pomogą nam okiełznać współkształto-
wanej przez nie rzeczywistości. Jak stwierdza Giddens: „Jedno z największych 
odkryć dwudziestowiecznej organizacji społecznej i gospodarczej polega na tym, że 
bardzo złożonych systemów, takich jak nowoczesne porządki gospodarcze, nie 
można poddać cybernetycznej kontroli”26. 
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Summary 
 
 The Japanese concept of information-flow measurement was practically forgotten. 
In recent years can be observed a kind of renaissance of this approach. The paper re-
minds the foundation of the original concept and describes the main, modern researches 
derived from this approach.  
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ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W UJĘCIU SYSTEMOWYM 
(W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 9001:2009) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa powodują konieczność 
ciągłego dostosowywania się do nowych uwarunkowań. Wymaga to posiadania 
informacji umożliwiających aktywne na nie reagowanie. Równocześnie, dla za-
pewnienia skuteczności realizowanych działań, poszukuje się możliwości ich prze-
pływu. 
 Coraz częściej posiadanie informacji staje się warunkiem uzyskania możliwo-
ści funkcjonowania organizacji w konkurencyjnym środowisku gospodarczym. 
Możliwość jej pozyskania, a następnie przetworzenia w sposób zapewniający reali-
zację potrzeb zainteresowanych stanowi istotny czynnik nakierunkowujący system 
zarządzania na zapewnienie sukcesu gospodarczego. Dla uzyskania sukcesu w go-
spodarce rynkowej konieczne jest, aby informacje charakteryzowały się cechami 
pozwalającymi na1:  

 dostarczenie pełnej wiedzy, umożliwiającej podjęcie właściwych decyzji, 
 zapewnienie adekwatności do potrzeb, tj. by były dostępne w czasie, gdy są 

potrzebne, a forma umożliwiała efektywne ich wykorzystanie, 
 śledzenie zmian zachodzących w organizacji oraz wyeliminowanie infor-

macji zbytecznych.  

                                                 
1  A. Górny, Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wymagań 

koncepcji TQM, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 67, Szczecin 
2011, s. 30–31. 
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 Szczególnie istotne jest, aby informacje były prawdziwe – by pozwoliły na 
uzyskanie wiarygodnej wiedzy dotyczącej aktualnego stanu i struktury systemu 
zarządzania, oraz możliwe do wykorzystania – by pozwoliły na uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej2. Stosowne wymagania znaleźć można w normie ISO 9001. Ich rolę 
w strukturze systemu zarządzania przedstawiono w poniższym opracowaniu. 
 Informacja taka niewątpliwie traktowana jest jako czynnik wzrostu gospo-
darczego, występujący w wielu koncepcjach rozwoju przedsiębiorstw3. 
 
 
1. Istota zarządzania systemowego 
 
 Zarządzanie systemowe traktować można jako jeden ze sposobów odniesienia 
sukcesu rynkowego, przejawiającego się zaspokojeniem potrzeb klientów4. Jednak-
że warunkiem osiągnięcia tego stanu jest posiadanie informacji dotyczących po-
trzeb i oczekiwań klientów oraz zastrzeżeń i zadowolenia z uzyskiwanych efektów 
działalności. Uzyskiwana jakość determinowana jest kompleksowym procesem 
obejmującym całe przedsiębiorstwo5. Ukierunkowanie przedsiębiorstwa na spełnie-
nie wymagań jakościowych często związane jest ze zmianą sposobu jego funkcjo-
nowania. Przede wszystkim należy przyjąć, że konieczne jest zastosowanie podej-
ścia procesowego opartego na założeniu, że części struktury organizacyjnej odpo-
wiedzialne są za uzyskiwany wynik końcowy. System jakości zakłada współdziała-
nie wszystkich szczebli, inspirując do poszukiwania nowych rozwiązań6. 
 Każdy proces rozpatrywać można jako układ wzajemnie powiązanych działań, 
wpływających na siebie i umożliwiających przekształcenie wejścia w wyjście. 
Ogólną strukturę takiego procesu przedstawiono na rysunku 1. Proces ten, aby był 
skuteczny, musi się odbywać w określonych warunkach, opisywanych zakłócenia-
mi realizacji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ujęciu systemowym wymaga 
planowania prowadzonych działań oraz dokumentowania ich efektów. Podejście 
systemowe oznacza postrzeganie wyników funkcjonowania organizacji jako sumy 
efektów cząstkowych procesów zachodzących w czasie i przestrzeni. Pojawia się 

                                                 
2  Ibidem, s. 31. 
3  A. Mielcarek, Informacja – wiedza w teoriach ekonomicznych drugiej połowy XX i na 

początku XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 67, Szczecin 
2011, s. 80–91. 

4  B. Gajdzik, A. Wyciślik, Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 9. 

5  A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998, 
s. 95. 

6  R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s. 86. 
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przy tym efekt synergii, zgodnie z którym współdziałanie wielu różnych korzyst-
nych czynników potęguje końcowy wynik7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Podstawowa struktura procesu 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zastosowanie systemowej koncepcji zarządzania, szczególnie opartej na wy-
maganiach norm ISO serii 9000, traktuje się jako kluczowe narzędzie zarządzania 
jakością8. Wskazać można szereg działań wynikających z wymienionej normy, 
niezbędnych do przeprowadzenia w jednostce każdej wielkości oraz pozwalających 
na skuteczne wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu. Można do nich zali-
czyć9: 

 decyzję podejmowaną przez kierownictwo przedsiębiorstwa o wprowadze-
niu systemu wraz z przeznaczeniem środków niezbędnych do opracowania 
i wdrożenia systemu; 

 formalne przystąpienie do opracowania i wdrożenia systemu, związane  
z wydaniem zarządzenia kierownictwa oraz upowszechnieniem polityki ja-
kości; 

 przygotowanie merytoryczne osób zaangażowanych w opracowanie syste-
mu, poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń; 

 opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania jakością, 
 weryfikację skuteczności funkcjonowania wdrożonego systemu. 

 Umożliwienie ich przeprowadzenia wymaga posiadania informacji związa-
nych z przebiegiem prowadzonych działań oraz ze wskazaniem osób odpowiedzial-
nych za ich skuteczną realizację. Warunkiem efektywnego funkcjonowania wza-
jemnych powiązań w systemie jest zapewnienie odpowiednich do potrzeb i wyma-
gań zasobów, decydujących o uzyskiwanych wyjściach z procesów. 
 Informacja traktowana może być jako jeden z zasobów wpływających na ade-
kwatność podejmowanych działań do potrzeb wynikających z istoty sytemu. Istot-

                                                 
7  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2005, s. 110. 
8  B. Gajdzik, A. Wyciślik, op. cit., s. 9. 
9  Na podstawie: A. Hamrol, W. Mantura, op. cit., s. 191–199. 
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nym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji, będącego funkcją komuni-
kacji wewnętrznej. Pozwala na uzyskanie zaangażowania przekładającego się na 
efekt w postaci satysfakcji klientów. 
 W odniesieniu do zasad komunikacji wewnętrznej niezbędne jest ustanowie-
nie procesów komunikacji pozwalających na zapewnienie skuteczności systemu10, 
oraz – co z tym związane – odpowiednich środków, dzięki którym system pozwoli 
na spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz wszystkich zainteresowanych 
stron. 
 
 
3. Informacja w zarządzaniu systemowym 
 
3.1. Rola informacji 
 
 Nadrzędnym celem uzyskania zamierzonych korzyści, zgodnych z istotą za-
rządzania procesowego, jest zapewnienie zadowolenia klientów. Ocena poziomu 
zadowolenia, prowadzona poprzez monitorowanie odpowiedzi klientów, wymaga 
uzyskania określonych informacji dotyczących percepcji klientów oraz spełnienia 
ich potrzeb i oczekiwań11. 
 Informacja może być traktowana jako element przewagi konkurencyjnej, 
a zarazem źródło tej przewagi. Wychodząc z istoty potencjału konkurencyjnego 
określonego przez M.J Stankiewicza, wskazać można na informację jako istotny 
zasób pozwalający na uzyskiwanie korzyści oczekiwanych przez interesariuszy 
przedsiębiorstwa12. Niezmiernie istotne jest traktowanie informacji (często w połą-
czeniu z uzyskiwaną wiedzą) jako jednego z elementów strategii podnoszącej 
sprawność i efektywność organizacji13. 
 Wydaje się, że niezależnie od rodzajów i źródeł przewagi konkurencyjnej 
przyjąć można, że informacja jest czynnikiem wpływającym na wielkość tej prze-
wagi. Dopływ informacji przyczynia się do zwiększenia roli innych czynników 
opisywanych informacją, a jej brak – do stopniowego zaniku znaczenia powyższego 
czynnika. Jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej traktowane są kompeten-
cje utożsamiane z możliwościami przedsiębiorstwa, zaś źródło tych kompetencji 
jest zasobem wiedzy dostępnej u dostawców, producentów, partnerów i konsumen-
tów14. Możliwość ich wykorzystania determinowana jest przepływem informacji. 

                                                 
10  Zob.: PN-EN ISO 9001:2009, pkt 5.5.3. 
11  Zob.: PN-EN ISO 9001:2009, pkt 0.2. 
12  Zob.: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjno-

ści przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 91–93. 
13  B. Gulski, Ewolucja zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa, Współczesne Za-

rządzanie 2006, nr 4, s. 122–134. 
14 Ibidem, s. 131. 
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Tabela 1 
 

Rola informacji w wybranych obszarach zarządzania systemowego 
 

Element systemu 
zarządzania 
(wybrane  

przykłady) 

Rola (zadania) informacji 

Planowanie celów 
dotyczących 
jakości 

informacja pozwala na efektywną identyfikację: 
 wymagań dotyczących wyrobu, 
 celów dotyczących jakości, 
 zadań i funkcji komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

Odpowiedzialność 
i uprawnienia 

informacja umożliwia: 
 zidentyfikowanie niezbędnych uprawnień i odpowiedzialności, 
 zakomunikowanie uprawnień i odpowiedzialności pracownikom, których doty-

czą 
Kompetencje, 
szkolenie i świa-
domość personelu 

informacje wskazują wymagania dotyczące funkcjonowania organizacji oraz zapew-
niają skuteczność realizacji zadań; pozwalają: 
 określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace mające wpływ 

na zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu, 
 ocenić skuteczność podejmowanych działań, 
 potwierdzić (w formie zapisów) posiadanie odpowiedniego wykształcenia, 

umiejętności i doświadczenia umożliwiających realizację zadań zawodowych 
Realizacja wyrobu 
(określenie  
i przegląd wyma-
gań dotyczących 
wyrobu) 

informacje: 
 umożliwiają planowanie realizacji wyrobów, w sposób spójny ze strukturą 

procesów w systemie zarządzania, 
 wskazują na przewidywane lub zamierzone zastosowanie wyrobu, 
 pozwalają przeprowadzić weryfikację, walidację, monitorowanie, pomiary, 

kontrolę i badania określające cechy wyrobów oraz określają kryteria jego przy-
jęcia 

Realizacja wyrobu 
(projektowanie  
i rozwój wyrobu) 

informacje: 
 określają przebieg procesu projektowania i rozwoju dla każdego etapu wytwa-

rzania (w tym przeglądu, weryfikacji i walidacji) wraz ze wskazaniem osób od-
powiedzialnych za ich realizację, 

 określają wymagania funkcjonalne oraz parametry wyrobu, pożądane doświad-
czenie projektowe oraz wymagania prawne, 

 identyfikują zakres wymagań określanych jako dane wyjściowe w procesie 
projektowania, opisujące m.in. właściwości wyrobu istotne dla jego bezpieczne-
go i właściwego użytkowania, zgodnego z przewidywanym zastosowaniem 

Realizacja wyrobu 
(produkcja  
i dostarczenie 
usługi) 

informacje:  
 określają właściwości wyrobu, 
 identyfikują wymagania dotyczące sposobu wykonywania pracy, wyposażenia 

roboczego oraz dostępności wyposażenia do monitorowania i pomiarów, 
 wskazują na przebieg przeglądu realizowanych procesów, w tym wyposażenia, 

kwalifikacji personelu, metod realizacji, zapisów oraz ponownej walidacji, 
 pozwalają na zapewnienie identyfikacji i identyfikowalności wraz z określeniem 

statusu wyrobu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 9001 i ISO 9004. 
 
 Wymaga to zbudowania modelu zarządzania jakością opartego na informacji, 
motywacji, kompetencji i decyzji. Zadania informacji w powiązaniu z elementami 
systemu zarządzania jakością przedstawiono w tabeli 1. 
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3.2. Zarządzanie informacją 
 
 Odniesienie sukcesu związane z wykorzystaniem informacji wymaga zapew-
nienia odpowiedniego poziomu i możliwości zarządzania tym zasobem. Informację 
traktować można jako najważniejszy zasób przedsiębiorstwa przyczyniający się do 
jego rozwoju. Jednakże, aby spełniała swoje zadania, powinna cechować się para-
metrami pozwalającymi uznać, że15: 

 jest dokładna, tzn. w sposób wiarygodny odzwierciedla rzeczywistość, 
 jest aktualna, tzn. dostępna w czasie umożliwiającym właściwe działanie, 
 jest kompletna, tzn. dostarcza wszelkich potrzebnych do podjęcia decyzji 

faktów i szczegółów, 
 jest odpowiednia, tzn. dostarcza przydatnych szczegółów w odniesieniu do 

potrzeb oraz trafia do osób, które w danym momencie jej potrzebują, 
 jest rozdzielana w zależności od posiadanego w organizacji stanowiska 

i funkcji oraz w zależności od wagi oraz aktualności źródła i adresata, 
 przedstawia bieżący status organizacji uzupełniony o jej przyszły wizeru-

nek, 
 dostarcza dokładny i zrozumiały obraz wszystkich wymagań dostawcy, 

oraz sankcjonuje potrzeby i oczekiwania klienta. 
 Wskazują na to wymagania normy ISO 9004, w której określono, że warun-
kiem funkcjonowania organizacji w oparciu o decyzje podejmowane na podstawie 
faktów jest16: 

 zagwarantowanie, że posiadane informacje są dokładne i wiarygodne, 
 gromadzone dane są udostępniane zainteresowanym, 
 podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie posiadanych danych. 

 Zatem przyjąć można, że podejmowanie decyzji na podstawie faktów wymaga 
systematycznego gromadzenia informacji, ich przetwarzania oraz przekazywania 
osobom odpowiedzialnym za podejmowanie właściwych decyzji17. Źródłem infor-
macji są interesariusze biorący udział w realizacji zadań organizacji. 
 Informacja jest warunkiem sprawnego funkcjonowania komunikacji. W tym 
znaczeniu informacja służyć powinna zapewnieniu możliwości powstawania zmia-
ny18. Jednakże pamiętać należy, że informacja jest przekazem jednokierunkowym. 
Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymagana jest komunikacja dwu-
stronna, związana z przebiegiem informacji, jej obróbką i podjęciem na jej podsta-
wie odpowiednich decyzji, a podejmowane decyzje są pochodną dopływających 
informacji. 
                                                 

15  Na podstawie: M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, 
s. 154 – 155. 

16  Na podstawie: PN-EN ISO 9004, PKN, Warszawa. 
17  A. Hamrol, op. cit., s. 116. 
18  S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 42. 
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 Wynika to z przekonania, że jakość musi być kształtowana na wszystkich 
etapach tworzenia i funkcjonowania wyrobu i usługi, poczynając od rozpoznana 
potrzeb klienta, a kończąc na ustaleniu, czy potrzeby te zostały odpowiednio zaspo-
kojone19. 
 Działania te pozwalają zapewnić ciągłe doskonalenie prowadzone w ramach 
systemu zarządzania jakością. Efektem tych działań jest wprowadzenie ciągłych  
i stopniowych usprawnień charakteryzowanych w ujęciu orientacji na proces oraz 
poprawa standardów orientacji na pracowników lub na klienta. Bez względu na 
uzyskiwany efekt końcowy niezbędne jest znalezienie obszaru pozwalającego sty-
mulować proces doskonalenia, a w efekcie uzyskiwany stan doskonalenia. 
 Warunkiem właściwego funkcjonowania systemu informacji jest zwiększenie 
przepustowości wszystkich informacji oraz właściwe ich przedstawienie, tak aby 
zainteresowani wiedzieli, jak je wykorzystać oraz w jakim zakresie odnoszą się 
bezpośrednio do nich. Informacje traktować należy jako determinant ciągłego do-
skonalenia. Niezbędne jest włączenie przepływu informacji do procesu zarządzania 
oraz właściwe nią zarządzanie. Warunkiem zapewnienia sprawnego przepływu 
informacji do zainteresowanych jest zarządzanie wymagające planowania, organi-
zowania i kontroli20. Poza nimi dla zapewnienia skuteczności zarządzania wskazać 
można zabezpieczenie kadr oraz kierowanie. Zadania te odzwierciedlają pewne 
powtarzalne problemy, od rozwiązania których zależy sukces, w tym przypadku 
przepływ informacji.  
 Rolę funkcji zarządzania odniesioną do specyfiki informacji dostępnych  
w systemie zarządzania przedstawiono w tabeli 2. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Na każdym etapie budowania struktury zarządzania systemowego informacja 
stanowi istotną daną wejściową procesu, będąc determinantą zarządzania w modelu 
systemu zarządzania opartym na wymaganiach normy ISO 9001. Informacja po-
zwala na monitorowanie poziomu funkcjonowania systemu. Określa związane  
z tym wymagania, wpływając na wybór niezbędnych do zrealizowania działań słu-
żących poprawie jego skuteczności i efektywności. 

                                                 
19  M. Barcewicz, Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość, w: Zarządzanie 

przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 3–25. 

20  H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. 
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995, 
s. 19. 
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 Jednakże dla zapewnienia właściwego jej wykorzystania wymaga się jej włą-
czenia w proces zarządzania organizacją. Wymagania zawarte w normach ISO serii 
9000 stanowić mogą istotną pomoc w uzyskiwaniu zamierzonych korzyści. 
 

Tabela 2 
 

Rola funkcji zarządzania odniesionych do specyfiki informacji w systemie zarządzania 
 

Funkcje zarządzania 
Wymagania, w których znacząca rola przypisywana 

jest informacji 
PLANOWANIE – rozważenie tego, 
co należy osiągnąć i jak najlepiej to 
uczynić 

 jakie informacje i do kogo mają docierać, 
 jaki ma być przebieg tych informacji, 
 co mają umożliwić przekazane informacje 

ORGANIZOWANIE – ma kształto-
wać strukturę działania, specyfikować 
wszelkie konieczne zadania oraz 
określić je w sposób umożliwiający 
realizację planów 

 czy stworzono przejrzyste jednostki zadaniowe 
(stanowiska organizacyjne i działy), 

 czy stworzono system komunikacji (przekazu 
informacji), 

 czy jednostkom zadaniowym przypisano odpo-
wiednie kompetencje i uprawnienia decyzyjne, 

 czy zapewniono przejrzysty system powiązań 
jednostek zadaniowych 

KONTROLA – mająca na celu reje-
strowanie osiągniętych wyników 
i porównywanie je z planem 

 czy określono cel przekazywanych informacji, 
 czy zaplanowane zadania są właściwie realizowane 

i umożliwiają uzyskanie zamierzonych efektów, 
 czy zaobserwowane odstępstwa wpływają na po-

dejmowane działania korekcyjne, korygujące i za-
pobiegawcze, 

 czy kontrole przyczyniają się do powstania nowego 
planu 

KIEROWANIE (w węższym znacze-
niu) – związane z codziennym wyko-
nywaniem pracy 

 czy uwzględniono zależność pomiędzy uczestni-
kami procesu pracy, 

 czy określono informacje niezbędne do optymal-
nego kierowania pracą, 

 czy prowadzi się działania motywujące do właści-
wego funkcjonowania 

ZABEZPIECZENIE KADR – pozwa-
lające na prowadzenie planowania 
zorganizowanej działalności 

 czy podjęto działania służące do bieżącego zapew-
nienia i utrzymania zasobów ludzkich, 

 czy zasoby ludzkie są oceniane, 
 czy prowadzi się działania związane z zapewnie-

niem warunków do prawidłowego funkcjonowania 
zasobów ludzkich 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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THE MANAGEMENT OF INFORMATION IN SYSTEM CONCEPTION  
(ON BASIS OF REQUIREMENT PN-EN ISO 9001:2009 STANDARD) 

 
 

Summary 
 
 On every stage of the system management structure building the information is an 
essential of process data. There is a determinant of management in management system 
basis on requirement of ISO 9001 standard. The information permits functioning of 
system. Define requirement, which influence on choice necessary resources and im-
prove the effectiveness and efficiency of system. 
 

Translated by Adam Górny 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  702 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  87 2012 
 
 
 
 

MARIANNA GRETA, EWA TOMCZAK 
Politechnika Łódzka  

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 
Uniwersytet Łódzki 
 
 
 

STRATEGIA LIZBOŃSKA I EUROPA 2020 WOBEC WYZWAŃ  
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 We współczesnej gospodarce światowej oraz jej strukturze następują wielora-
kie i dynamiczne zmiany, które można różnie opisywać, oceniać i klasyfikować. 
Wszystkie one dadzą się objąć szerokim pojęciem ery gospodarki opartej na wie-
dzy, w której ważne miejsce przypada społeczeństwu informacyjnemu, a głównym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego staje się kapitał ludzki. Skłania to do podej-
mowania badań relacji edukacja – gospodarka, gdyż opóźnienie edukacyjne powo-
duje opóźniony transfer technologii, a dalej negatywnie wpływa na rozwój gospo-
darczy.  
 Badania prowadzone przez Bank Światowy dowodzą, że wzrost poziomu 
kształcenia pracowników podnosi stopień zarówno absorpcji nowych technologii, 
jak też poziom zrozumienia nowych rozwiązań technologicznych. W ten sposób 
edukacja przyczynia się do wzrostu i rozwoju gospodarczego regionów i państw. 
Wiedza jest stymulatorem nowej ekonomii, a kapitał ludzki, w którym ona tkwi, 
jest czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i państw. Procesy te 
nie są obce zjednoczonej Europie, która w ramach Unii Europejskiej (UE) wycho-
dzi im naprzeciw, podejmując określone wyzwania w ramach strategii rozwojo-
wych.  
 Opracowanie to ma na celu przybliżenie założeń Strategii Lizbońskiej oraz 
strategii Europa 2020, która jest jej poszerzoną i udoskonaloną kontynuacją, a także 
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opisanie pewnych zagadnień z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w UE, któremu wymienione programy sprzyjają. 
 
 
1. Strategia Lizbońska – główne założenia i cele 
 
 Strategia Lizbońska – jak powszechnie wiadomo – była planem rozwoju przy-
jętym dla UE na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku dla zharmo-
nizowania działań mających doprowadzić zjednoczoną Europę do konkurencyjności 
w świecie. Cel główny sformułowany w dokumencie brzmiał następująco: „Unia 
Europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na 
wiedzy, gospodarką świata zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego i oferującą 
więcej lepszych miejsc pracy oraz zapewniającą większą spójność społeczną”1. 
W tym celu Komisja Europejska zaproponowała dziesięć działań w trzech obsza-
rach. Oto one: 
Obszar I. Uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwe-

stycji i podejmowania pracy poprzez: 
 rozwój i poprawę infrastruktury europejskiej ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na zaawansowane potrzeby technologiczne, 
 rozwój i pogłębianie rynku wewnętrznego, 
 poprawę regulacji na poziomie europejskim i narodowym, 
 zagwarantowanie gospodarki otwartej i jednakowych warunków konkuro-

wania wewnątrz i na zewnątrz Europy; 
Obszar II. Wiedza i innowacyjność dla wzrostu poprzez: 

 wzrost i poprawę inwestycji w badania naukowe i rozwój, 
 ułatwienia dla innowacyjności i zrównoważone korzystanie z zasobów, 
 wsparcie dla utworzenia silnej europejskiej bazy przemysłowej; 

Obszar III. Tworzenie miejsc pracy poprzez: 
 zachęty do podejmowania zatrudnienia i unowocześnianie systemów za-

bezpieczenia społecznego, 
 wzrost adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększanie 

elastyczności rynków pracy, 
 zachęty do podejmowania działań w zakresie pogłębiania umiejętności, 

wiedzy i wzbogacania kapitału ludzkiego2, 3. 

                                                 
1  www.mue.com.pl; http://www.pfsl.pl – Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.  
2  Opracowano na podstawie : J. Szomburg, Strategia Lizbońska szansą dla Europy,  

w: Biała księga, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk–Warszawa 2003, s. 11 i nast. 
3  Strategia Lizbońska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Za-

granicznych, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/E47981D8B0655EA1C125711D003DD1D/ 
$file/strategia_lisbonska.pdf (9.05.2010).  
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 Realizowanie powyższych przedsięwzięć wymagało działań na różnych fron-
tach, rynku wewnętrznym, tworzenia społeczeństwa informacyjnego, badań na-
ukowych, edukacji, strukturalnych reform ekonomicznych i innych posunięć ma-
kroekonomicznych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stabilności finansów 
publicznych. Działania powyższe są ze sobą powiązane, bo np. stabilne finanse 
publiczne wspomagają wzrost gospodarczy, a więc i tworzenie nowych miejsc pra-
cy, zmniejszenie bezrobocia ogranicza koszty ubezpieczeń socjalnych, a to z kolei 
poprawia stan finansów publicznych. Strategiczne cele Strategii Lizbońskiej na tych 
różnych frontach działań zaprezentowane są w tabeli 1.  
 Realizacja Strategii Lizbońskiej była właściwą drogą, choć wielu założeń nie 
udało się sfinalizować. W trakcie jej wypełniania zwracano uwagę na problemy  
i konieczność jej reformowania, co zaowocowało m.in. przyjęciem w 2005 roku 
tzw. Odnowionej Strategii Lizbońskiej, w której główny nacisk położono na obszar 
społeczny związany ze zwiększeniem zatrudnienia do poziomu 70%, a wydatków 
na sferę B+R do 3% PKB. Zmiany po 2005 roku dotyczyły też odpowiedzialności 
za proces realizacji strategii, czy ma się on odbywać na szczeblu krajowym, wspól-
notowym, czy przy zaangażowaniu obydwu stron. Głównym instrumentem finan-
sowym realizacji Strategii Lizbońskiej stały się środki z polityki spójności, a dodat-
kowo z 7 Programu Ramowego oraz z Programu Ramowego na rzecz Konkuren-
cyjności i Innowacji4. Kraje członkowskie zostały zobligowane przez Komisję Eu-
ropejską (w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej) do przeznaczenia środków 
głównie na badania naukowe, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne i kapitał 
ludzki. Miało to być 60% z polityki spójności w regionach mniej rozwiniętych  
i 75% w przypadku pozostałych regionów5. 
 I choć, patrząc z perspektywy kilku lat, nie można jednoznacznie stwierdzić, 
że Strategia Lizbońska została spełniona w swoich założeniach i celach, to jednak 
odcisnęła piętno jako plan wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy 
i przede wszystkim wpływu na inwestowanie w sferę B+R, w wiedzę i kapitał spo-
łeczny. Jak nigdy dotąd dostrzeżono konieczność obecności nauki w gospodarce  
i jej praktycznej implementacji.  
 Zaowocowało to kontynuowaniem działań w powyższych obszarach w strate-
gii Europa 2020, a także powołaniem w Komisji Europejskiej Agendy Cyfrowej  
i odpowiedzialnego komisarza (Neelie Kroes). 
 
  

                                                 
4  W latach 2007–2013 środki dla polityki spójności w kwocie ok. 347,41 mld euro stano-

wiły 35,7% budżetu UE, a 7 Programu Ramowego wynosiły ok. 50 mld euro, zaś Programu 
Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – 3,6 mld euro. 

5  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. dotyczące przepisów 
ogólnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności uchylające Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1260/1999, s. 25. 
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Tabela 1 
 

Strategiczne cele Strategii Lizbońskiej i ich charakterystyka 
 

Cel strategiczny Krótka charakterystyka założeń danego celu 

Tworzenie miejsc 
pracy 

Cel ten realizowano poprzez wzrost gospodarczy i poprawę konkurencyjności, 
reformy strukturalne i ograniczenie przeszkód administracyjnych, zamiarem 
długookresowym było osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 70%  
(a w okresie krótszym na poziomie 67%), wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet 
do 60%, a w starszych grupach wiekowych do 50% oraz pogodzenie życia zawo-
dowego z rodzinnym 

Rynek wewnętrzny 
Miał stać się kluczowym zagadnieniem decydującym o wzroście gospodarczym 
poprzez usunięcie przeszkód w konkurencji i udostępnienie przedsiębiorstwom 
na równych prawach dostępu do rynków wszystkich państw członkowskich 

Sektor usług finan-
sowych 

Sprawny i przejrzysty rynek usług finansowych przyspiesza rozwój gospodarczy 
dzięki lepszej alokacji kapitału, toteż zgodnie z założeniem strategii przystąpiono 
do większej integracji rynków finansowych państw UE, a Parlament Europejski 
przyjął szereg regulacji w tym zakresie, np. dotyczące ujednolicenia wymogów 
dla emitentów akcji i obligacji, zwiększenia konkurencji między bankami  
i giełdami w zakresie obsługi transakcji akcjami spółek czy wspólne przepisy 
zwalczające insider trading oraz manipulacje rynkiem 

Środowisko  
przyjazne  
przedsiębiorstwom 

Chodziło tu głównie o wsparcie sektora MSP, wymianę doświadczeń administra-
cyjnych, usuwanie przeszkód biurokratycznych w tym sektorze, zmniejszenie 
kosztów zakładania nowych przedsiębiorstw, zwiększenie dostępności do fundu-
szy strukturalnych zwłaszcza w zakresie prac naukowo-badawczych i innowacyj-
ności 

Społeczeństwo 
informacyjne 

Założenia tego celu i ich wypełnianie miały pomóc w przekształceniu gospodarki 
w gospodarkę opartą na wiedzy i stworzyć miejsca pracy w sektorach o znacz-
nym potencjale wzrostu (w tym zakresie osiągnięcia są znaczne i będą one treścią 
rozważań dalszej części opracowania) 

Wyważona polityka 
makroekonomiczna 

Cel ten oznacza równowagę instrumentów ekonomicznych pozwalających osią-
gnąć wzrost, chodziło m.in. o niezależność Europejskiego Banku Centralnego, 
stabilność cen, przestrzeganie deficytu budżetowego i długu publicznego. Sukce-
sem na tym polu było przyjęcie do realizacji Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu 

Badania naukowe  
i edukacja 

W ramach tego celu przyjęto założenie realizacyjne, iż inwestowanie w ludzi oraz 
budowa aktywnego i dynamicznego państwa dobrobytu są podstawą gospodarki 
opartej na wiedzy. Postawiono krajom członkowskim wymóg zwiększenia inwe-
stycji w naukę i zasoby ludzkie oraz podwyższanie kwalifikacji, które dają szansę 
wzrostu zatrudnienia, a także zmniejszenie odsetka ludzi młodych przerywają-
cych podwyższanie kwalifikacji 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Greta, Transborder Cooperation, 

Euroregion and EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected 
Examples of Polish Euroregions), Technical University of Lodz, Lodz 2008, s. 74–
77; http://www.cie.gov.pl – Centrum Informacji Europejskiej. 

 
 
2. Strategia Europa 2020 – główne założenia i cele 
 
 Ocena Strategii Lizbońskiej i praktycznych jej osiągnięć spowodowała wycią-
gnięcie pewnych wniosków co do dalszej drogi rozwojowej Europy. Rzeczą bez-
sporną jest, że zjednoczona Europa potrzebuje spójności społecznej gospodarczej  
i terytorialnej, które wyznaczą „nową ekonomię” dla starego kontynentu. Podkreślał 
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to m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso: „Strategia 
pokazuje, że Europa może się rozwijać w sposób inteligentny i zrównoważony (…) 
i określić kierunek rozwoju naszych społeczeństw”6.  
 Z kolei na pierwszym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego po przerwie 
wakacyjnej w przemówieniu wygłoszonym 7 września 2010 roku przewodniczący 
J.M. Barroso sformułował wyzwania dla Europy: 

 rozwiązanie problemów związanych z kryzysem i zarządzaniem gospodar-
czym, 

 wzrost zatrudnienia, inwestowanie w wiedzę i realizacja założeń strategii 
Europa 2020, 

 budowanie przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, 
 nowoczesny budżet dla UE uwzględniający wyzwania gospodarki opartej 

na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, 
 zapewnienie zjednoczonej Europie wiodącej pozycji na arenie światowej7. 

 Wśród nich zwraca uwagę problem włączenia wiedzy, nauki i kapitału spo-
łecznego do czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego, czyli wyzwania podkre-
ślane również w poprzedniej strategii, która nie była tylko koncertem niespełnio-
nych życzeń. Obecnie realizowana strategia Europa 2020 podjęła wyzwania po-
przedniej strategii i jest aktualnym programem działania dla Europy. Ogólny obraz 
obszarów i celów strategii Europa 2020 został przedstawiony w tabeli 2.  
 Strategia Europa 2020 ukierunkowana została na realizację tzw. 3×R, trzech 
rozwojów: inteligentnego, zrównoważonego i integracji społecznej. Rozwój inteli-
gentny to rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, czyli łączący spój-
ność gospodarczą i społeczną, a w rezultacie podporządkowany spójności teryto-
rialnej. Rozwój zrównoważony dotyczy gospodarki efektywniej korzystającej  
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, co w rezulta-
cie również prowadzi do spójności terytorialnej. Rozwój sprzyjający integracji spo-
łecznej (włączeniu społecznemu) wspiera gospodarkę o wysokim poziomie zatrud-
nienia zapewniającą spójność społeczno-gospodarczą, a tym samym terytorialną. 
W rezultacie więc 3×R dla UE oznacza spójność społeczną, gospodarczą i teryto-
rialną, która jest domeną polityki regionalnej UE, polityk sektorowych oraz jest 
wpisana w filozofię trwania i pogłębiania integracji decydując o jej harmonijnym 
rozwoju i skutecznie opierającej się kryzysowi, zwłaszcza unii walutowej. Bowiem 
unia gospodarcza rozwija się nadal, ale niewątpliwie potrzebuje równowagi budże-
towej, stabilnego i silnego sektora finansowego oraz przejrzystości sektora banko-
wego. Zdrowe finanse publiczne stanowią środek do celu, jakim jest wzrost gospo-
darczy zapewniający więcej miejsc pracy i pełne wykorzystanie wiedzy w gospo-
                                                 

6  Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020, Bruksela 3.03.2010. 
7  Opracowano na podstawie przemówienia J.M. Barrosy z dnia 7.09.2010 r. z materiałów 

Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem www.mue.com.pl Orędzie o stanie Unii Europej-
skiej. 
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darce. A zatem jesteśmy w założeniach strategii Europa 2020: „nasza reakcja na 
kryzys pokazała, że jesteśmy dużo bardziej skuteczni, jeżeli działamy wspólnie. 
Udowodniliśmy to wspólnymi działaniami na rzecz stabilizacji systemu bankowego 
i przyjmując Europejski Plan Naprawy Gospodarczej. W dzisiejszym zglobalizo-
wanym świecie żaden kraj nie jest w stanie skutecznie przezwyciężać trudności  
w pojedynkę”8.  
 

Tabela 2 
 

Filary i cele strategii Europa 2020 
 

Filar 
Europy 2020 

Treść filara 
Postawione do realizacji cele 
w poszczególnych filarach 

I  
Rozwój 
inteligentny 

 zwiększenie roli 
edukacji, wiedzy, 
innowacji i społe-
czeństwa cyfrowe-
go 

 wzrost do 40% liczby osób kończących 
studia, a ograniczenie do 10% liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę, 

 poprawa jakości kształcenia w kierunku 
społeczeństwa cyfrowego 

II  
Rozwój zrówno-
ważony 

 efektywne wyko-
rzystanie zasobów 
przy jednoczesnym 
zwiększeniu kon-
kurencyjności 

 przeznaczenie 3% PKB na badania i rozwój, 
 20% redukcja emisji CO2, 
 oszczędność energii oraz zwiększenie o 20% 

udziału energii odnawialnej w ogólnym zu-
życiu 

III  
Rozwój sprzyja-
jący integracji 
społecznej 

 zwiększenie ak-
tywności zawodo-
wej, podnoszenie 
kwalifikacji i wal-
ka z ubóstwem 

 osiągnięcia w UE wskaźnika zatrudnienia na 
poziomie 75%, 

 skuteczniejsza integracja legalnych imigran-
tów, 

 zmniejszenie w skali UE o 20 mln liczby 
osób zagrożonych ubóstwem, 

 propagowanie włączenia społecznego 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej Europa 

2020…, s. 6 (tekst po ang.). 
 
 Upraktycznienie strategii Europa 2020 wiąże się z realizacją programów  
w ramach rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i integracji społecznej. Prezen-
tację tychże programów zawarto w tabeli 3.  
 
  

                                                 
8  Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 03.03.2010, s. 9 (tekst angielski) 
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Tabela 3 
 

Programy realizacyjne 3×R 
 

Inteligentny rozwój Zrównoważony rozwój 
Rozwój sprzyjający  

włączeniu społecznemu 
Unia innowacji – po-
prawa warunków dostę-
pu do finansowania 
innowacji.  
Cel: wzrost inwestycji 
opartych na nowych 
technologiach 

Europa efektywnie ko-
rzystająca z zasobów 
– wzrost gospodarczy 
niepsujący środowiska 
naturalnego.  
Cel: zwiększenie źródeł 
odnawialnych, poprawa 
wykorzystania energii, 
modernizacja transportu  

Program na rzecz nowych umie-
jętności i zatrudnienia – moderni-
zacja rynków pracy.  
Cel: zwiększenie mobilności siły 
roboczej oraz rozwijanie kwalifikacji 
przez całe życie, podnoszenie współ-
czynnika aktywności zawodowej 

Młodzież w drodze  
– poprawa systemu 
edukacji.  
Cel: lepsza kadra, pod-
noszenie poziomu edu-
kacji  

Europejski program walki z ubó-
stwem – zapewnienie spójności 
społecznej i terytorialnej.  
Cel: szeroko dostępne korzyści 
płynące ze wzrostu gospodarczego  
i zatrudnienia, godne życie dla osób 
ubogich i wykluczonych społecznie 
oraz ich aktywne uczestnictwo  
w życiu społecznym  

Społeczeństwo cyfrowe 
– Internet dla wszyst-
kich.  
Cel: gospodarka online 

Polityka przemysłowa 
w erze globalizacji 
– poprawa otoczenia 
biznesu.  
Cel: łatwiejsze rozwiąza-
nia w odniesieniu do MSP 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej, Europa 

2020… 
 
 Wszystkie te programy służą do realizacji celów przyjętych przez Komisję 
Europejską i nadających kierunek zmian w Europie, a są to: zatrudnienie, badania  
i innowacje, zmiany klimatyczne, energia oraz walka z ubóstwem. Opiniowanie 
tych programów przez polityków unijnych i ekspertów społeczno-gospodarczych 
dowodzi, że ze wszystkimi nimi wiąże się olbrzymie nadzieje, dając priorytet: 

 „Unii innowacji”, co poprawi dostęp do finansowania badań i innowacji 
niezbędnych dla wzrostu gospodarczego; 

 „Młodzieży w drodze” w powiązaniu ze „Społeczeństwem informacyj-
nym”, które poprawią wyniki kształcenia i wejścia młodzieży na rynek pra-
cy, a zarazem wyjdą naprzeciw kolejnym programom, tj. Programowi na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Europejskiemu programowi 
walki z ubóstwem9. 

  

                                                 
9  Opracowanie własne na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej, Europa 2020… 
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Tabela 4 
 

Cele Europejskiej Agendy Cyfrowej 
 

Cel Agendy Kluczowe działania 

Stworzenie jednoli-
tego rynku cyfrowe-
go 

 pobudzanie działalności gospodarczej związanej z pobieraniem plików muzycznych; 
 przejście na płatność jednolitego rynku cyfrowego; 
 wspieranie prywatnego i publicznego handlu elektronicznego, modernizacja przepisów 

dotyczących podpisów elektronicznych; 
 wzmocnienie praw obywateli i zwiększenie ich zaufania przez aktualizację ram prawnych 

dotyczących ochrony danych w UE 
Poprawa warunków 
ramowych dla 
interoperacyjności 
między produktami 
 i usługami techno-
logii informacyjno-
komunikacyjnych 
(TIK) 

 przedstawienie środków prawnych w celu zreformowania przepisów dotyczących wdrożenia 
norm TIK, aby umożliwić stosowanie norm TIK opracowanych przez niektóre fora i konsor-
cja  

Zwiększenie zaufa-
nia do Internetu  
i bezpieczeństwa 
prowadzonych  
w nim operacji, 
szybki i bardzo 
szybki dostęp do 
Internetu 

 stworzenie europejskiego systemu szybkiego reagowania na ataki cybernetyczne obejmujące 
sieć zespołów ds. reagowania kryzysowego w dziedzinie informatycznej, wzmocnienie roli 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji; 

 zaproponowanie i wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie zwalczania 
ataków cybernetycznych na systemy informatyczne oraz wprowadzenie przepisów powiąza-
nych dotyczących jurysdykcji w cyberprzestrzeni na szczeblu europejskim i międzynarodo-
wym; 

 współpraca z krajami członkowskimi na temat nauczania w szkołach odnoście do bezpieczeń-
stwa w Internecie; 

 zapewnienie dostępu Europejczykom do szerokopasmowego Internetu, tzn. założenie, aby do 
2020 roku wszyscy mieli dostęp do Internetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s  
i przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych – dostęp do przepustowości 
przekraczającej 100 M/s  

Wzrost nakładów na 
badania i rozwój 

 pobudzenie inwestycji prywatnych przez partnerstwo publiczno-prywatne, za pomocą fundu-
szy strukturalnych na badania i innowacje oraz utrzymując tempo 20-procentowego rocznego 
wzrostu budżetu TIK na badania i innowacje 

Wzmocnienie 
umiejętności wyko-
rzystania technologii 
cyfrowych  
i e-integracja 

 uzupełnienie niedoboru w zakresie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych jako 
priorytet dla Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 zwiększenie podaży i popytu na umiejętności z dziedziny TIK na rynku pracy, w tym opra-
cowanie narzędzi służących do określania kompetencji specjalistów i użytkowników TIK, tak 
aby firmy, szukając takich specjalistów, mogły łatwo ocenić ich umiejętności 

Korzyści TIK dla 
społeczeństwa  
w celu sprostania 
m.in. takim wyzwa-
niom jak: zmiana 
klimatu, wzrost 
kosztów leczenia  
i starzenie się 
społeczeństwa  

 wiodąca rola TIK w prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej emisji gazów cieplarnianych, 
przyjęcie wspólnej metodyki dla energochłonnych sektorów; 

 uruchomienie działań pilotażowych umożliwiających Europejczykom bezpieczny dostęp 
przez Internet do swoich danych medycznych; 

 zwiększenie bezpieczeństwa i pomocy medycznej dla Europejczyków w nagłych wypadkach 
za granicą, m.in. przez określenie minimalnego zestawu informacji; 

 poprawa dostępu przez Internet do bogactwa kulturowego dziedzictwa europejskiego przez 
zrównoważony model finansowania unijnej cyfrowej biblioteki publicznej Europeana oraz 
cyfryzację europejskich dzieł kultury; 

 zagwarantowanie, aby e-administracja była codziennym udogodnieniem dla Europejczyków 
i przedsiębiorstw europejskich przez uruchomienie wspólnego wykazu usług transgranicz-
nych, które umożliwiają przedsiębiorstwom i obywatelom niezależne funkcjonowanie lub 
działalność w całej UE, także utworzenie wzajemnego uznawania tożsamości elektronicznej  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.mue.com.pl – Europejska Agencja Cy-

frowa; Badania naukowe. Polityka i działanie UE, Komisja Europejska. Społeczeń-
stwo informacyjne, http://ec.europa.eu/information_society/nav/nav_res/ in-
dex_pl.htm  

 
 Ważnym celem strategii Europa 2020 jest zrównoważona przyszłość cyfrowa 
i maksymalne wykorzystanie możliwości technologii informacyjno-
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komunikacyjnych. Europa powinna wytworzyć samonapędzający się proces, 
w którym właśnie TIK będą stymulowały gospodarkę. Gwarantem sukcesu jest 
udostępnienie w pozbawionym granic środowisku internetowym atrakcyjnych 
usług. Zamierzeniom tym służy powołanie Europejskiej Agendy Cyfrowej. Agenda 
ta określa obszary, na których Europa powinna skoncentrować swoje wysiłki, aby 
uruchomić samonapędzający się proces. Główne cele Agendy zostały syntetycznie 
zilustrowane w tabeli 4.  
 Osiągnięcie celów strategii Europa 2020 jest dziś niemożliwe bez osiągnięcia 
celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zwłaszcza w płaszczyźnie e-integracji, kiedy 
Internet stał się integralną częścią życia codziennego. Ponad połowa Europejczy-
ków (250 mln) codziennie korzysta z Internetu, ale około 30% (150 mln) nigdy nie 
korzystało z sieci10. Jest to grupa osób w wieku od 65 do 75 lat o niskich docho-
dach, bezrobotnych i gorzej wykształconych. Ponadto Europa cierpi na nasilający 
się niedobór wykwalifikowanych pracowników w branży informatycznej i do 2015 
roku może jej zabraknąć wykwalifikowanych pracowników do obsadzania aż 
700 000 miejsc pracy w sektorze informatycznym. Braki te powodują, że wielu 
obywateli nie ma dostępu do cyfrowego społeczeństwa, niewykorzystany jest wkład 
TIK do wzrostu produkcyjności, a tym samym nie w pełni urzeczywistnia się  
w praktyce gospodarka oparta na wiedzy. UE pozostaje wciąż na pozycji dogania-
jącej konkurencyjną gospodarkę USA, a jedynie 1% Europejczyków ma dostęp do 
szybkich sieci światłowodowych, podczas gdy w Japonii – 12%, a w Korei Połu-
dniowej – 15%11.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (traktat rzymski – 
1957 rok) miało na celu stworzenie obszaru gospodarczego, który mógłby konku-
rować z najbardziej dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami świata. Dla 
państw członkowskich integracja europejska okazała się źródłem dobrobytu i suk-
cesu gospodarczego, ale obecnie istnieje konieczność ponownego przemyślenia 
podstaw, na których opiera się gospodarka UE oraz scenariuszy rozwojowych. 
Związane jest to z problemami wewnątrzunijnymi (np. spowolnienie tempa rozwoju 
gospodarczego, wysoki poziom bezrobocia, bariery strukturalne dla wzrostu gospo-
darczego), jak też z nowymi wyzwaniami związanymi z globalizacją i rosnącą kon-
kurencyjnością innych gospodarek światowych. UE nie jest tylko biernym widzem 
sceny międzynarodowej, ale musi aktywnie włączać się w tworzenie i realizację tej 

                                                 
10  Powyższe informacje liczbowe zaczerpnięto z Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

– Eurostat. 
11  Ibidem. 
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sceny. Stąd też efektem licznych dyskusji było opracowanie i przyjęcie do realizacji 
różnych programów rozwojowych – Strategii Lizbońskiej i Europa 2020. Służą one 
do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, dzięki której można 
mówić o sukcesie pogłębiania integracji, budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, 
której podstawą jest społeczeństwo informacyjne.  
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LISBON STRATEGY AND EUROPE 2020 IN FACE OF THE CHALLENGES 
OF INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 This paper deals with the main assumptions and goals of the two development 
programmes enabling the European Union the stimulation of economic growth to be-
come the competitive region in the world economy. The way to success is the invest-
ment in knowledge, human capital and so called information society, which is a corner-
stone of the knowledge-based economy. The European Union decided to designate 
a substantial part of the structural funds for the achievement of Europe 2020 goals, 
mostly for research and development and innovation activities. They support the social, 
economic and territorial cohesion of the UE and aid to build knowledge-based economy 
and information society. 
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SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ  
JAKO ISTOTNY ELEMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA  

ZASOBAMI LUDZKIMI W REALIZACJI KONTRAKTÓW  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁU BUDOWY MASZYN 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiedza odgrywa w gospodarce światowej coraz większą rolę i przez wielu 
badaczy uznawana jest za kluczowy zasób1. W związku z tym efektywne zarządza-
nie wiedzą stanowi warunek konieczny do zbudowania potencjału konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze korzystają z różnych rozwiązań infor-
matycznych wspomagających zarządzanie wiedzą. Jednak stworzenie spójnej 
i kompleksowej infrastruktury informatycznej pozwala na efektywne funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa, które zazwyczaj wymaga przetwarzania dużej ilości zróżni-
cowanej informacji2. 
 Skuteczne wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 
wiedzą najczęściej przynosi szereg efektów we wszystkich obszarach funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. W aspekcie zagadnień podejmowanych w niniejszym arty-
kule należy podkreślić znaczącą rolę funkcjonalności systemu w obszarze zarzą-
dzania zasobami ludzkim. Z jednej strony efektywne działanie systemu wspomaga-

                                                 
1  Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005; 

A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006; 
D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008. 

2  J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 
2008. 
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jącego zarządzanie wiedzą wymaga odpowiednio przygotowanej kadry pracowni-
czej, a z drugiej – system ten daje możliwości poprawy efektywności zarządzania 
zasobami ludzkimi. Zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie zasobami ludzkimi wcho-
dzi we wzajemne interakcje, a wiele procesów biznesowych wymaga zastosowania 
metod oraz narzędzi z jednego i drugiego obszaru.  
 W ramach niniejszego artykułu przedstawiono analizę funkcjonalności syste-
mu wspomagającego zarządzanie wiedzą pozwalających na usprawnienie zarządza-
nia zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Wskaza-
no również bezpośrednie korzyści w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wy-
nikające z wdrożenia określonych funkcjonalności w ramach wymienionego syste-
mu. Analiza została przeprowadzona w oparciu o badania kwestionariuszowe  
w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. 
 
 
1. Funkcjonalności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą usprawnia-

jące procesy zarządzania zasobami ludzkimi 
 
 Zarządzanie wiedzą jest traktowane jako obszar wywodzący się z zarządzania 
zasobami ludzkimi. Trudno wyobrazić sobie procesy wiedzy w jakimkolwiek 
przedsiębiorstwie bez odpowiednio przygotowanej do nich kadry. 
 Prezentowane w ramach niniejszego artykułu rozważania, odnoszące się do 
przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn, są wynikiem szerokich badań prowa-
dzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego w Instytucie Zarządzania  
i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Głównym 
celem tego projektu jest opracowanie systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn. Jednym  
z efektów realizacji projektu będzie opracowanie koncepcji funkcjonalności (w 
ramach sytemu wspomagającego zarządzanie wiedzą) usprawniających zarządzanie 
zasobami ludzkimi. W tym celu przeprowadzono w okresie kwiecień–lipiec dwu-
etapowe badania kwestionariuszowe, umożliwiające analizę systemów zarządzania 
oraz systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu 
budowy maszyn. Przeprowadzone badania pozwoliły wnikliwie zidentyfikować 
zakres strukturalny i funkcjonalny stosowanych rozwiązań informatycznych w tych 
przedsiębiorstwach3. Przeprowadzone badania pokazały, że obszar zarządzania 
zasobami ludzkimi jest niewystarczająco zinformatyzowany. W analizowanych 

                                                 
3  A. Gumiński, W. Zoleński, Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach 

przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, w: Koncepcje, metody i narzę-
dzia współczesnego zarządzania, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011, s. 125–138; idem, Wyko-
rzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, 
s. 291–300, w: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, Prace i Materiały 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.  
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przedsiębiorstwach najlepiej są wspierane procesy w obszarze „kadry i płace”, które 
są ściśle sformalizowane pod względem analityczno-sprawozdawczym.  
 Analizując specyfikę funkcjonowania badanych przedsiębiorstw przemysłu 
budowy maszyn, należy podkreślić ich następujące cechy: 

 w działalności przedsiębiorstwa można zauważyć duży udział produkcji 
jednostkowej, głównie dużych maszyn realizowanych na zamówienie;  

 produkcja jednostkowa wymaga dla realizacji kontraktów stabilnego zaple-
cza technologicznego i konstrukcyjnego (wykwalifikowanej kadry inżynie-
ryjno-technicznej oraz infrastruktury informatycznej); 

 przedsiębiorstwa charakteryzują się słabą kondycją finansową, co powodu-
je ograniczenie możliwości realizacji kontraktów na większą skalę;  

 działalność przedsiębiorstwa jest szczególnie wrażliwa na dekoniunkturę 
gospodarczą; 

 ważnym aspektem decydującym o efektywności funkcjonowania badanych 
przedsiębiorstw jest odpowiednie zaplecze ze strony dostawców i koope-
rantów; 

 realizacja kontraktu wymaga współpracy i koordynacji szerokiego zakresu 
działań realizowanych przez pracowników z różnych jednostek funkcjonal-
nych przedsiębiorstwa (np. personel ds. sprzedaży do przetwarzania zamó-
wień klientów, personel ds. opracowywania planów produkcyjnych i har-
monogramów oraz pracownicy bezpośrednio produkcyjni do realizacji za-
dań produkcyjnych na stanowiskach roboczych). 

 Biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania, należy stwierdzić, że kluczo-
wym procesem biznesowym w analizowanych przedsiębiorstwach przemysłu bu-
dowy maszyn jest realizacja kontraktów dostosowana do wymagań kontrahenta.  
 Zakres funkcjonalny systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w obsza-
rze zarządzania kontraktami powinien umożliwiać: 

 przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej zasadności realizacji kontraktu 
pod względem prawnym, technicznym i ekonomiczno-finansowym; 

 ustalenie czynników ryzyka kontraktu z określeniem koniecznych działań 
je minimalizujących; 

 planowanie indywidualnych oraz zespołowych zadań i celów do realizacji 
w ramach kontraktu; 

 kontrola cząstkowej i całkowitej realizacji zadań kontraktu oraz ustalenie 
koniecznych do wprowadzenia zmian na poszczególnych etapach jego re-
alizacji; 

 planowanie i kontrolę zasobów finansowych, materiałowych i ludzkich 
przydzielanych do zadań kontraktu. 

 W aspekcie możliwości usprawnienia zarządzania zasobami ludzkim w przed-
siębiorstwach przemysłu budowy maszyn należy zwrócić uwagę na następujące 
obszary: 
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 szkolenia i rozwój zasobów ludzkich (zastosowanie metod i narzędzi do 
podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie realizowanych funkcji; 
jako funkcjonalność „Zarządzanie procesem doskonalenia kompetencji 
pracowników”); 

 motywowanie pracowników (powiązanie efektów realizacji zadań kontrak-
tów z systemem motywacyjnym, co wpływa na poprawę realizacji zadań; 
jako funkcjonalność „Zarządzanie procesem motywowania pracowni-
ków”); 

 system ocen pracowniczych (proces ocen pracowników i ich pracy w ra-
mach realizowanych zadań kontraktu; jako funkcjonalność „System ocen 
pracowniczych w realizacji kontraktów”); 

 komunikacja (stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla efektywnego 
przepływu informacji w ramach kontraktów; jako funkcjonalność „Zarzą-
dzanie komunikacją w realizacji kontraktów”); 

 zarządzanie czasem w realizacji kontraktów (dynamiczna alokacja zasobów 
ludzkich dla ograniczenia czasu realizacji zadań kontraktów; jako funkcjo-
nalność „Zarządzanie czasem w realizacji kontraktów”). 

 W zakresie szkolenia i rozwoju zasobów ludzkich ważne jest, aby właściwie 
dostosować rozwiązania do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa przemysłu bu-
dowy maszyn. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowniczych wymaga 
permanentnej kontroli i oceny pracowników zaangażowanych w realizację kontrak-
tów. Narzędziem, które może posłużyć do identyfikacji poziomu kompetencji pra-
cowników oraz umożliwić analizę w aspekcie realizowanych w przedsiębiorstwie 
kontraktów, jest macierz kompetencji (matrix skills). Wyposażenie systemu wspo-
magającego zarządzanie wiedzą w macierz kompetencji pozwala na efektywniejszą 
alokację zadań pomiędzy pracownikami oraz umożliwia identyfikację deficytu 
zasobów wiedzy pracowników, które mogą zostać wsparte odpowiednio dostoso-
wanym do potrzeb procesem szkoleniowym. Wprowadzenie tego rozwiązania po-
zwoli na zwiększenie wydajności pracy w ramach całego przedsiębiorstwa, a w dłuż-
szej perspektywie wzmocni transfer wiedzy. 
 W zakresie motywowania należy zapewnić pracownikowi dostęp do wiedzy 
na temat struktury i kryteriów systemu motywacyjnego oraz stały dostęp do aktual-
nej informacji o osiąganych wynikach oraz ich powiązaniu z efektami realizowane-
go kontraktu. Zaznajomienie się pracownika z oceną efektów jego pracy uświada-
mia konieczność wprowadzania zmian oraz intensyfikacji realizacji zadań kontrak-
tu. Funkcjonalność pozwalająca pracownikowi uzyskać dostęp do informacji na 
temat efektów jego pracy wymaga odpowiedniej koordynacji dostępu do baz wie-
dzy dotyczących realizowanych kontraktów. System powinien umożliwiać automa-
tyczne generowanie raportów wynikających z oceny wydajności oraz kompetencji 
pracownika. 
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 Bardzo istotnym rozwiązaniem w ramach systemu zarządzania wiedzą jest 
zapewnienie odpowiedniej platformy komunikacji oraz narzędzi umożliwiających 
efektywną wymianę informacji między pracownikami oraz dostęp do baz wiedzy w 
przedsiębiorstwie produkcyjnym. Odpowiedni moduł powinien umożliwiać analizę 
danych zgromadzonych w bazach wiedzy, odpowiedni dostęp do pracowników  
o wymaganych kompetencjach, a także umożliwić koordynację i kontrolę zadań 
realizowanych w ramach kontraktów. Pracownicy powinni być informowani o zda-
rzeniach, które mają miejsce w kontraktach w celu zapewnienia jak najlepszej ich 
realizacji.  
 W zakresie zarządzania czasem w realizacji kontraktów powinna zostać za-
pewniona możliwość analizy i porównywania danych dotyczących poszczególnych 
zadań kontraktu, przydzielonych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zaso-
bów ludzkich. W nawiązaniu do harmonogramu projektu menedżerowie oraz pra-
cownicy realizujący kontrakty powinni być z wyprzedzeniem informowani o zakre-
sie realizowanych zadań oraz terminach ich realizacji. Funkcjonalność powalająca 
zarządzać czasem powinna umożliwiać planowanie oraz kontrolę czasu i efektów 
pracy poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację kontraktu. 
 
 
2. Efekty wdrożenia funkcjonalności systemu wspomagającego zarządzanie 

wiedzą w zakresie usprawniania procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
 
 Ogólnie należy stwierdzić, że efekty w przedsiębiorstwie produkcyjnym  
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi obejmują następujące elementy4: 

 pojedynczy pracownik, 
 zespół roboczy, 
 całość organizacji. 

 W analizowanych przedsiębiorstwach można zaobserwować coraz większe 
znaczenie kapitału intelektualnego pracownika. Efektywne jego wykorzystanie 
wymaga przede wszystkim wzmocnienia partycypacji pracownika w procesach 
biznesowych przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagają-
cego zarządzanie wiedzą pozwala na poprawę następujących aspektów zarządzania 
zasobami ludzkimi: 

 poprawa efektywności wykorzystania zasobów wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia pracowników w realizacji określonych zadań kontraktu; 

 umożliwienie ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pra-
cowników wymaganych w realizacji kontraktów poprzez wszechstronny 
dostęp do zasobów wiedzy przedsiębiorstwa; 

                                                 
4  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 
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 poprawa stopnia motywacji pracowników oraz satysfakcji pracowników  
z realizacji zadań w ramach kontraktu; 

 zapewnienie odpowiedniej jakości zasobów wiedzy poprzez stworzenie in-
frastruktury usprawniającej komunikację między pracownikami; 

 wzmocnienie zaangażowania i partycypacji pracowników w realizacji kon-
traktów; 

 usprawnienie procesu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych lub innych 
działań zmierzających do wzrostu umiejętności i wiedzy pracowników, 
a tym samym zapewnienie rozwoju pracowników wskutek działań szkole-
niowych; 

 poprawa efektywności procesów planowania i kontroli w obszarze realizo-
wanych kontraktów; 

 wzrost stopnia sformalizowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
w efekcie wprowadzania procedur i dokumentów oraz ich modyfikacji; 

 usprawnienie procesów monitorowania i oceny pracowników zaangażowa-
nych w realizację kontraktów. 

 W celu osiągnięcia wymienionych efektów należy spełnić szereg warunków 
determinujących efektywne wdrożenie funkcjonalności usprawniających zarządza-
nie zasobami ludzkimi w ramach systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą  
w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn, wśród których należy podkreślić: 

 opracowanie odpowiedniej architektury systemu i jego funkcjonalności do-
stosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa przemysłu budowy maszyn; 

 zapewnienie infrastruktury informatycznej pod względem sprzętowym  
i oprogramowania;  

 przygotowanie pracowników do efektywnego korzystania z funkcjonalno-
ści systemu poprzez cykl szkoleń poświęconych zaznajomieniu się z zakre-
sem funkcjonalnym i strukturalnym wprowadzonych rozwiązań usprawnia-
jących zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 
 
Podsumowanie 
 
 System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą może stanowić 
istotne wsparcie procesów zarządzania zasobami ludzkimi, jednak może to mieć 
miejsce jedynie po spełnieniu określonych warunków związanych ze specyfiką 
funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ważnym aspektem każdego 
wdrożenia systemu informatycznego jest dostosowanie funkcjonalności systemu do 
potrzeb użytkownika, dla którego system jest dedykowany. Wymaga to odpowied-
niego zaangażowania obydwu zainteresowanych stron na etapie przygotowawczym, 
tj. opracowywania koncepcji systemu informatycznego. Każde przedsiębiorstwo ma 
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swoje specyficzne uwarunkowania i ograniczenia, które powinny zostać odpowied-
nio wcześniej zidentyfikowanie i uwzględnione w koncepcji systemu.  
 Kolejnym ważnym warunkiem do spełnienia jest odpowiednie przygotowanie 
kadry pracowniczej. Świadomość pracowników co do możliwości wykorzystania 
systemu informatycznego jest kluczowym czynnikiem w usprawnieniu procesów 
biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano następujące funkcjonalności 
usprawniające zarządzanie zasobami ludzkimi, które należałoby uwzględnić  
w zakresie funkcjonalnym systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 
wiedzą w przedsiębiorstwie: 

 zarządzanie procesem doskonalenia kompetencji pracowników, 
 zarządzanie procesem motywowania pracowników, 
 system ocen pracowniczych w realizacji kontraktów, 
 zarządzanie komunikacją w realizacji kontraktów, 
 zarządzanie czasem w realizacji kontraktów. 

 Biorąc pod uwagę analizowane przedsiębiorstwa, można wskazać korzyści  
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wynikającymi bezpośrednio z uspraw-
nienia przepływu wiedzy w przedsiębiorstwie oraz jakości jej przetwarzania. Wśród 
bezpośrednich skutków wpływających na usprawnienie zarządzania zasobami ludz-
kimi w wyniku wdrożenia wybranych funkcjonalności należy podkreślić: 

 poprawę efektywności wykorzystania zasobów wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia pracowników w realizacji zadań kontraktu; 

 umożliwienie ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pra-
cowników wymaganych w realizacji kontraktów poprzez wszechstronny 
dostęp do zasobów wiedzy przedsiębiorstwa; 

 poprawę efektywności procesów planowania i kontroli w obszarze realizo-
wanych kontraktów;  

 usprawnienie procesów monitorowania i oceny pracowników zaangażowa-
nych w realizacje kontraktów. 

*** 
 Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako pro-
jekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10/2010 z dnia 9.12.2010 r. 
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INFORMATION SYSTEM SUPPORTING KNOWLEDGE MANAGEMENT  
AS AN IMPORTANT ITEM IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT IN THE REALIZATION OF CONTRACTS  
IN AN ENTERPRISE OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY 

 
 

Summary 
 
 In the article the analysis was undertaken to determinate functionalities of infor-
mation system supporting knowledge management to improve human resources man-
agement in the realization of contracts in mechanical engineering industry enterprises. 
The direct effects were identified in the area of human resource management resulting 
from the implementation of specific functionalities within the above-mentioned sys-
tem. The diagnosis was made based on questionnaire surveys conducted in selected 
mechanical engineering industry enterprises. 
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INNOWACJE PRZYROSTOWE JAKO ŹRÓDŁO POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO  
W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Postęp technologiczny, tak jak piszą R.R. Nelson i P.M. Romer, stanowi bar-
dzo złożone zjawisko i dlatego niełatwo można uzyskać pełne zrozumienia proce-
sów i podmiotów przyczyniających się do jego powstawania. To powoduje, że ba-
dacze postępu technologicznego są tak naprawdę zmuszeni do analizowania wybra-
nych obszarów tego zjawiska1. Jednym z niezwykle ważnych źródeł postępu tech-
nologicznego są innowacje przyrostowe, których znaczenie w świecie o coraz więk-
szych zasobach wiedzy stale rośnie. Dzieje się tak, gdyż w przeszłości prościej było 
wynaleźć coś faktycznie nowego na zasadzie innowacji radykalnej, gdyż skala po-
stępu technologicznego nie była aż tak duża i nie trzeba było w tym celu dyspono-
wać tak bardzo specjalistyczną wiedzą jak obecnie. Niestety, z powodu tego, że 
efekty zmian przyrostowych nie są tak szybko i tak bardzo widoczne jak zmian 
radykalnych, ich rola w tworzeniu postępu technologicznego może być marginali-
zowana. 
 W związku z powyższym celem opracowania jest omówienie innowacji przy-
rostowych jako źródła postępu technologicznego gospodarki opartej na wiedzy. 
W tym kontekście intensyfikacja innowacji przyrostowych zostanie przedstawiona 
jako jedna z metod osiągnięcia etapu rozwoju gospodarczego, jakim jest gospodar-
ka oparta na wiedzy, dzięki procesowi systematycznego wzrostu produktywności. 
Dlatego też w pierwszej części pracy omówiono pojęcie innowacji przyrostowych 

                                                 
1  R.R. Nelson, P.M. Romer, Science, Economic Growth, and Public Policy, „Challenge”, 

1996, No. 39, s. 14. 
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w porównaniu do innowacji radykalnych. W drugiej części rozwój innowacji przy-
rostowych przedstawiono jako jedną z dróg dochodzenia do gospodarki opartej na 
wiedzy w świetle nowych teorii wzrostu i doświadczeń krajów zaliczanych do ty-
grysów azjatyckich. 
 
 
1. Istota innowacji przyrostowych na tle innowacji radykalnych 
 
 Poziom technologiczny danej gospodarki czy przedsiębiorstwa stanowi rezul-
tat rozwoju zakumulowanych zasobów wiedzy, także w drodze prowadzenia dzia-
łalności innowacyjnej. J.A. Schumpeter określił innowację jako pierwsze wprowa-
dzenie nowego produktu, procesu, metody lub systemu. Natomiast F. Damanpour 
zdefiniował ją jako adaptację stworzonego wewnątrz organizacji lub zakupionego 
przez nią urządzenia, systemu, polityki, programu, procesu, dobra lub usługi, które 
są nowego dla tej organizacji. Takie ujęcie problemu wyklucza z pojęcia innowacji 
nowe rozwiązania wprowadzone lub przyjęte przez pojedyncze osoby. N. Nohria  
i R. Gulati terminem tym określili rozwiązanie zawierające strategię, strukturę, 
metodę lub proces, produkt albo rynkową okazję, jakie menedżer jednostki innowa-
cyjnej postrzega jako nowe. Nowość rozwiązania winna dotyczyć raczej całej jed-
nostki ją tworzącej lub adaptującej, a nie tylko kierownictwa tej jednostki. Z kolei 
G. Zaltman, R. Duncan i J. Holbeck przez pojęcie innowacji rozumieją pomysł, 
praktykę lub artefakt materialny postrzegany jako nowy przez daną jednostkę, która 
dokonuje ich adaptacji. Nieco inną definicję podaje J. Wonglimpiyarat, określając 
innowację jako zintegrowany proces rozszerzania granic dostępnych technologii  
i przekształcania ich w najlepsze komercyjnie okazje oraz dostarczenie skomercja-
lizowanych rozwiązań na rynek. Taka definicja zawęża pojęcie innowacji do tzw. 
innowacji technologicznej2.  
 Źródłem postępu technologicznego są zarówno innowacje przyrostowe, jak  
i radykalne. Chodzi więc o przyrost nowej wiedzy lub rozwój już posiadanej, który 
znajduje wyraz w poprawie produktywności. Innowacje radykalne stanowią zmiany 
rewolucyjne o charakterze wynalazczym i generują nieodwracalne skutki w sposo-
bach wytwarzania, które znajdują odzwierciedlenie w nieznanych dotąd technolo-
giach. Dlatego też innowacje radykalne utożsamiane są z innowacjami przełomo-
wymi, nieciągłymi lub rewolucjonizującymi produkcję. Wiążą się one z większym 

                                                 
2  G. Zaltman, R. Duncan, J. Holbeck, Innovations and Organizations, Wiley, New York 

1973, s. 10; F. Damanpour, Organizational Innovation, a Meta Analysis of Effects of Determi-
nants and Moderators, „Academy of Management Journal” 1991, 34, s. 555–590; N. Nohria,  
R. Gulati, Is Slack Good or Bad for Innovation?, „Academy of Management Journal” 1996, 39,  
s. 1245–1264; J. Wonglimpiyarat, Does Complexity Affect the Speed of Innovation?, 
„Technovation” 2005, 25, s. 865–882. 
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ryzykiem, na przykład z tytułu niedopracowania rozwiązań technicznych, oraz wy-
magają lepiej rozwiniętych kanałów pozyskiwania wiedzy z zewnątrz organizacji.  
 Natomiast innowacje przyrostowe, zwane też innowacjami usprawniającymi 
produkcję, pomniejszymi (minor) lub małym postępem, zaliczane są do zmian  
o charakterze adaptacyjnym i powstają zwykle w wyniku serii następujących po 
sobie ulepszeń. Służą do odkrywania nowych, bardziej kreatywnych sposobów 
łączenia i przekształcania istniejących już wkładów wykorzystywanych w procesie 
wytwarzania. W związku z tym, chociaż podmioty wdrażające innowacje przyro-
stowe postrzegają je często jako nowe, są one zazwyczaj już stosowane przez inne 
organizacje. Do tego sposobu pojmowania innowacji odwołuje się na przykład 
Komisja Europejska, gdyż opisuje innowację jako udaną (pomyślną) produkcję, 
asymilację i eksploatację nowych rozwiązań w sferze ekonomicznej i społecznej3. 
Także definicja innowacji zawarta w międzynarodowym podręczniku OECD i Eu-
rostatu, który prezentuje popularną na całym świecie metodologię Oslo, nawiązuje 
do omawianego w tej części pracy podziału na innowacje przyrostowe i radykalne. 
W tym podejściu przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przed-
siębiorstwie zarówno nowego, jak i ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do 
produktu (dobra lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. W tym drugim 
przypadku mamy do czynienia właśnie z innowacją przyrostową4. 
 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ustalenie granicy między innowa-
cjami przyrostowymi i radykalnymi nie jest łatwe. Innowacje dzieli się na radykal-
ne i przyrostowe zazwyczaj według kryterium skali zmiany, które jest związane ze 
znaczeniem wywołanych przez te rodzaje innowacji efektów ekonomicznych dla 
wdrażających je przedsiębiorstw. Innowacje przyrostowe w porównaniu do inno-
wacji radykalnych wywołują mniejsze zmiany w stosowanych technologiach i czę-
sto prowadzą do umacniania posiadanych już zdolności czy kompetencji. Innowacje 
przyrostowe będą zatem dominować ilościowo w strumieniu innowacji, przyczynia-
jąc się głównie do poprawy poziomu technicznego produkcji i efektywności gospo-
darczej. Ich skutkiem jest bowiem na ogół wzrost wydajności, poprawa jakości lub 
obniżka kosztów. Dlatego też w literaturze z zakresu zarządzania wiedzą utożsa-
miane są one często z koncepcją nazywaną kaizenem. Koncepcja ta kładzie nacisk 
na rozwój innowacji na małą skalę i na ciągłe doskonalenie się. Obydwa wymienio-
ne rodzaje innowacji różnicuje się też relatywną wielkością nakładów wiedzy  
i nakładów inwestycyjnych na ich realizację5. 

                                                 
3  European Commission, Green Paper on Innovation, Bruksela 1995, s. 9. 
4  Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 

wyd. 3, OECD, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki 2006, s. 19. 

5  R. Foster, S. Kaplan, Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003, s. 116–
117; M. J. Manimala, P.D. Jose, K. R. Thomas, Organizational Design for Enhancing the Impact 
of Incremental Innovations, A Qualitative Analysis of Innovative Cases in the Context of a Devel-
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2. Rozwój innowacji przyrostowych drogą do gospodarki opartej na wiedzy 
 
 Kraj, który chce stać się gospodarką opartą na wiedzy, musi przede wszystkim 
zwiększyć skalę działalności innowacyjnej. Jedną z dróg osiągnięcia tego celu jest 
rozwój oparty na innowacjach przyrostowych, powstałych w wyniku absorpcji wie-
dzy z zewnątrz i pojawienia się efektów zewnętrznych przepływów wiedzy. Daje to 
ogromny potencjał rozwoju zawarty w wykorzystywaniu wiedzy tworzonej przez 
innych. Tego typu strategię rozwojową z powodzeniem realizowały gospodarki 
zaliczane do tygrysów azjatyckich. Połączyły one uczenie się przez działanie  
z prowadzeniem działalności innowacyjnej skoncentrowanej wokół pozyskanej 
wiedzy, głównie w drodze benchmarkingu zewnętrznego. Benchmarking zewnętrz-
ny stanowi bowiem proces wykrywania, udoskonalania i przenoszenia do organiza-
cji stosowanych poza nią lepszych metod i rozwiązań. 
 Działalność innowacyjna polegająca na rozwijaniu wiedzy stworzonej przez 
innych przez to, że nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jest dobrym 
rozwiązaniem dla krajów o niższym poziomie technologicznym, chcących szybciej 
zwiększyć swój dobrobyt. W tej sytuacji kraje korzystają z doświadczeń lepszych 
od siebie i uczą się od innych w oparciu o dostępne zasoby wiedzy światowej, co 
jest związane z rozwojem zdolności przekształcania i adaptacji wiedzy pozyskanej 
z zewnątrz w celu jej implementacji we własne działania. Zdolności w zakresie 
łączenia własnej wiedzy z pochodzącą z zewnątrz są bardzo istotne dla generowania 
nowych zastosowań w oparciu o rozszerzony w ten sposób zasób wiedzy. Dodat-
kowo w dzisiejszych czasach zadanie to jest ułatwione dzięki rozwojowi technolo-
gii informacyjnej, dającej szybszy i tańszy dostęp do zasobów wiedzy światowej. 
Strategia ta polega w takim razie na stosowaniu wiedzy do wiedzy, w wyniku czego 
wzrasta kapitał wiedzy danego kraju (w tym doświadczenie technologiczne),  
w oparciu o który można wdrażać kolejne innowacje przyrostowe. Zakumulowane 
efekty innowacji przyrostowych doprowadzą ostatecznie do ukształtowania w kraju, 
który pretenduje do tego, by być gospodarką opartą na wiedzy, kultury innowacyj-
nej sprzyjającej ciągłemu udoskonalaniu. W ramach tej kultury kapitał wiedzy, 
czyli kluczowe kompetencje i zdolności podmiotów gospodarczych, mogą być dalej 
rozwijane6. 

                                                                                                                        

oping Economy, „Creativity & Innovation Management” 2005, 14, s. 413–414; W. Świtalski, 
Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 106–108; E. Stawasz, G. Niedbalska, Rodzaje innowacji [Types of Innovations], w: Innowacje 
i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008, s. 308; 
H. Forsman, Balancing Capability Building for Radical and Incremental Innovations, „Interna-
tional Journal of Innovation Management” 2009, 13, 4, s. 502. 

6  S. Bhaduri, A. S. Ray, Exporting Through Technological Capability, Econometric Evi-
dence from India’s Pharmaceutical and Electrical/Electronics Firms, „Oxford Development 
Studies”, 2004, 32, s. 89; R. R. Nelson, P. M. Romer, op. cit., s. 17–18; M. Majewska-Bator, 
Benchmarking jako narzędzie wspomagające rozwój wiedzy na poziomie organizacji i kraju,  
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 Zgodnie z prezentowanym w tej pracy podejściem innowacje przyrostowe 
stanowią także efekty zewnętrzne uczenia się i rozwoju wiedzy, które są generowa-
ne przez dyfuzję wiedzy poprzez różne kanały jej transferu. Wówczas rozwój wie-
dzy w jednym kraju czy przedsiębiorstwie powoduje powstanie innowacji przyro-
stowej w innej części świata, dając szansę na uzyskanie szybszego tempa innowacji 
przez podmiot dokonujący absorpcji wiedzy z zewnątrz. Mamy zatem do czynienia 
z efektami zewnętrznymi przepływów wiedzy między gospodarkami, na przykład 
rezultatów wysiłków badawczo-rozwojowych, które zostały zaabsorbowane w po-
staci usprawnień technicznych czy nowych odmian produktów. Innymi słowy,  
w oparciu o pozyskiwaną wiedzę tworzone są innowacje przyrostowe, czyli inne 
zastosowania istniejącej już wiedzy. Dzieje się tak, gdyż w większości innowacji 
wykorzystuje się obecnie istniejącą wiedzę7. 
 Kraj może w takim razie zwiększyć poziom technologiczny w wyniku absorp-
cji wiedzy z różnych kanałów jej przepływu w drodze imitacji cudzych pomysłów  
i rozwiązań. Zdolność do absorpcji pozwala prowadzić działalność innowacyjną  
w o oparciu o posiadane jej zasoby. Wpływają na to dwie cechy wiedzy: symulta-
niczność i nieliniowość. Symultaniczność wiedzy sprawia, że ta sama wiedza może 
być wykorzystywana przez wiele organizacji i osób jednocześnie. Nieliniowość  
z kolei prowadzi do tego, iż ta sama wiedza stosowana w różnych przedsiębior-
stwach czy krajach może przynieść inne efekty, czyli odmienne innowacje przyro-
stowe. W rezultacie kraje mające dostęp do identycznej wiedzy będą się rozwijać  
w różnym tempie, z powodu odmiennych poziomów potencjału absorpcji, w tym 
zwłaszcza posiadanej wiedzy technicznej i umiejętności w zakresie uczenia się. 
Wiedza ulega bowiem różnym reinterpretacjom w zależności od jakości kapitału 
ludzkiego, który ją tworzy oraz od tego, w jakim otoczeniu i w jakich warunkach 
ma być ona w przyszłości wykorzystywana. Z tego powodu możemy mieć do czy-
nienia z dużym zróżnicowaniem innowacji przyrostowych w gospodarce światowej, 
których źródłem jest ta sama wiedza8. 
 Wraz ze wzrostem doświadczenia w uczeniu się od reszty świata i poprawą 
jakości kapitału ludzkiego, co oznacza zwiększenie się zdolności w zakresie ab-
sorpcji wiedzy, przedsiębiorcy krajowi będą wdrażać do produkcji w coraz krót-
szym czasie coraz nowocześniejsze innowacje przyrostowe zarówno produktowe 

                                                                                                                        

w:  Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, 
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versity Press, Oxford 2002, s. 63–66; R.R. Nelson, P.M. Romer, op. cit., s. 14–15; 
T.R. Madanmohan, Incremental Technical Innovations and their Determinants, „International 
Journal of Innovation Management” 2005, 9, s. 502. 

8  Zob. np. M.J. Hatch, Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002, s. 157–159. 
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jak i procesowe. Przyniesie to rezultaty w postaci wzrostu stopnia technologicznej 
zawartości wytwarzanych przez ten kraj dóbr i usług, a więc ewolucji struktury 
produkcji w stronę tej bardziej charakterystycznej dla gospodarki opartej na wiedzy. 
Tego typu przemianę gospodarek o niskich dochodach, stanowiącą rezultat wdraża-
nia innowacji przyrostowych, skutkującą eksportem coraz bardziej zaawansowa-
nych technologicznie dóbr, przedstawiają jako przykład w swej pracy D. Puga  
i D. Trefler, uznani badacze problematyki rozwoju gospodarczego9. Można zatem 
stwierdzić, że w wyniku procesu uczenia się nakierowanego na wdrażanie innowa-
cji przyrostowych zwiększa się kapitał wiedzy danego kraju, z którego on korzysta 
w dalszym rozwoju nowych produktów zróżnicowanych horyzontalnie lub werty-
kalnie. Inaczej mówiąc, kraj jest bogatszy w wiedzę, co sprawia, że wytwarza  
i eksportuje towary o wyższej wartości dodanej. Powoduje to wzrost dobrobytu 
jego mieszkańców, których wymagania jako konsumentów rosną, co stymuluje 
dalsze korzystne zmiany struktury społeczno-gospodarczej kraju i wzrost działalno-
ści innowacyjnej przedsiębiorstw. W tym wypadku głównie innowacji przyrosto-
wych, gdyż w opozycji do innowacji radykalnych motorem ich wprowadzania są  
w większym stopniu konsumenci. 
 W gospodarce opartej na wiedzy skumulowane efekty innowacji przyrosto-
wych są już zauważalne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, a ich 
dalsze wdrażanie warunkuje podtrzymanie przyrostu dobrobytu, co między innymi 
potwierdzają wyniki badań przedstawione w raporcie opublikowanym przez OECD 
w 2011 roku z serii zatytułowanej Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD. 
Raport ten poświęcono problematyce innowacji i wzrostu w gospodarkach opartych 
na wiedzy. Jest to spowodowane tym, że innowacje przyrostowe, stanowiące 
usprawnienia techniczne, są traktowane jako jeden z czynników, które dają szansę 
na zmniejszenie skutków działania prawa malejących przychodów, a zatem konty-
nuowania wzrostu produktywności w długim okresie. Innowacje przyrostowe, jako 
inwestycje w zasoby niematerialne, to jest głównie w wiedzę, oprogramowanie, 
kapitał ludzki i nowe struktury organizacyjne w celu umocnienia posiadanych już 
zdolności przez gospodarkę, mogą bowiem nie podlegać tak mocno działaniu prawa 
malejących przychodów. Krańcowa produktywność kapitału w tym wypadku nie 
zmniejsza się, co przekłada się na wzrost PKB per capita. Według wyników wspo-
mnianego wyżej raportu obserwuje się obecnie wzrost inwestycji w tego rodzaju 
aktywa niematerialne, zwłaszcza w Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji oraz 
Wielkiej Brytanii, gdzie przekraczają one nawet inwestycje w kapitał rzeczowy. 
Wymienione kraje znajdują się obecnie w pierwszej dziesiątce krajów w rankingu 

                                                 
9  D. Puga, D. Trefler, Wake up and Smell the Ginseng, International Trade and the Rise 

of Incremental Innovation in Low-Wage Countries, „Journal of Development Economics” 2010, 
91, s. 64–76. 
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gospodarek opartych na wiedzy sporządzanym według metodologii Banku Świato-
wego10. 
 Dzieje się tak, gdyż inwestowanie w wiedzę, tak jak to przedstawia wielu 
badaczy, ma aspekt kosztu stałego, który rozkłada się na większą ilość wytwarza-
nych jednostek. Oznacza to, że kiedy firma w wyniku wdrożenia innowacji przyro-
stowych ulepszyła swój produkt albo stosowaną technologię, koszt jednostkowy 
tego udoskonalenia będzie się obniżał wraz ze wzrostem produkcji. Systematyczne 
wdrażanie innowacji przyrostowych może więc podtrzymać odpowiednio wysokie 
zwroty z danego typu działalności, także poprzez wspomniane wcześniej dodatnie 
efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy. Ponadto są one preferowane w gospodarkach 
opartych na wiedzy, ponieważ łatwiej jest je wdrażać niż innowacje radykalne  
w obrębie już ukształtowanego i dobrze działającego systemu społeczno-
gospodarczego11. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W pracy starano się przede wszystkim pokazać, że nawet przy ograniczonych 
zasobach na własną pierwotną działalność badawczo-rozwojową kraj może stać się 
gospodarką opartą na wiedzy, ale pod warunkiem że będzie chciał korzystać i uczyć 
się z doświadczeń i wiedzy innych. Cuda gospodarcze, które do tej pory miały 
miejsce, tłumaczy się właśnie tym, że obecnie zasoby wiedzy światowej są o wiele 
większe niż w przeszłości. W związku z tym położono szczególny nacisk na to, że 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy jest napędzany nie tylko przez wzrost wiedzy 
powstałej na skutek własnej pierwotnej działalności innowacyjnej, ale także w wy-
niku absorpcji dającej się zastosować wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. 
S. Parente12 podaje, że ta sytuacja jest charakterystyczna głównie dla krajów dobro-
bytu, którymi są gospodarki oparte na wiedzy. Prowadzi to do konkluzji, że aby 
stać się gospodarką opartą na wiedzy i później sprostać wymaganiom związanym  
z utrzymaniem się na tym etapie rozwoju gospodarczego, w obu wypadkach należy 
pozyskiwać wiedzę z różnych jej źródeł zewnętrznych i w oparciu o nią rozwijać 
innowacje przyrostowe.  
 
 
                                                 

10  www.worldbank.org/kam 
11  OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Innovation and growth in 

knowledge economies, OECD 2011; A. Zielińska-Głębocka, Źródła wzrostu gospodarczego 
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towej, red. K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, C.H. Beck, Warszawa 2004,  
s. 294–296; M.J. Manimala, P.D. Jose, K.R. Thomas, op. cit., s. 414. 

12  S. Parente, The Failure of Endogenous Growth, „Knowledge, Technology & Policy”, 
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INCREMENTAL INNOVATIONS AS A SOURCE OF TECHNOLOGICAL 
PROGRESS IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The paper aim is discussed incremental innovations as a source of technological 
progress of knowledge based economy (KBE). In this context the intensification of 
incremental innovations are presented as a method of achievement of economic devel-
opment stage, which is KBE, due to process of systematic productivity increase. And so 
the first part of this paper focuses on understanding the notion of incremental innovation 
in comparison with radical innovation. In the second part the growth of incremental 
innovations is described as one of way to become KBE, in light of new growth theory 
and experience of countries named Tiger Asiatic. 
 

Translated by Maria Majewska 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  702 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  87 2012 
 
 
 
 

CELINA M. OLSZAK 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 
 
 

KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Niejednokrotnie potwierdzono, że wiedza jest ważnym zasobem decydującym 
o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw1. Wymaga ona, jak inne zasoby, od-
powiedniego zarządzania. Okazuje się, że wdrożenie zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Osiągnięcie sukcesu 
w tym zakresie wymaga nie tylko praktycznego doświadczenia, ale oparcia się na 
solidnych podstawach metodycznych i sprawdzonych teoriach naukowych. Wydaje 
się, że teoria krytycznych czynników sukcesu (critical success factors – CSFs) daje 
dobre podstawy do zidentyfikowania elementów mających zasadniczy wpływ na 
wdrażanie inicjatyw z zakresu zarządzania wiedzą.  
 Celem artykułu jest opracowanie zestawu krytycznych czynników sukcesu 
wdrażania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). 
Dotychczasowe badania dotyczyły głównie dużych firm. Nie uwzględniano w nich 
potrzeb sektora MSP. Opracowanie wypełnia częściowo lukę w tym zakresie. 
Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano metodę analizy literatury oraz 
własne badania oparte na wywiadzie pogłębionym przeprowadzonym z 30 eksper-
tami z zakresu zarządzania wiedzą. Uzyskane wyniki pozwoliły zaproponować 

                                                 
1  T.H. Davenport, Competing on Analytics,  „Harvard Business Review” 2006, Vol. 84, 

No. 1, s. 98–107; A. Schick, M. Frolick, T. Ariyachandra, Competing with BI and Analytics at 
Monster Worldwide, Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on Systems Sci-
ence, 2010; M. Sarvary, Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, 
„California Management Review” 1999, No. 41; D. Lim, J. Klobas, Knowledge Management in 
Small Enterprises, „The Electronic Library” 2000, Vol. 18, No. 6, s. 420–433.  
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zestaw krytycznych czynników sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą ukierunko-
wany na MSP. Rezultaty badań mogą być pomocne dla przedstawicieli (menedże-
rów, decydentów, specjalistów IT) sektora MSP zainteresowanych wdrażaniem 
systemów zarządzania wiedzą.  
 
 
1. Przegląd literatury przedmiotu  
 
Aktywa wiedzy i zarządzanie wiedzą 
 
 Sukces we współczesnym biznesie coraz częściej zależy od aktywu określane-
go mianem wiedzy. W organizacji na zasób ten składa się przede wszystkim wiedza 
na temat procesów biznesowych, technologii, rynków, organizacji i produktów. 
Umieszczenie wiedzy w produktach powoduje, że stają się one bardziej innowacyj-
ne i przyjazne dla klientów. Zagnieżdżenie wiedzy w procesach czyni produkcję 
bardziej efektywną i wydajną. Z kolei wiedza o klientach jest podstawą do lepszego 
poznania ich preferencji. Niektórzy autorzy do aktywów wiedzy zaliczają kapitał 
intelektualny, socjalny oraz strukturalny2.  
 Zrozumienie istoty wiedzy wymaga wyjaśnienia podstawowych różnic 
i związków między takimi terminami, jak dane, informacja i wiedza. Zagadnienie to 
było wielokrotnie dyskutowane w literaturze przedmiotu3. Dane oznaczają zbiór 
liczb, faktów, transakcji, zdarzeń, które zostały zapisane. Stanowią one surowy 
materiał wyjściowy, na podstawie którego tworzone są informacje. Organizacje 
gromadzą dane na temat swoich pracowników, klientów, dostawców, aby jednak 
stały się one w pełni wartościowe dla organizacji i zostały uznane za informacje, 
muszą zostać przetworzone i podane w odpowiednim kontekście. Natomiast wiedza 
nierozerwalnie związana jest z uczeniem się, wnioskowaniem oraz odkrywaniem 
nowych faktów i reguł. Tworzenie wiedzy jest procesem wyjątkowo złożonym,  
w którym dochodzi do jej internacjonalizacji poprzez tworzenie powiązań w obsza-
rze istniejącej wiedzy lub wiedzy a prori. Myśl tę oddaje definicja mówiąca, że 
wiedza jest „mieszanką doświadczeń, wartości, kontekstowych informacji, opinii 
eksperckich oraz intuicji. Dostarcza ona otoczeniu ram (wskazówek) do tworzenia  
i oceny nowych doświadczeń oraz informacji. Powstaje ona w umyśle człowieka. 
                                                 

2  A. Okunoye, H. Karsten, Where the Global Needs the Local, Variation in Enablers in 
the Knowledge Management Process, „Journal of Global Information Technology Management” 
2002, Vol. 5, No. 3, s. 12–31; P. F. Drucker, Post-Capitalist Society, New York, Harper Business 
1993; D. Asoh, S. Belardo, R. Neilson, Knowledge Management, Issues, Challenges and Oppor-
tunities for Governments in the New Economy, Proceedings of the 35th Hawaii International Con-
ference on Systems Science 2002. 

3  J. Wu, Business Intelligence, The Transition of Data into Wisdom, DM Direct 2000; 
A. Tiwana, The Knowledge Management Toolkit, Practical Techniques for Building a Knowledge 
Management Systems, Prentice Hall 2000. 
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W organizacjach jest ona umiejscowiona nie tylko w dokumentach i repozytoriach, 
ale także w procedurach organizacyjnych, procesach, praktykach i normach”4. 
 Rozpatrując istotę terminu „wiedza”, trudno nie nawiązać do zarządzania 
wiedzą. Można się domyślić, że skoro informacja różni się od wiedzy, to i zarzą-
dzanie informacją musi różnić się od zarządzania wiedzą. W tym pierwszym przy-
padku uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na przeszukiwaniu i znajdy-
waniu obiektów (faktów, zdarzeń itp.). Natomiast zarządzanie wiedzą obejmuje 
szersze spektrum zagadnień, które dotyczy głównie tworzenia i wykorzystywania 
wiedzy, komunikacji oraz dzielenia się wiedzą5. Przyjmuje się, że zarządzanie wie-
dzą jest dyscypliną odnoszącą się do rozmaitych środków wykorzystywanych przez 
ludzi, służących do tworzenia i dzielenia się wiedzą oraz nadawania jej społecznego 
kontekstu, aby realizować w poprawny sposób różne działania organizacyjne 
i biznesowe. W związku z globalizacją i rozwojem różnorodnych technologii in-
formatycznych zarządzanie wiedzą stanowi ważną alternatywę dla firm 
w tworzeniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej6.  
 
Krytyczne czynniki sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą 
 
 Krytyczne czynniki sukcesu definiowane są w literaturze jako elementy, które 
wpływają na powodzenie przedsięwzięcia i osiągnięcie wyznaczonego celu. Po raz 
pierwszy definicję CSFs zaprezentował D.R. Daniel, ale w istotny sposób do popu-
laryzacji tego pojęcia przyczynił się J.F. Rockart7. Krytyczne czynniki sukcesu 
miały służyć biznesowi jako narzędzie ułatwiające realizację projektów i strategii. 
W kontekście zarządzania wiedzą oznaczają one wszystkie działania i praktyki, 
które zapewniają sukces wdrażania inicjatyw związanych z zarządzaniem wiedzą. 
Najczęściej przyjmuje się, że są to czynniki wewnętrzne, a więc takie, na które 
organizacja ma wpływ8.  
 W dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące 
CSFs w zarządzaniu wiedzą dla dużych firm i korporacji, tak aby potem zapropo-
nować zestaw CSFs dla sektora MSP.  

                                                 
4  T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage what they 

Know, Harvard Business School Press, Boston 2000. 
5  I. Nonaka, H. Takeuchi, Knowledge Creating Organizations, Oxford University Press, 

New York 1995. 
6  KMGov, The US Federal Government’s Knowledge Management Initiative 2001, 

http://www.km.govGMU  
7  D. R. Daniel, Management Information Crises, „Harvard Business Review” 1961, 39 (5), 

s. 111–116; J.F. Rockart, Chief Executives Define their Own Data Needs, „Harvard Business 
Review” 1979 (2), s. 81–93. 

8  K.W. Wong, Critical Success Factors for implementing Knowledge Management in 
Small and Medium Enterprises, „Industrial Management & Data Systems” 2005, Vol. 105, No. 2, 
s. 261–279. 
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 D. Skyrme i D. Amidon, prowadząc badania nad zarządzaniem wiedzą, wy-
różnili siedem kluczowych czynników sukcesu. Zaliczyli do nich: (1) silne powią-
zanie z imperatywem biznesu, (2) przekonywującą wizję, (3) poparcie kierownic-
twa, (4) kulturę w zakresie tworzenia i dzielenia się wiedzą, (5) ciągłe uczenie się, 
(6) odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę technologiczną, (7) systematyczny pro-
ces organizowania wiedzy9. Trudno nie zauważyć, że nie wszystkie wyróżnione 
czynniki są istotne z punktu widzenia małych projektów.  
 Z kolei C.W. Holsapple i K.D. Joshi, po analizie różnych studiów przypadków 
i przeprowadzeniu badań metodą Delhi, wskazali trzy klasy oddziaływań na zarzą-
dzanie wiedzą: menedżerskie, zasoby i otoczenie10. Na oddziaływanie menedżer-
skie składają się takie czynniki, jak: koordynacja, kontrola, pomiar wiedzy oraz 
poparcie kierownictwa. Oddziaływanie zasobowe obejmuje wiedzę, ludzi, materiały 
i zasoby finansowe. Z kolei na oddziaływanie otoczenia składa się przede wszyst-
kim konkurencja, rynki, czas oraz czynniki ekonomiczne. Analizując uzyskane 
wyniki badań, należy stwierdzić, że nie uwzględniono w nich technologii informa-
tycznych oraz kultury organizacji jako krytycznych czynników sukcesu wdrażania 
zarządzania wiedzą. Kultura nie została wymieniona explicite, wliczono ją do sub-
komponentu – zasobu wiedzy. Do innych czynników istotnych z punktu widzenia 
wdrażania zarządzania wiedzą, a nie uwzględnionych w opisywanych badaniach 
należą: infrastruktura wiedzy, komunikacja, uczenie się, edukacja, planowanie or-
ganizacyjne, strategia oraz nagradzanie. Trudno także nie zauważyć, że wśród wy-
specyfikowanych CSFs nie znalazło się miejsce na sponsoring. 
 T.H. Davenport razem ze współpracownikami prowadził badania, które objęły 
31 projektów w 24 firmach11. Ich celem było zidentyfikowanie czynników wpływa-
jących na sukces zarządzania wiedzą. Osiemnaście projektów zostało uznanych za 
przedsięwzięcia, które zakończyły się sukcesem. W projektach tych zidentyfikowa-
no 8 wspólnych czynników sukcesu. Nawiązywały one do ekonomicznej wydajno-
ści lub wartości przemysłu, jasnych celów, standardowej i elastycznej struktury 
wiedzy, multikanałowości w transferze wiedzy, kultury zorientowanej na wiedzę, 
technicznej i organizacyjnej infrastruktury, zmian w praktykach motywacyjnych 
oraz wsparcia ze strony naczelnego kierownictwa.  

                                                 
9  D. Skyrme, D. Amidon, The Knowledge Agenda, „Journal of knowledge Management” 

1997, Vol. 1, s. 27–37. 
10  C.W. Holsapple, K. D. Joshi, An Investigation of Factors that Influence the Management 

of Knowledge in Organizations, „Journal of Strategic Information Systems” 2000, Vol. 9, No. 2, 
s. 235–261. 

11  T.H. Davenport, D.W. de Long, M.C. Beers , Successful Knowledge Management Pro-
jects, „Sloan Management Review” 1998, Vol. 39, No. 2, s. 43–57. 
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 Z kolei prace P. Chouridesa nad zagadnieniem zarządzania wiedzą przyczyni-
ły się do wyróżnienia 5 obszarów funkcjonalnych dla CSFs12. Zaliczono do nich: 
strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, technologie informatyczne, jakość oraz 
marketing. Badania zostały przeprowadzone w 100 firmach z wykorzystaniem kwe-
stionariusza ankietowego. W stosunku do 8 firm miały one charakter longitudinal-
ny. Porównano oraz oceniano rożne etapy zarządzania wiedzą w firmach i skorelo-
wano z nimi rozmaite CSFs.  
 Z kolei J. Liebowitz, po przeprowadzeniu badań nad zagadnieniem CSFs 
w zrządzaniu wiedzą, zaproponował sześć kluczowych składników decydujących 
o sukcesie zarządzania wiedzą w organizacjach13. Zaliczył do nich: (1) strategię 
zarządzania wiedzą ze wsparciem ze strony naczelnego kierownictwa, (2) menedże-
ra ds. zarządzania wiedzą (chief knowledge officer – CKO) oraz infrastrukturę za-
rządzania wiedzą, (3) ontologię wiedzy i repozytoria, (4) systemy i narzędzia zarzą-
dzania wiedzą, (5) zachęty (bodźce) do dzielenia się wiedzą oraz (6) kulturę organi-
zacji.  
 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez F. Hasanali, sukces w zarządza-
niu wiedzą zależy od takich czynników, jak poparcie kierownictwa, kultura organi-
zacji, jej struktura, role i odpowiedzialności pracownicze, infrastruktura technolo-
giczna oraz pomiar wiedzy14.  
 Podsumowując zaprezentowane wyniki badań, trudno nie zauważyć, że są one 
ukierunkowane na duże firmy. Nie uwzględniano w nich specyfiki MSP, a przede 
wszystkim ich deficytu w zakresie różnorodnych zasobów, np. czasu, budżetu oraz 
kapitału ludzkiego. Nie zwrócono również uwagi na potrzebę szkoleń pracowni-
ków. Poziom wiedzy w MSP na temat procesów zarządzania wiedzą oraz technolo-
gii informatycznych, które mogą je wspierać, jest zazwyczaj niski. Istotnym pro-
blem, który uwidacznia się w MSP, jest tracenie wiedzy (knowledge loss). Wielu 
pracowników małych firm, w poszukiwaniu lepszych zarobków, awansu, atrakcyj-
niejszych perspektyw rozwoju zawodowego, przechodzi do dużych korporacji, nie 
pozostawiając swojej wiedzy w dotychczasowym miejscu pracy.  
 
 
  

                                                 
12  P. Chourides, D. Longbottom, W. Murphy, Excellence in Knowledge Management, An 

Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures, „Measuring Business 
Excellence” 2003, Vol. 7, No. 2, s. 29–45. 

13  J. Liebowitz, C.Y. Suen, Developing Knowledge Management Metrics for Measuring In-
tellectual Capital, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No. 1, s. 54-67. 

14  F. Hasanali, Critical Success Factors of Knowledge Management, w:, Knowledge Man-
agement Lessons Learned, ed. by M. Koenig and K. Srikantaiahby, Information Today 2003. 
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2. Metodologia badań  
 
 Celem badań było opracowanie zestawu krytycznych czynników sukcesu 
wdrażania zarządzania wiedzą w MSP. Do rozwiązania powyższego problemu za-
stosowano metodę analizy literatury przedmiotu na temat CSFs oraz własne badania 
oparte na wywiadzie pogłębionym (spotkania, rozmowy telefoniczne, e-maile, Sky-
pe), które przeprowadzono z 30 ekspertami z zakresu zarządzania wiedzą. W bada-
niach uczestniczyło 10 pracowników naukowych, 10 menedżerów (konsultantów) 
oraz 10 specjalistów z zakresu IT. Wszyscy posiadali przynajmniej kilkuletnie do-
świadczenie w zakresie zarządzania wiedzą i prowadzenia projektów. Eksperci 
swoje kompetencje w zakresie zarządzania wiedzą oceniali wysoko, wskazując na 
działalność publikacyjną, wygłaszanie prezentacji na konferencjach, prowadzenie 
wykładów, świadczenie konsultingu, kierowanie wdrożeniami systemów informa-
tycznych.  
 Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w 2011 roku w 3 turach. Pierw-
sza sprowadziła się do wyspecyfikowania potrzeb MSP w zakresie zarządzania 
wiedzą. Okazało się, że są one głównie związane z chęcią szybkiego docierania do 
aktualnych informacji na temat klientów, dostawców, a także możliwością spraw-
nego diagnozowania swojego potencjału rynkowego w stosunku do konkurencji. 
W drugiej turze skoncentrowano się na barierach i ograniczeniach wdrażania zarzą-
dzania wiedzą w MSP. Podkreślono przed wszystkim fakt bardzo ograniczonych 
środków finansowych i kadrowych, niski poziom wiedzy na temat koncepcji zarzą-
dzania wiedzą i korzyści, jakie można osiągać z tego tytułu. Trzecia tura badań 
miała na celu zaproponowanie zestawu krytycznych czynników wdrażania zarzą-
dzania wiedzą w MSP. Zaliczono do nich: (1) wsparcie naczelnego kierownictwa, 
(2) kulturę organizacji, (3) technologie informatyczne, (4) strategię i cele organiza-
cji, (5) pomiar wiedzy, (7) infrastrukturę organizacyjną, (8) procesy, (9) system 
motywacyjny, (10) zasoby organizacji, (11) szkolenia i edukację oraz (12) zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi.  
 
 
3.  Dyskusja nad propozycją krytycznych czynników sukcesu wdrażania za-

rządzania wiedzą w MSP 
 
 Eksperci zgodnie stwierdzili, że naczelne kierownictwo odgrywa kluczową 
rolę w zarządzaniu wiedzą. Własnym przykładem powinno propagować praktyki 
dzielenia się wiedzą, uczenia się oraz poszukiwania nowych pomysłów. Kadra kie-
rownicza może zatem w znaczący sposób wpływać na zachowania innych pracow-
ników. Inne kompetencje kierownictwa istotne z punktu widzenia zarządzania wie-
dzą i wskazane przez ekspertów to: umiejętność zarządzania zmianą w firmie  
i zaufaniem oraz tworzenie klimatu do rozwoju twórczej i innowacyjnej pracy. 
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 Według ekspertów szczególnie ważny okazał się aspekt kultury pracy w MSP. 
Przez kulturę należy rozumieć kluczowe przekonania, wartości, normy oraz spo-
łeczne zachowania, które implikują sposób działania pracowników w organizacji. 
Kultura ukierunkowana na zarządzanie wiedzą zachęca do tworzenia wiedzy, roz-
woju różnych form współpracy, dzielenia się wiedzą i jej wykorzystywania. 
W opinii respondentów największym wyzwaniem w zarządzaniu wiedzą jest stwo-
rzenie kultury pracy zorientowanej na zarządzanie wiedzą.  
 Eksperci stwierdzili, że bezdyskusyjna jest waga technologii informatycznych 
w zarządzaniu wiedzą. Umożliwiają one szybkie identyfikowanie i wyszukiwanie 
różnorodnych informacji, odkrywanie nieznanych dotąd zależności zachodzących 
pomiędzy danymi, a także wspieranie współpracy i komunikacji pomiędzy po-
szczególnymi pracownikami, klientami i dostawcami. Uznano, że do najważniej-
szych kategorii technologii z zakresu zarządzania wiedzą należą: business intelli-
gence, bazy wiedzy, zarządzanie współpracą, treścią i dokumentacją, portale, za-
rządzanie relacjami z klientami, data mining, workflow, wyszukiwanie oraz  
e-learning. Podkreślono również, że sektor MSP potrzebuje technologii prostych, 
łatwych w obsłudze, odpowiadających jego potrzebom oraz zestandaryzowanych  
w zakresie struktur wiedzy oraz ontologii.  
 Jednym ze środków, które gwarantują sukces w zarządzaniu wiedzą, jest jasna 
i dobrze opracowana strategia. Ona jest podstawą tego, aby MSP mogły rozwijać 
swoje możliwości i zasoby stosownie do wyznaczonych celów. Podkreślono, że 
strategia ta powinna ściśle korespondować ze strategią biznesową i być zrozumiała 
dla wszystkich pracowników. 
 Aspekt pomiaru efektów wynikających z zarządzania wiedzą był niejedno-
krotnie podkreślany przez ekspertów. Pomiar działa jak system zbierania informa-
cji, który dostarcza użytecznych informacji na temat określonej działalności. Eks-
perci przytaczali stwierdzenie, że „nie można zarządzać, jeśli nie jest się w stanie 
mierzyć”. Pomiar efektów wynikających z zarządzania wiedzą jest niezwykle zło-
żony, ale niezbędny, aby móc ustalić, czy udało się zrealizować wyznaczone cele. 
Jest podstawą do przeprowadzania ocen, porównań, kontroli oraz poprawy działań 
w obszarze zarządzania wiedzą. Trzeba jednak przyznać, że czasami trudno,  
a wręcz niemożliwe jest skwantyfikowanie korzyści wynikających z zarządzania 
wiedzą (zwłaszcza w krótkim okresie). Ważne jest, aby do tego pomiaru, obok 
tradycyjnych, twardych mierników, stosować miękkie, nie finansowe wskaźniki, 
np. metryki kapitału intelektualnego, zrównoważoną kartę wyników. Podkreślano, 
że stale brakuje adekwatnych metod do pomiaru zarządzania wiedzą w organiza-
cjach. Jest to zagadnienie, które wymaga prowadzenia dalszych, pogłębionych ba-
dań.  
 Uzyskane wyniki badań pokazały, że ważnym aspektem we wdrażaniu zarzą-
dzania wiedzą jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej. Ona 
implikuje sieć ról i zespołów do wykonywania odpowiednich zadań z zakresu za-
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rządzania wiedzą. W związku z tym faktem należy dążyć do tworzenia w firmach 
różnych specjalistycznych komórek, takich jak: HR, IT.  
 Eksperci podkreślili, że organizacje mają do wyboru różne podejścia do za-
rządzania wiedzą (np. zasobowe, japońskie, procesowe). W przypadku MSP reko-
mendowane jest zwłaszcza procesowe podejście. W porównaniu z innymi może ono 
być znacznie łatwiej wspierane technologiami informatycznymi. Do najważniej-
szych kategorii procesów zarządzania wiedzą zaliczono: tworzenie (pozyskiwanie, 
przechwytywanie, tworzenie, odkrywanie), wykorzystywanie (użycie, wprowadza-
nie), ocenę (ewaluację, walidację, weryfikację), utrzymanie (przechowywanie, 
ochronę, konserwację), aktualizację (rozwijanie, poprawę, odświeżanie), transfer 
(komunikację, rozpowszechnianie) oraz transformację wiedzy (kompilację, forma-
lizację, standaryzację, eksplikację).  
 Sukces wdrażania zarządzania wiedzą w MSP zdeterminowany jest w dużej 
mierze zastosowanym systemem nagradzania i motywowania pracowników. Powi-
nien on ewidentnie zachęcać pracowników do dzielenia się wiedzą i jej stosowania, 
a także współpracy, rozwoju kreatywności oraz innowacyjności.  
 Wdrażanie koncepcji zarządzania wiedzą w MSP wymaga posiadania różnych 
zasobów. Zwracano uwagę, że szczególnie istotne jest finansowe wsparcie, zwłasz-
cza kiedy zamierza się zainwestować w technologie informatyczne. Organizacje 
muszą także posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, które są niezbędne do koordy-
nacji procesu wdrażania i do zarządzania nim. Ważnym zasobem organizacji, czę-
sto niedocenianym i pomijanym, jest czas. Brak czasu m.in. na dokumentowanie, 
archiwizowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy utrudnia wdrożenie koncepcji 
zarządzania wiedzą. 
 Przeprowadzone badania potwierdziły konieczność organizowania w MSP 
różnych szkoleń i treningów wśród pracowników dotyczących zarządzania wiedzą. 
W przeciwnym wypadku trudno będzie im poznać nowe formy komunikacji, pracy 
sieciowej, zasady wspólnego uczenia się i tworzenia zespołów, kreatywnego my-
ślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wykorzystywania różnych 
IT.  
 Na koniec eksperci przyznali, że zarządzanie wiedzą w dużej mierze odnosi 
się do zarządzania ludźmi. Zaczyna się ono od odpowiednio zaplanowanej rekruta-
cji pracowników, poprzez stosowanie odpowiedniego systemu zachęt do pracy, 
planowanie ścieżek kariery, a kończy na monitorowaniu losów pracowników.  
 
 
Podsumowanie 
  
 MSP to ważny sektor gospodarki. Jego konkurencyjność i innowacyjność 
można poprawić, wdrażając koncepcję zarządzania wiedzą. Dotychczasowe badania 
koncentrowały się głównie na dużych firmach. W literaturze polskiej, jak 
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i zagranicznej niewiele jest prac poświęconych krytycznym czynnikom sukcesu 
wdrażania zarządzania wiedzą w MSP. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 
wstępne wyniki badań w tym zakresie. Uzyskano je metodą wywiadu pogłębionego 
przeprowadzonego z 30 ekspertami z zakresu zarządzania wiedzą. Badania po-
twierdziły, że niektóre CSFs są wspólne dla dużych oraz małych i średnich przed-
siębiorstw. Charakterystyczne czynniki dla MSP odnoszą się zwłaszcza do zasobów 
finansowych, czasowych i kadrowych oraz znajomości koncepcji zarządzania wie-
dzą oraz stosownych technologii informatycznych. 
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CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR IMPLEMENTING KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The main purpose of this paper is to provide the set of the critical success factors 
(CSFs) for implementing knowledge management in small and medium enterprises. 
Existing studies have derived CSFs from large companies’ perspectives and have not 
considered the needs of smaller business. This paper is aimed to bridge this gap. In 
order to obtain this aim a literature review on knowledge management and CSFs was 
conducted, as well a qualitative study was performed. A group of 30 persons (academ-
ics, consultants and IT specialists ) have participated in the survey. The main findings 
suggest the most important critical success factors for knowledge management in small 
and medium enterprises and some differences between large companies.  
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GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY A POLSKIE REALIA 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie następujących przemian cywilizacyjnych w świecie, związanych  
z przechodzeniem od cywilizacji przemysłowej do cywilizacji informacyjnej, za-
sadniczym wyzwaniem dla współczesnych gospodarek narodowych staje się ich 
zdolność adaptacyjna do permanentnych zmian poprzez drogę innowacyjności1. 
Zdolność ta jest nie tylko potrzebą, ale także bezwzględnym warunkiem dla uczest-
nictwa w ramach globalnej konkurencyjności, a odpowiedzią na to wyzwanie staje 
się gospodarka oparta na wiedzy, przechodząca w stan gospodarki kompetytywnej  
i dynamicznej2. W takiej gospodarce wiedza stanowi zasób wręcz doskonały, który 
jest odnawialny i pomnażalny w procesie zużywania3.  
 W artykule podjęto próbę nakreślenia, czym jest tzw. gospodarka oparta na 
wiedzy oraz jakie mogą być przesłanki i możliwości jej realizacji w Polsce. 
 
  

                                                 
1  J. Kotowicz-Jawor, Wstęp, w: GOW – wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009, s. 21.  
2  A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego 

rozwoju, w: G. Gorzelak, A.Tucholska red., Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007. 

3  K. Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, w: B. Sosiń-
ska-Kalata, M. Przastek-Samokowa red., Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa 
informacyjnego, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005, 
s. 199–216. 
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1. Charakterystyka gospodarki opartej na wiedzy 
 
 Termin gospodarka oparta na wiedzy4 (GOW) pojawił się już w latach 90. XX 
wieku5, przy czym pierwsze ważniejsze opracowanie, zawierające wyjaśnienie tego 
pojęcia, zostało zaproponowane przez OECD w 1996 r.6, a następnie rozszerzone 
przez APEC w 2000 r.7 Należy jednak zaznaczyć, iż każda gospodarka, zarówno 
agrarna, jak i przemysłowa, była oparte na wiedzy, która była adekwatna do ówcze-
snych potrzeb i możliwości rozwoju tych gospodarek. Współcześnie cechą nowo-
czesnych gospodarek pretendujących do miana GOW jest „raczej konwersja wiedzy 
naukowej w kapitał, który generuje korzyści materialne dla uczestników zaangażo-
wanych w tworzenie innowacji”8. A zatem to, co odróżnia współczesną gospodarkę 
od poprzednich, to udział wiedzy w tworzeniu dochodu narodowego, który – jak się 
szacuje – wynosi od 20% do 40%9. 
 Warto podkreślić, że nie ma w literaturze przedmiotu jednej, uniwersalnej 
definicji GOW, a istniejące opisy zawierają wykaz cech, którymi powinna charakte-
ryzować się gospodarka oparta na wiedzy, stanowiąc łącznie obraz pewnej cało-
ści10. 
 W ramach tzw. ujęcia mikroekonomicznego, zaproponowanego przez  
A.K. Koźmińskiego, „GOW” oznacza gospodarkę, w której działa wiele przedsię-
biorstw, które „o wiedzę opierają swoją przewagę konkurencyjną”11. Widać to m.in.  
 

                                                 
4 Knowledge-based Economy – KBE. 
5  J. Fazlagić, Gospodarka oparta na wiedzy, Edukacja i Dialog, marzec 2009. 
6  GOW zdefiniowano jako, „gospodarkę bezpośrednio opartą na produkcji, dystrybucji 

oraz użyciu wiedzy i informacji”, The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996. 
7  APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation) – Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku. 

W publikacji Towards Knowledge-based Economies in APEC, APEC Secretariat, Singapore 
2000, wskazano, iż „produkcja, dystrybucja i użycie wiedzy stanowią główne czynniki wzrostu, 
kreacji dobrobytu i zatrudnienia we wszystkich przemysłach”. 

8  A. Matysiak, Instytucjonalne uwarunkowania produkcji wiedzy, w: J. Kotowicz-Jawor 
red., GOW – wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009, s. 385.  

9  Według badań Shiohary wkład wiedzy dla wzrostu gospodarczego w USA oszacowano 
w latach 1948–1969 na 30%, w Japonii w latach 1953–1971 na 22%, a w latach 1970–1980 na 
41,5% (przy czym wówczas zastosowano inną metodologię jej obliczania). Natomiast według 
badań R.Solowa udział kapitału i pracy w tworzeniu dochodu narodowego w latach 1909–1949  
w USA wyniósł 12,5%. Szerzej na ten temat: T. Ito, The Japanese Economy, MIT Press, Cam-
bridge-London 2001, s. 48–49. 

10  G. Wronowska, Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospo-
darki, w: A. Manikowski, A. Psyk red., Unifikacja gospodarek europejskich, szanse i zagrożenia, 
WWZ, Warszawa 2004. 

11  A.K. Koźmiński, Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Strategia rozwoju Pol-
ski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, 
Warszawa 2001. 
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na przykładzie udziału czynników pozamaterialnych w wartości przedsiębiorstw12. 
 Z kolei w ramach ujęcia makroekonomicznego GOW oznacza gospodarkę,  
w której wiedza (kodyfikowana i ukryta) jest równocześnie tworzona, przyswajana, 
przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, orga-
nizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki 
i społeczeństwa13. Uważa się jednak, iż tego rodzaju definicja nie koncentruje uwa-
gi wyłącznie na przemyśle wysokiej technologii czy też na technologii informacji  
i komunikacji, a stwarza raczej ramy do analizy całego spektrum opcji w zakresie 
polityki edukacyjnej oraz polityki w zakresie infrastruktury informacyjnej i syste-
mów innowacji, które promują rozwój GOW14. W tak przyjętej definicji podkreśla 
się ponadto rolę lepszej koordynacji pomiędzy działalnością rządu, sektora prywat-
nego oraz społeczeństwa obywatelskiego – w celu wzmocnienia konkurencyjności 
oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego15. 
 Ewolucja systemu gospodarczego, ujętego w postaci tzw. fal, została zapre-
zentowana przez J.A. Schumpetera, który wskazał na malejący czas trwania po-
szczególnych etapów zmian w gospodarce światowej, począwszy od 1785 r., tj. 
umownej daty wyznaczającej pierwszą falę (pojawienie się pierwszych pieców 
hutniczych w Anglii oraz zastosowanie innowacji w przemyśle tkackim, m.in. czó-
łenka Kaya i maszyna tkacka napędzana silnikiem parowym), a kończąc obecnie na 
piątej fali (dotyczącej sieci cyfrowych, software’u czy nowych mediów), przy czym 
data 2020 r. nie zamyka możliwości dalszej ewolucji systemów gospodarczych. 
 Na rysunku 1 zaprezentowano schemat ewolucji systemów gospodarczych  
w świecie w postaci tzw. fal.  
 Gospodarka oparta na wiedzy to także taka, w której rośnie popyt na wiedzę  
i wykwalifikowaną siłę roboczą, przy czym tempo zachodzących w niej przemian 
sprawia, iż istniejąca wiedza i umiejętności ulegają deprecjacji we względnie krót-
kim czasie, co wymusza podnoszenie kwalifikacji i konieczność ciągłego uczenia 
się16.  

                                                 
12  Według badań firmy Arthur Andersen udział czynników pozamaterialnych w wartości 

giełdowej przedsiębiorstw w USA wzrósł z 5% w 1978 r. do 80% w połowie lat 90. XX w., na-
tomiast wg Brookings Institute aktywa niematerialne w 1982 r. stanowiły około 38% ogółu akty-
wów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, a obecnie wynoszą około 85%. Więcej na ten 
temat: P. Niven, Balanced Scorecard Step-by step, Maximazing Performance and Maintaining 
Results, John Wiley & Sons 2002, s. 28. 

13  Republic of Korea. Transition to a Knowledge-Based Economy, Report No. 20346-KO, 
World Bank 2000. 

14  Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD, World Bank 
Institute, Paris 2000, za: A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy para-
dygmat trwałego rozwoju, w: G. Gorzelak, A. Tucholska, op. cit. 

15  Ibidem. 
16  G. Wronowska, op. cit., s. 3. 
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Rys. 1. Narastanie fal wg Schumpetera 

Źródło: G. Wronowska, op. cit. 

 
 Według J. Kleera do cech charakterystycznych dla gospodarki opartej na wie-
dzy zalicza się m.in.17: odpowiednio wysoki poziom rozwoju gospodarczego (do-
chód w przeliczeniu na mieszkańca), a także odpowiednią strukturę gospodarki 
dostosowaną do wymagań rynkowych i trendów światowych; znaczący udział spo-
łeczeństwa z wykształceniem wyższym – co najmniej połowa ludności czynnej 
zawodowo; wysoki udział nakładów na B&R; innowacyjność rozumianą jako funk-
cję co najmniej trzech zmiennych: kreatywnych ludzi, popytu na innowacje i odpo-
wiedniego klimatu proinnowacyjnego; otwarty charakter społeczeństwa i gospodar-
ki; wyraźną modyfikację funkcji sektora publicznego w zakresie wzrostu aktywno-
ści w co najmniej czterech obszarach: edukacja, badania i rozwój, kapitał przyrod-
niczy (ekologia) i samorząd lokalny. W efekcie liczbę krajów objętych procesami 
GOW w świecie można szacować na 10–15, a ludność tych krajów nie przekracza 
12–13% ludności świata18. 
 Za podstawowe nośniki GOW uznaje się powszechnie: naukę, przemysły 
wysokiej techniki, usługi intensywne wiedzą i edukację19, a wśród wyróżników 
GOW można wskazać20: akcelerację tworzenia wiedzy, wzrost znaczenia kapitału 
niefinansowego i niematerialnego, przyjęcie innowacyjności jako działalności prio-
rytetowej oraz rewolucję w zasobach wiedzy – co w sposób znaczący odróżnia ten 
typ gospodarki od tzw. tradycyjnej. W tabeli 1 przedstawiono zasadnicze różnice 
pomiędzy wskazanymi typami gospodarek. 
 
  

                                                 
17  Za: U. Płowiec, Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu 

Ekonomistów Polskich, www.pte.pl/pliki/2/12/U_plowiec_innowacje08.pdf (10.01.2012). 
18  Ibidem. 
19  Ibidem. 
20  S. Korenik, op. cit. 
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Tabela 1 
 

Gospodarka tradycyjna a gospodarka oparta na wiedzy 
 

Cechy gospodarki Rodzaj gospodarki 

Gospodarka tradycyjna Gospodarka oparta na wiedzy 

Podstawowy zasób (czynnik 
wytwórczy) 

Kapitał Wiedza, informacja 

Dominujący sektor Przemysł ciężki, dominują trady-
cyjne gałęzie przemysłu (zasobo-
chłonne), wymuszając dużą skalę 
produkcji 

Dominują usługi.  
Szybko zmienia się produkcja – małe 
serie 

Strategia działania Nastawienie na konkurencję Nastawienie na kooperację 

Powiązania produkcyjne Organizacja produkcji pionowo 
zintegrowana w całej gospodarce 
narodowej 

Dominuje pionowo dezintegracja, 
trwałe więzi kooperacyjne z małymi 
firmami, wspólne przedsięwzięcia  
i alianse strategiczne w różnych 
przekrojach przestrzennych 

Wartość rynkowa Zależna od posiadanych aktywów 
finansowych i rzeczowych 

Zależna od kapitału intelektualnego 
(aktywów niematerialnych) 

Postrzeganie zmienności 
otoczenia 

Brak akceptacji zmienności – 
zagrożenie 

Akceptacja zmienności – szansa 

Rozwój Liniowy, możliwy do przewidze-
nia 

Chaotyczny, trudny do przewidzenia 

Organizacja pracy Podlega filozofii masowej produk-
cji i standaryzacji wynikających 
z korzyści skali 

Dominuje podejście elastyczne, 
któremu podporządkowany jest aparat 
wytwórczy 

Postrzeganie pracowników Źródło kosztów Inwestycja 

Motywacje pracowników Głównie bodźce finansowe Wewnętrzna satysfakcja 

Relacje z dostawcami i klien-
tami 

Jednokierunkowe poprzez rynek Interaktywne poprzez współpracę 

Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii 

Ważne Niezbędne 

Struktura organizacyjna Hierarchiczna (najczęściej zbiuro-
kratyzowana i scentralizowana) 

Sieciowa (wirtualna), płaska, ad-hoc 
dla danego przedsięwzięcia 

Styl zarządzania Nakazy i kontrola Partycypacyjny 

Źródła władzy Hierarchia organizacyjna Umiejętności, wiedza i reputacja 

Przełomowy wynalazek Linia produkcyjna Internet 

Kultura organizacyjna Oparta na posłuszeństwie Oparta na zaufaniu 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

Współpraca pomiędzy poszczegól-
nymi państwami, protekcjonizm 

Globalizacja gospodarki, współpraca 
na szczeblu regionów i lokalnym 

 
Źródło:: opracowanie własne na podstawie: M. Strojny, Teoria i praktyka zarządzania wie-

dzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 10; S. Korenik, Gospo-
darka oparta na wiedzy i jej znaczenie dla kształtowania się e-regionu, rekomenda-
cje dla Dolnego Śląska, http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/seminarium20061206/ 
gospodarka_op_na_wiedzy.pdf, s. 4.  
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2. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce? 
 
 W celu stwierdzenia, czy dana gospodarka jest gospodarką opartą na wiedzy  
i w jakim stopniu, czy też nie – konieczne jest dokonanie odpowiedniego pomiaru 
w tym zakresie. W praktyce można wyodrębnić występowanie dwóch zasadniczych 
koncepcji pomiaru GOW, tj. koncepcji strukturalnych (sektorowych) oraz koncepcji 
holistycznych21. Koncepcje strukturalne odnoszą się do wyodrębnienia kilku kon-
kretnych sektorów w gospodarce22, które są utożsamiane z GOW, holistyczne23 zaś 
uwzględniają nie tylko sferę gospodarczą i technologiczną, ale także społeczną 
wraz ze wskazaniem ich wzajemnych interakcji, traktując przy tym na równi aspek-
ty ekologiczne, społeczne i gospodarcze24. 
 Według M. Cyrek występowanie licznych i zróżnicowanych koncepcji pomia-
ru GOW wskazuje, iż wciąż brak wypracowanego teoretycznego konsensusu odno-
śnie do sposobów oszacowania stopnia rozwoju GOW, a podstawowym ogranicze-
niem jest niedostępność i nieporównywalność danych statystycznych w tym zakre-
sie25. Można jednak przyjąć, iż najbardziej odpowiednim połączeniem dostępności 
danych w stosunku do koncepcji teoretycznej, biorąc pod uwagę możliwości ich 
zebrania – charakteryzuje się metodologia KAM, która notabene jest wciąż udosko-
nalana, począwszy od 1998 r. 
 Metodologia KAM zaproponowana przez Instytut Banku Światowego rozwi-
nęła się w grupę indeksów: wskaźnika gospodarki wiedzy KEI26 oraz wskaźnika 
wiedzy KI27. W tabeli 2 zestawiono wartości tych wskaźników dla wybranych kra-
jów świata dla lat 1995 i 2009.  

                                                 
21 Jak wskazuje L.W. Zacher dwa teoretyczne modele wzajemnie się przenikają, tworząc 

trzeci model skumulowany, tzw. model rozrostu i wypierania. Cytowane za: M. Cyrek, Wybrane 
koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, w: M.G. Woźniak red., Nierówności społeczne 
a wzrost gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyt nr 10, Wyd. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2007, s. 211. 

22 Ibidem, s. 210–211. Do koncepcji sektorowych pomiaru GOW można zatem zaliczyć np. 
podział przemysłów i usług przedstawiony przez OECD i Eurostat, a także koncepcję sektora 
informacyjnego wg Porata. 

23 Ibidem. Do koncepcji holistycznych zalicza się np. metodologię KAM (Knowledge As-
sessment Metodology), opracowaną przez Instytut Banku Światowego, propozycję D. Coyle  
i D. Quah z brytyjskiej Fundacji Pracy, koncepcję SINE zaproponowaną przez Eurostat i Komisję 
Europejską, a także koncepcję pomiaru wiedzy OECD. 

24 Ibidem. 
25  Ibidem, s. 222. 
26  Knowledge Economy Index 2009 składa się z 4 filarów: reżim bodźców gospodarczych  

i instytucjonalnych, edukacja, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne ICT.  
27  Knowledge Index stanowi prostą średnią znormalizowaną wyników kraju, regionu we-

dług trzech parametrów, edukacji i zasobów ludzkich, innowacji oraz technologii komunikacyj-
nych ICT. 
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 Z analizy danych zawartych w tabeli 2 można wnioskować, iż Polska w zakre-
sie wymienionych wskaźników w analizowanych latach odnotowała wzrost, wyno-
szący 0,51 dla KEI i 0,24 dla KI. Niemniej jednak zarówno w 1995 r., jak i w 2009 
pozycja Polski na 146 krajów świata pozostała bez zmian, tj. 37. pozycja w rankin-
gu, podczas gdy inne kraje transformacji dokonały wyraźnego postępu, np. Estonia 
(z 28. w 1995 r. na 21. w 2009), Słowenia (z 30. na 25.), Węgry (z 32. na 27.), Cze-
chy (z 31. na 28.), Litwa (z 45. na 31.), Łotwa (z 47. na 32.) czy Rumunia (z 57. na 
47.). Można zatem przyjąć, iż w ujęciu porównawczym z innymi krajami transfor-
macji w Polsce nie dokonano praktycznie żadnych większych zmian, a jedynie 
utrzymano pozycję sprzed blisko 15 lat. 
 Ocena poziomu GOW w Polsce w oparciu o inne wskaźniki, czy metody 
wskazuje na jedno z ostatnich miejsc Polski wśród 27 krajów Unii Europejskiej28. 
Można przyjąć, iż jedną z zasadniczych przyczyn tego stanu jest bardzo niski po-
ziom innowacyjności polskiej gospodarki, który w oparciu o szacunki Komisji Eu-
ropejskiej mógłby osiągnąć średni poziom UE-27 dopiero za 20–50 lat29, przy zało-
żeniu, że zostaną poczynione odpowiednie kroki w kierunku pozytywnych zmian 
w tym obszarze. O braku pożądanej innowacyjności polskiej gospodarki świadczyć 
może niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, charakteryzowany 
udziałem przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, wyno-
szący zaledwie 18,1% w latach 2007–2009, podczas gdy średnia dla UE-27 wynosi 
39,5%, a na przykład dla Niemiec 70%30.  
 Można zatem powtórzyć za T.G. Grosse, iż jak wskazują dotychczasowe ana-
lizy, w najbliższych dziesięcioleciach wysiłek w zakresie rozwoju sektora wiedzy  
w Polsce będzie mieć jedynie uzupełniający charakter w odniesieniu do polityki 
rozwoju opartej na klasycznym modelu inwestowania w rozwój kapitału trwałego,  
a głównym źródłem rozwoju sektora wiedzy będzie nadal import technologii31. 
Wydaje się zatem, iż jedynie dojrzała, długofalowa i odpowiednia strategia działa-
nia, która byłaby konsekwentnie realizowana, może dopiero dać odpowiednie rezul-
taty w tej materii – jednakże nie jest to kwestia kilku, lecz przynajmniej kilkudzie-
sięciu lat trwałych zmian w gospodarce. 
  

                                                 
28  Zob. również: A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Euro-

pejskiej – wielowymiarowa analiza dla lat 2000–2007, w: A.P. Balcerzak red., Polski rynek pracy 
w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 79–89.  

29  European Innovation Progress Report 2006, European Commission, Luxembourg 2006, 
s. 19. 

30  Innowacyjność terapią dla polskiej gospodarki, Uczelnia Vistula, 20.03.2011. 
31  T.G. Grosse, Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce?, Analizy i Opinie nr 

24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 3. 



Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia 127

Tabela 2 
 

Wskaźniki KEI, KI i pozycje rankingowe wybranych krajów świata w latach 1995 i 2009 
 

Wyszczególnienie 
(pozycja rankingowa 

w 1995 i 2009  
na 146 krajów) 

KEI 1995 KEI 2009 
Zmiana KEI 

w latach  
1995–2009 

KI 1995 KI 2009 
Zmiana KI 

w latach 
1995–2009 

[1/1] Dania 9,54/ 9,52 -0,02 9,62 9,49 -0,13 
[4/2] Szwecja 9,49 9,51 +0,02 9,70 9,57 -0,13 
[3/3] Finlandia 9,51 9,37 -0,14 9,61 9,39 -0,22 
[5/4] Holandia 9,46 9,35 -0,11 9,50 9,39 -0,11 
[6/7] Wielka Brytania 9,41 9,10 -0,31 9,41 9,06 -0,35 
[15/8] Irlandia 8,99 9,05 +0,06 8,95 8,98 +0,03 
[2/9] USA 9,53 9,02 -0,51 9,61 9,02 -0,59 
[13/12] Niemcy 9,12 8,96 -0,16 9,14 8,92 -0,22 
[12/15] Austria 9,27 8,97 -0,3 9,45 8,78 -0,67 
[14/16] Belgia 9,10 8,80 -0,3 9,21 8,77 -0,44 
[19/17] Luksemburg 8,59 8,64 +0,05 8,39 8,37 -0,02 
[17/20] Japonia 8,87 8,42 -0,45 9,07 8,63 -0,44 
[28/21] Estonia 7,87 8,42 +0,55 7,77 8,31 +0,54 
[16/22] Francja 8,94 8,40 -0,54 9,12 8,64 -0,48 
[22/24] Hiszpania 8,32 8,28 -0,04 8,22 8,18 -0,04 
[30/25] Słowenia 7,81 8,15 +0,34 8,10 8,17 +0,07 
[32/27] Węgry 7,39 8,00 +0,61 7,60 7,88 +0,28 
[31/28] Czechy 7,64 7,97 +0,33 7,49 7,90 +0,41 
[24/30] Włochy 8,23 7,79 -0,44 8,28 8,18 -0,1 
[45/31] Litwa 6,55 7,77 +1,22 6,49 7,70 +1,21 
[47/32] Łotwa 6,34 7,65 +1,31 6,42 7,52 +1,1 
[27/33] Portugalia 7,91 7,61 -0,3 7,66 7,34 -0,32 
[36/34] Malta 7,00 7,58 +0,58 7,12 7,18 +0,06 
[33/35] Cypr 7,39 7,50 +0,11 7,24 7,47 +0,23 
[34/36] Słowacja 7,08 7,47 +0,39 7,27 7,37 +0,1 
[37/37] Polska 6,90 7,41 +0,51 7,14 7,38 +0,24 
[29/38] Grecja 7,86 7,39 -0,47 7,74 7,58 -0,16 
[38/43] Bułgaria 6,84 6,99 +0,15 7,17 6,94 -0,23 
[57/47] Rumunia 5,79 6,43 +0,64 5,77 6,25 +0,48 
[58/60] Rosja 5,73 5,55 -0,18 6,79 6,82 +0,03 
[69/54] Brazylia 5,23 5,66 +0,43 5,37 6,11 +0,74 
[108/109] Indie 3,56 3,09 -0,47 3,58 2,95 -0,63 
[100/81] Chiny (bez 
Hongkongu i Tajwanu) 

3,93 4,47 +0,54 4,16 4,66 +0,5 

[23/23] Chiny Hongkong 8,28 8,32 +0,04 7,90 7,92 +0,02 
[25/18] Chiny Tajwan 8,23 8,45 +0,22 8,37 8,79 +0,42 

 
Objaśnienie: ważone liczbą ludności.  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_ 

page5.asp?tid=0&year=2002&sortby=KEI&sortorder=DESC&weighted=Y&cid1 
=s (10.01.2012). 
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Podsumowanie 
 
 Każdy rodzaj gospodarki w jej historycznym rozwoju, zarówno agrarna, jak  
i przemysłowa, był oparty na wiedzy, która była adekwatna do ówczesnych potrzeb 
i możliwości ich rozwoju. We współczesnych dziesięcioleciach rozwoju gospodarki 
na przełomie XX i XXI wieku przemysł nie odgrywa już wiodącej roli, jaką miał 
wcześniej. Współcześnie cechą nowoczesnych gospodarek jest konwersja wiedzy 
naukowej w kapitał, generujący korzyści materialne dla uczestników zaangażowa-
nych w tworzenie innowacji. Udział wiedzy w tworzeniu dochodu narodowego  
w takich gospodarkach szacuje się na 20-40%, przy czym gospodarki te zalicza się 
do tzw. gospodarek opartych na wiedzy (GOW). Ocenia się również, iż może do 
nich należeć 10–15 gospodarek innowacyjnych krajów wysokorozwiniętych. 
 Niestety, Polska w obecnym stanie biernego rozwoju gospodarczego (nieza-
leżnie od odnotowywanego wzrostu gospodarczego) – opartego w głównej mierze 
na imporcie techniki i technologii w produkcji wyrobów i towarów innowacyjnych, 
zamiast na twórczym wykorzystywaniu wiedzy w jej rozwoju – nie ma większych 
szans zbliżenia się do tej grupy krajów ani w krótszej, ani w średnioterminowej 
perspektywie czasowej. Zmiana tego stanu wymagałaby radykalnej zmiany stoso-
wanej dotychczas pasywnej, liberalnej polityki gospodarczej państwa na aktywną, 
innowacyjną politykę. Polityka taka musiałaby być oparta na stabilnej i długotrwa-
łej strategii gospodarczej i jej konsekwentnej realizacji przy wykorzystaniu odpo-
wiedniego modelu rozwoju gospodarczego dostosowanego do uwarunkowań i re-
aliów polskich. Wydaje się, iż właściwe byłoby dążenie w kierunku społecznej 
gospodarki rynkowej z uwzględnieniem wzorców krajów skandynawskich. 
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KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND POLISH REALITY 
 
 

Summary 
 
 The publication Knowledge – Knowledge-Based Economy – Polish Reality at-
tempts to explain the problems related to the perspective of the appropriate use of 
knowledge in the development of the innovativeness of contemporary national econo-
mies. Special attention is devoted to the capability of the Polish economy within this 
scope.  
 

Translated by Krzysztof Kwiecień 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KORPORACYJNA  
JAKO PODSTAWA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI1 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przedsiębiorczość często uważana jest za cechę właściwą człowiekowi, zaś do 
osoby odznaczającej się tą cechą stosuje się określenie przedsiębiorca. Tymczasem 
współczesne wyzwania rozwojowe wymuszają bycie przedsiębiorczymi nie tylko 
na ludziach, ale także na organizacjach gospodarczych. Dlatego celem opracowania 
jest przedstawienie istoty przedsiębiorczości korporacyjnej oraz innowacji jako jej 
przejawu i skutku. W pierwszej części zostaną omówione problemy związane  
z zakresem pojęcia przedsiębiorczość, w drugiej zaś zostanie przedstawiona kon-
cepcja przedsiębiorczości korporacyjnej oraz dziedzin, w których może się ona 
przejawiać. 
 
 
1. Istota przedsiębiorczości  
 
 W literaturze istotę innowacji wiązano z przedsiębiorczością. Podejście takie 
jako jeden z pierwszych reprezentował J.A. Schumpeter. Przedsiębiorczość jednak 
autor ten łączył z osobą indywidualnego przedsiębiorcy lub kupca, utożsamiającego 
własne interesy z interesami prowadzonej przez siebie firmy. Jego ujęcie przedsię-
biorcy było odmienne od ujęcia klasycznego, prezentowanego przez A. Smitha, 
A. Marshalla czy L. Walrasa oraz R. Cantillona, który jako pierwszy użył pojęcia 

                                                 
1  Druk niniejszego artykułu został sfinansowany ze środków minigrantu Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
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przedsiębiorca (entrepreneur) i J.B. Saya, który kategorię przedsiębiorcy wprowa-
dził do teorii ekonomii. Podejście klasyczne utożsamiało przedsiębiorcę z organiza-
torem i zarządzającym produkcją lub handlem, najczęściej z pracodawcą i właści-
cielem kapitału2. Natomiast według J.A. Schumpetera przedsiębiorcą jest ten, kto 
stosuje nowe kombinacje środków produkcji skutkujące jednym z pięciu rodzajów 
działań, a mianowicie: (1) wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub nowego 
gatunku produktu znanego wcześniej, (2) zastosowaniem nowej metody produkcji 
lub sprzedaży, (3) otwarciem nowych rynków zbytu, na których dana gałąź wcze-
śniej nie działała, (4) zdobyciem nowych źródeł surowców lub półfabrykatów, 
(5) tworzeniem nowych struktur rynkowych w ramach danego rodzaju działalności. 
Autor ten przeznaczył zatem przedsiębiorcy rolę bardziej aktywną i kreatywną niż 
jego poprzednicy. Według niego przedsiębiorcą jest ten, kto tworzy innowacje  
o znacznym zasięgu, burzące dotychczasowy stan równowagi. Zgodnie z podej-
ściem Schumpetera innowacje mają charakter nieciągły i nieregularny. Stopniowo, 
skokowo lub falowo opanowują one gospodarkę. Schumpeter twierdził, że przed-
siębiorcą przestaje być ten, kto swoje przedsiębiorstwo zaczyna prowadzić w spo-
sób rutynowy, a zatem ten, który rezygnuje z innowacji3. Według niego powstawa-
nie w rozwiniętym kapitalizmie wielkich korporacji oraz zarządzających nimi płat-
nych menedżerów spowodowało osłabienie znaczenia prywatnej własności i wyni-
kające z tego zanikanie u zarządzających firmą pozytywnych osobistych więzi  
z przedsiębiorstwem, tzn. takich więzi, jakie występowały w przypadku właściciela 
firmy. W duchu schumpeterowskim pojęcie przedsiębiorczości definiuje 
B. Nogalski. Według tego autora przedsiębiorczość to umiejętność dostrzegania 
tkwiących w otoczeniu możliwości oraz ich wykorzystania w celu podjęcia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa, 
wynikająca z wewnętrznej predyspozycji danej osoby, czyli przedsiębiorcy4. 
 Wydaje się, że pojęcie przedsiębiorczości jest bardziej uniwersalne. Tego 
zdania są między innymi zwolennicy podejścia procesowego, wypracowanego  
w latach 80. i 90. XX w. przez szkołę harwardzką. Głównymi twórcami tego podej-
ścia są J.A. Timmons i H.H. Stevenson. Według tego podejścia przedsiębiorczość 
jest procesem tworzenia lub rozpoznawania szans oraz wykorzystania tych szans 
niezależnie od posiadanych aktualnie zasobów. Jest to akt twórczy, oparty na ener-
gii przedsiębiorcy, który inicjuje i buduje organizację5. Dyskusyjne może być  
w tym przypadku niedocenianie roli zasobów, które przedsiębiorca musi pozyskać 

                                                 
2  A. Glapiński, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Szkoła Główna Han-

dlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 114. 
3  J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa 1995, s. 162. 
4  B. Nogalski, Przedsiębiorczość – współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki,  

w: A. Skowronek-Milczarek red., Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, Szkoła Główna 
Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003, s. 149. 

5  J.A. Timmons, New Venture Creation, Irvin, Boston 1990, s. 5. 
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w oparciu o swoją wiedzę, umiejętności i powiązania6. Wady tej nie zawiera defini-
cja przedsiębiorczości zaproponowana przez N.C. Churchilla i V.L. Lewisa, według 
której przedsiębiorczość jest procesem odkrywania i kształtowania możliwości dla 
stworzenia nowych wartości poprzez innowacje, pozyskanie potrzebnych zasobów  
i zarządzanie procesem tworzenia wartości7. Podana definicja nie utożsamia przed-
siębiorczości wyłącznie z osobą właściciela lub menedżera. Szeroko definiuje 
przedsiębiorczość R. Runstadt. Według niego jest to dynamiczny proces tworzenia 
wartości dodanej w produkcie przez jednostki akceptujące ryzyko majątkowe, czasu 
lub kariery. Dodanie wartości przez przedsiębiorcę odbywa się poprzez zapewnie-
nie i rozmieszczenie niezbędnych umiejętności i zasobów8. Z kolei R.W. Griffin za 
istotę przedsiębiorczości uważa organizowanie i prowadzenie działalności gospo-
darczej oraz podejmowanie związanego z nią ryzyka. Przedsiębiorcą zaś jest ten, 
kto podejmuje działania objęte mianem przedsiębiorczości9. Według P.F. Druckera 
przedsiębiorczy nie jest ten, kto nie tworzy niczego nowego, lecz imituje działania 
innych podmiotów10. 
 
 
2. Przedsiębiorczość korporacyjna a innowacje 
 
 Szeroko pojęcie przedsiębiorczości definiują także twórcy i zwolennicy tzw. 
przedsiębiorczości korporacyjnej. Działalność innowacyjna firmy jest według nich 
narzędziem przedsiębiorczości korporacyjnej (corporate entrepreneurship)11. Pole-
ga ona na podejmowaniu działań pozwalających na realizację renty ekonomicznej. 
Pojęcie renty ekonomicznej używane jest tu w znaczeniu ponadprzeciętnych wyni-
ków, które nie indukują natychmiastowej reakcji konkurentów12. Jest to różnica 
powstała po odjęciu od przychodów z czynnika produkcji minimalnej opłaty nie-
zbędnej do zakupu tego czynnika. Można ją zdefiniować jako wynagrodzenie sta-

                                                 
6  S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa 2000, s. 87–89. 
7  N.C. Churchill, V.L. Lewis, The Five Stages of Small Business Growth, w: The Entre-

preneurial Venture, Readings selected by W.A. Sahlman, H.H. Stevenson, Harvard Business 
School Publications, Boston 1992, Churchill, Lewis 1992, s. 27. 

8  Za: D.F. Kuratko, R.M. Hodgets, Entrepreneurship. A Contemporary Approach, The 
Dryden Press, Philadelphia–San Diego–New York–Orlando–Toronto–Montreal–London–
Sydney–Tokyo 1998, s. 5. 

9  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1997, s. 730–
731. 

10  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 1992, rozdz. 1. 

11  M.P. Miles, C.W. Paul, A. Wilhite, Modeling corporate entrepreneurship as rent-seeking 
competition, „Technovation” 2003, 23, s. 393–400. 

12  R.G. McGrath, A real options logic for initiating technology positioning investments, 
„Academy of Management Review” 1997, 22 (4), s. 974–996. 
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łych czynników produkcji powstałe jako reszta pozostała po odjęciu z przychodów 
firmy opłat za wykorzystanie zasobów zmiennych, równych ich kosztom alterna-
tywnym13. Renta jest nadwyżką uzyskaną ponad całkowite koszty alternatywne 
działania. Według R. Jacobsona stałe zmiany w stanie wiedzy tworzą nierównowa-
gę i przez to nowe okazje lub „luki”14. 
 W.B. Gartner opisuje przedsiębiorczość korporacyjną jako ulicę kierującą 
myśli w kierunku działań oraz jako działanie będące następstwem uświadomionych 
celów15. Ludźmi przedsiębiorczymi są ludzie, którzy poszukują sposobności do 
realizacji ponadprzeciętnych wyników16. Można stwierdzić, że u podstaw przedsię-
biorczości leży tworzenie bogactwa17. Ponieważ podaż ludzi przedsiębiorczych 
wśród społeczeństw charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, zróżnicowany jest 
poziom działań przedsiębiorczych18. W warunkach równowagi konkurencyjnej 
renta ekonomiczna nie występuje. Oznacza to, że przychody firmy równe są całko-
witym kosztom alternatywnym działalności. Firma poszukuje jednak okazji do 
osiągnięcia renty, tj. do realizacji nadwyżki przychodu ponad koszt alternatywny 
swych działań. W uproszczeniu rentę ekonomiczną przedstawia równanie: 

qAVCAFCpR  )( , gdzie R – to renta uzyskana z określonej działalności 
przedsiębiorstwa, p – cena produktu, q – liczba sprzedanych produktów, AFC  
– przeciętne koszty stałe działalności, AVC – przeciętne koszty zmienne. 
 Innowacje mogą wpłynąć na każdy element prawej strony tej formuły. Dzięki 
innowacjom możliwe jest osiągnięcie jednego z czterech czystych efektów: 
(1) zwiększenie ceny produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwo, (2) zwięk-
szenie ilości sprzedanych produktów, (3) obniżenie przeciętnych kosztów zmien-
nych, (4) obniżenie przeciętnych kosztów stałych przedsiębiorstwa. 
 Zwiększenie ceny produktów akceptowane jest przez rynek, jeśli charaktery-
zują się one wyższą wartością konsumencką, są lepsze, bardziej użyteczne, nowo-

                                                 
13  R. H. Leftwich, The Price System & Resource Allocation, The Dryden Press, Hinsdale 

1976, s. 431. 
14  R. Jacobson, The Austrian school of strategy, „Academy of Management Review” 1992, 

17 (4), s. 782-807. 
15  W. B. Gartner, Words lead to deeds, towards an organizational emergence vocabulary, 

„Journal of Business Venturing” 1993, 8, s. 231–239; W.B. Gartner, What are we talking about 
when we talk about entrepreneurship, „Journal of Business Venturing” 1990, 5, s. 15–28. 

16  R. Makadok, Toward a synthesis of the resources-based and dynamic-capability vies of 
rent creation, „Strategic Management Journal” 2001, 22 (5), s. 387–401; S. Shane, 
S. Venkataraman, The promise of entrepreneurship as a field of research, „Academy of Manage-
ment Review” 2000, 25 (1), s. 217. 

17  R.D. Ireland, M.A. Hitt, S.M. Camp, D.L. Sexton, Integrating entrepreneurship and stra-
tegic management actions to create firm wealth, „Academy of Management Executive” 2001, 15 
(1), s. 49. 

18  W.J. Baumol, Entrepreneurship, productive, unproductive, and destructive, „Journal of 
Political Economy” 1990, 98 (5), s. 893. 
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cześniejsze od produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwo wcześniej. Po-
zwalają na to innowacje produktowe. Innowacje przyczyniające się do zwiększenia 
ilości sprzedawanych przez przedsiębiorstwo produktów można nazwać innowa-
cjami marketingowymi. Pozwalają one na tworzenie renty ekonomicznej dzięki 
wprowadzeniu rozwiązań zmieniających normy gałęziowe w zakresie promocji, 
dystrybucji i szeroko pojętych sposobów wyceny produktów. Ten sam efekt można 
osiągnąć, stosując innowacje strategiczne polegające na przełamaniu norm gałęzio-
wych w sposobie podejścia do szeroko pojętych celów przedsiębiorstwa i sposobów 
ich realizacji. Inicjatywy przedsiębiorcze pozwalające na obniżenie przeciętnych 
kosztów zmiennych firmy nazwano w koncepcji przedsiębiorczości korporacyjnej 
innowacjami produkcyjnymi. Mają one głównie charakter innowacji technologicz-
nych. Innowacje organizacyjne zaś prowadzą do redukcji przeciętnych kosztów 
stałych przedsiębiorstwa dzięki przeformułowaniu sposobu funkcjonowania firmy. 
Innowator może zrealizować rentę ekonomiczną, wprowadzając rozwiązanie po-
zwalające na osiągnięcie jednego lub kilku wymienionych efektów czystych. 
 Chociaż poglądy zwolenników koncepcji przedsiębiorczości korporacyjnej 
wydają się w zasadzie słuszne, trudno przyjąć je bez zastrzeżeń. Klasyfikacja inno-
wacji w oparciu o czyste efekty wydaje się problematyczna. Innowacje produktowe 
polegające na ulepszeniu dotychczasowych produktów lub na wprowadzeniu cał-
kiem nowej jakości w danej klasie produktów mogą pozwolić nie tylko na realiza-
cję efektu wyższej ceny, ale także poprzez nowy sposób skonstruowania produktu, 
lub dzięki faktowi, że znacznie lepiej zaspokajają one potrzeby nabywców niż pro-
dukty znane na rynku wcześniej, mogą przyczynić się nie tylko do wzrostu ilości 
sprzedanych produktów, ale także do spadku jednostkowych kosztów zmiennych 
dzięki realizacji efektu skali, efektu doświadczenia, lub/i efektu sieci. Koncepcja ta 
jest jednak przydatna z punktu widzenia przedstawienia miejsca innowacji w teorii 
ekonomii. 
 J.G. Covin i M.P. Miles poszukiwanie renty ekonomicznej i tym samym wy-
kazywanie się organizacji przedsiębiorczością wiążą ściśle z działalnością innowa-
cyjną. Twierdzą oni, że istnieją cztery sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej 
i ostatecznie generowania trwałej renty, a mianowicie: (1) stałe odrodzenie (susta-
ined regeneration) poprzez ciągłe i radykalne innowacje produktowe, (2) odmło-
dzenie organizacji (organizational rejuvenation) przez radykalne innowacje proce-
sowe, (3) odnowienie strategiczne (strategic renewal) poprzez innowacje w kon-
cepcji prowadzenia biznesu i (4) redefiniowanie domeny działania (domain redefi-
nition) poprzez tworzenie nowej przestrzeni rynkowej dla produktów firmy. Auto-
rzy ci uważają, że chcąc generować ponadprzeciętne wyniki, przedsiębiorstwo win-
no skupić się na innowacjach w znaczących produktach, procesach, strategiach, 
rynkach. Twierdzą oni, że przedsiębiorczość korporacyjna polega na wykorzystaniu 
innowacji w celu utrzymania dobrych wyników lub poprawy pozycji konkurencyj-
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nej (competitive standing) poprzez akcje, które radykalnie wzmocnią organizację 
lub wstrząsną sytuacją na jej rynkach lub w gałęziach, w których ona działa19.  
 Innowacje produktowe pozwalają na wycenę produktów powyżej ich kosztów 
alternatywnych. W największym zakresie z tego efektu korzystać mogą przedsię-
biorstwa wprowadzające na rynek nowy produkt jako pierwsze. Ponadto efekt wyż-
szej ceny mogą zastosować firmy, które ciągle doskonalą swoje produkty. Dzięki 
tym zabiegom ceny lub utargi krańcowe przekraczające przeciętne koszty sprzedaży 
można utrzymać przez pewien okres, co pozwala przedsiębiorstwu na realizację 
renty ekonomicznej. Po wysokiej cenie początkowej kupują nowe generacje pro-
duktów klienci zainteresowani wyrobami najbardziej zaawansowanymi technolo-
gicznie. Praktyka ta jest szeroko wykorzystywana na przykład w przemyśle kompu-
terowym oraz w produkcji urządzeń telekomunikacyjnych. Oczywiście sytuacja 
taka nie może utrzymać się w długim okresie. Alternatywne technologie stosowane 
przez rywali, przepisy dotyczące działalności gospodarczej lub wysoki poziom 
działań marketingowych konkurentów powodują, że pozycja monopolistyczna in-
nowatora ma najczęściej charakter krótkookresowy. 
 Odmłodzenie organizacji przez radykalne innowacje procesowe pozwala na 
korzystną zmianę struktury kosztów. Przedsiębiorstwo skupia się na użytkowaniu 
zastrzeżonych procesów i na wprowadzaniu zmian administracyjnych w celu ogra-
niczenia poziomu kosztów i odmłodzenia organizacji. W sytuacji gdy cena produk-
tów kształtowana jest przez niezmieniające się średnie koszty w gałęzi, przedsię-
biorstwo potrafiące produkować i sprzedawać taniej realizuje rentę ekonomiczną. 
Praktyka taka często stosowana jest w gałęziach surowcowych, w których surowce 
naturalne zmodyfikowane genetycznie pozwalają na zwiększenie wydajności pro-
dukcji, zwiększenie użyteczności, obniżenie brakowości itd. Ponadto zastąpienie  
w wielu gałęziach surowców naturalnych surowcami sztucznymi przyczynia się do 
znacznego obniżenia jednostkowych kosztów produkcji. Innym przykładem wyko-
rzystania innowacji procesowych jest zastosowanie technologii informacyjnej  
w procesach zarządzania oraz w kontaktach z partnerami biznesowymi. Pozwala 
ona na szybsze pozyskiwanie informacji, szybsze ich przetwarzanie, przekazywanie 
i lepsze gromadzenie, co prowadzi do podejmowania decyzji bardziej aktualnych  
i trafnych, a to w ostatecznym rozrachunku prowadzi nie tylko do ograniczenia 
kosztów, ale również do zmniejszenia ryzyka działania. 
 Odnowienie strategiczne polega na wprowadzeniu innowacji w koncepcji 
prowadzenia biznesu. Sprowadzają się one do fundamentalnych zmian relacji 
przedsiębiorstwa z jego dostawcami, klientami i konkurentami. Mogą one przyczy-
nić się do obniżenia zmiennych kosztów produkcji. Na przykład wprowadzenie  
w relacjach z dostawcami strategii Just In Time ogranicza koszty zarządzania zapa-

                                                 
19  J.G. Covin, M.P. Miles, Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive ad-

vantage, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, 23 (3), s. 47–63. 
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sami, zastosowanie w relacjach z nabywcami lub dostawcami systemu elektronicz-
nego obiegu dokumentów ogranicza czas i koszty korespondencji. Zastosowanie  
w określonych dziedzinach praktyki dostosowania produktu do indywidualnych 
zamówień nabywców (np. w przemyśle komputerowym przez firmę Dell Compu-
ters) pozwala na zastosowanie strategii relatywnie wysokich cen. Ceny takie gotowi 
są zapłacić klienci za uwzględnienie przez producentów ich preferencji odnośnie do 
cech produktu. Natomiast wykorzystanie technologii telekomunikacyjnej i internetu 
w instytucjach edukacyjnych pozwala na znaczne obniżenie kosztów nauczania  
z jednej strony i na zastosowanie strategii relatywnie niskich cen, co przyczynia się 
także do wzrostu ilości chętnych do skorzystania z usług tych instytucji. Inną opcją 
w zakresie strategii cenowej może być zastosowanie relatywnie wysokich cen za 
dostarczenie dużej wygody potencjalnym nabywcom usług tego typu. 
 Odnowienie strategiczne można także osiągnąć przez ponowną analizę pro-
wadzonych biznesów i wytwarzanych lub przygotowywanych produktów oraz wy-
korzystywanych technologii pod kątem ich przystawalności do koncepcji działania, 
mechanizmów zarządzania i finansowania. Jej efektem może być wprowadzenie 
przez przedsiębiorstwo znacznych zmian w wymienionych dziedzinach. Zdolność 
przedsiębiorstwa do realizacji renty ekonomicznej w dłuższym okresie wzrasta, gdy 
koncepcja prowadzenia biznesu lub wprowadzone przez nie nowe rozwiązania 
procesowe lub produktowe mogą stać się przedmiotem ochrony prawnej w postaci 
patentów lub innych form ochrony własności intelektualnej. 
 Redefiniowanie domeny działania ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo 
tworzy nową przestrzeń dla swych produktów, co przyczynia się do wzrostu ich 
sprzedanej ilości20. Firma może tego dokonać poprzez stworzenie lub zastosowanie 
nowej technologii oraz przez wprowadzenie na rynek produktów będących na nim 
zupełnie nową jakością. W ten sposób przedsiębiorstwo staje się podmiotem działa-
jącym na rynkach lub w gałęziach innych niż wcześniej. Renta ekonomiczna osią-
gnięta w efekcie redefiniowania domeny działania ma również charakter krótko-
trwały, ponieważ skuszeni wysokimi zyskami w miarę posiadanych możliwości 
rywale starają się wyeksploatować dostrzeżone okazje. Stąd renta ekonomiczna 
realizowana jest przez pionierów i ewentualnie wczesnych adaptatorów, o ile rede-
finiowanie domeny działania nie jest wsparte przez inne narzędzia przedsiębiorczo-
ści organizacji. 
 Rodzaj efektów przedsiębiorczości organizacji zależy od wielu okoliczności. 
Można wśród nich wymienić takie zmienne, jak: (1) zdolność firmy do ochrony 
kluczowych aspektów swych działań innowacyjnych, np. własności intelektualnej, 
oraz zdolność do wyprzedzenia akcji konkurentów; (2) liczba potencjalnych rywali; 
(3) zakres i szybkość pozyskania przez rywali odpowiednich zasobów i umiejętno-

                                                 
20  W.C. Kim, R. Mauborgne, Creating new market space, „Harvard Business Review 1999, 

77, s. 83–93. 
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ści; (4) zdolność pioniera w danej dziedzinie do stworzenia trwałych barier wejścia. 
W miarę rozprzestrzeniania innowacji i kopiowania działań innowatora przez rywa-
li szukających możliwości realizacji renty ekonomicznej ceny produktów na skutek 
konkurencji zaczynają spadać, co prowadzi do pogorszenia wyników ekonomicz-
nych i do zanikania renty. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Różne przejawy przedsiębiorczości i innowacyjności organizacji mogą być 
efektem wykorzystania wiedzy zgromadzonej w jej wnętrzu lub istniejącej poza nią. 
W pierwszym przypadku należałoby rozważyć m.in. warunki pobudzania i hamo-
wania tzw. przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej (intrapreneurship). W dru-
gim przypadku ważne byłoby badanie procesów transferu i absorpcji wiedzy oraz 
możliwości i sposoby przekształcenia jej w rozwiązania pozwalające na realizację 
nadwyżki przychodu ponad koszt alternatywny działań. 
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 The aim of the article is description of corporate entrepreneurship nature and de-
piction of innovative activity of the organization as manifestation and result of the en-
trepreneurship. The first part of the paper is devoted to discussion of the nature of en-
trepreneurship. The conception of corporate entrepreneurship and its connections with 
innovative activities is dedicated the second part of the article. 
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POPRZEZ WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERCKICH  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W „dobie nowej gospodarki opartej na wiedzy” (społeczeństwo informacyjne) 
większość pracowników to operatorzy stanowisk komputerowych wyposażonych  
w monitor ekranowy, często także w więcej niż jeden monitor. W Polsce w 2008 
roku 95% przedsiębiorstw korzystało z komputerów, a 93% miało dostęp do Inter-
netu. Odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w komputery oraz mających dostęp 
do Internetu wzrastał wraz z wielkością organizacji. W firmach małych (do 10 pra-
cujących) wyposażenie w komputery wynosiło 94%, a dostęp do internetu miało 
91%. Dla przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracujących) odpowiednie wielko-
ści wynosiły 100% i 100%1. Pomimo wysokiego poziomu komputeryzacji oraz 
dość powszechnego dostępu do sieci Internet w Polsce tylko 14% przedsiębiorstw 
wymieniało dane elektroniczne z dostawcami i odbiorcami w ramach procesów 
zaopatrzenia czy sprzedaży. Oznacza to, że rejestrowane aktualnie przez ZUS  
i GUS zjawiska mające charakter epidemiczny2, m.in. problemy z kośćmi i stawami 
oraz ich następstwa, absencja chorobowa, koszty leczenia i rehabilitacji, będą miały 
w Polsce tendencję wzrostową.  
 Kapitał ludzki autorzy rozumieją jako wiedzę, zdrowie i zdolności człowieka, 
które przyczyniają się do wzrostu jego możliwości produkcyjnej. Inwestowanie  

                                                 
1  Departament analiz i prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Ewolucja sektora usług w Pol-

sce w latach 1995–2008, Warszawa, kwiecień 2010, s. 23. 
2  M. Konarska, Ergonomia w dyrektywach i normach, „Bezpieczeństwo Pracy” 2007, nr 1, 

CIOP, s. 6. 
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w kapitał ludzki ma także aspekt zindywidualizowany. Pracownik dobrze wykształ-
cony, ze zdobytymi kwalifikacjami oraz z wiedzą popartą umiejętnościami i łatwą 
adaptacją do zmieniającego się otoczenia jest osobą poszukiwaną przez pracodaw-
ców. Wykształcenie tych pracowników wiąże się z dużymi kosztami społecznymi  
i dlatego pracodawcom, jak i społeczeństwu nie powinno się opłacać „uszkadzanie 
pracowników” poprzez niedopasowane do ich możliwości psychofizycznych sta-
nowisk i procesów pracy. Jednym z aspektów inwestowania w kapitał ludzki jest 
inwestowanie w podtrzymanie zdrowia indywidualnych pracowników. 
 Inteligentne wspomaganie polskich pracodawców w obszarze dostosowania 
stanowisk komputerowych do minimalnych wymagań ergonomii jest obecnie tema-
tem mało znanym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, iż mimo wzrostu świa-
domości ergonomicznej wśród pracodawców, jak i pracowników brak jest narzędzi 
wspomagających kształtowanie warunków pracy zapewniających dobrostan pra-
cownika.  

W artykule przedstawiono wybrane elementy opracowywanego narzędzia 
(systemu eksperckiego). Podjęto w nim problematykę kształtowania warunków 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe spełniających wyma-
gania ergonomii, a zatem chroniących zdrowie pracownika poprzez zastosowanie 
systemu eksperckiego. W artykule spośród kilkunastu elementów wyposażenia 
ograniczono się do rozpoznania problemu przede wszystkim w odniesieniu do krze-
sła. Wybór ten jest uzasadniony faktem, że krzesło – spełnianie przez nie wymagań 
ergonomii zawartych w polskich dokumentach prawnych3 – ma dominujący wpływ 
na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Ergonomiczność krzesła decyduje 
o przyjmowanej i niejednokrotnie długotrwale utrzymywanej niezmiennej pozycji 
całego ciała. Parametry techniczne krzesła wymuszają często nieneutralne pozycje 
segmentów narządu ruchu bez udziału świadomości pracownika. Parametry tech-
niczne krzesła: jego konstrukcja, wymiary i materiał, z którego jest wykonane, mo-
gą stać się przyczyną utraty zdrowia przez pracownika. 
 
 
1.  Konsekwencje społeczno-ekonomiczne nadmiernego obciążenia narządu 

ruchu na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
 
 Zgodnie z polskim prawem: „stanowiska pracy powinny być urządzone sto-
sownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych wła-

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, DzU nr 
148, poz. 973. 
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ściwości pracowników (…) z uwzględnieniem wymagań ergonomii”4. Aktualny 
stan spełniania wymagań prawnych przez pracodawców w obszarze kształtowania 
warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe przedsta-
wiony został we wrześniu 2006 roku w projekcie Ergotest5. Celem badań była od-
powiedź na pytanie, „czy biurowe stanowiska pracy w Polsce są dostosowane do 
wymagań organizmu ludzkiego i zasad bezpieczeństwa pracy?”. Test ten został 
przeprowadzony za pomocą ankiety dostępnej w Internecie (www.ergotest.pl) i był 
kierowany do biur. W badaniach wzięło udział 8306 respondentów. Uzyskane wy-
niki przedstawiały się następująco: 2% odpowiedzi świadczyło o tym, iż stanowisko 
jest w pełni ergonomiczne i spełnia wszystkie wymagania bezpiecznego stanowiska 
pracy, 47% stanowisk spełniało wymagania ergonomiczne częściowo, 57% stano-
wisk biorących udział w ankiecie w rażący sposób naruszało wymagania ergono-
miczne. Podstawowy wniosek z przeprowadzonych badań wskazuje na to, że  
w dużych firmach oraz instytucjach Skarbu Państwa pracownicy są w najtrudniej-
szej sytuacji, gdyż tam ponad połowa badanych pracuje na stanowiskach niespełnia-
jących wymagań ergonomii.  
 Praca na stanowisku komputerowym niespełniającym wymagań ergonomii 
może powodować dolegliwości mięśniowo-szkieletowe (WMSDs6), a w konse-
kwencji prowadzić do schorzeń zawodowych określanych w polskim prawie jako 
przewlekłych chorób układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego wywoła-
nych sposobem wykonywania pracy7. Choroby zawodowe narządu ruchu i obwo-
dowego układu nerwowego ze względu na częstość i stosunkowo młody wiek cho-
rych, u których występują, a także konsekwencje zdrowotne powinny być głównym 
obiektem zainteresowania polityki państwa8. 
 W wyniku długotrwałej pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekra-
nowy większość pracowników jest narażona na duże ryzyko zawodowe związane  
z sposobem wykonywania pracy (przyjmowanymi pozycjami, wykonywanymi 
ruchami itd.), którego skutkiem są WMSDs. Wykonywanie pracy z wykorzysta-
niem komputera wymaga długotrwałego utrzymywania nienaturalnych pozycji, 
które prowadzą do powstania różnego rodzaju dolegliwości narządu ruchu. Dodat-
kowo praca wykonywana przez wiele godzin dziennie i przez kilka dni w tygodniu 
sprawia, że mamy do czynienia z dolegliwościami kumulującymi się w czasie typu 

                                                 
4  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU nr 169, poz. 1650, dział IV, rozdz. 2,  
§ 45.1. 

5 www.ergotest.pl 
6  WMSDs – Work-related Musculoskeletal Disorders. 
7  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodo-

wych, DzU 2009, nr 105, poz. 869, zał. 19 i 20. 
8 ZUS, Choroby zawodowe 2003–2008, 20091119, s. 47. 
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CTD9. Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości odczuwanych przez pracowników 
pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zalicza się ze-
spół cieśni w obrębie nadgarstka. Według danych zawartych w publikacjach ZUS  
w Polsce w latach 2003–2008 zarejestrowano 643 przypadki zespołu cieśni w obrę-
bie nadgarstka10. W stanach Zjednoczonych średni koszt zespołu cieśni nadgarstka 
dla każdego pracownika, łącznie z kosztami rachunków medycznych i czasu spę-
dzonego na zwolnieniu, został oszacowany na około 30 000 dol.11. 
 Poza chorobami zawodowymi użytkownicy VDT12 odczuwają dolegliwości 
narządu ruchu, skutkujące absencją chorobową, której bezpośrednią przyczyną są 
takie dolegliwości, jak: ból, mrowienie, drętwienie, sztywność, chłód, niewygoda, 
pieczenie, brak czucia odczuwane w następujących okolicach ciała: kręgosłup, 
barki, plecy, kończyny górne i dolne, a także spłycenie oddechu, spowolnienie krą-
żenia, dolegliwości narządu wzroku13. We wspomnianych wyżej badaniach ok. 
80% ankietowanych odpowiedziało, iż odczuwa różnego rodzaju dolegliwości14. 
Koszt zabiegu przeprowadzanego w Polsce (zespołu cieśni kanału nadgarstka) we-
dług aktualnych informacji przedstawianych przez kliniki to wielkość rzędu 1400– 
–3300 zł15, natomiast średni koszt zabiegu przeprowadzanego w USA wynosi 
5000–10 000 dol.16, a czas absencji chorobowej wynosi średnio 27 dni17 
Liczne dolegliwości wywołane nadmiernym obciążeniem narządu ruchu przyczy-
niają się także do prezenteizmu określanego jako bierna obecność w pracy. Według 
badań prowadzonych w USA i krajach Europy Zachodniej prezenteizm obniża wy-
dajność organizacji o 40%18. Prowadzi też do pogorszenia jakości wyrobów i usług 
oraz pogarsza stan zdrowia pracowników, czyli kapitału ludzkiego.  
 
 
  

                                                 
9  CTD – Cumulative Trauma Disorders. 
10  ZUS, Choroby zawodowe…, s. 43. 
11 ww.ninds.nih.gov 
12  VDT – Visual Display Terminal. 
13  W.M. Horst, Zarządzanie uciążliwością pracy na stanowiskach wyposażonych w monito-

ry ekranowe, w: Zarządzanie uciążliwością i bezpieczeństwem pracy, Wyd. PP, Poznań 2011. 
14 www.ergotest.pl 
15 www.estheticon.pl 
16 www.rehabengineer.com 
17  www.bls.gov 
18  www.corporate-wellness.pl 
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2. Zastosowanie Systemu Eksperckiego do doboru wyposażenia 
 
 Celem niniejszej pracy było przedstawienie modułu koncepcyjnego (Systemu 
Eksperckiego19) przydatnego do doboru krzeseł do stanowiska wyposażonego  
w monitor ekranowy z uwzględnieniem indywidualnych cech operatora. 
 System Ekspercki zdefiniowany przez E.E. Feigenbauma („ojca systemów 
eksperckich”) jest to: „inteligentny program komputerowy wykorzystujący proce-
dury wnioskowania do rozwiązywania tych problemów, które są na tyle trudne, że 
normalnie wymagają znaczącej ekspertyzy specjalistów”.  
 Do opracowania Systemu Eksperckiego doboru wyposażenia stanowiska 
komputerowego wykorzystano wiedzę ekspercką autorki z dziedziny ergonomii  
i projektowania stanowisk pracy oraz uwzględniono wymagania z tego zakresu 
zawarte w dokumentach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej20.  
Podstawowym elementem modułu koncepcyjnego jest baza wiedzy. Baza wiedzy 
powstała przez połączenie baz danych oraz utworzenie reguł, które reprezentują 
wiedzę. W skład opracowanej przez autorkę bazy wiedzy21 wchodzą: 

 bazy danych cech antropometrycznych, parametrów technicznych krzeseł 
oraz producentów, 

 korelacje między wartościami elementów baz danych, 
 reguły w postaci: IF – warunek, THEN – wniosek, AND/OR – akcja. 

 Skrócony opis baz przedstawiono poniżej. 
Baza danych: cechy antropometryczne użytkowników 
 Podstawę do utworzenia bazy danych „cechy antropometryczne” stanowiły 
atlasy antropometryczne22 oraz normy23. Na ich podstawie oraz na podstawie rozpo-
rządzenia dotyczącego stanowisk komputerowych24 opracowano listę niezbędnych 
cech antropometrycznych, które powinny być pomierzone przed zakupem krzesła 
dla indywidualnego pracownika. Wiedza ta jest niezbędna do doboru krzesła dopa-
sowanego do indywidualnych cech pracownika. Użytkownik komunikuje się z sys-
temem poprzez wpisanie wartości wskazanych cech. Poszczególne cechy antropo-
metryczne przedstawione zostały w tabeli 1. 
  

                                                 
19  L. Pacholski, Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, Wyd. PP, Poznań 2011.  
20  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998. 
21  M. K. Horst-Kończal, System ekspercki doboru siedzisk wyposażonych w monitory ekra-

nowe, Politechnika Poznańska, Poznań 2012 (praca magisterska napisana pod kierunkiem nauko-
wym prof. dr. hab. L. Pacholskiego). 

22  A. Batogowska, J. Słowikowski, Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski, IWP, 
Warszawa 1994. 

23  PN–N 08012,1986, Ergonomia. Podstawowe pomiary ciała ludzkiego. 
24  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998. 
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Baza danych: parametry techniczne elementów wyposażenia 
 Do utworzenia bazy danych „parametry techniczne obiektów” (tabela 1) wy-
korzystano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 
1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażo-
nych w monitory ekranowe25. W rozporządzeniu zawarte są parametry techniczne 
krzesła spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania 
ergonomii26. 
Baza danych: producenci i produkty 
 W pracy założono, że ergonomiczne krzesło to takie, które zostało zaprojek-
towane w celu podparcia segmentów ciała podczas siedzenia w okolicach, których 
podparcie zapewni zachowanie pozycji naturalnej podczas pracy. Nie ma jednego 
uniwersalnego wymiaru takiego krzesła, winno być ono zaprojektowane dla każde-
go pracownika indywidualnie. Stąd też krzesło ergonomiczne to takie krzesło, które 
zapewnia możliwość dopasowania do indywidualnego użytkownika przez regulacje 
lub wymienność elementów. 
 Dane większości parametrów technicznych niezbędnych do Systemu Eksperc-
kiego są dostępne na stronach internetowych poszczególnych sklepów, jednak  
w przypadku producentów polskich informacje te są przedstawiane bardzo wybiór-
czo, dlatego niezbędny jest bezpośredni kontakt inżyniera wiedzy z producentem  
w celu prawidłowej prezentacji danego krzesła. 
 Na rynku aktualnie istnieje wiele modeli krzeseł biurowych, które producent 
przewidział jako element wyposażenia stanowiska komputerowego. Jednak bliższa 
analiza zawartych na stronach producentów danych technicznych, dotyczących 
oferowanych krzeseł, wskazuje na brak pełnej informacji o tych produktach, a co za 
tym idzie – niemożność dokonania rzetelnej oceny ich przydatności dla indywidu-
alnego użytkownika. Produkty ergonomiczne posiadają m.in. następujący produ-
cenci: Ergomax, Grospol, Kinnarps, ProfiM, Sitag.  
Korelacje między wartościami elementów baz danych 
 Korelacje między cechami antropometrycznymi oraz parametrami technicz-
nymi z uwzględnieniem zasad ergonomii (dotyczące kształtowania ergonomicznego 
stanowiska pracy) przedstawiono w tabeli 1. 
 
  

                                                 
25  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998… 
26  W.M. Horst, op. cit. 



Ochrona kapitału ludzkiego w dobie nowej gospodarki… 147

Tabela 1 
 

Cecha antropometryczna – zasada – parametr techniczny obiektu 
 

lp. 
Cecha 

antropometryczna 
Zasada ergonomiczna Parametr techniczny 

 1 wysokość łokciowa w 
pozycji siedzącej 

podparte ramiona/łokcie wysokość górnej krawędzi podłokietni-
ków (od płyty siedziska do górnej kra-
wędzi podparcia) 

 2 szerokość między 
łokciami (pomiędzy 
olecranon) 

łokcie należy trzymać nisko, 
blisko tułowia 

rozstawienie podłokietników (środków 
podparć) 

 3 długość przedramienia    długość podparcia w podłokietnikach 

 4 obwód przedramienia/ 
szerokość przedramie-
nia 

unikanie ucisku na tkanki 
miękkie 

szerokość płyty podparcia w podłokiet-
nikach 

 5 szerokość biodrowa   konstrukcja, sposób montażu podłokiet-
ników 

 6 długość siedzeniowa 
uda  

unikanie ucisków na doły 
podkolanowe  

głębokość płyty siedziska 

 7 wysokość podkolanowa 
w pozycji siedzącej 

unikanie ucisków krawę-
dziowych i płaszczyznowych 
na uda  

wysokość górnej krawędzi płyty siedzi-
ska 

 8 głębokość położenia 
punktu środka obrotu w 
stawie biodrowym w 
pozycji siedzącej/ 
rozstaw guzów kul-
szowych 

podczas siedzenia ciało 
podpierać na guzach kulszo-
wych;  
w stawie biodrowym kąt 
otwarty  

profil płyty siedziska; regulacja kąta 
nachylenia płyty siedziska 

 9 wysokość środka 
lordozy lędźwiowej  
w pozycji siedzącej 

utrzymywanie naturalnej 
krzywizny w odcinku lędź-
wiowym 

wysokość środka podpórki lędźwiowej 

10 wysokość podstawy 
szyi w pozycji siedzą-
cej 

utrzymywanie naturalnej 
krzywizny w odcinku szyj-
nym 

wysokość dolnej krawędzi podparcia 
odcinka szyjnego kręgosłupa (zagłówka) 

11 masa ciała   maksymalne dopuszczalne obciążenie 
krzesła 

12 nie dotyczy   kąt pochylenia do przodu/odchylenia do 
tyłu płyty oparcia 

13 nie dotyczy   regulacja wysokości oparcia  

14 nie dotyczy nie skręcaj, nie zginaj na boki 
głowy ani tułowia 

możliwość obrotu wokół osi pionowej  
o 360º 

15 nie dotyczy  5 kółek 

16 nie dotyczy unikanie ucisków na uda, 
unikanie ucisku na doły 
podkolanowe 

ruchoma płyta siedziska 

17 nie dotyczy   opcja bujanego fotela 

18 nie dotyczy minimalizacja nacisków na 
dyski międzykręgowe  

regulacja wysokości siedziska i pochyle-
nia oparcia możliwa z pozycji siedzącej 

19 nie dotyczy  materiał, z którego wykonana jest płyta 
siedziska, odprowadza ciepło 

20 nie dotyczy  synchroniczna regulacja podłokietników 

21 nie dotyczy  możliwość demontażu podłokietników 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Systemy Eksperckie mogą pomóc w kształtowaniu warunków pracy osób 
pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, co skutkować 
będzie podtrzymaniem ich produktywności i mniejszą liczbą dni absencji chorobo-
wej i mniejszymi skutkami społeczno-ekonomicznymi wynikającymi ze schorzeń 
narządu i obwodowego układu nerwowego. Poza przedstawionymi fragmentami 
Systemu Eksperckiego opracowano również regułową prezentację wiedzy dla 
wskazanego problemu, będącą jednym ze sposobów przechowywania, jak i anali-
zowania problemu. Sporządzono również tabelę zależności między cechami antro-
pometrycznymi a parametrami technicznymi, jak i zaprojektowano drzewo decy-
zyjne umożliwiające określenie ścieżki postępowania podczas doboru krzeseł 
z uwzględnieniem indywidualnych cech operatora.  
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI A ZARZĄDZANIE TALENTAMI  
W HUCIE MIEDZI „LEGNICA” 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie gospodarki opartej na wiedzy coraz większą wagę przywiązuje się do 
wartości niematerialnych. Dziś to już nie tylko kapitał finansowy decyduje o ren-
towności przedsiębiorstwa, ale także kapitał ludzki, informacyjny. Ważnym aspek-
tem rozwoju gospodarki jest rozwój wiedzy, a ją w szczególności tworzą ludzie. 
Dlatego dąży się do skodyfikowania wiedzy ukrytej, która ma największe znaczenie 
zarówno w skali makro, dla rozwoju całej gospodarki, jak też w skali mikro, dla 
rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, jednostek, organizacji, a przede wszyst-
kim ludzi. Dziś doświadczenie i wiedza nabyte w trakcie wielu lat przez danego 
pracownika są bardzo cenne. Jeszcze cenniejsza jest możliwość podzielenia się nią 
z innymi. Przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie odbywa się od setek lat. 
Ważną kwestią poruszaną obecnie, w dobie „boomu” wiedzy, jest dzielenie się 
wiedzą i zachowywanie wiedzy, którą posiadają kluczowi dla firmy pracownicy, 
często uznani za specjalistów, ekspertów. Jest to jeden z wielu celów zarządzania 
zasobami ludzkimi w organizacjach. Obecnie jednym z ważnych aspektów zarzą-
dzania ludźmi jest utrzymanie ekspertów, a także zachowanie wiedzy, którą oni 
posiadają. Przedsiębiorstwa zmagają się z coraz większym problemem – kreowania 
ścieżki kariery pracowników, a także identyfikacji kandydatów, którzy mogliby 
zastąpić kluczowych pracowników w firmie.  
 Realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa zmienia się z biegiem czasu, 
ponieważ zmianie ulegają wymagania pracowników oraz zmiany te uzależnia roz-
wijająca się gospodarka oparta na wiedzy. Tak więc koncepcja zarządzania zaso-
bami ludzkimi, która w okresie kilkunastu ostatnich lat nabiera coraz większego 
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znaczenia, też musi ewaluować. Za jej wyższą formę oraz odpowiedź na potrzeby 
organizacji i samych pracowników można uznać koncepcję zarządzania talentami.  
 Niniejszy artykuł stanowi rozważania na temat powiązań koncepcji zarządza-
nia zasobami ludzkimi i zarządzania talentami. Jest opracowaniem literaturowo- 
empirycznym. Został oparty na analizie literatury przedmiotu oraz opisie przypadku 
Huty Miedzi „Legnica”. W ramach prowadzonych badań został przeprowadzony 
wywiad z przedstawicielem kadry kierowniczej tej huty oraz została dokonana ana-
liza jej dokumentacji. 
 
 
1. Zmiany w funkcji personalnej a zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
 Funkcja personalna od dawna towarzyszy ludziom. Tam, gdzie jest grupa 
ludzi i zadanie do zrealizowania, samoistnie pojawia się funkcja personalna. Tak 
więc możemy stwierdzić, iż już od epoki paleolitu można mówić o istnieniu okre-
ślonych kwestii personalnych, związanych ze wspólnymi połowami, polowaniami, 
sprawowaniem przywództwa czy podziałem pracy1.  
  Ewolucję zarządzania zasobami ludzkimi można ujmować w kontekście roz-
woju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. Pojęcie zarządzanie zasobami 
ludzkimi jest często utożsamiane z funkcją personalną, a same pojęcia są bardzo 
często w praktyce używane zamiennie. Należy jednak rozróżnić w całym procesie 
zmian zachodzących w funkcji personalnej wykształcenie się koncepcji zarządzania 
zasobami ludzkimi. Możemy mówić, iż każde przedsiębiorstwo zarządza zasobami 
ludzkimi, ponieważ są tam ludzie, którymi trzeba kierować, ale nie będzie to toż-
same ze stwierdzeniem, iż przedsiębiorstwo to wdrożyło i realizuje koncepcję za-
rządzania zasobami ludzkimi. Rozróżnienie tych pojęć jest bardzo istotne i sprowa-
dza się do konieczności wyjaśnienia zmian i ewolucji funkcji personalnej. C. Zając 
wyodrębnił w nim kilka etapów2: 
– opieka społeczna, lata 1915–1920:  
rozwój świadczeń socjalnych i ochrona podstawowych interesów pracowniczych; 
– administrowanie kadrami, lata 30. XX w.: 
wzbogacenie funkcji personalnej o szkolenia i rekrutację pracowników; 
– zarządzanie personelem – faza pierwsza, lata 40. i 50. XX w.: 
poszerzenie dotychczasowego zakresu funkcji personalnej, ograniczonej w dalszym 
ciągu do działań operacyjnych, o szkolenia dla kadry kierowniczej; 
– zarządzanie personelem – faza druga, lata 60. i 70. XX w.: 
zwrócono uwagę na rozwój pracowników i menedżerów, prowadzono systematycz-
ne szkolenia, rozbudowano metody oraz techniki doboru pracowników, zarządzanie 

                                                 
1  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007, s. 15. 
2  Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007, s. 11. 
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wynagrodzeniami, rozbudowano przepisy prawa pracy, pojawiają się menedżerowie 
ds. personalnych;  
– zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) – faza pierwsza, lata 80. XX w.: 
funkcja personalna przyjmuje wymiar strategiczny dla organizacji na skutek inte-
gracji zarządzania zasobami ludzkimi i strategii biznesu. Pojawiają się stanowiska 
dyrektorów ds. personalnych, którzy często są „partnerami”, a nawet członkami 
zarządów. Wzrasta znaczenie programów rozwoju, szkoleń, systemów motywacyj-
nych oraz systemów ocen pracowniczych. W tym okresie w Stanach Zjednoczo-
nych została zdefiniowana koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi i jest to okres 
uznany za jej powstanie. 
 – zarządzanie zasobami ludzkimi – faza druga, od początku lat 90. XX w. do 
dzisiaj: 
funkcja personalna „wspiera” nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem wy-
chodzące naprzeciw postępującej globalizacji działalności gospodarczej przedsię-
biorstw i nasilającej się konkurencji. Strategie personalne jeszcze silniej niż w fazie 
poprzedniej zintegrowane są ze strategiami przedsiębiorstw. Wzrasta także znacze-
nie pracy zespołowej, zarządzania zmianami, rozwoju i „uczenia się” organizacji. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się jedną z kluczowych funkcji w przedsię-
biorstwie, zwłaszcza w firmach usługowych, gdzie pracownik stanowi kluczowy 
zasób tych organizacji. 
 W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele propozycji zdefiniowania pojęcia 
koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. C. Zając stwierdza, że zarządzanie zaso-
bami ludzkimi „oznacza strategiczne, koherentne i kompleksowe podejście do za-
rządzania ludźmi, którzy stanowią najcenniejszy zasób (kapitał) organizacji. Jest 
ono zorientowane na integrację najważniejszych celów organizacji z celami każde-
go pracownika, wynikającymi z jego potrzeb”3. M. Adamiec definiuje ZZL jako 
„strategię i praktykę nabywania, wykorzystywania (używania), udoskonalania  
i zachowywania ludzi – ich możliwości i umiejętności w organizacji lub przedsię-
biorstwie”4. Spośród definicji zarządzania zasobami ludzkimi prezentowanych do-
tychczas w literaturze przedmiotu przytoczyć należy ujęcie A. Pocztowskiego. 
Stwierdza on, iż: „Zarządzanie zasobami ludzkimi jest określoną koncepcją zarzą-
dzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie 
postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności, postuluje się 
strategiczną integrację spraw personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształto-
wania kultury organizacyjnej, integracji procesów personalnych oraz budowania 
zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów”5. Najbardziej synte-
tyczną definicję odzwierciedlającą istotę ZZL przedstawił M. Armstrong. Stwierdza 

                                                 
3  Cz. Zając, op. cit., s. 14. 
4  M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 18. 
5  A. Pocztowski, op. cit, s. 36. 
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on, iż: „jest to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najcenniejszymi akty-
wami organizacji, to znaczy zatrudnionymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie  
i zbiorowo przyczyniają się do realizacji celów”6. 
 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w swojej istocie zakłada zarządza-
nie najcenniejszymi aktywami organizacji – zatrudnionymi w niej ludźmi. Zarzą-
dzanie to odbywa się poprzez ciągły i nieustający proces pozyskania, rozwoju  
i utrzymania pracowników, poprzez planowanie zatrudnienia, budowanie systemów 
rekrutacji i selekcji, motywowania, szkolenia, oceny, planowania ścieżek rozwoju, 
odpowiedniego wprowadzenia pracownika do organizacji, dbania o kulturę organi-
zacyjną, zapewnianie odpowiedniej komunikacji pomiędzy pracownikami itd. Wie-
le polskich przedsiębiorstw doceniło wartość i korzyści, jakie danej organizacji 
może przynieść dobrze realizowana polityka personalna w oparciu o wdrożoną 
koncepcję ZZL. W wyniku nieustannych i dynamicznych zmian zachodzących  
w gospodarce zaimplementowanie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi  
w niektórych przypadkach przedsiębiorstw nie wystarcza, ponieważ zmieniają się 
wymagania pracowników, stereotypy, następuje zmiana pokolenia, a także potrzeby 
organizacji wzrastają. Rezultatem tych procesów jest pojawianie się nowych roz-
wiązań, innowacji zarządczych, a przede wszystkim koncepcji zarządzania.  
 
 
2. Znaczenie zarządzania talentami w dobie gospodarki opartej na wiedzy 
 
 Zarządzanie talentami pojawiło się w latach 90. XX w. wraz z popularyzacją 
w Stanach Zjednoczonych pojęcia „wojna o talenty”. Obecnie jest bardzo szeroko 
omawiane w literaturze naukowej oraz popularno-naukowej, mimo iż nie ma jedno-
znacznej definicji pojęcia talentu. W literaturze przedmiotu koncepcja zarządzania 
talentami jest definiowana jako: „zbiór działań odnoszących się do osób wybitnie 
uzdolnionych, podejmowanych z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiągania 
celów organizacji”7; „wykorzystanie będących w dyspozycji organizacji indywidu-
alnych zdolności, pasji i motywacji z zamiarem efektywnego ich spożytkowania  
w realizacji celów tej organizacji”8. 
 Tak więc zarządzanie talentami jest to zarządzanie kompetencjami, umiejętno-
ściami, a także wiedzą wybitnych jednostek, uznanych za utalentowane osoby. 
Dużym problemem jest kwestia zdefiniowania samego talentu. Talent w rozumieniu 
Słownika języka polskiego to „wybitne uzdolnienie do czegoś”, rozumiane jako 
                                                 

6  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, 
s. 29 

7 T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, w: S. Bor-
kowska red., „Zarządzanie Talentami”, Wyd. IPSS, Warszawa 2005, s. 20. 

8  A. Miś, Zarządzanie talentami w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie nr 810, Kraków 2009, s. 40. 
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cecha danej osoby, którą ona posiada, w innym spojrzeniu to „człowiek obdarzony 
wybitnymi zdolnościami twórczymi”.9 Sama koncepcja zarządzania talentami od-
nosi się do osób obdarzonych wybitnymi zdolnościami, zagadnieniem problemo-
wym jest identyfikacja tych osób wśród pracowników. Należy tutaj podkreślić, iż  
z uwagi na specyfikę działania każde przedsiębiorstwo będzie identyfikowało inne 
osoby jako osoby utalentowane (talenty), ponieważ każda firma posiada inne po-
trzeby, prowadzi inną działalność itd. W literaturze przedmiotu osoba utalentowana 
(talent) jest definiowana jako:  

 „osoba, która wnosi do organizacji coś, co jest w tej organizacji swoistym 
nadmiarem, często nieuwidacznianym w jej planach i strategii, bo do pew-
nego momentu przez tę organizację nieuświadamianym”10; 

 „osoby, od których menedżerowie oczekują świetnych wyników zarówno 
teraz, jak i w przyszłości. Osiągają te wyniki dzięki natychmiastowemu 
wykorzystaniu kreatywności. Jednocześnie wymagają możliwości rozwoju 
osobistego przy wsparciu ze strony organizacji lub bez niego”11. 

 Sam talent w literaturze jest interpretowany jako cecha, a także jako osoba, 
która tę cechę posiada. Talent jest to: 

 „osoba o wybitnym potencjale”12; 
 „zdolna osoba”13; 
  są to „spotęgowane uzdolnienia” (J.W. Dawid)14. 

 Należy zwrócić również na fakt, iż: „talent rozpatruje się z perspektywy 
dwóch założeń: albo talent posiadają nieliczni, wyraźnie lepsi od pozostałych pod 
kątem wybranych cech, albo uznaje się, że wszyscy pracownicy posiadają ukryte 
talenty i rolą menedżerów jest odkrycie często uśpionych czy niewidocznych atu-
tów każdego z pracowników”15. W praktyce gospodarczej popularniejsze jest 
pierwsze podejście – nieliczni posiadają talent i trzeba ich w specjalny sposób do-
cenić. Dla tych grup pracowników tworzy się specjalne programy zarządzania ta-
lentami, które pomagają im w rozwoju, kształtowaniu ścieżki kariery oraz mają za 
cel sprostanie wymaganiom tych pracowników. Podejście, że firma pozyskuje tylko 
najlepszych z najlepszych i to oni są dla niej talentami, funkcjonuje w wielu fir-

                                                 
9  Słownik języka polskiego, WN PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/talent (21.01.2012). 
10  A. Pocztowski red., Zarządzanie talentami w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Kraków 2008, s. 47. 
11  A. Robertson, G. Abbey, Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniej-

szych pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 84. 
12  T. Listwan, op. cit.,  s. 28. 
13  A. Robertson, G. Abbey, op. cit.,  s. 12. 
14  S. Chełpa, Samorealizacja talentów- możliwości i organizaczenia inrepersonalne,  

w: S. Borkowska red., „Zarządzanie Talentami”, Wyd. IPSS, Warszawa 2005, s. 28. 
15  M. Morawski, B. Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne two-

rzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3–4 (68–69), s. 49. 
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mach, gdzie podstawą funkcjonowania jest wiedza, m.in. firmy doradcze, konsul-
tingowe. Niemniej jednak podejście to skutkuje zacieraniem się granic pomiędzy 
zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem talentami. 
 
 
3. Relacja pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem talen-

tami 
 
 Funkcja personalna na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat ulegała dyna-
micznym i znaczącym zmianom. Proces ewoluowania tej funkcji jeszcze się nie 
zakończył i ulega wciąż znaczącym przeobrażeniom. Jak już wcześniej wspomnia-
no, większość przedsiębiorstw wdrożyła w swoje struktury koncepcję zarządzania 
zasobami ludzkimi, doceniając jej wpływ na tworzenie wartości i kreowanie zysku 
w przedsiębiorstwie. Jednak zmiany, jakie w ostatnim czasie zaistniały na rynku, 
wymusiły dalsze dostosowywanie zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb rynku 
i pracowników. Pojawił się więc kolejny nurt zarządzania kadrami – zarządzanie 
talentami. Wśród współczesnych tendencji w rozwoju funkcji personalnej możemy 
wyróżnić: zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami, kariera „bez granic”, koncep-
cja organizacji uczącej się, zarządzanie ryzykiem personalnym, outsourcing personal-
ny, międzynarodowe zarządzanie kadrami, zarządzanie pracownikami w e-biznesie16.  
 Analizując zachodzące zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi można 
stwierdzić, iż zarządzanie talentami jest jego wyższą formą, kładącą szczególny 
nacisk na utalentowanych pracowników jako grupy skrupulatnie wyselekcjonowa-
nych pracowników. Jeżeli będziemy rozpatrywać powiązania pomiędzy zarządza-
niem zasobami ludzkimi a zarządzania talentami z punktu widzenia drugiej per-
spektywy, traktującej, iż wszyscy pracownicy są uznani za talenty, to granica po-
między tymi dwoma podejściami do zarządzania ludźmi będzie mało widoczna,  
a nawet może jej nie być wcale. Wówczas narzędzia stosowane zarówno do jednej, 
jak i drugiej koncepcji pozostają te samo, a sam sposób identyfikacji i wyszukiwa-
nia talentów z zewnątrz firmy jest inny. 
 Zmiany zachodzące w funkcji personalnej w perspektywie czasu zobrazowano 
na osi czasu (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1. Funkcja personalna a zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie talentami 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
16  T. Listwan, Zarządzanie kadrami, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 25. 
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 Jak pokazano na rysunku 1, koncepcja zarządzania talentami pojawiła się  
w bardzo krótki czasie po koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Można stwier-
dzić, iż jest ona następstwem koncepcji ZZL i jej wyższą formą. Odnosi się ona 
bezpośrednio do obszarów oraz elementów, które powstały w obszarze funkcji 
personalnej w wyniku przenikania się koncepcji zarządzania. W dobie gospodarki 
opartej na wiedzy to kapitał intelektualny jest istotną wartością przedsiębiorstwa. 
Tak więc koncepcja zarządzania talentami będzie między innymi odpowiedzią na 
powstające potrzeby przedsiębiorstw i pracowników w dobie organizacji uczącej 
się, zarządzania wiedzą oraz kapitałem ludzkim.  
 
 
4.  Od zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania talentami  

– studium przypadku Huty Miedzi „Legnica” 
 
 W Hucie Miedzi „Legnica”, należącej do przedsiębiorstwa wielooddziałowe-
go KGHM Polska Miedź S.A., wdrożono „System zarządzania potencjałem spo-
łecznym”. System ten dotyczył wszystkich oddziałów w ramach KGHM Polska 
Miedź i był jednakowy dla wszystkich tych podmiotów. W trakcie wdrażania tego 
systemu pojawiły się rozbieżności wynikające z różnych specyfik działalności po-
szczególnych oddziałów, sposobu funkcjonowania i kultury organizacyjnej. 
W związku z tym uległ modyfikacji. Ustalano profil kompetencyjny charaktery-
styczny dla poszczególnych obszarów działalności i dla danej grupy pracowników. 
Huta Miedzi „Legnica” jest jednym z wielu przedsiębiorstw, które wdrażały kon-
cepcję zarządzania zasobami ludzkimi. W tym przypadku posiłkowano się również 
zarządzaniem kompetencjami. 
 W związku z przyjętą wcześniej strategią przedsiębiorstwa zarząd KGHM 
Polska Miedź, mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów  
z sukcesją pracowników w przyszłości, podjął działania w celu stworzenia ścieżek 
kariery poszczególnych pracowników uznanych za kluczowych dla przedsiębior-
stwa, mogących w przyszłości sprawować kierownicze stanowiska. Można stwier-
dzić, iż jest to jeden z obszarów, w którym koncepcja zarządzania zasobami ludz-
kimi stosowana w wielu przedsiębiorstwach, nie tylko w opisywanym przypadku, 
ma pewne „luki” i należy szukać kolejnych rozwiązań.  
 Tworzenie planów sukcesji i rozwoju pracowników było bodźcem do dalszego 
rozwoju funkcji personalnej dla opisywanego przypadku. W „Legnicy” pierwszym 
etapem tworzenia planów sukcesji była identyfikacja pracowników strategicznych 
dla przedsiębiorstwa, która miała stanowić bazę kandydatów do kadry rezerwowej. 
Selekcja kandydatów dokonywana była poprzez stosowaną metodę okresowych 
ocen pracowniczych i zawartą w niej rekomendację bezpośredniego przełożonego. 
Ostatecznie wytypowano ponad 30 osób jako potencjalnych sukcesorów, 11 z nich 
przeszło do kolejnego etapu, którym były szczegółowe testy osobowości i kompe-
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tencji, przeprowadzone metodą Assessment Center dla wyższej kadry kierowniczej, 
natomiast analizę dla pozostałej kadry kierowniczej przeprowadzono metodą 
Extender DISC. Metoda Assessment Center w głównej mierze miała pokazać zdol-
ności przywódcze i sposoby reagowania w trudnych sytuacjach oraz zobrazować 
profil kompetencyjny pracownika. Metoda Extender DISC przeprowadzona była za 
pomocą narzędzi internetowych, jej celem było zdiagnozowanie: charakterystycz-
nych stylów zachowań danych pracowników, profilu idealnego przełożonego, moc-
nych stron osoby, obszarów pracy nad sobą. Uzyskano w ten sposób informację na 
temat przebadanej grupy pracowników oraz przeprowadzono kilka „spotkań face-
bookowych” z pracownikami. Proces sukcesji pracowników miał dotyczyć również 
przemieszczeń pracowników pomiędzy oddziałami KGHM Polska Miedź. Dzięki 
temu cała spółka mogła swoją działalność opierać na najlepszych pracownikach, 
których rozwija w swoich strukturach.  
 Proces na tym etapie został zawieszony. Pracodawca dziś ma możliwość sko-
rzystania z wyników dokonanych ocen. Jedna z osób awansowała i potwierdza 
skuteczność przeprowadzonych metod. Jednakże są to metody dość kosztowne, 
zlecane firmom zewnętrznym. Dlatego też dyrekcja Huty Miedzi „Legnica”, mając 
na uwadze powyższe, a także proces starzenia się kadry kierowniczej i brak możli-
wości pozyskania osób z zewnątrz z odpowiednim merytorycznym przygotowa-
niem (ze względu na specyfikę firmy), zainteresowana jest ulepszeniem procesu 
zarządzania personelem. 
 Kadra zarządzająca możliwość dalszego rozwoju funkcji personalnej widzi we  
wdrożeniu koncepcji zarządzania talentami. W tym zakładzie rozwój pracowników, 
ich utrzymanie i sukcesja wykraczają poza standardowe ramy zarządzania zasobami 
ludzkimi. Stąd wniosek, iż zarządzanie talentami jest następstwem zarządzania 
zasobami ludzkimi i nowym nurtem funkcji personalnej, które pozwolą sprostać 
pojawiającym się obecnie problemom, przed którymi stoją menedżerowie działów 
zasobów ludzkich.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyznacznikiem rozwoju dzisiejszej gospodarki są wartości niematerialne. 
Wiedza, zmotywowany i chętny do pracy pracownik to dziś wartości, które są bar-
dzo cenione. W dobie rozwijającej się gospodarki pracownik posiadający określoną 
wiedzę i umiejętności, którego profil kompetencyjny odpowiada przedsiębiorstwu, 
jest dla niego cennym kapitałem. Jest to jedna z przesłanek zarządzania utalentowa-
nymi pracownikami w firmach, które stanowi rozwinięcie założeń zarządzania za-
sobami ludzkimi. Przypadek Huty Miedzi „Legnica” jest jednym z wielu przykła-
dów tworzenia programów zarządzania talentami na fundamentach już funkcjonu-
jącego zarządzania zasobami ludzkimi. 
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IN HUTA MIEDZI “LEGNICA” 

 
 

Summary 
 
This article presents the concept of Humen Resources Management as a foundation to 
support the implementation of the concept of Talent Management. The article presents 
the basic ideas regarding both concepts and also links between them were indicated. 
The article is theoretical and empirical. It is based on subject literature and case studies 
of Huta Miedzi “Legnica”. 
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PRACOWNICY 50+ A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
– NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH POKL 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na polskim i światowym rynku pracy. 
Zmieniły się relacje między pracodawcą a pracownikiem, a ciągły rozwój technolo-
giczny sprawia, że od jednostek wymaga się, aby cały czas inwestowały w swój 
kapitał intelektualny. Jedne z najważniejszych narzędzi, z których korzystają 
współcześni pracownicy zarówno w celach zawodowych, jaki samorozwoju czy 
rozrywki, to komputer i Internet. Właściwie coraz trudniej znaleźć zatrudnienie, 
poza pracą fizyczną, w której obsługa komputera nie była wymogiem koniecznym. 
Analiza ogłoszeń o pracę zamieszczanych w mediach papierowych i internetowych 
pokazuje, że umiejętność obsługi komputera jest potrzebna do pracy administracyj-
nej, w handlu, magazynie czy choćby na stacji obsługi samochodów. Pracownik w 
XXI wieku funkcjonuje w realiach społeczeństwa informacyjnego. Najważniejsze 
jego wyznaczniki to błyskawiczny rozwój technologii teleinformatycznych, dostęp 
do informacji o zasięgu globalnym, nieograniczone możliwości komunikowania się. 
Pracownik XXI wieku, aby zachować stosowny poziom profesjonalizmu, musi 
wykształcić w sobie otwartość na nieustanny proces aktualizowania swojej wiedzy 
oraz kompetencji i uczynić kształcenie ustawiczne stałym elementem swojej ścieżki 
kariery1. 
 
  

                                                 

 1  M. Syper-Jędrzejak, Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne – warunki efektyw-
ności i wspomaganie doskonalenia zawodowego dojrzałych pracowników. 
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1. Pokolenie 50+ na rynku pracy 
 
 W nadchodzących latach rynek pracy będzie podlegał ciągłym zmianom  
w wymiarze demograficznym. Zmienią się diametralnie proporcje między poszcze-
gólnymi grupami wiekowymi. W 2007 r. odsetek ludności w wieku mobilnym (18–
44) wynosił 40,1, podczas gdy w roku 2035 według prognoz GUS kształtować się 
będzie na poziomie 30,1%. Zwiększać się będzie udział ludności w wieku określa-
nym jako niemobilny (45–59/64 lata), a także w wieku poprodukcyjnym, powyżej 
60. roku życia dla kobiet i 65. dla mężczyzn2. 
 Autorzy cytowanego opracowania podkreślają, że o pracowników będzie co-
raz trudniej, a potencjalne rezerwy zatrudnienia tkwią w populacji osób w wieku 
45–64 lat. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z rokiem 2010 także i w tej 
grupie obserwować będzie można spadek liczby ludności w liczbach bezwzględ-
nych. Do 2015 r. ubędzie 564 tys. osób w wieku 45–59/64 lat, do 2020 – 846 tys., 
ale w 2035 grupa ta będzie liczniejsza o 628 tys. Konieczne jest, zatem uwolnienie 
potencjału tej grupy i zwiększenie jej aktywności zawodowej3. 
 Procesy związane ze starzeniem się społeczeństw są charakterystyczne dla 
krajów Unii Europejskiej, dlatego też kwestie związane z aktywnością zawodową 
stały się jednym z głównych punktów zainteresowań polityki wspólnoty UE. Dlate-
go też Strategia Lizbońska nadała priorytetowe znaczenie kwestiom związanym  
z poprawieniem wskaźników zatrudnienia. Strategia zakładała, że do 2010 r. ogólny 
wskaźnik zatrudnienia wyniesie 70%, w przypadku kobiet – co najmniej 60%,  
a osób w wieku 55–64 lat – 50%. Z perspektywy roku 2011 należy stwierdzić, że 
założenia strategiczne nie zostały osiągnięte. Polska znajduje się na jednym z ostat-
nich miejsc pod względem zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat. W 2009 r. wskaź-
nik ten wyniósł 31,6%, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE wyniosła 45,6%. 
Daleko nam do państw z czołówki rankingu: Szwecji, gdzie wskaźnik zatrudnienia 
omawianej grupy wiekowej wynosił 70,1%; Estonii 62,4% i Łotwy 59,4%4.  
 
 
2. Pokolenie 50+ a nowoczesne technologie 
 
 Poważnym problemem wykluczającym tę grupę z rynku pracy jest występują-
cy wśród jej przedstawicieli brak kompetencji informatycznych. O ile dane doty-
czące dostępu, umiejętności i chęci korzystania z tych zdobyczy technologicznych 
w odniesieniu do osób poniżej 50. roku życia są optymistyczne, o tyle te dotyczące 

                                                 
2  J. Liwiński, U. Sztanderska, Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębior-

stwach, Warszawa 2010, PARP. 
3  Ibidem. 
4  P. Woszczyk, Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające 

aktywność pracowników 50+ , HRP Spółka jawna Czernecka, Jaszczyński, Łódź 2011. 
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pokolenia, które przekroczyło tę granice wiekową, są niepokojące. Polska wypada 
bardzo słabo na tle innych krajów europejskich. Dane Eurostatu pochodzące  
z grudnia 2011 r. pokazują, że tylko 23% osób, które przekroczyły 50. rok życia 
korzysta z Internetu. Dla porównania, w Norwegii jest to 67% osób, Danii 69%, 
Luksemburgu 70%, Holandii, Szwecji 71%, Islandii 73%, Niemczech, Francji,  
w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten przekracza 50%. Przyznać jednak trzeba, że na 
przestrzeni ostatnich lat, dane Eurostatu obejmują okres od roku 2005 do 2011, 
zanotowano znaczy wzrost odsetka osób w tym wieku korzystających z Internetu. 
W 2005 roku było to zaledwie 9%, w 2006 11% aż do wspomnianych 23% w roku 
20115. 
 Różnice w sposobie funkcjonowania osób korzystających z komputera i Inter-
netu w odniesieniu do tych, które nie robią tego, zostały wyczerpująco opisane  
w raporcie Między alienacją a adaptacją. Dane zawarte w opracowaniu pokazują, 
że osoby po 50. roku życia będące użytkownikami Internetu, kilkukrotnie częściej 
niż osoby niekorzystające z Internetu chodzą do kina, teatru, na koncerty. W mie-
siącu poprzedzającym badanie 30% użytkowników było w kinie, spośród drugiej 
grupy tylko 6,4%6. W kwestii wychodzenia do pubów, restauracji czy kawiarni 
dane te rozłożyły się w proporcji 37% do 8%. Komunikacja internetowa sprzyja 
również powiększaniu sieci kontaktów i nawiązywaniu nowych relacji, ale przede 
wszystkim lepszemu podtrzymywaniu dotychczasowych więzi.  
 Badania Diagnozy Społecznej pokazują wyraźny związek korzystania z kom-
puterów i Internetu ze znacznie lepszym radzeniem sobie na rynku pracy7. Wśród 
osób po pięćdziesiątce niepracujących zawodowo w 2007 roku ci, którzy korzystali 
z komputerów i Internetu, zaczynali pracować trzy razy częściej niż niekorzystają-
cy8. W odniesieniu do podtrzymywania aktywności zawodowej osób 50+ różnice 
pomiędzy osobami korzystającymi z komputera i Internetu są znaczne. Jak podają 
autorzy raportu Między alienacją a adaptacją w grupie osób po 50. roku życia nie-
korzystających z Internetu i komputera w perspektywie dwóch lat na rynku pracy 
pozostało 75%, natomiast wśród osób korzystających z tych udogodnień technolo-
gicznych aktywnych zawodowo było 90%9. 
 
  

                                                 
5   Eurostat_computer_skills_55-74.pdf 
 6  D. Batorski, J.M. Zając, Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec In-

ternetu, Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, UPC, Warszawa, s. 54. 
7  Ibidem, s. 42. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
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3.  Szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób powyżej 50. 
roku życia 

 
 Pracownicy należący do grupy wiekowej powyżej 50. roku życia są grupą 
nabierającą coraz większego znaczenia na współczesnym rynku pracy. Są też jed-
nak – jak pokazują badania, których wyniki zawarto w raporcie Metodyka zarzą-
dzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową 
pracowników 50+ (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.3. Projekty innowa-
cyjne, opracowanym przez łódzką firmę HRP Czernecka, Jaszczyński Spółka Jaw-
na) – grupą dyskryminowaną na rynku pracy. Przyczyny tkwią głównie w silnie 
zakorzenionych stereotypach dotyczących tej grupy. Pracownicy po 50. roku życia 
postrzegani są przez pracodawców jako mniej zdolni, wolniej adaptujących się do 
zmian, mniej efektywni10. Stereotypy ukazują dojrzałego pracownika jako osobę 
przywiązaną do raz wyuczonych sposobów działania, zachowawczą, zamkniętą na 
nowości zarówno technologiczne, jak i te związane z ewolucją postaw, wartości, 
stylów życia – a przez to mało twórczą11. Ponadto wśród pracodawców pokutuje 
stereotypowe myślenie dotyczące tego, że osoby w tym wieku nie chcą się uczyć, 
rozwijać, pracować, ich jedynym celem jest spokoje dotrwanie do wieku emerytal-
nego. 
 Postrzeganie tej grupy zawodowej zmienić może stwierdzenie, że są to osoby 
mające przed sobą 15 lat funkcjonowania na rynku pracy. Dane zebrane w raporcie 
Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktyw-
ność zawodową pracowników 50+ pokazują, że pracownicy po 50. roku życia są 
wysoce zmotywowani do pozostania w firmie. Chcą pracować jak najdłużej z wielu 
względów. Przejście na wcześniejszą emeryturę postrzegają jako stratę społecznego 
wsparcia w postaci kontaktów z kolegami i znajomymi z pracy. Chcą być aktywni. 
Nie chcą tracić dotychczasowego źródła dochodów. Dzięki pracy czują się potrzeb-
ni i użyteczni. Przez to, że pracują wzrasta poziom ich samooceny12. 
 Ponadto pracownicy 50+ posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, 
które mogą być unikatowe. Pracując wiele lat, spotykali się z różnymi problemami, 
trudnymi sytuacjami. Korzystając z ich know-how, organizacje mogą uniknąć wielu 
pomyłek i niepotrzebnego wydatkowania funduszy.  
 Są to przesłanki wskazujące, że warto inwestować w rozwój osób powyżej 50. 
roku życia. Jednak osoby w tym wieku są szczególnie wymagającą grupą w kontek-
ście sposobów uczenia ich i rozwijania ich kompetencji informatycznych. 

                                                 
10  V.W. Marshal, P. Taylor, Restructuring the lifecourse, work and retirement, w: Johnson 

M.L. red., The Cambride handbook of age and ageing, Cambridge-London 2005.  
11  M. Syper-Jędrzejak, op. cit. 
12  P. Woszczyk, op. cit. 
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 Inspiracją do powstania niniejszego artykułu były obserwacje zajęć prowa-
dzonych z zakresu obsługi komputera oraz Internetu w ramach projektów skiero-
wanych do osób powyżej 50. roku życia, współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny. Celem nadrzędnym przyświecającym ich tworzeniu była reali-
zacja działań sprzyjających przeciwdziałaniu informatycznemu wykluczeniu osób 
po 50. roku życia. Pojęcie cyfrowego wykluczenia (digital divide) odnosi się do 
różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii informacyj-
nych i cyfrowych i potrafią efektywnie z niego korzystać, a tymi, którzy tego dostę-
pu nie mają. Konsekwencją wykluczenia cyfrowego jest ograniczenie możliwości 
uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, a także zawodowym. 
  Autorka artykułu pracowała jako trener przy realizacji wielu projektów  
z komponentem informatycznym. Jednak zupełnie wyjątkowy – ze względu na to, 
że dotyczył tylko i wyłącznie problematyki wykluczenia cyfrowego osób 50+ – był 
projekt Akademia IT 50+, realizowany przez firmę Alt Systemy Informatyczne. 
Wzięło w nim udział ponad 60 osób aktywnych zawodowo i powracających na 
rynek pracy w wieku powyżej 50. roku życia. Za zgodą realizatorów autorce udo-
stępniono wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych w jego ramach.  
  Zainteresowanie szkoleniami było bardzo duże. W przypadku Akademii IT 
50+ limity miejsc wypełniane były w ciągu kilku godzin od ogłoszenia informacji  
o rozpoczętym naborze. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń. Co 
przeczy szeroko rozpowszechnionemu stereotypowi dotyczącemu tej grupy, który 
definiuje osoby powyżej 50. roku życia jako niechętne nowym technologiom, nie-
chcące się rozwijać.  
 Obszary tematyczne, które były objęte szkoleniem, to obsługa systemu Win-
dows Vista, wykorzystanie edytora tekstu Word 2007, obsługa poczty elektronicz-
nej Outlook, e-learning, korzystanie z Internetu i poczty e-mailowej, chat i forum. 
 Uczestnicy szkoleń przed przystąpieniem do ich realizacji wypełniali ankiety 
dotyczące ich obecnej sytuacji życiowej. Wskazywali, dlaczego chcą uczestniczyć 
w kursie, oraz określali poziom ich samooceny w wymiarze osobistym i zawodo-
wym. Wszyscy zostali również zapytani, za pomocą ankiet lub w wywiadach, co 
skłoniło ich podjęcia nauki obsługi komputera. Najczęściej udzielaną odpowiedzią 
była chęć korzystania z bezpłatnej komunikacji za pomocą komunikatorów zwłasz-
cza z osobami bliskimi mieszkającymi za granicą. Kolejną dużą grupę stanowili 
uczestnicy upatrujący w nauczeniu się obsługi komputera i Internetu szansy na 
powrót na rynek pracy bądź utrzymania się na nim w przypadku osób zatrudnio-
nych. W wywiadach pojawiały się takie wypowiedzi: „na każdej rozmowie rekruta-
cyjnej pytają mnie o to, czy potrafię obsługiwać komputer”, „myślę, że moje CV 
jest odrzucane, ponieważ nie mogę pochwalić się znajomością obsługi komputera”, 
„wstyd mi jest wciąż prosić o pomoc koleżankę z pracy, gdy muszę coś zrobić na 
komputerze”, „moi koledzy korzystający z komputera i Internetu wykonują tę samą 
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pracę szybciej i szef to widzi”, „bez obsługi komputera to już chyba można być 
tylko sprzątaczką”.  
 Uczestnicy projektów artykułowali silną potrzebą nauczenia się obsługi kom-
putera i Internetu. Ich motywacje były zawodowe, ale też osobiste. Podobne moty-
wacje opisane zostały na stronach raportu Między alienacją a adaptacją. Polacy  
w wieku 50+ wobec Internetu. Uczestnikom zadano również pytanie dotyczące 
tego, co do tej pory powstrzymywało ich przed rozpoczęciem nauki obsługi kompu-
tera. Najczęściej wymienianymi barierami były: lęk przed możliwością popsucia 
użytkowanego sprzętu, wysoki koszt zakupu sprzętu, wstyd przed domownikami, 
lęk przed ośmieszeniem się w oczach współpracowników, lęk przed uczeniem się 
nowych rzeczy. Trenerzy prowadzący zajęcia potwierdzili, że zwłaszcza w pierw-
szym okresie realizacji szkoleń te bariery były bardzo widoczne. Uczestnicy bali się 
wykonywać operacje samodzielnie. Myślenie o tym, że mogą uszkodzić laptopy, na 
których pracowali, silnie ograniczało ich samodzielność. Prowadzący włożyli dużo 
wysiłku w przekonanie, że nawet jeśli coś popsują, pracownik serwisu jest w stanie 
to naprawić. Okazało się, że w początkowym okresie korzystania z komputera 
uczestnicy mieli duży problem z korzystaniem z myszy. Było to urządzenie wyma-
gające oswojenia się z nim. Trenerzy odnieśli się do tego z dużym zrozumieniem, 
co wpłynęło na uczestników motywująco i zachęciło do dalszych wysiłków. 
 Wszystkie szkolenia były prowadzone w małych, 8-osobowych grupach. Za-
pewniało to możliwość poświęcenia odpowiedniej ilości uwagi każdemu z uczest-
ników. Prowadzący doradzał, sprawdzał, powtarzał każdą czynność krok po kroku. 
Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe dotyczące obsługi kompu-
tera i poruszania się po Internecie, jednak wszystkie zajęcia miały formę praktycz-
ną. Były to szkolenia on-the-job, realizowane na dostarczonych przez organizatora 
laptopach. W szkoleniach on-the-job wykorzystywane jest powszechnie zjawisko 
learning by doing, dzięki czemu wyeliminowany zostaje etap transformacji wiedzy 
teoretycznej w działanie w praktyce. Metoda ta ma wiele zalet w odniesieniu do 
osób powyżej 50. roku życia. Pracownicy, mając możliwość pracy w bezpośredniej 
interakcji z osobą szkolącą, czują się bezpieczniej. Składa się na to wiele czynni-
ków. Przede wszystkim lęk przed oceną ze strony innych jest mniejszy, zwłaszcza 
jeśli szkolący zadba o zbudowanie właściwej relacji z osobą rozwijającą swoje 
kompetencje. Ponadto czasem występujące ograniczenia ruchowe, manualne czy 
związane z wadami wzroku sprawiają, że osoby te szereg czynności wykonują  
w znacznie wolniejszym tempie. Gdy pracują twarzą w twarz z osobą szkolącą, 
która ma świadomość obniżenia tempa wykonywanych czynności, czują się pewnie 
i wyraźnie spada liczba popełnianych błędów. 
 Uczestnicy podkreślali, że duże znacznie miało dla nich dostosowanie tempa 
pracy oraz formy do ich możliwości. Materiały przygotowane zostały w bardzo 
przejrzystej formie i napisane zostały dużą czcionką, dzięki czemu nie mieli oni 
problemów z odczytaniem ich, nie męczył się im tak mocno wzrok. Prowadzący 
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zadbali również o to, aby wszystkie realizowane ćwiczenia były dostosowane pod 
względem wielkości czcionki do potrzeb osób 50+. Przy korzystaniu z przeglądarek 
internetowych wybierano opcję powiększania druku. 
 Do grupy najbardziej efektywnych szkoleń – rozwijających pożądane określo-
ne w celach szkolenia kompetencje należą: uczenie innych, samodzielne wykonanie 
zadania i dyskusja. W grupie szkoleń o najniższej skuteczności znalazły się: wy-
kład, lektura oraz pokaz audiowizualny13. I takie też efektywne metody zastosowa-
no w trakcie tego szkolenia. Uczestnicy wykonywali zadania w parach, grupach, ale 
również samodzielnie. Dzięki temu, napotykając jakieś trudności, uczyli się je sa-
modzielnie, ale przy wsparciu trenera rozwiązywać. Wypracowywali odpowiadają-
ce im sposoby postępowania, utrwalali wiedzę i rozwijali umiejętności. Ważnym 
elementem była dyskusja. W początkowym okresie tematy do dyskusji były poda-
wane przez trenera. Jednak wraz ze wzrostem zaufania, postępowaniem procesu 
grupowego inicjatorami dyskusji coraz częściej stawali się uczestnicy. Rozwijając 
swoje kompetencje, eksplorowali coraz bardziej skomplikowane zadania i dysku-
towali na temat problemów, które ich spotkały. Scenariusz szkolenia nie zakładał 
zastosowania metody, jaką jest uczenie innych, jednak trenerzy szybko dostrzegli 
jej doskonałe efekty. Uczestnicy mogli korzystać z komputerów również podczas 
nieobecności trenera i często z tego korzystali. Umawiali się w parach, grupach  
i uczyli się wzajemnie. Prowadzący szybko to dostrzegli i wprowadzili elementy 
uczenia innych do programu zajęć i tak uczestnicy najpierw sami, przy udziale 
trenera, zapoznawali się z określonymi tematami, a następnie dzielili się tą wiedzą  
z pozostałymi osobami. 
 Ciekawym elementem szkolenia było wykorzystanie do jego realizacji plat-
formy e-learningowej. E-Learning jest to technika szkolenia wykorzystująca wszel-
kie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy sate-
litarne, taśmy audio-wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROM-y14. Na platfor-
mie umieszczono dodatkowe ćwiczenia, zadania do realizacji, prezentacje wideo 
itp. Nie były to szkolenia w czasie rzeczywistym, ale dodatkowe materiały będące 
uzupełnieniem omawianych treści. Uczestnicy podkreślali, że możliwość korzysta-
nia z nich była dużym urozmaiceniem, pozwalała na utrwalanie poszczególnych 
treści. Powtarzały się takie opinie: „dużo się tam dzieje, podoba mi się, że pojawia-
ją się nowe treści” , „super, że to my decydujemy o dodaniu kolejnych tematów, są 
tam tylko materiały, które są potrzebne „mogę skorzystać z materiałów zawsze  
i wszędzie”.  
 Dobór trenera do prowadzenia szkoleń skierowanych do osób powyżej 50. 
roku życia jest bardzo ważny i od niego w dużej mierze zależeć będzie to, czy cele 

                                                 
13  M. Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Wrocław 

2004, s. 22. 
14 http:// www.e.learning.pl// (2.01.2012). 
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szkolenia zostaną osiągnięte i na jakim poziomie. Musi on legitymować się wiedzą 
organizacyjną, szeroką znajomością tematyki, której szkolenie będzie dotyczyć, 
umiejętnością przygotowania programów i materiałów dla osób powyżej 50. roku 
życia, umiejętnością dostosowania metod i technik szkoleniowych nie tylko do 
celów szkolenia, ale również do możliwości i potrzeb grupy. Jeśli chodzi o cechy 
osobowościowe, to charakteryzować go powinny: wrażliwość i otwartość na innych 
ludzi, cierpliwość, samoświadomość i pewność siebie, umiejętność słuchania in-
nych, umiejętność przekazywania informacji zwrotnej i adekwatnego reagowania 
na nią, wiarygodność. Ważne cechy to również kreatywność, poczucie humoru  
i dystans do siebie, który jest konieczny w pracy każdego trenera. Trenerzy prowa-
dzący szkolenia w projekcie Akademia IT 50+ byli znacznie młodsi od uczestników 
i zakładano, że ta różnica wieku może mieć wpływ na przebieg szkolenia, jednak 
badania ewaluacyjne prowadzone w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu poka-
zały jednoznacznie, że wiek prowadzących był zmienną niemającą znaczenie dla 
uczestników. Ważna była ich cierpliwość, sposób przekazywania wiedzy, wspiera-
jąca postawa.  
 Bardzo ważnym aspektem uczestnictwa osób 50+ w opisanych szkoleniach 
była zmiana dotycząca ich samooceny. Uczestnicy przed rozpoczęciem szkoleń 
zostali zapytani o to, jak oceniają swoje możliwości zawodowe i szanse na rynku 
pracy. Po zakończeniu cyklu zajęć zadano im te same pytania. Blisko 80% z nich 
oceniło się jako osoby mające dość duże i duże szanse, aby pozostać na rynku pracy 
lub powrócić na rynek. Wzrosło ich poczucie sprawstwa i wpływu na swoje dalsze 
losy zawodowe. 58 osób przyznało również, że ich kompetencje z zakresu obsługi 
komputera i Internetu wzrosły i są na zadowalającym poziomie. Uczestnicy dzielili 
się również w ankietach ewaluacyjnych swoimi bardziej osobistymi uwagami  
– mówili o odzyskaniu radości życia, znalezieniu nowych przyjaciół, większej 
ochocie do podejmowania aktywności społecznej.  
 Podobne informacje dotyczące funkcjonowania osób powyżej 50. roku życia 
zawarte zostały w cytowanym już raporcie Między alienacją a adaptacją. Polacy  
w wieku 50+ wobec Internetu. Autorzy napisali, że ich zadaniem korzystanie  
z Internetu ma niewielki, ale statystycznie istotny wpływ na dalsze pragnienie ży-
cia15. Może się wręcz przyczyniać do wzrostu samooceny i dobrostanu osób w wie-
ku 50+16. 
 
 
  

                                                 
15  D. Batorski, J.M. Zając, op. cit., s. 89. 
16  Ibidem. 
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Podsumowanie 
 
 Rola osób, które przekroczyły 50. rok życia, na rynku pracy, jak pokazują 
analizy ekonomiczne i społeczne, będzie wciąż rosła. Wydłużająca się średnia wie-
ku i starzenie się społeczeństwa wymuszają ich obecność na rynku pracy. Nie jest 
to możliwe, gdy osoby te doświadczają wykluczenia cyfrowego. Coraz mniej zadań 
może być realizowanych bez użycia komputera. Wolna od tego wymogu jest praca 
fizyczna, na którą z jednej strony jest coraz mniejsze zapotrzebowani, z drugiej zaś 
trudno ją wykonywać osobom po 50. roku życia. Dlatego tak ważna jest edukacja 
tych osób w zakresie kompetencji cyfrowych. Szacuje się, że obecnie wykluczo-
nych cyfrowo jest 13 mln Polaków17. Realizacja projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską mających na celu przeciwdziałanie temu problemowi, choć 
stanowi kroplę w morzu potrzeb, jest ważna i potrzebna. Ogromne znaczenie ma 
również sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które prężnie się rozwijają i oferują 
swoim słuchaczom wartościowe zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. 
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THE 50+ WORKERS AND THE INFORMATION SOCIETY  
– THE EXAMPLE OF PROJECTS FUNDED BY POKL 

 
 

Summary 
 
 In the introduction the article describes changes in the modern labor market, asso-
ciated with the demographic and the use of new technologies. The situation of people 
50+ is emphasis. There is characterized the way of use of the computer and the internet 
by these people. In the case study there is described the implementation of training in IT 
support for this age group. There are identified barriers and factors facilitating the im-
plementation of this type of training and the benefits of people 50+. 
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WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRZEPŁYW WIEDZY  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH HIGH-TECH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W literaturze przedmiotu poświęcono wiele uwagi różnym typologiom kultur 
organizacyjnych. Jednak zasadne jest tworzenie typologii uwzględniających kon-
kretne wyzwania stojące przed zarządzaniem lub będących odpowiedzią na. Nowe 
systemy zarządzania w tym kontekście zarządzanie wiedzą stanowią podstawę do 
tworzenia kultur organizacyjnych uwzględniających zasoby wiedzy.  
 W artykule autor przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych  
w latach 2008–2009 na grupie przedsiębiorstw wysokich technologii. Celem badań 
była ocena wpływu kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębior-
stwach high-tech. Czynnik ten poddano szczegółowej analizie z wykorzystaniem 
wybranych testów statystycznych. Do testowania hipotez wykorzystano tabele 
dwudzielcze.  
 
 
1. Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedzą 
 
 Niepowodzenie systemów zarządzania wiedzą lub informacją często wynika  
z czynników kulturowych, a nie z niedostatecznych technologii. Kultura organiza-
cyjna według E.H. Scheina (Coming to a new awareness of organizational culture, 
1984) to „zespół odkrytych, ustanowionych i rozwiniętych przez grupę reguł postę-
powania przy rozwiązywaniu problemów zewnętrznego dostosowania się oraz we-
wnętrznej integracji, na tyle niezawodnych, że dla wszystkich nowych członków 
stanowią wyznacznik właściwego sposobu postrzegania, myślenia i odczuwania  
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w relacji ze wspomnianymi powyżej problemami”1. Kultura organizacji to zwycza-
jowy sposób myślenia, odczuwania i działania – podzielany i asymilowany przez 
pracowników2. Odnosi się ona również do klimatu i praktyk, które są rozwijane 
przez organizacje po to, aby właściwie postępować z pracownikami3. 
 Istnieje wiele profili kultur w organizacjach (tabela 1), niektóre są bardzo 
szczegółowo opisane i przypominają psychologiczne charakterystyki różnych oso-
bowości ludzkich. W tej sytuacji potrzeba pewnej reorientacji koncepcji kultury 
organizacyjnej staje się coraz pilniejsza.  
 

Tabela 1 
 

Modele kultur w organizacjach proponowane przez różnych badaczy 
 

Badacze Kultura 
I II III IV 

Handy  
i Harrison 

władzy roli zadania ludzi 

Deal i Ken-
nedy 

twarda, 
 
indywidualistów 

pracuj i baw się 
 
hazardzistów 

trwałości i stabil-
ności, 
rutyniarzy 

spokojnego 
działania, 
zrównoważona 

Hofstede B 
zorientowana na 
strukturę i rutynowe 
procedury 

C 
zorientowana na 
wspieranie 
inicjatyw 

A 
zorientowana na 
stabilizację  
i bezpieczeństwo 

D 
zorientowana 
na realizację 
zadań 

Peters działania innowacji kontroli harmonii 
 
Źródło:  L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, 

PWN, Warszawa 1999, s. 76. 
 
 W literaturze z zakresu zarządzania wiedzą pojawiło się pojęcie kultury orga-
nizacyjnej sprzyjającej zarządzaniu wiedzą. Kultura ta spaja wszystkich pracowni-
ków, kształtuje ich zachowania, wspiera ich rozwój, działania innowacyjne, wpływa 
na wyjątkowość organizacji. Według modelu (rysunek 1) wykazuje pozytywną 
relację (+) z wynikami jednostek oraz całej organizacji. Normy występujące w tej 
kulturze prowadzą do pożądanych wyników4. Są to między innymi jasno określone 
role, lepsza jakość komunikacji, zdolność twórcza, satysfakcja z wykonywanej 

                                                 
1  B. Mikuła, A. Pirtuszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami  

w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 141.  
2  M. Czerska, Zmiana kulturowa organizacji, Difin, Warszawa 2003, s. 11. 
3  E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, CA, Jossey-Bass, San Francisco 

1985, s. 7. 
4  P.A. Balthazard, R.A. Cooke, Organizational Culture and Knowledge Management Suc-

cess, Assessing The Behavior – Performance Continuum, Hawaii International Conference on 
System Science 2004. 
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pracy. Pożądane wyniki z punktu widzenia organizacji to wysoka jakość produktu 
(usługi), jakość obsługi klienta, możliwość przystosowania się, jakość pracy, zysk. 
Natomiast kultura organizacyjna niesprzyjająca zarządzaniu wiedzą stanowi prze-
szkodę w rozwoju organizacji, wykazując tym samym negatywną relację (-) z wy-
nikami jednostek oraz całej organizacji5. 
 

 
Rys. 1. Model kultury organizacyjnej i jej wpływu na zarządzanie wiedzą 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P.A. Balthazard, R.A. Cooke, op. cit. 

 
 Do przykładowych polskich badań należą: badania pod kierunkiem profesora 
P. Płoszajskiego Zarządzanie wiedzą w Polsce, bilans doświadczeń, Bernard Brun-
hes Polska – grupa konsultingowa Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą, 
A. Glińskiej-Neweś Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwie. 
 W raporcie Zarządzanie wiedzą w Polsce, bilans doświadczeń wykazano 
związek między kulturą organizacyjną a zarządzaniem wiedzą. Powodzenie syste-
mu zarządzania wiedzą w bardzo dużym stopniu zależy od wartości podzielanych 
przez pracowników, od sposobów zarządzania nią. Zmiana kultury organizacyjnej 
na kulturę współpracy i dzielenia się wiedzą jest podstawowym warunkiem efek-
tywnego wdrożenia zarządzania wiedzą. Jeżeli pracownicy będą się chętnie dzielić 
wiedzą, poszukiwać jej i wykorzystywać ją w pracy, będą również wykorzystywać 

                                                 
5  Ibidem. 
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narzędzia ułatwiające im takie działania6. Kulturę organizacyjną dzielenia się wie-
dzą cechuje7: współpraca, uczenie się na błędach, ciągłe uczenie się. 
 Badanie grupy konsultingowej Bernard Brunhes Polska z listopada 2004 roku 
wykazało, że posiadanie narzędzi zarządzania wiedzą nie wystarczy, aby pracowni-
cy dzielili się wiedzą. Potrzebna do tego jest sprzyjająca kultura organizacyjna. 
W polskich firmach jedną z największych barier efektywnego funkcjonowania sys-
temu zarządzania wiedzą jest brak elementów motywujących. Pracownicy nie są 
nagradzani za wysiłki poświęcone transferowi wiedzy, przez co traktują je drugo-
planowo. W skrajnych przypadkach zniechęcająca najlepszych pracowników kultu-
ra „równania żywopłotu” hamuje wszelkie inicjatywy wykraczające poza obowiąz-
ki. Kolejną barierą jest brak przekonania i zaangażowania przełożonych. Widząc, że 
ich zwierzchnicy nie korzystają na przykład z narzędzi wymiany wiedzy, pracowni-
cy nie dzielą się wiedzą, sami również tego nie czynią. Nie dzielą się też swoimi 
pomysłami, z góry zakładając, że szef uznaje to za niepotrzebną nadgorliwość8.  
 Z kolei A. Glińska-Neweś dokonuje klasyfikacji kultur wiedzy według trzech 
wymiarów9: 

 wzajemne zaufanie (przejawia się w poczuciu zaufania w kompetencje we 
wsparciu ze strony pracowników, zaufanie w organizacji musi być wza-
jemne, tzn. musi być zarówno ufność organizacji w stosunku do pracowni-
ków, jak i pracowników w stosunku do organizacji); 

 otwartość na kontakty z otoczeniem (postawa, którą należy rozumieć za-
równo jako ukierunkowanie uwagi organizacji na jej otoczenie, w sensie 
uważnej jego obserwacji i czujnego reagowania na zachodzące zmiany, jak 
i przyjazny stosunek do podmiotów zewnętrznych); 

 potrzeba władzy (postawa koncentracji na dążeniu do władzy i rywalizacji 
o nią w organizacji). 

 Każdy z wymienionych wymiarów może zostać opisany przy użyciu skali 
niski–wysoki. Kultura sprzyjająca zarządzaniu wiedzą jest kulturą wysokiego za-
ufania, wysokiej otwartości i niskiej potrzeby władzy10. 
 
 
  

                                                 
6  P. Płoszajski., T. Rudolf., B. Mierzejewska, B. Gajek, D. Talaga, J. Wróblewski, A. Sta-

niec, Zarządzanie wiedzą w Polsce – bilans doświadczeń, SGH, Warszawa, Konferencja „Kadry”, 
luty 2001, s. 35. 

7  Ibidem, s. 36.  
8  J.P. Touiller, P. Tomczak, Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą, Harvard Busi-

ness Review Polska, kwiecień 2005. 
9  A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 

Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 231–236. 
10  Ibidem. 



Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy… 173

2. Charakterystyka przedsiębiorstw biorących udział w badaniach 
 
 W badaniach uczestniczyły 34 przedsiębiorstwa wysokich technologii (100% 
stanowiły firmy farmaceutyczne) prowadzące działalność w Polsce. Największą 
grupę respondentów stanowiły przedsiębiorstwa produkcyjne. Pod względem formy 
organizacyjno-prawnej struktura badanej próby kształtowała się następująco: 54%  
– spółki z o.o., 23% spółki akcyjne, 3% spółki cywilne i 20% inne formy działalno-
ści. Ankietowane przedsiębiorstwa to w 62% firmy prywatne, w 9% firmy pań-
stwowe i w 29% przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Najstarsza firma 
powstała w 1934 roku, najmłodsza – w 2003 roku. Struktura wielkości ankietowa-
nych firm wyglądała następująco: 15% ankietowanych zatrudnia od 10 do 50 pra-
cowników, 47% 51–250 pracowników, a 38% powyżej 250 pracowników. Działal-
ność ankietowanych firm skupia się zarówno w kraju, jak i zagranicą – 76% przed-
siębiorstw, 21% ankietowanych działa wyłącznie na terenie kraju, a 3% tylko 
za granicą.  
 
 
3. Kultura organizacyjna a przepływ wiedzy 
 
 Autor przyjął w części teoretycznej pewne założenia na bazie analizy literatu-
rowej dotyczące pojmowania kultury organizacyjnej. Zdaniem autora (jak i wielu 
innych badaczy) kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedzą spaja 
wszystkich pracowników, kształtuje ich zachowania, wspiera ich rozwój, działania 
innowacyjne, wpływa na wyjątkowość organizacji. Według przeprowadzonych 
badań w ponad 55% przedsiębiorstw farmaceutycznych występuje średnie wzajem-
ne zaufanie, a duże wzajemne zaufanie w 26%. W 47% przedsiębiorstw występuje 
duża otwartość na kontakty z otoczeniem, a średnia potrzeba władzy w 73%. Kultu-
ra organizacyjna przedsiębiorstw farmaceutycznych nie jest wzorcową kulturą wie-
dzy, natomiast posiada predyspozycje do jej osiągnięcia. Tak przyjęte rozumienie 
kultury organizacyjnej znalazło odzwierciedlenie w postawionych hipotezach: 
H 1:  Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu sprzyja dzieleniu się wiedzą  

w przedsiębiorstwach high-tech. 
H 2:  Kultura organizacyjna oparta na otwieraniu kontaktów na zewnątrz sprzyja 

dzieleniu się wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech. 
H 3:  Kultura organizacyjna oparta na niższym zapotrzebowaniu na władzę sprzyja 

dzieleniu się wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech. 
 Do testowania powyższych hipotez wykorzystano tabele dwudzielcze. Pierw-
szym problemem w interpretacji tabel dwudzielczych było określenie stopnia staty-
stycznej istotności powiązań pomiędzy zmiennymi. Wykorzystano do tego test chi-
kwadrat. W hipotezie zerowej zakłada się, że nie ma związku pomiędzy zmienny-
mi. W opracowaniu poziom istotności można przyjąć równy 0,05 lub 0,1. W testach 
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wyznaczono tzw. prawdopodobieństwo testowe p odzwierciedlające siłę dowodu 
przeciw H0 na korzyść H1. Innymi słowy jeśli p jest mniejsze od poziomu istotności 
(ozn. α), to związek jest istotny. Obok istotności związku wyznaczono również jego 
siłę (korelację). Do określenia siły związku wykorzystano współczynnik kontyn-
gencji C Pearsona oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. 
 Wyniki dla przedstawionych hipotez są następujące: 
 H 1: Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu sprzyja dzieleniu się wiedzą  
w przedsiębiorstwach high-tech. 
 W testowaniu tej hipotezy występuje dodatni związek pomiędzy typem kultu-
ry organizacyjnej przejawiającej się we wzajemnym zaufaniu a przepływem wiedzy 
w organizacji. Siłę tego związku można wyrazić za pomocą współczynnika  
C-Pearsona, który po wyznaczaniu równa się 0,91. Siła tego związku jest zatem 
duża. Wartości, takie jak zaufanie międzyludzkie (na poziomie pracownik – pra-
cownik, pracownik – przełożony), zaufanie co do podejmowanych decyzji na róż-
nych szczeblach zarządzania, znacząco zatem wpływają na przepływ wiedzy  
w przedsiębiorstwach high-tech. 
 H 2: Kultura organizacyjna oparta na otwieraniu kontaktów na zewnątrz 
sprzyja dzieleniu się wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech. 
 Dla testu chi-kwadrat wartość prawdopodobieństwa jest większa niż założony 
poziom istotności, zatem nie ma podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Dla 
testu R rang Spearmana prawdopodobieństwo p wskazuje jednak na istotność 
związku, zatem istnieje korelacja pomiędzy typem kultury organizacyjnej przeja-
wiającej się w otwartości na kontakty z otoczeniem a przepływem wiedzy w orga-
nizacji. Siłę tego związku można wyrazić za pomocą współczynnika C-Pearsona, 
który po wyznaczaniu równa się 0,52. Siła tego związku jest na średnim poziomie. 
 W przedstawionej hipotezie uwzględniającej otwartość na kontakty z (na) 
zewnątrz siła badanego związku jest na niższym poziomie i wskazuje na istotny, 
acz średnio wysoki wpływ otwierania kontaktów na zewnątrz na przepływ wiedzy 
w przedsiębiorstwach high-tech. Taki wynik testu może sugerować, że przedsię-
biorstwa chętnie zasysają wiedzę z zewnątrz z otoczenia, lecz niechętnie dzielą się 
swoją wiedzą ukrytą.  
 H 3: Kultura organizacyjna oparta na niższym zapotrzebowaniu na władzę 
sprzyja dzieleniu się wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech. 
 W testowaniu tej hipotezy występuje istotny związek pomiędzy stopniem 
dążenia do władzy a stopniem przepływu wiedzy. Jest on ujemny (wartość R rang 
Spearmana).  
 Postawiona hipoteza wskazała na destrukcyjny charakter „walki” o władzę  
w przedsiębiorstwach high-tech. Można zatem przyjąć, że im większa rywalizacja  
o władzę, tym mniejszy przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach. Autor pragnie 
wskazać, iż konflikty wynikające z podziału władzy lub braku porozumienia na 
szczeblu zarządów skutecznie destabilizują nie tylko organizację wewnętrzną, prze-
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pływ wiedzy, ale także, lub przede wszystkim, wpływają destrukcyjnie na kontakty 
z otoczeniem.  
 Zbadano również zależność kultury organizacyjnej występującej w przedsię-
biorstwach high-tech od formy własności. Do przykładowych form własności zali-
czono: własność państwową, prywatną i zagraniczną. Badania wykazały, że kultura 
organizacyjna przedsiębiorstw high-tech nie zależy od form własności. Pomimo 
tego, że część badanych przedsiębiorstw posiadała własność zagraniczną, fakt dzia-
łania w warunkach kultury polskiej powoduje kształtowanie się systemów wartości, 
norm i postaw bliższych kulturze danego kraju niż kulturze, z którego pochodzi 
zaangażowany kapitał. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Receptą na skuteczne zarządzanie wiedzą są ludzie, którzy są właścicielami 
najcenniejszego zasobu organizacji, jakim jest wiedza. Kultura organizacyjna jest 
przyjmowana jako fakt organizacyjnego życia, stanowi bazę dla programów doty-
czących rozwoju, lecz może blokować ten rozwój, w istotny sposób może wpływać 
na wiedzę, jej wzrost lub spadek wartości. Z kolei wiedza organizacyjna oraz skła-
dająca się nią wiedza jednostkowa kreuje kulturę organizacyjną.  
 Przedstawione badania pokazują, że kultura organizacyjna sprzyjająca prze-
pływowi wiedzy to kultura wysokiego zaufania, oparta na otwieraniu kontaktów na 
zewnątrz oraz niskiego zapotrzebowania na władzę.  
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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE FLOW  
OF KNOWLEDGE IN HIGH-TECH COMPANIES 

 
Summary 

 
 Organizational culture in the context of knowledge management systems is called 
a culture of knowledge, based on knowledge and culture conducive to the flow. In the 
article the author presents the results of own tests conducted on a group of high-tech 
companies. Culture of high trust, based on making relations and on low demand for 
authority, favors the flow of knowledge in high-tech companies. 
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W PRZEDSIĘBIORSTWACH NOWEJ GOSPODARKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojęcie Nowa Ekonomia funkcjonuje już od pewnego czasu na rynku, jednak 
nadal nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Coraz więcej osób zgadza się 
jednak z poglądem, że rozwój i rozprzestrzenianie się technologii teleinformatycz-
nych zmieniają w sposób gruntowny teorię i praktykę w takich dziedzinach, jak 
biznes, zarządzanie, ekonomika i marketing1. 
 Może to oznaczać, że Nowa Gospodarka2 to zespół nowych zjawisk, procesów 
i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na 
nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji.  
Wyróżnić można pewne cechy charakteryzujące Nową Gospodarkę i można powie-
dzieć, że jest ona:  

 informacyjna – bazuje na zdolnościach generowania, przetwarzania i ko-
mercjalizowania informacji,  

 globalna – realizuje działania w skali światowej,  
 sieciowa – funkcjonuje w zintegrowanych układach sieci łączących wielu 

różnych uczestników.  
 Jednak w praktyce różni autorzy zwracają uwagę na różne czynniki jako do-
minujące i akcentują pojęcia: 

                                                 
1  M. Marczuk, Krótka charakterystyka nowej gospodarki, w: Internet –fenomen społeczeń-

stwa informatycznego, red. T. Zasępa, Wydawnictwo Edycja św. Pawła, Częstochowa 2001, s. 14.  
2  W niniejszym opracowaniu pojęcia Nowa Gospodarka i Nowa Ekonomia stosowane są 

zamiennie. 
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 gospodarka informacyjna (information economy), 
 gospodarka sieciowa (network economy), 
 gospodarka wirtualna (virtual economy), 
 gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy). 

 Rozbieżność w poglądach tych autorów ukazuje wątpliwości, jakie obecnie 
mają poszczególni analitycy, akcentując różne aspekty „nowych czasów”.  

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że rozważania prowadzone będą przez 
pryzmat gospodarki opartej na wiedzy. Tym samy przyjęto, że nadeszła epoka inte-
lektualnych zasobów organizacji jako jednego z najważniejszych czynników deter-
minujących jej sukces3. Wiedza zaś jest postrzegana jako elastyczna substancja 
będącą efektem przetwarzania myślowego informacji, które są posiadane przez 
człowieka4. 
 Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę ludzi i ich wie-
dzy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w tak postrzeganej Nowej Gospodarce.  
 Nowa Ekonomia prezentuje nowe środowisko biznesu, w którym informacja  
i wiedza, dzięki technologiom teleinformatycznym, stają się podstawowym moto-
rem rozwoju ekonomicznego, jak też podstawowym kryterium przesądzającym  
o biznesowym sukcesie lub porażce jednostek, firm, regionów i całych gospodarek. 
Informacja i wiedza tworzą wartość dodaną, podnoszą wydajność i efektywność 
gospodarowania.  
 Równocześnie rośnie rola ludzi. Bo społeczeństwa są coraz bardziej świado-
me, wzrasta ich wiedza i doświadczenie. Wiedza, będąca podstawą Nowej Gospo-
darki, jest wnoszona przez ludzi. Mówi się o nowym typie społeczeństwa opartego 
na wiedzy, posiadającego zdolność przyswajania, zrozumienia, nauczania, kreowa-
nia nowych wartości oraz projektowania komunikacji na podstawie danych i infor-
macji5. 
 Tym samym zmienia się rola i wymagania co do kwalifikacji i zdolności pra-
cowników. Personel organizacji zorientowanych na klienta działających w szybko 
zmieniającym się, konkurencyjnym otoczeniu gospodarki elektronicznej musi wy-
kazać się adekwatną i aktualną wiedzą oraz umiejętnością zastosowania jej z in-
wencją. Organizacje w takim otoczeniu uelastyczniają struktury, luzują wewnętrzny 
hierarchiczny porządek, znoszą sztywne procedury, zwiększają zakres autonomii 
pracowników, ułatwiają samokształcenie i motywują ich, aby mogli oni wykazać 
się swoją wiedzą z konieczną inwencją w celu usatysfakcjonowania klientów.  

                                                 
3  Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, red. K. Perechuda, M. Sobińska, Di-

fin, Warszawa 2008, s. 219. 
4  Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mi-

kuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 113. 
5  M.W. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, War-

szawa 2004, s. 68. 
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 Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się dla przedsiębiorstwa 
Nowej Gospodarki istotnymi czynnikami konkurencyjności. Jednak pełen sukces 
zależy przede wszystkim od umiejętności wykorzystania wiedzy w taki sposób, aby 
przynosiła ona zyski. Do tego niewątpliwie potrzebni są ludzie.  
 
 
1. Kapitał ludzki i uwarunkowania jego rozwoju  
 
 Istota działania przedsiębiorstwa Nowej Gospodarki to zarządzanie informa-
cją, a w tym zarządzanie wiedzą. Jednak, jak już wskazano w niniejszym opraco-
waniu, to ludzie są głównymi nośnikami tej wiedzy w firmie, to może oznaczać, że 
rozwój kapitału ludzkiego warunkuje rozwój wiedzy.  
 Czym jest kapitał ludzki? Współcześnie można to pojęcie rozpatrywać w róż-
nych ujęciach.  
 Wąskie ujęcie wiąże kapitał ludzki z wiedzą, poziomem wykształcenia oraz 
indywidualnymi kompetencjami obywateli w osiąganiu złożonych zadań i celów 
społecznych6.  
 Szerokie ujęcie pozwala analizować zasoby wiedzy, umiejętności, poziom 
zdrowia i energii witalnej poszczególnych osób, społeczeństw lub narodu jako cało-
ści7.  
Można więc stwierdzić, że kapitał ludzki tworzą ludzie i ich kompetencje, czyli 
ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach (wiedza, umiejętności, możli-
wości), które mają określoną wartość oraz stanowią źródło przyszłych dochodów 
zarówno dla pracownika, który jest właścicielem kapitału ludzkiego, jak i dla orga-
nizacji korzystającej z tegoż kapitału w określonych warunkach. Specyfika tego 
kapitału wyraża się między innymi w tym, że poszczególne jego elementy są unika-
towe i trudne do naśladowania przez konkurencję8, co potęguje ich wartość. 
 W ostatnim czasie zarządzanie zasobami ludzkimi zyskało wysoką rangę  
w działalności gospodarczej na całym świecie. Oprócz typowych przemian gospo-
darczych, które wyeksponowały już rolę ludzi i ich wiedzy, przyczyniła się do tego, 
między innymi sytuacja gospodarcza. Sprawą oczywistą jest bowiem, że do rozwo-
ju firmy potrzebny jest kapitał finansowy, jednak w trudnych czasach spowolnienia 
gospodarczego, na skutek kryzysu, jest on trudno dostępny. W firmach zauważono 
jednak występowanie ogromnych zasobów niewyczerpalnego kapitału, jakim jest 
kapitał ludzki stanowiący istotę kapitału intelektualnego. Ludzie zaś wnoszą do 
firmy wiedzę i potrafią ją umiejętnie wykorzystać.  

                                                 
6  N. Bontis, National Intellectual Capital Index, A United Nations Initiative for the Arab 

Region, „Journal of Intellectual Capital” 2004, Vol. 5, No. 1. 
7  R.S. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa 2003, s. 10.  
8  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, WN 

PWN, Warszawa 2007, s. 41. 
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 Jeśli ściśle wiążemy kategorię pracowników z wiedzą, to pojawia się kategoria 
pracowników wiedzy, których charakteryzuje: 

 osobisty kapitał intelektualny – doświadczenia, przemyślenia, sprawność 
intelektualna, 

 osobisty kapitał społeczny – znajomości, kontakty, pozycja społeczna, 
 udokumentowane kwalifikacje, 
 udokumentowane osiągnięcia, 
 sytuacja finansowa – wyznacznik niezależności oraz wartości jego usług9. 

 Pracownicy wiedzy to profesjonaliści. Cechują ich wysokie kompetencje, 
zdolność do pełnienia zamiennych ról organizacyjnych, wszechstronność doświad-
czenia, zdolności i umiejętności, ale także mobilność. Cechuje ich także znaczny 
poziom niezależności, gdyż sprzedają tylko częściowo swoje usługi i swobodnie 
mogą zmieniać pracodawców, a to oznacza ryzyko straty dla firmy, z której odcho-
dzą. Niezbędne jest więc podjęcie działań, które umożliwią zatrzymanie wiedzy  
w firmie. 
 Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy sukcesy firmy i jej konkurencyj-
ność są w mniejszym stopniu oparte na alokacji fizycznych (materialnych) i finan-
sowych zasobów, a opierają się głównie na wykorzystaniu wiedzy i zarządzaniu 
nią10, wówczas rozpowszechnia się postrzeganie pracownika jako najlepszej inwe-
stycji dokonywanej w firmie.  
 Inwestycje w kapitał ludzki należy rozumieć jako wydatki organizacji, które 
prowadzą do akumulacji kapitału ludzkiego lub wzrostu jego produktywności11. 
Różnią się one pod wieloma względami od innych inwestycji między innymi tym, 
że są obarczone wysokim ryzykiem, wynikającym z autonomii przedmiotu inwe-
stycji oraz trudną do skalkulowania stopą zwrotu. 
 Dlatego organizacje na współczesnych globalnych i konkurencyjnych rynkach 
tworzą wartość, podejmując ryzyko, inwestując w ludzi i konstruując unikalne 
kombinacje aktywów. Firmy wprowadzają nowe połączenia i proporcje aktywów 
przy uwzględnieniu rosnącego znaczenia aktywów niematerialnych, w tym pocho-
dzących od kapitału ludzkiego, dzięki którym możliwe stają się zmiany potencjału 
tworzenia wartości.  
 Dlatego konieczne jest zarządzanie, które pozwoli na zatrzymanie wiedzy  
w firmie, niezależnie od fluktuacji pracowników.  
Przykładem tego typu zarządzania, uwzględniającego kapitał ludzki i jego poten-
cjał, jest zarządzanie kapitałem intelektualnym. 
 

                                                 
9  A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN Warszawa 2004, s. 78. 
10  A. Jaruga, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – kon-

cepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002, s. 15. 
11  Szerzej na ten temat: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego  

w firmie, Poltext, Warszawa 2005, s. 119. 
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2. Znaczenie zarządzania kapitałem intelektualnym 
 
 W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że w Nowej Gospodarce, 
opartej na wiedzy, sposób na pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego i zatrzymanie 
wiedzy pracowników w firmie można wyjaśnić przez pryzmat kategorii, jaką jest 
kapitał intelektualny. Bowiem ludzie wraz z ich wiedzą, kompetencjami, doświad-
czeniem, wartościami oraz gotowością do działania i rozwoju są nośnikami kapitału 
intelektualnego, czynnikiem konkurencyjności firmy i determinantą jej rozwoju  
i wzrostu jej wartości. 
 Kapitał – to wartość przynosząca wartość dodatkową w postaci zysku. Intelekt 
– to umysł, rozum, inteligencja, suma zdolności umysłowych, doświadczenia i wie-
dzy człowieka, natomiast „inteligencja” to zdolność rozumienia, kojarzenia: pojęt-
ność, bystrość: zdolność znajdowania właściwych, celowych reakcji na nowe zada-
nia i warunki życia, sprawnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy12. Kapitał 
intelektualny jest więc pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ nie można go zaobser-
wować. Obserwować możemy jedynie efekty jego istnienia – artefakty13.  
 Warto to połączyć z kategorią zarządzania zasobami ludzkimi, które ma na 
celu podnoszenie wydajności i jakości pracy, co pozwala firmie skuteczniej spro-
stać wyzwaniom współczesnej gospodarki. 
 Cały proces zarządzania zasobami ludzkimi jest trudny i kosztowny, ale wła-
ściwie przeprowadzony kształtuje kapitał ludzki, który jest dla firmy wartościowy  
i sam w sobie kreuje dodatkowe wartości.  
 Można wskazać trzy główne i wzajemnie przenikające się obszary tegoż za-
rządzania: 

 Obszar tworzenia kapitału ludzkiego – sieć działań związana z planowa-
niem kapitału ludzkiego, pozyskiwaniem pracowników, ich ocenianiem, 
rozwojem, wynagradzaniem, realokacją, komunikowaniem się i kształto-
waniem relacji międzyludzkich. 

 Obszar wykorzystania kapitału ludzkiego – czyli organizowania pracy, kie-
rowania zespołami, motywowania, zarządzania efektywnością, oceniania  
i komunikowania się. 

 Obszar przekształcania kapitału ludzkiego w kapitał strukturalny – działa-
nia związane z ujmowaniem wiedzy ludzi w procedury, bazy danych, in-
strukcje, sformalizowane metody i własność intelektualną14.  

                                                 
12  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszech-

na, Warszawa 1989, s. 232, 252. 
13  A. Fazlagić, Metody jakościowe w pomiarze kapitału intelektualnego. 

http://www.egov.pl/ 
14  A. Pocztowski, Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsię-

biorcze, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, War-
szawa 2004, s. 234. 
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 Obszar trzeci jest traktowany jako zarządzanie kapitałem intelektualnym. Aby 
wyjaśnić jego rolę w utrzymaniu wiedzy w firmie, przejdźmy do omówienia skła-
dowych kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny składa się bowiem z kapita-
łu ludzkiego i kapitału strukturalnego, w skład którego wchodzą zasoby organiza-
cyjne oraz zasoby klienckie i partnerskie. 
 Kapitał ludzki stanowi najważniejszy element kapitału intelektualnego. Sam 
system organizacji i zarządzania, choćby najbardziej profesjonalny – bez ludzi, 
którzy go tworzą, utrzymują i obsługują – nie ma żadnej wartości15.  
 Kapitał ludzki jest sumą wiedzy, doświadczenia, kompetencji, umiejętności  
i postaw pracowników i jest własnością pracowników, a nie firmy. Kapitał ludzki to 
połączona wiedza, umiejętności, innowacyjność i zdolności poszczególnych pra-
cowników przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań16. Zawiera również 
wartości przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i filozofię. Kapitał ludzki nie mo-
że być własnością przedsiębiorstwa. Zawsze towarzyszy danej osobie.  
 Kapitał strukturalny jest wszystkim tym, co buduje przedsiębiorstwo wiedzy17. 
Jest produktem ukierunkowanych działań ludzi – pracowników, składa się ze 
wszystkich elementów czynności intelektualnych, które formalnie zarejestrowane, 
stanowią własność przedsiębiorstwa18.  
 Wynika z tego, że na kapitał intelektualny składa się zarówno kapitał osobo-
wy, tworzony przez właścicieli, kadrę kierowniczą i pracowników, posiadających 
wysokie kwalifikacje zawodowe, znaczne zasoby wiedzy oraz unikatowe umiejęt-
ności, jak i kapitał bezosobowy, który powstaje z chwilą, gdy wiedza i umiejętności 
ludzi znajdują wyraz w dokumentach19. To znaczy, że stanowi go wszystko to, co 
zostaje w biurze, gdy pracownicy idą do domu. Jest to potencjał przedsiębiorstwa 
związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi20.  
 Przekształcanie zasobów ludzkich w kapitał strukturalny ma priorytetowe 
znaczenie, gdyż jest on jednym z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, trwale 

                                                 
15  Pomimo że przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z wpływu wartości kapitału ludzkiego 

na ogólną wartość przedsiębiorstwa, jak dotychczas 24% firm próbowało mierzyć wartość kapita-
łu ludzkiego, a 5% firm ewidencjonowało wartość kapitału ludzkiego w systemie księgowym; 
A. Eksir, Measuring human capital in high-tech defense companies, May 2007, 
www.weatherhead.case.edu  

16  L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2000, s. 16. 
17  M. Remi, P. Chlipała, Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, w: Kapitał intelektual-

ny, dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym 
Sączu, Nowy Sącz, 2001, s. 157–158. 

18  A. Sokołowska, Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, Zarządzanie ka-
pitałem intelektualnym małym przedsiębiorstwem, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 18.  

19  A. Żuk, Kapitał intelektualny jako czynnik wzrostu konkurencyjności, w: Uwarunkowa-
nia sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Skrzypek, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2004, s. 245. 

20  Sokołowska A., op. cit., s. 18. 
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z nią związanych i decydujących o jej konkurencyjności. Przede wszystkim jest 
jednak sposobem na zatrzymanie wiedzy w firmie. Wiedzy, na której opiera się 
Nowa Gospodarka. 
  Wynika z tego, że kapitał intelektualny jest potencjałem, obietnicą budowania 
wartości spółki. Realną trwałą wartość firma otrzyma dopiero wtedy, gdy kapitał 
ludzki przetworzony zostanie na kapitał strukturalny i aktywa intelektualne, czyli 
niematerialne elementy wartości przedsiębiorstwa. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Konkludując rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu, można stwier-
dzić, że istota działania przedsiębiorstwa Nowej Gospodarki to zarządzanie infor-
macją, a w tym zarządzanie wiedzą. Wiedza rozumiana jako elastyczna substancja 
będącą efektem przetwarzania myślowego informacji, które są posiadane przez 
człowieka, która jest podstawą wartości wytwarzanych produktów oraz źródłem 
kluczowych zdolności przedsiębiorstwa21. 
 Jednak to ludzie są głównymi nośnikami tej wiedzy w firmie, to oznacza, że 
rozwój kapitału ludzkiego warunkuje rozwój wiedzy. Pojawia się więc pojęcie pra-
cownika wiedzy. Profesjonalisty, którego cechuje znaczny poziom niezależności  
i mobilność. Istnieje więc ryzyko utraty wiedzy. Dlatego koniczne jest zarządzanie, 
które umożliwi przekształcenie kapitału ludzkiego w kapitał strukturalny, a tym 
samym przekształcenie wiedzy osobistej w wiedzę bezosobową, należącą do firmy. 
Tak postrzegana wiedza stanowić powinna podstawę działania przedsiębiorstwa 
Nowej Gospodarki.  
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HUMAN CAPITAL AS A CARRIER OF KNOWLEDGE  
IN THE NEW ECONOMY COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 
 The purpose of this paper is to highlight the role of people and their knowledge, 
for the operation of businesses in the New Economy. 
Accepted assumption that the essence of the New Economy companies is the manage-
ment of information and knowledge management. However, people are the main carri-
ers of this knowledge in the company, this means that the development of human capital 
determines the growth of knowledge. 
 The article presents the concept of knowledge worker, professional, which is char-
acterized by a significant level of independence and mobility, and thus illustrated the 
risk of losing knowledge. Therefore, management is necessary, which will enable the 
transformation of human capital in structural capital, and thus transforming personal 
knowledge into knowledge impersonal, belonging to the company. Such perceived 
knowledge should be the basis of the New Economy companies. 
 
 

Translated by Anna Kwiecień 
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KULTURA ORGANIZACYJNA JAKO WYMIAR ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 
OPARTYCH NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojęcie kultury organizacyjnej stało 
się pojęciem podstawowym. Dzisiaj kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę  
w procesie zarządzania organizacją. Przed menedżerami stoi więc odpowiedzialne 
zadanie określenia i uzmysłowienia sobie, a także ludziom pracującym w organiza-
cji o istnieniu kultury, która jest elementem wspomagającym rozwój i nadającym 
organizacji wyjątkowy charakter oraz unikatowość. Wymiar, jakim jest kultura, 
staje się dodatkowym elementem przewagi przedsiębiorstwa, która jest trudna do 
odwzorowania. Staje się w konsekwencji dodatkowym bodźcem stanowiącym pod-
stawę budowania bardziej złożonej i trudniejszej tym samym do skopiowania prze-
wagi konkurencyjnej, czego efektem jest potencjał odniesienia przez przedsiębior-
stwo sukcesu. Kultura organizacyjna jest zatem z całą pewnością zasobem strate-
gicznym, a w połączeniu z takimi elementami, jak strategia i struktura, staje się tak 
zwanym klejem łączącym te elementy, doprowadzając do ich współdziałania. Wie-
dza, jaką pozyskuje przedsiębiorstwo na temat swojej kultury i możliwości jej wy-
korzystania, staje się pierwszym krokiem do wprowadzania zmian. 
 
 
1. Ewolucja modelu zarządzania przedsiębiorstwem 
 
 W podejściu do zarządzania w ostatnich latach daje się zauważyć istotną 
zmianę. Polega ona na odchodzeniu od myślenia w kategoriach „albo–albo”, opar-
tego na przesłankach, że musimy wybierać między przeciwieństwami i zacząć do-
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strzegać konieczność myślenia paradoksami, aby dojść do myślenia w kategoriach 
„i to, i to”1 (rysunek 1). Zmiana tego podejścia prowadzi nas do poszukiwania no-
wego modelu kultury organizacyjnej. Zastosowanie modelowania w tym obszarze 
pozwala na przedstawianie złożonej rzeczywistości w sposób bardziej czytelny.  
 

 
Rys. 1. Synteza jako wybór 

Źródło: B. de Wit, R. Meyer, op. cit. 

 
 Tworzy to możliwość zaprojektowania koncepcji, która w konsekwencji 
umożliwi lepsze zrozumienie kontekstu opisywanych zjawisk i zdolność poszuki-
wania swoistych rozwiązań. To następnie daje umiejętność widzenia nowych per-
spektyw oraz projektowania zmian w wymiarze organizacyjnym i zarządczym. 
Powstające modele zarządzania są z całą pewnością efektem zmian w wartościach 
społecznych. 
 Według P.H. Mirvisa w rozwoju nauk o zarządzaniu dają się wyróżnić cztery 
okresy:2 

 lata 1900–1925: pojawienie się modelu racjonalnego celu i modelu procesu 
wewnętrznego, 

 lata 1926–1950: pojawienie się modelu stosunków międzyludzkich, 
 lata 1951–1975: pojawienie się modelu otwartych systemów, 
 lata 1976–do dziś: pojawienie się założeń „i to, i to”.  

                                                 
1  B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 38. 
2  R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thompson, M.R. Mc Grath, Profesjonalne zarządzanie, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19–29. 
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 Pierwszych dwadzieścia pięć lat XX wieku to okres ogromnego wzrostu  
i postępu, który zakończył się dużą zamożnością społeczeństwa. Pod względem 
technologicznym był to okres wynalazczości i innowacji, a jednym z powszechnie 
wyznawanych poglądów w tamtym okresie był darwinizm społeczny – wiara  
w „przetrwanie najlepiej dostosowanych”. W tamtych latach pojawili się wielcy 
przemysłowcy, na przykład H. Ford, który nie tylko zrealizował swoją wizję nie-
drogiego środka transportu dla każdego, ale również zastosował w produkcji zasady 
F.W. Taylora, ojca naukowego zarządzania. W latach 1900–1925 rozwinęły się dwa 
modele organizacji: model racjonalnego celu i model procesu wewnętrznego. 
W modelu racjonalnego celu charakterystyczny jest klimat organizacyjny, cechują-
cy się racjonalizmem ekonomicznym. Siłą napędową wszelkich decyzji są wyniki 
finansowe, a ostateczną wartością jest efektywność i maksymalizacja zysku. Model 
procesu wewnętrznego powstał dzięki pracom M. Webera i H. Fayola. Chociaż 
podstawowe założenia dotyczące hierarchii były stosowane od wieków, to jednak 
dopiero na początku XX wieku przyjął formę znaną jako „profesjonalna biurokra-
cja”. W modelu tym symbolem jest piramida, a kryteriami efektywności są stabili-
zacja i ciągłość. Akcentuje się takie procesy, jak: definiowanie odpowiedzialności, 
pomiary, dokumentacja i rejestrowanie danych. Klimat organizacyjny jest hierar-
chiczny, a wszystkie decyzje są podejmowane na podstawie obowiązujących reguł, 
istniejących struktur i tradycji. W modelu tym ostateczną wartością jest sprawny 
tok pracy, a menedżer ma za zadanie być monitorującym ekspertem technicznym  
i niezawodnym koordynatorem. 
 W latach 1926–1950 pojawił się model stosunków międzyludzkich (human 
relations). W drugim ćwierćwieczu XX wieku zaczęły występować pewne funda-
mentalne zmiany w społeczeństwie, polegające na kwestionowaniu podstawowych 
osiągnięć modelu racjonalnego celu i modelu procesu wewnętrznego. Chester Bar-
nard wskazał na znaczenie organizacji nieformalnej i na to, że nieformalne relacje 
wzajemne, przy odpowiednim pokierowaniu nimi, mogą być potężnym narzędziem 
w ręku menedżera. Również w tym okresie E. Mayo i F. Roethlisberger przeprowa-
dzili słynne badania w Hawthorne. Wyniki tych badań traktowano też jako dowód 
na to, że występuje potrzeba skupienia większej uwagi na wpływie oddziaływania 
wzajemnych relacji i procesów nieformalnych na efektywność grup ludzi. Pod ko-
niec drugiego ćwierćwiecza XX wieku pojawił się model stosunków międzyludz-
kich, w którym główny nacisk kładzie się na uczestnictwo, spójność i morale. Or-
ganizację cechuje nastawienie na pracę zespołową, gdzie podejmowaniu decyzji 
towarzyszy głębokie zaangażowanie. Tu, jeżeli sprawność pracownika maleje, me-
nedżerowie uwzględniają aspekty rozwojowe i rozpatrują złożony zbiór czynników 
motywacyjnych. Zadaniem kierownika jest pełnienie funkcji empatycznego mento-
ra i moderatora nastawionego na procesy. W roku 1949 model stosunków między-
ludzkich jeszcze się nie wykrystalizował i był sprzeczny z założeniami modeli ra-
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cjonalnego celu i procesu wewnętrznego. Trudno go było zatem zrozumieć,  
a z pewnością jeszcze trudniej stosować w praktyce. 
 W latach 1951–1975 pojawił się model systemów otwartych. Trzecie ćwierć-
wiecze XX wieku rozpoczęło się niekwestionowanym przywództwem USA  
w świecie kapitalistycznym. Zakończyło się poważnymi wątpliwościami co do 
przywództwa USA. W tym okresie gospodarka przeżyła wstrząs spowodowany 
nałożeniem embarga na ropę naftową w roku 1973. Na początku tego okresu made 
in Japan oznaczało tanie towary niskiej jakości, natomiast pod jego koniec japoń-
ska jakość była niezrównana, a Japonia wkraczała w sektory gospodarki, które 
uważano za nienaruszalną domenę amerykańskich firm. Nawet tak tradycyjne ame-
rykańskie dziedziny przemysłu, jak produkcja samochodów osobowych, odczuły 
ogromny wstrząs. Nastąpiło też wyraźne przesunięcie z gospodarki opartej wyłącz-
nie na produkcji przemysłowej ku początkom gospodarki usług. W tej sytuacji 
ogromnym zmianom uległy też wartości społeczne. Lata pięćdziesiąte XX wieku 
były okresem obowiązywania konwencjonalnych wartości. Lata sześćdziesiąte stały 
się okresem cynizmu i wrzenia, kwestionowania autorytetów i instytucji. W latach 
siedemdziesiątych XX wieku zaczęła się zakorzeniać orientacja bardziej indywidu-
alistyczna i konserwatywna. Zaczął się upowszechniać model otwartych syste-
mów3. W modelu tym przedsiębiorstwo jest zmuszone do funkcjonowania w oto-
czeniu nie tylko konkurencyjnym, lecz także niejednoznacznym. Głównymi kryte-
riami efektywności organizacyjnej są: zdolności dostosowawcze i wsparcie z ze-
wnątrz. Założeniem dotyczącym środków oraz celów jest to, że ciągłe dostosowy-
wanie się i innowacyjność prowadzą do pozyskania zasobów z zewnątrz. Kluczo-
wymi procesami są: polityczne dostosowanie się, twórcze rozwiązywanie proble-
mów, innowacja i kierowanie zmianą. Klimat organizacyjny jest innowacyjny  
i raczej doraźny niż biurokratyczny. Ryzyko jest duże, a decyzje podejmuje się 
szybko. W takiej sytuacji bardzo ważne są wspólne wartości i wspólna wizja. 
 Lata 1976 – do dziś to pojawienie się założeń „i to, i to”. W latach osiemdzie-
siątych XX wieku stało się oczywiste, że amerykańskie firmy napotkały poważne 
trudności. Innowacyjność, jakość i wydajność uległy poważnemu osłabieniu,  
a japońskie wyroby odnosiły oszałamiające sukcesy. Jednocześnie konserwatywne 
wartości społeczne i ekonomiczne zastąpiły wizję „wielkiego społeczeństwa”. Praca 
intelektualna stała się czymś powszechnym, a praca fizyczna czymś rzadkim. Firmy 
miały do czynienia z nowymi zagadnieniami, takimi jak fuzje i przejęcia oraz re-
dukcja zatrudnienia. T. Peters i R. Waterman wydali książkę In Search of Excellen-
ce (Poszukiwanie doskonałości w biznesie), w której próbowali sporządzić kronikę 
tych nielicznych firm, które jak się wydawało, działały we właściwy sposób. Była 
to pierwsza próba udzielenia rad, w jaki sposób ożywić firmę, która popadła  

                                                 
3  Ibidem, s. 25–26. 
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w stagnację. Przedmiotem badań była najbardziej istotna potrzeba chwili: jak za-
rządzać w świecie, w którym nic nie jest stabilne. 
 Gdy zbliżał się koniec XX wieku, tempo zmian uległo ogromnemu przyspie-
szeniu. W nowej globalnej gospodarce nic nie było przewidywalne. W roku 2000  
z ankiety na temat niepokojów menedżerów wynikało, że najpilniejsze są następu-
jące problemy:4 

 przyciągnięcie, utrzymanie i doskonalenie najlepszych ludzi, 
 myślenie i planowanie strategiczne, 
 utrzymanie wysokiej efektywności, 
 zwiększenie zadowolenia klientów, 
 zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem, 
 wyprzedzanie konkurencji, 
 wzajemne dostosowanie wizji, strategii i zachowań, 
 utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym, 
 doskonalenie procesów wewnętrznych, 
 stymulowanie innowacji.  

 Te pozornie zupełnie różne problemy są w istocie przejawami jednego więk-
szego problemu – potrzeby osiągnięcia efektywności organizacyjnej w wysoce 
dynamicznym otoczeniu. W złożonym i szybko zmieniającym się świecie proste 
rozwiązania stają się podejrzane i żaden z czterech modeli (model racjonalnego 
celu, model procesu wewnętrznego, model stosunków międzyludzkich, model sys-
temów otwartych) nie daje zadowalającej odpowiedzi. Przedsiębiorstwa niekiedy 
potrzebują stabilizacji, a niekiedy zmiany i często okazuje się, że potrzebują jedne-
go i drugiego. Kluczem jest odrzucenie założenia, że jest to decyzja typu albo–albo, 
odrzucenie myślenia o dokonywaniu wyboru między jednym a drugim. Coraz wię-
cej musimy dowiadywać się o założeniach, jak działać w sytuacji „i to, i to”,  
w których jednocześnie mogły być pożądane sprzeczne zachowania. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku stało się jasne, że żaden model z osobna nie jest 
wystarczającym kierunkowskazem dla kierownika i że w istocie wszystkie cztery 
modele należy traktować jako elementy większego modelu. 
 
 
2. Rola kultury w tworzeniu współczesnego modelu zarządzania 
 
 W XXI wieku można zatem jednoznacznie powiedzieć, że organizacje zostały 
zmuszone do ciągłego rozwoju, wprowadzania zmian oraz permanentnych prze-
obrażeń. Przyczyny tych zjawisk można upatrywać głównie w dynamicznie rosną-
cej destabilizacji otoczenia zarówno bliższego, jaki i dalszego przedsiębiorstw. 
Oczywiście przyczyny takiego stanu nie mają charakteru tylko egzogenicznego. 

                                                 
4  Ibidem, s. 27. 
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Stosowanie przez lata zachowań responsywnych ze strony organizacji na zmienia-
jące się warunki rynkowe również miały wpływ na wzrost dynamiki i złożoności 
panującej sytuacji. 
 Przywołując słowa J.P. Kottera, można znaleźć potwierdzenie słuszności po-
wyższych słów. Według niego, jeśli kiedykolwiek usłyszymy o poważnej restruktu-
ryzacji, reorganizacji lub zmianie kierunku strategicznego, których pierwszy etap 
ma polegać na „zmianie kultury”, powinniśmy zaniepokoić się tym, że cały proces 
zmierza w niewłaściwym kierunku. Proces wprowadzania zmian w sposób świa-
domy jest w istocie procesem niezmiernie trudnym. Wynika to z faktu złożoności 
tego procesu oraz umiejętności i koniecznej wiedzy do jego przeprowadzenia. Po-
nadto procesu zmiany nie można sprowadzać tylko do swoistego algorytmu postę-
powania. Jest bardziej umiejętnością sterowania i przewodzenia nim. Układ procesu 
zmiany można uogólnić do ośmiu etapów5: 

 Etap 1: Przedstawienie pracownikom potrzeby pilnego wprowadzenia 
zmian. 

 Etap 2: Tworzenie koalicji, która pokieruje wprowadzaniem zmian.  
 Etap 3: Tworzenie wizji i strategii.  
 Etap 4: Przekazanie wizji zmian. 
 Etap 5: Mobilizowanie pracowników do działania na szerszą skalę. 
 Etap 6: Osiąganie krótkookresowych celów. 
 Etap 7: Utrwalanie korzyści i wprowadzanie dalszych zmian.  
 Etap 8: Utrwalenie nowych metod działania w kulturze firmy. 

 Cztery pierwsze etapy procesu transformacji pomagają zmienić status quo 
organizacji. W etapach od piątego do siódmego pojawiają się nowe metody działa-
nia, a w etapie ósmym zmiany zostają utrwalone w kulturze organizacyjnej i zaczy-
nają przynosić efekty. Zmiany w przedsiębiorstwie powinno się zaczynać zatem od 
przygotowania przestrzeni do rekonfiguracji nastawienia i zachowania pracowni-
ków. Powodem tego jest doprowadzenie do zmian metod działania, dzięki którym 
firma zaczyna uzyskiwać nową jakość w obszarze wytworzenia wyrobów lub usług 
oraz efektywności podejmowanych działań. Należy jednak pamiętać, że dopiero 
pod koniec cyklu transformacji większość tych zmian zostaje utrwalona w kulturze 
organizacji6.  
 Jeżeli uda nam się dokonać zmian w zachowaniu ludzi, będzie to podstawą do 
zmian kultury organizacyjnej. To z kolei zachodzi, jeśli nowe zachowania przyno-
szą im korzyści w danym okresie i jeśli pracownicy dostrzegają związek pomiędzy 
nowymi metodami działania a poprawą wyników firmy. Im lepiej rozumiemy kultu-

                                                 
5  J.P. Kotter, Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, marzec– 

–kwiecień 1995, s. 103. 
6  Idem, Jak przeprowadzić transformację firmy (Leading Change), Helion, Gliwice 2007, 

s. 191. 
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rę organizacyjną firmy, tym łatwiej będzie nam odkryć sposób na uzmysłowienie 
pracownikom, że wprowadzenie zmian jest pilne, a także stworzyć koalicję kierują-
cą wprowadzaniem zmian czy określić wizję. Nie należy również sądzić, że zmiana 
zachowania nie ma kluczowego znaczenia we wczesnych stadiach transformacji. 
Na przykład w drugim etapie zazwyczaj należy próbować zmienić nawyki pracow-
ników i zadbać o to, aby koalicja zaczęła pracować jak zgrany zespół. Nie można 
również zakładać, że zmiany nastawienia nie są częścią pierwszego etapu, kiedy 
walczy się z samozadowoleniem pracowników. Niemniej prawdziwa zmiana naj-
ważniejszych norm i wartości następuje głównie podczas końcowych etapów trans-
formacji lub przynajmniej w ostatniej fazie całego procesu. Najważniejsze cechy 
związane z utrwalaniem zmian w kulturze firmy są następujące7: 

 Zmiany następują na końcu, a nie na początku procesu transformacji. 
Większość zmian dotyczących norm i wspólnych wartości pojawia się pod 
koniec procesu transformacji. 

 Zmiany zależą od rezultatów. Nowe metody zazwyczaj utrwalają się w kul-
turze organizacji tylko wtedy, jeśli wyraźnie widać, że się sprawdzają i są 
lepsze od starych.  

 Zmiany wymagają wielu rozmów (komunikacji). Bez ustnych instrukcji  
i wsparcia pracownicy zwykle niechętnie przyznają, że nowe metody są 
odpowiednie. 

 Zmiany mogą wymagać zmian kadrowych. Czasami jedyną metodą zmiany 
kultury firmy jest zwolnienie najważniejszych osób. 

 Zmiany dotyczące awansowania pracowników są niezwykle ważne. Jeżeli 
system awansowania pracowników nie będzie zgodny z nowymi metodami 
działania, stara kultura firmy będzie się odradzać. 

 Podsumowaniem rozważań jest porównanie cech charakterystycznych dla 
modeli przedsiębiorstw w XX i XXI wieku (tabela 1). Droga, jaką muszą pokonać, 
jest pełna trudności, a margines czasu, w jakim muszą dokonać zmian, jest stosun-
kowo niewielki.  
 Można więc zauważyć, że w XX wieku normy grupowe i wspólne wartości 
przeważnie stanowiły bariery ograniczające wprowadzanie zmian. Oczywiście tak 
nie musi być, można nawet powiedzieć więcej, że tak być nie powinno. Kultura 
organizacyjna ułatwia dostosowanie firmy do nowych warunków. Chodzi o to, aby 
doceniać działanie kompetentnych przywódców i odpowiednie zarządzanie, aby 
zachęcać do pracy zespołowej i aby unikać wysokiego stopnia biurokracji i współ-
zależności. 
 
  

                                                 
7  Ibidem, s. 187. 
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Tabela 1 
 

Porównanie cech przedsiębiorstw XX i XXI wieku 
 

XX wiek XXI wiek 
Struktura: 
zbiurokratyzowana, 
wielopoziomowa (smukła), 
zorganizowana zgodnie z założeniem, że za-
rządzaniem będzie zajmowało się kierownic-
two, 
charakterystyczna jest polityka i procedury, 
które prowadzą do powstania wielu skompli-
kowanych współzależności w organizacji  

Struktura: 
wolna od biurokracji; mniej zasad i mniejsza 
liczba pracowników, 
mniej poziomów (płaska),  
zorganizowana zgodnie z założeniem, że 
kierownictwo będzie pełniło funkcje przy-
wódcze, a zarządzaniem będą się zajmowali 
pracownicy niższych szczebli, 
charakterystyczna jest polityka i procedury, 
które prowadzą do powstania niewielu 
współzależności w organizacji 

Systemy: 
istnieje niewiele systemów dostarczających 
informacji na temat działania firmy, 
dane dotyczące działania są dostarczane jedy-
nie przedstawicielom kadry zarządzającej,  
szkolenia z dziedziny zarządzania i systemy 
wsparcia są oferowane jedynie członkom kadry 
zarządzającej.  

Systemy:  
istnieje wiele systemów dostarczających 
informacji na temat działania firmy, 
a zwłaszcza na temat zadowolenia klientów, 
dane dotyczące działania są rozpowszech-
niane wśród pracowników, 
szkolenia z dziedziny zarządzania i systemy 
wsparcia są oferowane wielu osobom 
 

Kultura: 
zorientowana do wewnątrz,  
scentralizowana,  
decyzje są podejmowane wolno, 
upolityczniona,  
niechętna wobec ryzyka 

Kultura:  
zorientowana na zewnątrz, 
popierająca empowerment,  
decyzje są podejmowane szybko,  
otwarta i szczera,  
bardziej skłonna do podejmowania ryzyka 

 
Źródło: J.P. Kotter, Jak przeprowadzić transformację…, s. 204. 
 
 Zbudowanie takiej kultury wymaga transformacji organizacji. Prawdopodob-
nie w kilku następnych dziesięcioleciach będziemy mogli dokonywać obserwacji  
i badań nad nowym rodzajem organizacji, które będą lepiej sobie radzić w szybko 
zmieniającym się i bardziej konkurencyjnym otoczeniu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Szybkie tempo zmian zachodzących w dzisiejszym konkurencyjnym świecie 
zagraża stabilności przedsiębiorstw. W ciągu następnych dziesięcioleci strategia 
przedsiębiorstw skoncentrowana na przeszłości będzie prawdopodobnie coraz bar-
dziej nieskuteczna. Wydaje się wręcz niezbędne uczenie się radzenia sobie ze 
zmianami, rozwijanie umiejętności przywódczych, a także bezpośredniego uczest-
nictwa w transformacji przedsiębiorstwa. Cechy te zależą przede wszystkim od 
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ludzi. Nie chodzi tutaj o zasoby, jakimi dysponują ludzie jako jednostki, ale o trak-
towanie ludzi jako zasobu organizacji, czyli układu stosunków społecznych opar-
tym na kulturze. W nadchodzącym świecie innowacji rzeczą najtrudniejszą i zara-
zem najważniejszym dobrem organizacyjnym będzie umiejętność współdziałania 
ludzi. Świat ten nie będzie się cechował mniejszym zorganizowaniem, lecz prze-
ciwnie – będzie wymagał więcej zorganizowania. Chodzi o systemy bardziej otwar-
te, elastyczne i tolerancyjne, skłonne do przedsiębiorczości i współpracy.  
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Summary 
 
 Rapid pace of developments in the competitive world threatens the stability of the 
companies. Learning to cope with change, developing leadership skills, as well as direct 
participation in the transformation of a business is a prerequisite for the survival and 
continued functioning. Article shall attempt to show the role of culture in change man-
agement model of knowledge-based businesses. 
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ZNACZENIE MIĘKKIEGO ZARZĄDZANIA  
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Wprowadzenie 
 
 Przestrzeń, w jakiej funkcjonowały i funkcjonują przedsiębiorstwa, tworzy dla 
nich konkretne warunki działania. Tworzy ona ich bieżącą rzeczywistość, określa-
jąc wyzwania, wpływając na ich charakter i formę działania. Współczesne przed-
siębiorstwa, można powiedzieć, znajdują się w oku rewolucyjnych przemian. Tra-
dycyjne podstawy sukcesu przedsiębiorstw, które bezsprzecznie dominowały  
w całej erze przemysłowej, w okresie od końca XIX wieku do połowy lat siedem-
dziesiątych wieku XX, uległy deprecjacji. Powodzenie działań prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa w wymiarze tradycyjnym oparte na zdolności przekształcenia 
nowych rozwiązań technologicznych w zdolności produkcyjne umożliwiające wy-
dajną i masowa produkcję standaryzowanych dóbr dzisiaj już nie przynoszą spo-
dziewanych efektów. Rewolucja końca XX wieku, oparta na rewolucji informacyj-
no-intelektualnej wzmocnionej w ostatnim okresie o zjawiska kryzysowe, wymusiła 
w sposób dość drastyczny konieczność rekonfiguracji zasad budowy potencjału 
rozwoju i konkurowania firm. Dodatkowo ze względu na swoją intensywność  
i złożoność warunki te powodują, że organizacje tradycyjne nie generują odpo-
wiedniej sprawności działania, tym samym narażając się na nasilenie zjawisk zwią-
zanych z entropią. 
 Zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstw pociąga za sobą koniecz-
ność ewolucji teorii zarządzania. Przyczyn opisywanych zmian można poszukiwać 
w czterech podstawowych procesach, które współcześnie są wiodącymi na świecie. 
Wśród nich możemy wskazać: 
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 zmiany technologiczne (powszechną digitalizację) – wpływają one na roz-
szerzenie rozumienia granic organizacji, tworzenie wirtualnej przestrzeni 
pracy, zwiększenie mobilności pracowniczej, wprowadzenie elastycznych 
form pracy, wzrost kompetencji decyzyjnych pracowników; 

 wzrost wpływu ryzyka na bezpieczeństwo działalności – trend ten powią-
zany jest z równowagą na linii życie zawodowe – życie osobiste ludzi, do-
minującymi procesami restrukturyzacyjnymi, wzrastającym wpływem pro-
blemu szeroko pojętej dyskryminacji, procesami globalizacyjnymi, zmia-
nami kulturowymi, rosnącą ochroną pracowników itd.; 

 wzrost akcentu etyki w wymiarze organizacji i zarządzania – zmiany  
w systemach wartości, odnowa znaczenia zaufania, wzrost znaczenia od-
powiedzialności; 

 wzrost intensywności konkurencji i znaczenia konkurencyjności – zmiany 
w znaczeniu innowacji, jakości, obsługi klienta, globalizacji rynków i pro-
duktów, internacjonalizacji firm, fundamentalnej roli skuteczności i efek-
tywności w rozwoju organizacji. 

 Wskazane trendy wpływają na konieczność zmiany w definiowaniu przedsię-
biorstwa i wymuszają niezbędne zmiany w przestrzeni zarządzania. Zmiany nie 
odnoszą się jedynie do samego zarządzania, ale mają charakter interdyscyplinarny. 
Wskazane zdolności leżą u podstaw takich elementów organizacji, jak umiejętności, 
wartości, zdolność skutecznego przywództwa, umiejętności strategiczne i proceso-
we. Niezbędnym aspektem wskazanych umiejętności jest zdolność holistycznego 
ujęcia ich w wymiarze systemu zarządzania. Jedną z form odpowiedzi na powyższe 
zmiany jest szczupła organizacja.  
  
 
1.  Forma szczupłej organizacji jako przykład zdolności integracji wielowy-

miarowego systemu organizacyjnego 
 
 Szczupła organizacja jest jedną z form zmian organizacyjnych, która dyna-
micznie rozwija się w praktyce zarządzania ostatnich trzech dziesięcioleci przełomu 
XX i XXI wieku, choć rodowód metody tej tkwi jeszcze w zmianach, które rozpo-
częły się w końcu wieku XIX. Celem tej formy organizacyjnej jest całościowa po-
prawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym stworze-
niu trudnej do powielenia przewagi konkurencyjnej opartej przede wszystkim na 
elementach „miękkich” zarządzania1. Cel ten osiągany jest między innymi poprzez 
przyjęcie zasady skracania cyklu produkcyjnego osiąganego dzięki zasadzie prze-
pływu materiału odbywającego się w sposób ciągły i niezakłócony. Szczupła orga-

                                                 
1  C. Standard, D. Davis, Running Today’s Factory. A Proven Strategy for Lean Manage-

ment, Society of Manufakturing Engineers, Dearborn, Michigan 1999, s. 57.  
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nizacja dzięki temu umożliwia redukcję kosztów. Redukcja kosztów osiągana jest  
z kolei poprzez likwidację szeroko rozumianego marnotrawstwa, optymalizację 
generowania i przepływu wartości oraz implementacji w jej poziom operacyjny 
jakości w obszarze realizacji działań i wytwarzania. Pozwala ona na wypracowanie 
swoistej właściwości charakterystycznej dla przedsiębiorstw stosujących ten typ 
organizacji, która objawia się tworzeniem szeregu narzędzi (m.in. kanban, just in 
time), które wzmacniają dotychczasowe efekty podczas wdrażania kolejnych se-
kwencji usprawnień. Wprowadzanie tej metody jest procesem długotrwałym i zło-
żonym, który wymaga istotnych zmian w obszarze zarówno kultury organizacyjnej, 
jak i obszarach organizacyjno-technicznych2. Przykładem organizacji, które jako 
pierwsze zaczęły stosować lean organization, były przedsiębiorstwa japońskie, 
opisane przez W. Ouchiego w książce Teoria Z. Dlatego też taki typ organizacji 
nazywa się czasami organizacją japońską. Opisywany rodzaj struktury organizacyj-
nej, pierwotnie specyficzny dla przedsiębiorstw przemysłu samochodowego szuka-
jących nowych rozwiązań w konstrukcji biznesu, można dziś odnaleźć w wielu 
innych branżach. Do najważniejszych efektów zalicza się w niej racjonalizację 
działań, kontrolę kosztów i jakości na każdym etapie przygotowywania i wytwarza-
nia produktu lub usługi. Podstawową cechą zarządzania wg koncepcji lean jest 
osiągnięcie maksymalnej efektywności przez nieustanną eliminację marnotraw-
stwa3. 
 Jednym z bardziej transparentnych przykładów wprowadzania tego typu orga-
nizacji w przedsiębiorstwie jest koncern Toyoty. Wypracowaną w ramach tego 
koncernu koncepcję szczupłej organizacji i metody lean managementu nazwano, 
„The Toyota Way”. Przytoczona Droga Toyoty w swoich podstawach opiera się na 
tzw. modelu 4P (nazwa powstała od angielskich słów: philosophy, process, people, 
problem solving), który tworzą kolejno: filozofia, proces, ludzie, rozwiązanie pro-
blemów (rysunek 1)4.  
 Choć cały system Toyoty nie jest aż tak syntetyczny i prosty, jak pokazuje to 
powyższy model, to jednak pozwala on na zrozumienie podstaw jego funkcjonowa-
nia. Fundamentem całego systemu ogniskującym działania wewnątrz i na zewnątrz 
systemu jest długofalowa filozofia skupiona według zapewnienia wartości klientom 
i społeczeństwu. 

                                                 
2  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Anty-

kwa, Kraków–Kluczbork 2006, s. 41. 
3  M. Roy, M. Audet, La transformation vers de nouvelles formes d’organisation plus 

flexibles, un cadre de reference, „Revue Internationale de Gestion”, Hiver 2003, s. 45. 
4  J.K. Likert, M. Hoseus, Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes, War-

szawa 2009, s. 21–26. 
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Rys. 1. Model 4P Drogi Toyoty 

Źródło: J.K. Likert, M. Hoseus, op. cit., s. 21. 

 
 Filozofia tłumaczy sens istnienia Toyoty oraz jej cele, których osiąganie na-
stępuje w dalekosiężnej wizji zarządzania organizacją realizowaną nawet kosztem 
krótkookresowych wyników finansowych. Wykorzystując tę zasadę, Toyota inwe-
stuje w szczupłe procesy, które koncentrują się na skróceniu czasu produkcji po-
przez eliminowanie strat w trakcie jego realizacji. Szczupłe procesy dotyczą tego, 
co według Toyoty prowadzi do doskonałości operacyjnej, a w konsekwencji moż-
liwości stworzenia potencjału nieustannego eliminowania strat. Szczupłe procesy 
realizowane są w koncernie według następujących zasad: 

 stworzenie ciągłego i płynnego procesu ujawniania problemów, 
 wykorzystanie systemów „ciągnionych”, aby uniknąć nadprodukcji, 
 wyrównanie obciążenia pracą (heijunka) – zachowanie się jak żółw, a nie 

jak zając, 
 stworzenie kultury, w której procesy są przerywane, aby rozwiązywać pro-

blemy i móc dzięki temu od razu uzyskać właściwą jakość, 
 standaryzowanie zadań – są one podstawą ciągłej poprawy i upełnomoc-

nienia pracowników, 
 stosowanie kontroli wizualnej, aby żaden problem nie został w ukryciu, 
 stosowanie wyłącznie niezawodnej gruntownie sprawdzonej technologii, 

służącej pracownikom i procesom. 
 Przyjęcie i faktyczna implementacja powyższych zasad ma doprowadzić do 
powstania systemu organizacyjnego, który będzie charakteryzował się wrażliwością 

FILOZOFIA 

(myślenie długofalowe) 

PROCES 

(eliminowanie strat) 

LUDZIE I PARTNERZY 

(szacunek, rzucanie wyzwań) 

ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW 

(ciągłe doskonalenie i nauka)



Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji 199

na szeroko pojętą jakość realizowanych procesów przy jednoczesnej możliwości 
uzyskania potencjału ograniczania wymiaru i potrzeby koordynacji. System dzięki 
temu uzyskuje zdolność opanowania cech charakterystycznych dla organizacji 
uczącej się. Konieczna jest jednak świadomość, że stworzenie takiego rozwiązania 
organizacyjnego nie jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu samych rozwiązań 
sprowadzających się do projektowania odpowiedniej architektury firmy.  
 
 
2. Znacznie czynnika ludzkiego w budowaniu sprawności szczupłej organizacji 
  
 Trzeba zawsze pamiętać, że nawet najlepszy system bez odpowiednio dobrych 
ludzi nie jest w stanie właściwie realizować swoich założeń. Dlatego eliminowanie 
strat możliwe jest właśnie dzięki ludziom. Priorytetem w takiej organizacji staje się 
więc rozwijanie pracowników i partnerów biznesowych oraz traktowanie ich  
w sposób szanujący ich potencjał. Osiągane jest to dzięki kolejnym zasadom: 

 rozwijanie liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, żyją ogólną kon-
cepcją firmy i nauczają innych, 

 wykształcenie wyjątkowych ludzi i zespołów realizujących ogólną filozofię 
firmy, 

 szanowanie partnerów i dostawców, rzucanie im wyzwań i pomaganie  
w doskonaleniu się. 

 W Toyocie właściwy potencjał ludzki oraz kształtowanie relacji z partnerami 
dokonuje się w ramach tzw. długofalowego związku. Ludzie traktowani są więc jak 
faktyczna, a nie hipotetyczna siła napędowa firmy, a swoista kultura organizacji 
uczy ich, w jaki sposób mają działać, co myśleć i czuć, aby wspólnie realizować 
jeden łączący ich cel.  
 Celem tym jest rozwiązywanie pojawiających się problemów. Potencjał roz-
wiązywania problemów osiągany jest właśnie dzięki ludziom, którzy nieustannie 
usprawniają swoje działania i stają się coraz lepsi. Swoista atmosfera rozwiązywa-
nia problemów i ciągłe doskonalenie stanowią siłę napędową uczenia się organiza-
cji. Wspomniana zdolność uczenia się organizacji osiągana jest dzięki ostatniej 
grupie zasad reprezentowanych przez Toyotę: 

 angażowanie się osobiste, aby gruntownie zrozumieć sytuację (genchi gen-
butsu), 

 podejmowanie decyzji powoli, w drodze konsensusu i przy starannym roz-
ważeniu wszystkich możliwości; szybkie wdrażanie decyzji (nemawashi), 

 zostanie organizacją uczącą się dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i cią-
głej poprawie (kaizen). 

 Przykład Toyoty pokazuje wyraźnie, że zmiany związane ze stosowaniem 
organizacji typu szczupłego nie mogą sprowadzać się tylko do mechanicznego za-
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stosowania poszczególnych narzędzi, jak wcześniej przytoczone karty kanban5. 
Wymagane jest tutaj wchłonięcie tego typu organizacji poprzez kulturę organiza-
cyjną i przyjęcie jej w odpowiednim systemie wartości organizacji. 
 Szczupła organizacja i jej wdrożenie do praktyki przemysłowej w Toyocie 
oparte były na intuicji, przemyśleniach i eksperymentach jej głównego twórcy 
T. Ohno. Model opracowany przez Toyotę w praktyce został zweryfikowany  
w wielu innych przypadkach, choć ich efekty nie zawsze były równie pozytywne. 
Sama Toyota przy wielu różnych okazjach podkreślała, że trudno jest kopiować jej 
drogę, a każda firma powinna odnaleźć swój własny, charakterystyczny model.  
 Uogólniając przesłanki zastosowania tego typu organizacji, można stwierdzić, 
że wynika ona z faktu identyfikacji wewnątrz systemu problemu marnotrawstwa. 
Celem nadrzędnym staje się więc jego likwidowanie. Doszukując się źródeł marno-
trawstwa, można tutaj wskazać:6  

 nadprodukcję, 
 oczekiwanie, 
 transportowanie, 
 niewłaściwy proces, 
 zapasy, 
 zbędne ruchy, 
 usterki. 

 Powyższe źródła marnotrawstwa związane są w organizacji z określonymi 
obszarami lub konkretnymi zasobami, które w konsekwencji wpływają na utratę 
możliwości osiągania odpowiedniej efektywności przez organizację. Obszary te 
związane są z zasobami ludzkimi, niewłaściwie dobranym systemem wytwórczym, 
zasobami energii i wody, surowcami i materiałami używanymi do realizacji proce-
sów, obszarami administracyjnymi realizującymi funkcję koordynacyjną na pozio-
mie operacyjnym czy wreszcie z zasobem czasu.  
 W szczupłej organizacji dąży się więc do eliminacji marnotrawstwa w drodze 
redukcji cyklów produkcyjnych i ich zmienności oraz wprowadzenia efektywnego 
systemu produkcji lub usług dostarczanych klientowi. W konsekwencji organizacja 
szczupła pozwala wyeliminować to, co jest fundamentalną wadą i konsekwencją 
przyjęcia produkcji masowej (tabela 1). 
  

                                                 
5  System kanban jest samoregulującym się narzędziem operacyjnego sterowania produk-

cją. Metoda ta w prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębior-
stwie, polega na sterowaniu zapasami i osiągnięciu w ten sposób możliwości wyeliminowania 
prawie całkowicie zapasów magazynowych. Dzięki temu wszystkie dostawy realizowane są na 
czas. 

6  M. Lisiński, B. Ostrowski, op. cit., s. 62; za: K. Suzaki, The new manufacturing challen-
ge. Techniques for continuous improvement, The Free Press, New York 1987, s. 62. 
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Tabela 1 
  

Różnice wartości pomiędzy produkcją masową a systemem szczupłej organizacji 
 

Wartości systemu produkcji masowej Wartości systemu szczupłej organizacji 
 wielkość produkcji jest najważniejsza, 
 szybkość produkcji jest tym, do czego 

dążymy, 
 nadprodukcja jest właściwa, 
 procesy odbywające się bez dobrze powin-

ny być realizowane, 
 czas postoju linii produkcyjnej powinien 

być mierzony, 
 nigdy nie zatrzymuj linii produkcyjnej 

w celu usunięcia usterek, 
 pracownik bezpośrednio produkcyjny 

odpowiedzialny jest za wynik produkcji, 
a kontrola jakości za jakość 

 należy robić to, co jest i wtedy, gdy jest 
potrzebne, 

 jakość jest fundamentem naszego działa-
nia, 

 nadprodukcja jest błędem, 
 procesy odbywające się dobrze powinny 

być realizowane lepiej, 
 nigdy nie przesuwaj wyrobu wadliwego, 
 zawsze zatrzymaj linię w celu usunięcia 

przyczyny usterki, 
 spraw, aby praca następnego pracownika 

w procesie była lżejsza, 
 pracownik wykonujący pracę jest odpo-

wiedzialny za jej jakość, 
 kierownicy odpowiedzialni są za stworze-

nie warunków generowania odpowiedniej 
efektywności przez podwładnych 

 
Źródło::  opracowanie własne na podstawie: C. Standard, D. Davis, op. cit., s. 70. 
 
 Podejmując próbę w omawianym obszarze usystematyzowania pojęcia szczu-
płej organizacji (pamiętając o różnorodności prób definiowania tego zjawiska), 
możemy powiedzieć, że jest to rozwiązanie znajdujące swój wyraz w specyficznej 
organizacji przedsiębiorstwa, która poprzez zasadę eliminacji marnotrawstwa 
przyjmuje paradygmat optymalizacji w całym procesie wytwarzania. W konse-
kwencji fundamentalnym celem takiej organizacji staje się wkomponowanie warto-
ści, jaką jest jakość, w system jej zwartego układu kulturowego z jednoczesnym 
przyjęciem redukcji kosztów jako zasady głównej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie powyższych stwierdzeń można zauważyć, że popularnym błę-
dem pojęciowym jest traktowanie szczupłej organizacji jako systemu, który lokuje 
się tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, co nie jest w rzeczywistości prawdą. 
Szczupła organizacja może być wykorzystywana w każdym rodzaju działalności  
i w każdym procesie organizacji, co zresztą można udowadniać, wykorzystując 
przykłady tak dalekich branżowo firm, jak 3M, HP, McDonald’s czy Johnson  
& Johnson. System ten nie jest bowiem programem redukcji kosztów dla organiza-
cji, ale sposobem myślenia i działania we wnętrzu organizacji.  
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 Analizując więc organizację typu lean, możemy zauważyć, że bazuje ona na 
pięciu podstawowych zasadach, które budują określoną sekwencję tworzenia całego 
systemu szczupłej organizacji7:  

 zasada pierwsza – zdefiniowanie wartości w znaczeniu całego produktu, 
gdzie udzielić musimy odpowiedzi na podstawowe pytanie: co naprawdę 
potrzebuje klient i za co płaci, 

 zasada druga – zdefiniowanie strumienia wartości, znajdującego swój wy-
raz w łańcuchu działań pozwalających na dostarczenie określonej wartości 
dla klienta, 

 zasada trzecia – stworzenie warunków dla właściwego przepływu wartości 
w łańcuchu, konieczne jest tutaj zapewnienie, aby tworzenie wartości było 
procesem ciągłym, 

 zasada czwarta – zastosowanie systemu ssącego (pull), tempo i wielkość 
produkcji regulowane są przez bieżące potrzeby klienta, 

 zasada piąta – dążenie do doskonałości przez eliminację marnotrawstwa. 
 Oczywiście należy również pamiętać, że system szczupłej organizacji, aby 
mógł funkcjonować, musi się odbywać w określonych warunkach8:  

 ścisła kontrola, generowana najczęściej przez proces technologiczny, stan-
daryzację norm jakości i procedur postępowania, 

 podział zadań na czynności możliwie proste, wysoki poziom specjalizacji, 
amortyzowany zastosowaniem zasady rotacji w ramach konkretnych grup 
zadaniowych, 

 ograniczenie poziomu autonomii ludzi, wyrażające się ograniczeniem ich 
odpowiedzialności do wyników pracy własnej, 

 dążenie do ciągłego doskonalenia pracy, zastosowanie np. metody kół ja-
kości jako możliwości konsultacji procesów i wyników pracy oraz ustala-
nia koniecznych zmian pozwalających na doskonalenie. 

 Organizacja typu lean jest więc organizacją, która buduje swoją konkurencyj-
ność i potencjał rozwoju w wymiarze dwóch podstawowych obszarów elastyczno-
ści wewnętrznej oraz kontroli. Elastyczność wewnętrzna wyraża się w konstrukcji 
systemu wrażliwego na wszelkie możliwe bodźce wewnętrzne zakłócające spraw-
ność jego funkcjonowania. Kontrola z drugiej strony wyraża się w swoistej szczel-
ności systemu, osiąganej przez kontrolę w wymiarze całej organizacji, oraz samo-
kontroli wszystkich pracowników. Efektem tego staje się możliwość budowania 
systemu ciągle się doskonalącego, który jest w stanie ograniczać marnotrawstwo do 

                                                 
7  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, za: 

J.P. Womack, D.T. Jones, Lean Thinking, Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, 
Simon & Schuster UK Ltd., London 2003, s. 29–98. 

8  G. Aniszewska, Elastyczność nowych form organizacyjnych, „Przegląd Organizacji” 
2003, nr 5, s. 40-42, za: M. Roy, M. Audet, op. cit.  
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osiągalnego w danym momencie stanu i osiągać dzięki temu ogromny potencjał 
sprawności funkcjonowania, a następnie rozwoju.  
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Wprowadzenie 
 
 Jednym z głównych czynników ograniczających zdolność kraju do stania się 
gospodarką opartą na wiedzy (GOW) jest słaba infrastruktura społeczna. Gospodar-
ki oparte na wiedzy charakteryzują dobrej jakości infrastruktury społeczne, w skład 
których wchodzi kapitał relacji, a zwłaszcza rozwiązania instytucjonalne wspierają-
ce współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym między różnymi pod-
miotami. W rozwoju gospodarczym ważny jest kapitał relacji, gdyż przyczynia się 
on do poprawy produktywności krajów i warunkuje osiągniecie etapu dobrobytu,  
z którym utożsamiana jest gospodarka oparta na wiedzy. Jest to związane z tym, że 
wzrost intensywności współpracy między firmami, branżami czy krajami, jak i w ich 
obrębie zwiększa przepływy wiedzy i zakres dzielenia się nią poprzez różne kanały, 
czyli powiązania o charakterze poziomym lub pionowym. Powiązania tego typu, 
oparte na współpracy i rosnącym stopniu wzajemnej znajomości i zaufania, nazy-
wane produktywnymi relacjami, zachęcają do podejmowania nowych aktywności, 
między innymi zawierania porozumień kooperacyjnych, sprzyjając tym samym 
uczeniu się podmiotów wzajemnie od siebie i intensyfikacji wprowadzania stymu-
lowanych tym procesem innowacji. Z odwrotną sytuacją będziemy mieli do czynie-
nia w przypadku silnej atmosfery konkurencji między firmami, branżami czy kra-
jami i w ich obrębie, której często towarzyszy niski stopień wzajemnej znajomości  
i zaufania. Jest to zazwyczaj skorelowane z mniejszym poziomem współpracy  
i dzielenia się wiedzą oraz brakiem różnego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych 
ułatwiających kooperację, a więc rozwój kapitału relacji. 
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Celem pracy jest omówienie kapitału relacji jako składnika infrastruktury spo-
łecznej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego w pierwszej części pracy przedsta-
wiono sposób definiowania kapitału relacji, stanowiącego część kapitału społeczne-
go, a w drugiej kapitał relacji zaprezentowano jako ważny filar GOW. 
 
 
1. Pojmowanie kapitału relacji i jego charakterystyczne właściwości 
 
 Najczęściej na kapitał relacji patrzy się z perspektywy kapitału społecznego. 
Niektórzy badacze utożsamiają kapitał relacji z kapitałem społecznym, ale więk-
szość jednak traktuje go jako jeden z elementów kapitału społecznego, który stano-
wi w tym wypadku głównie infrastrukturę jego rozwoju. Z kolei kapitał społeczny 
jest ważną częścią kapitału intelektualnego, który obejmuje również kapitał ludzki  
i kapitał strukturalny, nazywany też kapitałem organizacyjnym1.  
 Kapitał społeczny definiuje się w różnorodny sposób, często wychodząc od 
definicji P. Bourdieu, J. Colemana lub R. Putnama, trzech uznanych badaczy tego 
zjawiska, którzy wprowadzili tę kategorię w obszar nauk ekonomicznych w drugiej 
połowie 80. XX wieku. Nie ma bowiem porozumienia co do sposobu pojmowania 
kapitału społecznego, gdyż jest to zjawisko wielowymiarowe. Dlatego też definicje 
kapitału społecznego przyjęte przez danego autora często tak naprawdę zależą od 
jego perspektywy badawczej, chociaż większość z nich odwołuje się w mniejszym 
czy większym stopniu do tego, że kapitał społeczny dotyczy umiejętności współ-
działania i współpracy w celu realizacji wspólnych interesów danej grupy, organi-
zacji czy kraju, co odbywa się w ramach różnego rodzaju sieci i wymaga odpo-
wiedniego poziomu zaufania.  
 Można stwierdzić, że wspólnymi elementami wielu definicji kapitału społecz-
nego są: zaufanie, normy społeczne, współpraca oraz relacje i powiązania w ramach 
sieci, które łącznie mają prowadzić do bardziej efektywnego osiągnięcia przyjętych 
celów. Na poziomie gospodarki często brana jest pod uwagę także jakość rozwiązań 
instytucjonalnych, w ramach których obywatele danego kraju żyją i pracują,  
a przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą. Kładzie się zazwyczaj rów-
nież nacisk na to, że rozwój kapitału społecznego zależy od tego, na ile członkowie 
danej społeczności są w stanie poświęcić indywidualne dobro na rzecz realizacji 

                                                 
1  Zob. np.: E. Jantoń-Drozdowska, M. Majewska-Bator, Kapitał intelektualny w gospodar-

ce opartej na wiedzy, w: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – Stan obecny i perspektywy 
rozwoju, cz. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, EPU nr 35, Szczecin 
2009, s. 312–313; Z. Przygodzki, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: Wiedza, innowa-
cyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz , Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 94–95; L. Edvinsson, M. Malone, Kapitał intelektualny, WN PWN, 
Warszawa 2001, s. 17, 34–35. 
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wspólnego dobra. Inaczej mówiąc, czy są w stanie stawiać interes grupy nad interes 
własny.  
 Na przykład dla P. Bourdieu kapitał społeczny to społeczne związki i zobo-
wiązania oparte na wzajemności stosunków międzyludzkich, które mogą zostać 
zinstytucjonalizowane w formie zaufania społecznego. Kapitał społeczny według 
niego umożliwia łączenie faktycznych lub potencjalnych zasobów dzięki występo-
waniu wzajemnych związków pomiędzy uczestnikami sieci, co rodzi poczucie ko-
lektywnego posiadania kapitału i wpływa na powstawanie więzi społecznych.  
 J. Coleman przyrównuje kapitał społeczny do społecznej struktury złożonej  
z szeregu różnorodnych zbiorowości. Struktura ta powinna ułatwiać osiągnięcie 
celów i korzyści przez jednostki w ramach niej działające, do czego niezbędny jest 
odpowiedni poziom zaufania między członkami tych zbiorowości oraz gotowość do 
poświęcenia własnego indywidualnego dobra na rzecz dobra zbiorowego.  
 Z kolei R. Putnam widzi kapitał społeczny jako normy, zaufanie i sieć, które 
ułatwiają kooperację i osiąganie wspólnych korzyści. Dla niego są to zasoby spo-
łeczne charakterystyczne dla danej lokalizacji, stanowiące rezultat kooperacji  
w ramach grupy działającej na tym obszarze. Definiuje on bowiem kapitał społecz-
ny jako powiązania między jednostkami, to jest właśnie sieć społeczną, normy  
i zaufanie, które wyrastają z tych powiązań i mogą zwiększyć produktywność spo-
łeczeństwa poprzez ułatwianie koordynacji działań. R. Putnam uważa, że społe-
czeństwa charakteryzujące się skłonnością do współpracy, dużym poziomem zaufa-
nia i mające wspólne cele są bardziej efektywne i wartościowe. Kapitał społeczny 
jest w tym wypadku także budowany w oparciu o różnego rodzaju kontakty w ra-
mach powstających sieci. Definicja kapitału społecznego przyjęta przez Bank Świa-
towy jest zbliżona do prezentowanej definicji R. Putnama. Bank Światowy odnosi 
bowiem kapitał społeczny do norm i sieci, które umożliwiają kolektywne działanie2. 
 Kapitał relacji, stanowiąc część kapitału społecznego, ma służyć przede 
wszystkim rozwojowi społecznych zdolności współpracy i komunikacji wewnątrz 
organizacji czy kraju i z ich otoczeniem. Ma on zatem ułatwiać tworzenie różnego 
typu relacji społecznych pozwalających współpracować ze sobą różnym podmio-
tom. To wyjaśnia, dlaczego kapitał relacji zazwyczaj widziany jest jako zestaw 
różnego typu współzależności i powiązań organizacji czy kraju z jej dalszym i bliż-
szym otoczeniem. Obejmuje on w tym wypadku różne formy współpracy z klien-
tami, dostawcami, partnerami biznesowymi i strategicznymi, jednostkami badaw-
czymi i uniwersytetami, organizacjami międzynarodowymi i zrzeszeniami oraz 

                                                 
2  Zob. np.: Z. Przygodzki, op. cit., s. 98–100; J. Bumsub, The Roles of Public Relations 

and Social Capital for Communal Relationship Building, Enhancing Collaborative Values and 
Outcomes, w: Conferences Papers – International Communication Association, January 2010 
Annual Meeting, s. 3–5; V. Jankauskas, J. Šeputienė, The Relation Between Social Capital, Gov-
ernance and Economic Performance in Europe, „Business, Theory and Practice” 2007, 3, s. 132–
133. 
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innymi elementami otoczenia przedsiębiorstwa czy kraju. Jest to w takim razie sieć 
wzajemnych kontaktów i różnych form współpracy mogąca obejmować swym za-
sięgiem nie tylko kraj, ale również jego otoczenie międzynarodowe, na przykład w 
formie integracji handlowej, międzynarodowych konsorcjów badawczych lub 
wchodzenia w różnego rodzaju alianse strategiczne z zagranicznymi partnerami 
publicznymi czy prywatnymi. Ta sieć, stanowiąca kapitał relacji, wykorzystywana 
jest także do importu przez przedsiębiorstwo czy kraj zewnętrznej wiedzy, na przy-
kład w celu monitorowania zmian zachodzących w otoczeniu czy intensyfikacji 
działalności innowacyjnej. Kapitał relacji pokazuje wobec tego istniejące formalne  
i nieformalne struktury powiązań, współpracy i komunikacji między podmiotami 
tworzącymi różnego typu sieci społeczne. Ponadto rozwój kapitału relacji przez kraj 
oznacza rezygnację z bycia autarkią samodzielnie konkurującą z innymi, czyli 
wzrost stopnia otwartości i zakresu uczestnictwa kraju w konkurencji przez koope-
rację, w drodze tworzenia sieci wzajemnych kontaktów i różnych form współpracy 
z innymi państwami i organizacjami. Zagraniczni partnerzy mogą pomagać na 
przykład w unowocześnianiu różnego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych czy 
infrastrukturalnych. Kształtowany w ten sposób kapitał relacji przyczynia się do 
poprawy sytuacji gospodarki na rynkach zagranicznych oraz do wzrostu skali dzie-
lenia się wiedzą i uczenia się od innych, zwiększając osiąganą przez kraj produk-
tywność3. 
 W przypadku kapitału relacji bada się głównie jakość powiązań w sieci i ich 
układ. Daje to możliwość przedstawienia kapitału relacji w postaci mapy struktury 
sieciowej wzajemnych powiązań różnych współpracujących ze sobą lub tylko ko-
munikujących się podmiotów, która powinna zawierać także opis charakteru, siły  
i znaczenia oraz możliwych kierunków wykorzystania interakcji mających miejsce 
w sieci. Wówczas powiązania w sieci mogą stanowić na przykład kanały przepływu 
wiedzy i informacji, różne metody współpracy i współdziałania oraz formy kontak-
tów między członkami danej zbiorowości. Przykładem może być sieć kontaktów 
doradczych, która pokazuje postępowanie poszczególnych pracowników w warun-
kach, gdy posiadana przez nich wiedza jest niewystarczająca. Opracowanie tej sieci 
wymaga analizy pracowników pod kątem, kiedy i do kogo zwracają się o pomoc, 
oraz określenia stopnia regularności tych kontaktów. Celem jest określenie, którzy 

                                                 
3  E. Jantoń-Drozdowska, M. Majewska-Bator, op. cit., s. 313–314; V. Anand, W.H. Glick, 

Ch.C. Manz, Thriving on the Knowledge of Outsiders, Tapping Organizational Social Capital, 
„Academy of Management Executive” 2002, 16, s. 88, 95–96; J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji 
w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 25–26; 
C. Sikorski, Relacje komunikacyjne, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji 
organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, WN PWN, Warszawa 2005, s. 77–79; M. Majewska-Bator, 
Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki techno-
logicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2010, s. 168–169, 
173-175; L. Zheng-dong, Structural Analysis of Social Capital, Institution, Relations, and Order, 
„Canadian Social Science” 2010, 5, s. 28–29. 
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pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ekspertów, a którzy stanowią ogniwa 
łączące różne podsieci w ramach sieci doradczej, będąc zazwyczaj kluczowymi  
i wpływowymi jednostkami o wyższym statusie społecznym w danej zbiorowości4. 
 Rozważania prowadzone powyżej wskazują, że do najważniejszych właściwo-
ści kapitału relacji, podobnie jak kapitału społecznego, zalicza się zaufanie zako-
rzenione w działaniu, procedurach i zaangażowaniu jednostek oraz wyższą skłon-
ność do współpracy połączoną z większymi umiejętnościami w tym zakresie. Zresz-
tą bez zaufania niemożliwa jest efektywna współpraca, co jest bardzo często pod-
kreślane w literaturze przedmiotu. Na przykład F. Fukuyama przez zaufanie rozu-
mie przekonanie obecne w danej społeczności, że innych członków tej grupy cechu-
je uczciwość i kooperatywne zachowanie opierające się na wspólnie wyznawanych 
wartościach i zasadach. Dlatego też, jak to między innymi opisuje R. Putnam, wy-
soki poziom zaufania społecznego znajduje odzwierciedlenie w istnieniu społeczeń-
stwa obywatelskiego, charakteryzującego się aktywnie działającymi organizacjami 
prywatnymi i publicznymi.  
 Z kolei poziom współpracy i zaufania zależy od stopnia znajomości podmio-
tów wchodzących w skład danej sieci, która to cecha stanowi kolejny atrybut kapi-
tału relacji. Skala współpracy i poziom zaufania we współczesnej gospodarce świa-
towej zwiększają się wraz z tym, jak poszczególne podmioty poznają się bardziej na 
skutek spadku kosztów transportu i komunikacji, wzrostu skali wymiany handlo-
wej, kontaktów biznesowych i kulturalnych, co jest także powiązane z nasilaniem 
się procesów integracyjnych. Ułatwia to rozwój kapitału relacji w skali międzyna-
rodowej. Ostatecznie zaufanie, współpraca i większy stopień znajomości łącznie 
konstytuują następną właściwość kapitału relacji, to jest tożsamość. Tożsamość jest 
rozumianą w tym wypadku jako rzeczywista więź członków sieci oparta na poczu-
ciu przynależności do danej zbiorowości, wyrażana w zaangażowaniu w realizację 
wspólnych celów danej sieci i dbaniu o jej rozwój5. 
 
 
  

                                                 
4  Zob. np.: D.E. Gibbons, Friendship and Advice Networks in the Context of Changing 

Professional Values, „Administrative Science Quarterly” 2004, 49, s. 239–242; G. Probst, 
S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, 
s. 98–99. 

5  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa-
Wrocław 1997, s. 38; Z. Przygodzki, op. cit., s. 101; M. Majewska-Bator, Rozwój endogenicznej 
przewagi w handlu międzynarodowym…, s. 116–117; J. Bumsub, op. cit., s. 8. 
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2. Kapitał relacji w gospodarce opartej na wiedzy 
 
 W teoriach endogenicznego wzrostu podkreśla się często rolę kapitału relacji 
w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego, dzięki tworzeniu struktury ułatwiającej 
przepływ efektów zewnętrznych uczenia się i tworzenie wiedzy. Kierując się na 
przykład definicją gospodarki opartej na wiedzy przyjętą przez Organizację Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju, można stwierdzić, że tak rozumiany kapitał relacji 
stanowi podstawowy składnik infrastruktury społecznej i warunek rozwoju tego 
typu gospodarki. Zgodnie z tą definicją GOW to właśnie gospodarka, która bezpo-
średnio bazuje na wytwarzaniu, dystrybucji oraz wykorzystaniu wiedzy i informa-
cji. Kapitał relacji w przypadku gospodarki opartej na wiedzy ma zatem głównie 
wspierać działalność innowacyjną kraju oraz transfer wiedzy między różnymi zain-
teresowanymi podmiotami. Kapitał relacji kojarzony jest wówczas przede wszyst-
kim z powiązaniami umożliwiającymi przepływy i dzielenie się wiedzą, czyli sta-
nowi sieć wzajemnych kontaktów i różnych form współpracy, która obejmuje 
swym zasięgiem nie tylko kraj, ale także jego otoczenie międzynarodowe. Kapitał 
relacji jest wobec tego siecią, dzięki której wiedza z większą efektywnością może 
ulegać rozprzestrzenianiu się pomiędzy różnymi podmiotami GOW. W przypadku 
gospodarki opartej na wiedzy kapitał relacji traktowany jest także jako element 
otoczenia kapitału ludzkiego i strukturalnego, który sprzyja ich rozwojowi6. 
 Inwestowanie w kapitał relacji w gospodarce opartej na wiedzy można zatem 
przyrównać do usuwania ograniczeń procesów rozwojowych, gdyż daje on możli-
wość lepszego wykorzystywania posiadanego kapitału intelektualnego. Kapitał 
relacji powinien, jako element infrastruktury społecznej GOW, usprawniać proces 
transformacji zasobów w kapitał intelektualny poprzez połączenie kapitału ludzkie-
go i strukturalnego w holistyczny i elastyczny system. Dlatego rozwój kapitału 
relacji w literaturze z zakresu zarządzania wiedzą zazwyczaj utożsamiany jest  
z tworzeniem innowacji społecznych, do których zalicza się wszelkiego rodzaju 
nowe lub zmodernizowane rozwiązania instytucjonalno-infrastrukturalne, przypo-
minając w przypadku GOW te, które wspierają proces tworzenia, transferu, dziele-
nia się i wykorzystania wiedzy nie tylko w działalności gospodarczej7.  
 Można zatem stwierdzić, że system innowacji gospodarki opartej na wiedzy, 
utożsamiany z kapitałem relacji, stanowi w rzeczywistości sieć różnego rodzaju 
innowacji społecznych, głównie o charakterze instytucjonalno-infrastrukturalnym. 
Dobrze to odzwierciedla definicja GOW opracowana przez Bank Światowy,  

                                                 
6  The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996, s. 7; M. Majewska-Bator, Rozwój 

endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym…, s. 165–169. 
7  Zob. np.: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 143–145; M. da Conceição 

Marques, Intellectual Capital in the Public Sector, w: Knowledge-Based Economy, Management 
of Creation & Development, Conference Proceeding, European Management Association, Kaunas 
2005, s. 221–223; E. Jantoń-Drozdowska, M. Majewska-Bator, op. cit., s. 318. 



Maria Majewska 210 

w której istotne miejsce zajmuje kapitał relacji wraz ze wspierającą jego rozwój 
infrastrukturą informacyjno-komunikacyjną. Kapitał relacji w tej definicji przyjmu-
je bowiem postać systemu innowacji obejmującego różnego rodzaju centra i ośrod-
ki badawcze, klastry i parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz 
centra transferu i wdrażania technologii, uniwersytety i uczelnie techniczne, konsul-
tantów i doradców, firmy i inne organizacje, które są w stanie sprostać rosnącym 
zasobom globalnej wiedzy, zasymilować je i zaadaptować do potrzeb i warunków 
lokalnych, a także rozwijać nową wiedzę. Ujmując rzecz skrótowo, terytorialne 
systemy innowacji gospodarek opartych na wiedzy stanowią sieci współpracują-
cych ze sobą podmiotów w ramach różnego rodzaju rozwiązań intytucjonalno-
infrastrukturalnych w zakresie rozwoju wiedzy, dzielenia się nią i jej komercjaliza-
cji8. 
 W kształtowaniu kapitału relacji w postaci wdrażania różnego rodzaju inno-
wacji społecznych zalecane jest wykorzystywanie obecnych już w otoczeniu sieci 
społecznych. Wpływa to bowiem na wzrost trwałości budowanych struktur relacji 
pomiędzy różnymi podmiotami i przekłada się na większą skłonność do współpra-
cy. Sieci społeczne o charakterze nieformalnym i formalnym stanowią, obok 
wspomnianych wcześniej powiązań z otoczeniem, jeden z najważniejszych kompo-
nentów kapitału relacji nie tylko w przypadku GOW. Sieci społeczne powstają 
zarówno w sposób naturalny, jak i są sztucznie tworzone, jednocząc zazwyczaj 
jednostki o podobnych zainteresowaniach i osobowościach oraz wiedzy i zdolno-
ściach. Członkowie sieci społecznych ufają sobie, wspierają się w realizacji zadań, 
wzajemnie sobie doradzają i dzielą się wiedzą, jednocześnie odczuwając poczucie 
współzależności i satysfakcji z bycia członkiem takiej sieci. Sieci społeczne z cza-
sem mogą stać się samoorganizującymi i witalnymi zespołami ludzi lub terytoriami, 
które realizują cele albo im wyznaczone, jak w przypadku zespołów pracowni-
czych, albo własne cele uzgodnione w drodze dialogu, co może mieć miejsce na 
przykład w ramach klastrów. Warto tutaj pamiętać, że wykorzystywanie przy kom-
pletowaniu zespołów pracowniczych różnego typu sieci nieformalnych kontaktów 
zwiększa efektywność współpracy, gdyż ich członkowie bardziej się znają i ufają 
sobie9. Taką bardzo znaną siecią społeczną pracowników, opartą na naturalnych 

                                                 
8  Zob. np., N.J. Foss, Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy. The 

Coordination of Firms and Resources, Oxford Scholarship 2005, s. 5; E. Jantoń-Drozdowska,  
M. Majewska-Bator, op. cit., s. 318–321; M. Majewska-Bator, Rola polityki przemysłowej  
w kształtowaniu otoczenia technologicznego przedsiębiorstwa, w: Polityka ekonomiczna jako 
czynnik kształtujący otoczenie biznesu, red. E. Jantoń-Drozdowska red.,Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2009, s. 221–232. 

9  K.B. Johnson, Harnessing the power of social networks, „Knowledge Management 
Review” 2000, 1, s. 12–13; M. Majewska, Warunki i metody rozwoju współpracy między pra-
cownikami w ramach zarządzania wiedzą, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instru-
menty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 438, EPU nr 5, Szczecin 2006, s. 342–345. 



Kapitał relacji jako składnik infrastruktury społecznej… 211

procesach zachodzących między członkami tej społeczności, są communities of 
practice. Łączą one pracowników będących specjalistami w danym obszarze funk-
cjonowania firmy, którzy dzielą się wiedzą i ją rozwijają najczęściej w celu rozwią-
zania problemu czy przygotowania strategii działania10. 
 Na koniec należy podkreślić, że bez inwestycji w technologię informacyjno- 
komunikacyjną niezwykle trudno byłoby rozwijać kapitał relacji w GOW. W ra-
mach infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej ma miejsce bowiem przepływ 
wiedzy i informacji oraz dochodzi do zwiększania stopnia wzajemnej znajomości 
podmiotów współpracujących ze sobą na odległość, co wpływa na wzrost efektyw-
ność tej kooperacji. Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna przyczynia się 
także do spadku kosztów przepływu informacji i dzielenia się wiedzą i ułatwia 
współpracę w dziedzinie działalności innowacyjnej podmiotom pochodzącym  
z różnych części świata. To tłumaczy, dlaczego według Banku Światowego infra-
struktura informacyjno-komunikacyjna stanowi jeden z filarów GOW. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Kapitał relacji zwiększa możliwości wystąpienia zmiany technologicznej  
w gospodarce, stanowiąc jedną z determinant produktywności gospodarki. Za po-
mocą sieci powiązań z otoczeniem kapitał relacji może dawać organizacji wartość 
dodaną na wiele sposobów, w tym w postaci wiarygodnych dostawców, zadowolo-
nych klientów, dostępu do zewnętrznych źródeł wiedzy czy wyników wspólnie 
prowadzonej działalności innowacyjnej. Kapitał relacji stanowi bowiem infrastruk-
turę społeczną zwiększającą kreatywność kapitału ludzkiego, a zatem ułatwiającą 
powstawanie innowacji produktowych lub procesowych o charakterze przyrosto-
wym lub radykalnym. Dlatego też kraje z instytucjami, które wspierają rozwój kapi-
tału relacji, powinny mieć wyższą produktywność w wykorzystywaniu dostępnych 
zasobów wiedzy. Zgodnie z tym, co zostało przedstawione w pracy, można stwier-
dzić, że bez inwestowania w kapitał relacji sprzyjający rozwojowi kapitału ludzkie-
go i strukturalnego nie zbuduje się gospodarki opartej na wiedzy, a więc nie osią-
gnie się wyższego poziomu dobrobytu. 
 
 
  

                                                 
10  Zob. np. E. Wenger, W. Snyder, Communities of Practice, The Organizational Frontier. 

„Harvard Business Review” 2000, No. 1, s. 139–146. 
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RELATION CAPITAL AS A PART OF SOCIAL INFRASTRUCTURE  
OF THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is a discussion of relation capital as an essential component 
of the knowledge based economy (KBE). In the first part of the work are presented the 
notion of relation capital as a part of social and therefore intellectual capital and its main 
characteristics is presented. The second part is devoted to describe relation capital as a 
pillar of social infrastructure of KBE. The paper finishes with a statement, that without 
investment in relation capital which facilitates the development of human and structural 
capital it is impossible to attain the knowledge based economy.  
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ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM Z PERSPEKTYWY  
POLITYKI SZKOLENIOWEJ REALIZOWANEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

(NA PODSTAWIE PPH WAMACO SP. Z O.O.) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wartość przedsiębiorstwa budowana jest przez różne czynniki. Na jedne  
z nich organizacja ma wpływ, mogąc nimi sterować, inne pozostają poza jej oddzia-
ływaniem. Wśród nich są te, o których pozyskuje się informacje ze sprawozdań 
finansowych, jak i te nieobjęte tego typu sprawozdawczością. Przeważającą grupę 
czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa stanowią jego zasoby niematerial-
ne, często trudne do wyceny i obiektywnej identyfikacji. Zalicza się do nich kapitał 
społeczny organizacji definiowany przez autorkę jako sieć wzajemnych powiązań  
i zależności, które występują między uczestnikami przedsiębiorstwa, a sieć tworzo-
na w oparciu o współpracę międzyludzką współprzyczynia się do osiągania celów 
stojących przed organizacją. 
 Porównując zasoby przedsiębiorstwa do góry lodowej, stwierdzić należy, że 
tylko niewielka część tej góry jest widoczna – znajduje swój opis w sprawozda-
niach finansowych (środki trwałe, gotówka, papiery wartościowe, należności, zapa-
sy). Natomiast fundamentalna część góry lodowej znajduje się pod wodą (kapitał 
społeczny, ludzki, intelektualny, wartości niematerialne, tajemnica technologii, 
synergia, jakość, wizja, misja, kultura organizacyjna, systemy informacyjne, infra-
struktura, zachowania proekologiczne, informacje itp.)1, jest niewidoczna, a jej 

                                                 
1  M. Marcinkowska, Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne 

źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006, 
s. 195–197.  
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ignorowanie prowadzić może do katastrofy. Kapitał społeczny przedsiębiorstwa jest 
więc jego wartością ukrytą, zasobem niematerialnym mającym coraz większe zna-
czenie w tworzeniu wartości organizacji, „niewidocznym aktywem” bazującym 
przede wszystkim na wiedzy.  
 Program szkoleniowy2 stosowany w przedsiębiorstwie powinien być istotnym 
elementem strategii rozwojowej organizacji działającej w zmiennym otoczeniu. 
Zamierzeniem autorki jest udowodnienie tezy, że szkolenia pracowników są jed-
nym z kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu kapitałem społecznym tego 
przedsiębiorstwa.  
  
 
1. Wiedza3 a polityka szkoleniowa – rozważania teoretyczne 
 
 Polityka szkoleniowa wspiera kapitał społeczny, ponieważ właściwie realizo-
wana wpływa na powiększanie wiedzy uczestników organizacji, a ta stanowi  
o jakości pracowników4, wyznaczając tym samym jakość kapitału społecznego. 
Wiedzę, którą nabywają pracownicy organizacji, podzielić należy na jawną (tzw. 
formalną, uzewnętrznioną) oraz ukrytą (tzw. cichą, praktyczną)5. Wiedza jawna, 
usystematyzowana i jasno sprecyzowana może być przedstawiana za pomocą zna-
ków, symboli, słów lub liczb, tzn. w sposób formalny. Stanowią ją różne rodzaje 
zapisanych informacji (takich jak np. bazy danych, dokumenty, raporty, rysunki), 
które ułatwiają podejmowanie decyzji. Wiedza tego typu posiada formę materialną, 
mimo to istnieją w przedsiębiorstwie ograniczenia jej pełnego wykorzystania, do 
których zaliczyć należy:  

 często występującym problem jest niemożność znalezienia danej informa-
cji, ponieważ nie wiadomo, gdzie jej szukać; dzieje się tak, gdyż informa-
cje występują w różnych formach oraz znajdują się w wielu miejscach;  

 innym ograniczeniem jest trudność w oddzieleniu wiedzy aktualnej od 
wiedzy przedawnionej;  

                                                 
2  M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego 

pracowników, Placet, Warszawa, 2008, s. 101–107; D. Godlewska-Werner, Dobre szkolenie  
– efektowne i efektywne, w: Inwestowanie w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsię-
biorstw, red. O. Konieczny, R. Schmidtke, WYG International, Katowice 2007, s. 175–191.  

3  W. Karwowski, Zarządzanie wiedzą. O czynnikach ludzkich w organizacjach, Oficyna 
Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 75–83. 
4 J. Sztumski, Rola wiedzy w kształtowaniu kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny w organi-
zacji i regionie, red. F. Bylok, A. Czarnecka,  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Czę-
stochowa 2011, s. 9. 

5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, War-
szawa 2004, s. 78; Por.: A. Sopińska, Wiedza – zasób strategiczny współczesnego przedsiębior-
stwa, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, t. 2, Wyd. 
SGH, Warszawa, 2008, s. 70–74. 
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 nie zawsze można precyzyjnie określić, które z dostępnych informacji po-
łączone zostały ze sobą dla stworzenia użytecznej wiedzy. 

 Drugim rodzajem wiedzy wyodrębnionym ze względu na określone cechy  
w przedsiębiorstwie jest wiedza ukryta, która stanowi ok. 80% wiedzy w organiza-
cji. Z jej istnienia zdają sobie sprawę uczestnicy organizacji, wykorzystują ją, lecz 
nie są w stanie jej dokładnie sprecyzować. Dlatego poddanie wiedzy ukrytej forma-
lizacji, jak również dzielenie się nią jest bardzo trudne. Ciężko też ją magazynować 
i przekazywać innym osobom, ponieważ gromadzi się w każdym pracowniku wraz 
z doświadczeniem i jest jego prywatną opinią oraz intuicją. Trudno jest się nią dzie-
lić, jednak jest to możliwe. Przekazuje się ją słownie, jak również poprzez wspólne 
doświadczenia. Najefektywniej odbywa się to w małych grupach pracowniczych.  
 Reasumując, wiedza jawna jest formalizowana oraz przekazywana, do czego 
wykorzystywane są powszechnie rozumiane formy przekazu. Natomiast wiedza 
ukryta pracownika to jego umiejętności, doświadczenie, intuicja, przekonania, in-
formacje praktyczne o charakterze niesformalizowanym. Istnieje możliwość prze-
kształcania wiedzy ukrytej w jawną i na odwrót, tj. organizacyjne uczenie się6, 
które może przebiegać w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych przepływów 
wiedzy. Jest on stymulowany w przedsiębiorstwie przez realizowaną w nim polity-
kę szkoleniową, wspierającą proces zarządzania kapitałem społecznym.  
 
 
2. Specyfika przedsiębiorstwa PPH Wamaco Sp. z o.o.7 oraz występujące  

w nim wewnętrzne i zewnętrzne przepływy wiedzy  
 
 Poddane analizie przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 1993 roku. Od 
momentu powstania działa w branży budowlanej, będąc specjalistycznym wyko-
nawcą instalacji przemysłowych i sanitarnych. Koncentruje się na kompleksowej 
obsłudze inwestora, opracowując koncepcję, dokumentację techniczną, oferując 
realizację i rozruch, jak również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tych instala-
cji. Swoje produkty oferuje w następujących obszarach: ciepłownictwo, wentylacja, 
chłodnictwo i klimatyzacja, gazownictwo oraz inne instalacje przemysłowe (tzn. 
instalacje wody czystej dla farmacji, przemysłu spożywczego oraz kosmetyczne-

                                                 
6  Organizacyjne uczenie się dotyczy: 1) przekształcania wiedzy ukrytej w wiedzę jawną  

i jej upowszechniania w przedsiębiorstwie; 2) powtórnego przyswajania wiedzy jawnej i jej prze-
kształcania w wiedzę ukrytą poszczególnych uczestników organizacji. Więcej na ten temat  
w: R. Gerlach, Zakład pracy jako organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawo-
dowym pracowników, red. S.M. Kwiatkowski, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 
2007, s. 66–67. 

7  W dalszej części wywodu autorka używać będzie sformułowania „przedsiębiorstwo”  
w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Wamaco Sp. z o.o., bez podawania 
jego pełnej nazwy.  
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go)8. Klientami tych produktów są głównie lokalne instytucje prywatne i publiczne, 
potrzebujące sanitarnych i przemysłowych instalacji o różnym typie. Ponadto  
w 2010 roku dotychczasowy profil działalności przedsiębiorstwa poszerzony został 
o dodatkowy segment działalności budowlanej, którym jest rynek armatury łazien-
kowej i kuchennej9.  
 Strategia ciągłego uczenia się, w oparciu o którą działa przedsiębiorstwo, 
sprzyja rozwojowi kapitału społecznego. Realizowane specjalistyczne projekty 
instalacyjne są nowe, często niepowtarzalne, charakteryzują się zwykle odmienną 
specyfiką w zakresie wiedzy. Wymagają tym samym unikatowego systemu szkoleń. 
Pozyskiwana dzięki nim wiedza szczegółowa decyduje o jakości uczestników 
przedsiębiorstwa, która z kolei jest jednym z najważniejszych czynników determi-
nujących jakość kapitału społecznego.  
 Niezbędna do realizacji projektów wiedza pochodzi z wewnętrznych oraz 
zewnętrznych procesów uczenia się. Niemal każdemu etapowi tego procesu towa-
rzyszy przepływ informacji, który stanowi jedną z kluczowych składowych kapitału 
społecznego, decydujących o jego jakości. Wewnętrzne przepływy wiedzy służące 
do organizacyjnego uczenia się odbywają się w oparciu o pracę zespołową w obrę-
bie struktur organizacyjnych tworzonych na potrzeby realizowanych projektów. 
Mimo że skład zespołów podlega zmianom (uzależniony jest od wymaganych 
kompetencji w określonym projekcie) fakt ich istnienia sprzyja ciągłej wymianie 
wiedzy i jej uzupełnianiu. Wiedza ta w powszechnym mniemaniu jest wartością 
zarówno cenioną, jak i pożądaną. Natomiast umiejętność jej gromadzenia, weryfi-
kowania i systematyzowania daje uczestnikowi przedsiębiorstwa możliwość efek-
tywnego działania. Dzięki niej pracownik może kształtować swoją karierę, budo-
wać i podtrzymywać społeczne relacje interpersonalne w miejscu pracy, sieci za-
ufania oraz przepływu informacji, tj. kapitał społeczny w przedsiębiorstwie, w któ-
rym jest zatrudniony. Jeżeli chodzi o zewnętrzne procesy uczenia się, biorą w nich 
udział firmy szkoleniowe, eksperci zewnętrzni i lokalne szkoły zawodowe. Przed-
siębiorstwo stworzyło swoją bazę danych o zewnętrznych firmach eksperckich, 
która jest na bieżąco aktualizowana. Dzięki niej możliwe jest szybkie podejmowa-
nie decyzji o szkleniach mających na celu uzupełnianie niedoborów wiedzy, która 
jest niezbędna do realizacji kolejnego projektu. 
 
 
  

                                                 
8  http://www.wamaco.pl/instalacje/oferta.html (09.01.2012). 
9  Zob. http://www.wamaco.pl/armatura/ (09.01.2012). 
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3. Polityka szkoleniowa formą wspierania procesu zarządzania kapitałem spo-
łecznym w przedsiębiorstwie PPH Wamaco Sp. z o.o. 

 
 Obecna forma polityki szkoleniowej przedsiębiorstwa wypracowana została 
przez osoby nim zarządzające. Była i jest powiązana ze strategią rozwoju przedsię-
biorstwa, która oscyluje wokół ustawicznego różnicowania produktów według wy-
magań klientów. Strategię opracowują menedżerowie szczebla najwyższego, rów-
nież oni dokonują oceny posiadanej przez przedsiębiorstwo wiedzy. W wyniku 
porównań oszacowanej wiedzy z kierunkami rozwoju określają lukę wiedzy10, na 
podstawie której formułują propozycję szkoleń.  
  Realizacją polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwie zajmuje się dział kadr. 
Szkoleniami okresowymi są np. szkolenia nt. udzielania pierwszej pomocy czy 
BHP. Natomiast specjalistyczne szkolenia branżowe, które są przedmiotem niniej-
szego wywodu, należą do kompetencji kierowników poszczególnych projektów 
instalacyjnych, którzy są zobligowani do współpracy z działem kadr.  
 Pozyskiwanie wiedzy w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji, 
bardzo ważnej z punktu widzenia poziomu kapitału społecznego w przedsiębior-
stwie, związane jest często z przeprowadzaniem cyklu specjalistycznych szkoleń 
zawodowych. Ich celem jest uzupełnianie braków kompetencyjnych kadry, nie-
zbędnych do wykonania nowego projektu. Szkolenia te przebiegają często dwueta-
powo: 1) cykl szkoleń przygotowawczych, których celem jest zapoznanie się  
z nowym kierunkiem rozwoju oraz określenie posiadanych zasobów wiedzy; 2) 
cykl szkoleń końcowych, organizowanych dla uzupełnienia braków niezbędnej 
wiedzy technicznej wśród osób obejmujących stanowiska kierownicze oraz pra-
cowników bezpośrednio produkcyjnych. Przepływ wiedzy – jedna ze składowych 
kapitału społecznego – zainicjowany na potrzeby szkoleń (zaliczanych do etapu 1) 
odbywa się w obrębie wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa. Natomiast szkole-
nia końcowe bazują na współpracy z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi i eks-
pertami w danej dziedzinie. 
 W poddanym analizie przedsiębiorstwie okres przeznaczony na przygotowa-
nie się do realizacji nowego projektu instalacyjnego rozpoczyna się od opracowania 
planu szkoleń, efektem którego ma być uzupełnienie oszacowanych przez menedże-
rów luk wiedzy. Kierownik danego projektu instalacyjnego, dostrzegając bieżącą 
lukę wiedzy wśród członków swojego zespołu, formułuje propozycję planu szkoleń, 
którą przekazuje do działu kadr. Tam jest on oceniany przez pryzmat wymagalności 
szkolenia, a następnie po uzyskaniu zgody prezesa przekazany do realizacji. Pra-
cownicy działu kadr w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu czuwają nad 

                                                 
10  Lukę wiedzy należy rozumieć jako rozbieżność między jej stanem posiadanym a pożą-

danym. Innymi słowy, jest to różnica wynikająca z dostępnych zasobów wiedzy przedsiębiorstwa 
a wiedzą niezbędną do realizacji wytyczonych celów, do efektywnego funkcjonowania i realizo-
wania następnych projektów.  
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realizacją szkoleń, które podlegają wnikliwej ocenie przez oddelegowanych pra-
cowników. Są to:  

 przeszkolony pracownik przedsiębiorstwa,  
 osoby obejmujące stanowiska kierownicze.  
Do oceny szkolenia wykorzystywane są kwestionariusze indywidualnej oceny, 

a podstawowym kryterium jest przydatność szkolenia z punktu widzenia realizacji 
zadań przez określonego uczestnika organizacji. Na podstawie zebranych kwestio-
nariuszy tworzony jest tzw. raport zbiorczy oceny szkolenia, w którym zwraca się 
szczególną uwagę na ocenę przydatności, profesjonalizmu oraz kompetencji osób 
wydelegowanych przez firmę szkoleniową do przeprowadzenia szkolenia. Raport 
zbiorczy przekazywany jest do menedżerów szczebla najwyższego, którzy poddają 
go wnikliwej analizie. Na jej podstawie podejmują decyzję o finalizacji kontraktu 
szkoleniowego, jak również o możliwościach i kierunkach dalszej współpracy.  
 Zewnętrzny przepływ wiedzy od specjalistycznych firm, stanowiący ważny 
czynnik budulcowy kapitału społecznego, ma miejsce nie tylko w fazie przygoto-
wywania się do realizacji nowego projektu, lecz również w fazie jego realizacji. 
Szkolenia, o których mowa, organizowane są często w kooperacji z dostawcami  
i podwykonawcami. Poza tym przedsiębiorstwo motywuje swoich pracowników do 
samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania uprawnień i certyfikatów, 
stosując dodatkowe gratyfikacje pieniężne.  
 System szkoleniowy obowiązujący w przedsiębiorstwie jest zjawiskiem pozy-
tywnym i pożądanym z punktu widzenia podnoszenia poziomu kapitału społeczne-
go. Sprawne i skuteczne zdobywanie wiedzy, jej tworzenie i wewnętrzne przeka-
zywanie świadczy o dobrym przepływie informacji, pozytywnych relacjach inter-
personalnych i kształtujących się sieciach zaufania. Każdy z wymienionych czynni-
ków tworzy pozytywny kapitał społeczny w organizacji, który odgrywa znaczącą 
rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
 Zdobywana przez pracowników przedsiębiorstwa wiedza umożliwia realizację 
nowych, różnorodnych projektów. Punkt wyjścia do jej pozyskiwania stanowi 
umiejętność oraz szybkość oszacowania luki wiedzy, która może mieć charakter 
strategiczny lub operacyjny. Luka strategiczna powstała np. w związku z podjęciem 
decyzji o rozszerzeniu oferty produktowej o instalacje cieplne. Oszacowanie bra-
ków wiedzy polegało na porównaniu wiedzy niezbędnej do wykonywania instalacji 
cieplnych z wiedzą posiadaną przez przedsiębiorstwo, tzn. z umiejętnościami po-
szczególnych pracowników, ich doświadczeniem, posiadanymi pozwoleniami, 
certyfikatami, technologią, urządzeniami, maszynami, siecią kooperantów i dostaw-
ców. W przypadku zaistnienia operacyjnej luki wiedzy jej oszacowanie odbywa się 
poprzez porównanie wiedzy posiadanej z wiedzą wymaganą przez specyfikę dane-
go projektu, ale w ramach dotychczasowych rynków i produktów przedsiębiorstwa. 
Analizie poddawana jest konieczność posiadania konkretnej wiedzy oraz kierunki 
ewolucji tej, która stanowi już zasób organizacji. 
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 Reasumując dotychczasowe rozważania, stwierdzić należy, że przedsiębior-
stwo posiada umiejętność szybkiego określania luki wiedzy, jak również jej likwi-
dowania dzięki odpowiednio dobieranym szkoleniom. Natomiast szkolenia dostar-
czają wiedzy z jednej strony pozwalającej na realizację nowego projektu instalacyj-
nego, z drugiej zaś – uczą skoordynowanej i uporządkowanej współpracy między-
ludzkiej, na której bazuje kapitał społeczny. Dostarczają wiedzy, którą pracownicy 
niejednokrotnie muszą się dzielić, wzajemnie się wspomagać, tworząc tym samym 
sieci wzajemnych powiązań i zależności (czyli kapitał społeczny), współprzyczy-
niających się do realizacji wytyczonych celów. Można więc wymienić czynniki, 
które pośrednio lub bezpośrednio sprzyjają rozwojowi kapitału społecznego  
w przedsiębiorstwie, jak również takie, które ograniczają jego rozwój. Wskazane 
zostaną tylko te, które związane są z polityką szkoleniową, ponieważ należy ją 
uznać za jedną z form wspierających proces zarządzania kapitałem społecznym i za 
przedmiot rozważań niniejszego wywodu. 
 Zatem czynnikami sprzyjającymi są:  

 spójność polityki szkoleniowej i strategii rozwoju przedsiębiorstwa;  
 podnoszenie jakości oferowanych produktów i świadczonych usług drogą 

poszerzania wiedzy i kompetencji uczestników organizacji;  
 umiejętność i szybkość określania istniejących luk wiedzy oraz ich uzupeł-

nianie;  
 „przyjęcie przez pracowników wzorca otwartej wymiany wiedzy w trakcie 

realizacji projektów w różnych zespołach projektowych i dzielenia się wie-
dzą, co jest kluczowym mechanizmem sukcesu tej praktyki (dzięki temu 
wiedza pozostaje w organizacji, nawet jeśli eksperci odchodzą)”11;  

 posiadanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o zewnętrznych źródłach 
wiedzy;  

 sprawny i skuteczny sposób kontrolowania przeprowadzanych szkoleń.  
 A bariery, jakie napotyka przedsiębiorstwo, zarządzając kapitałem społecz-
nym, które wynikają z polityki szkoleniowej, to:  

 niezadowalający stopień komunikacji między kierownikami poszczegól-
nych projektów instalacyjnych, stanowiący poważne ograniczenie prze-
pływu informacji na tym szczeblu zarządzania;  

 trudności w pozyskiwaniu wiedzy eksperckiej;  
 ograniczenia natury finansowej12.  

 
  

                                                 
11  P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteli-

gentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 67.  

12  Ibidem. 
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Podsumowanie 
 
 Jednym z czynników generujących wartość przedsiębiorstwa jest kapitał spo-
łeczny, który trzeba wspierać. Możliwość rozwoju tego kapitału stanowi polityka 
szkoleniowa realizowana w organizacji. Mimo utrudnień wynikających z ograni-
czeń rozwoju polityki szkoleniowej, które napotyka przedsiębiorstwo w związku  
z zarządzaniem kapitałem społecznym, pracownicy mają możliwość powiększenia 
swojej wiedzy zarówno jawne, jaki i ukrytej. Wiedzą jawną są takie informacje  
i doświadczenia, które da się skodyfikować i dokładnie wyartykułować. Łatwo się 
ją rozpowszechnia w przedsiębiorstwie, wykorzystując do tego celu informacje  
w Internecie, komputer – bazę danych, wskazówki, instrukcje czy takie dokumenty, 
jak np. raport lub analiza. „Jest zazwyczaj jedyną formą wiedzy zauważoną  
w przedsiębiorstwach”13. Zatem wiedza jawna jest tym, co uczestnicy organizacji 
wiedzą, natomiast wiedzę ukrytą utożsamiać należy ze wspólną świadomością tego, 
jak wykorzystują oni to, co wiedzą. Bardzo często wiedza ukryta stanowi niepisany 
kodeks wartości, postaw, zwyczajów, które rządzą poczynaniami grupy pracowni-
czej. Ma charakter sytuacyjny i eksperymentalny, jest bardzo pragmatyczna oraz 
powstaje na gruncie doświadczenia i podejmowanych działań. Wiedzę jawną trudno 
jest wyartykułować, używana jest przez pracowników przedsiębiorstwa podświa-
domie, a przekazywanie jej odbywa się poprzez wspólne doświadczenia i opowia-
dania. 
 Skuteczna polityka szkoleniowa powinna być dopasowana do strategii rozwo-
jowej organizacji14, co udało się zaobserwować w poddanym analizie przedsiębior-
stwie. Niezbędne okazało się wspólne zaangażowanie oraz wzajemne zrozumienie 
osób zarządzających oraz pracowników wykonawczych. Istniejący system szkole-
niowy wyraźnie wspiera proces zarządzania kapitałem społecznym w tym przedsię-
biorstwie, ponieważ zdobywanie, tworzenie i przekazywanie wiedzy jest czynni-
kiem budulcowym dla każdej ze składowych tego kapitału, tj. sieci zaufania, sieci 
społecznych relacji interpersonalnych oraz sieci przepływu informacji. 
   
 
  

                                                 
13  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk…, s. 79. 
14  Por. J. Kopeć, J. Piwowarczyk, Wybrane instrument rozwoju personelu, Wyd. UE  

w Krakowie, Kraków 2008, s. 7–9. 
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MANAGING SOCIAL CAPITAL FROM THE PERSPECTIVE  
OF A TRAINING POLICY CARRIED OUT IN A COMPANY  

(PPH WAMACO SP. Z O.O.) 
 
 

Summary 
 
 The author's intention was to prove the thesis that employees' knowledge is  
a deciding factor for the quality of human capital in an enterprise. Educated employees 
are well prepared for their functions within an organisation. They are perceived as 
trustworthy, it is easy for them to enter into interpersonal relations, they tend to be less 
suspicious and more suited for cooperation in comparison with employees whose 
knowledge is at a low level. 
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PRACOWNICY 50+ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM  
– WARUNKI EFEKTYWNOŚCI I WSPOMAGANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sytuacja pracownika w wieku 50+, znajdującego się w dojrzałej fazie kariery, 
jest niezmiernie złożona. Z jednej strony dysponuje on ogromnym doświadczeniem 
i wytrenowaną w toku lat pracy umiejętnością rozwiązywania problemów w ramach 
danej profesji czy środowiska, z drugiej zaś musi zmierzyć się ze stereotypowym 
postrzeganiem osoby w jego wieku i silną konkurencją ze strony młodych, obezna-
nych z nowinkami technologicznymi kandydatów na rynku pracy.  
 Część wymogów wobec pracowników w ogóle jest dyktowana specyfiką 
przemian technologicznych, ekonomicznych i kulturowych, związanych z powsta-
niem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 
 
 
1. Społeczeństwo informacyjne jako czynnik wpływający na funkcjonowanie 

współczesnego pracownika 
 
 Termin „społeczeństwo informacyjne” odnosi się do rzeczywistości, w jakiej 
przyszło funkcjonować człowiekowi XXI wieku. Podstawową cechą tej rzeczywi-
stości jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych (powszechny dostęp do 
telefonii komórkowej, Internetu), które umożliwiają komunikację i dostęp do in-
formacji na globalną skalę. Intuicyjnie społeczeństwo informacyjne można określić 
jako takie społeczeństwo, które powszechnie używa komputerów i technik z nimi 
związanych. Pierwsze wzmianki na temat społeczeństwa informacyjnego pojawiły 
się już w połowie lat sześćdziesiątych w Japonii, gdzie rozwój mikroelektroniki 
będącej podstawą techniki cyfrowej był najszybszy. Termin johoka shakai  
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– oznaczający społeczeństwo komunikujące się poprzez komputer (The computer-
mediated communication society) lub po prostu społeczeństwo informacyjne – zo-
stał użyty po raz pierwszy w 1963 roku przez T. Umesao w artykule na temat ewo-
lucyjnej teorii społeczeństwa opartego na informacji1. 
 W większości definicji kładzie się duży nacisk na znaczenie informacji, nazy-
wając np. społeczeństwo informacyjne formacją społeczno-gospodarczą, w której 
dominująca rolę odgrywa produktywne wykorzystanie tego podstawowego zasobu, 
jakim jest informacja oraz intensywna pod względem wiedzy produkcja2. 
 Główne cechy społeczeństwa informacyjnego zostały sformułowane w 1973 
roku przez D. Bella i wskazywały m.in. na dominację naukowców i specjalistów  
w strukturze zawodowej, na wzroście znaczenia wiedzy teoretycznej, która postrze-
gana była jako źródło innowacji. Opis koncepcji społeczeństwa postindustrialnego 
miał w tym ujęciu charakteryzować się rosnącym znaczeniem specjalistów i na-
ukowców w strukturze zawodowej, centralnym znaczeniem wiedzy teoretycznej 
jako źródła innowacji i polityki, tworzeniem nowych „technologii intelektualnych” 
jako podstaw podejmowania decyzji politycznych i społecznych oraz dominacją 
sektora usług w gospodarce i rozwojem sektora czwartego (finanse, ubezpieczenia, 
itp.), a także piątego (zdrowie, oświata, nauka)3.  
 Obserwacja dokonujących się na naszych oczach przemian i kierunku, w ja-
kim rozwija się cywilizacja, potwierdzają ustalenia D. Bella, pochodzące sprzed 
kilku dekad. Procesy te są możliwe w znacznej mierze dzięki rozwojowi technolo-
gii komputerowej i internetowej. Wskazać można kilka potencjalnych kierunków 
rozwoju społecznego i ekonomicznego4: 

 powszechne wykorzystanie komputerów w życiu człowieka (system kom-
puterowy powszechny jak energetyczny); 

 powstanie gigantycznych sieci komputerowych, powodujących lawinowy 
wzrost dostępu człowieka do informacji; 

 rozwój antycypacyjnych i partycypacyjnych metod podejmowania decyzji 
i konieczność umiejętności przewidywania następstw działań przez jed-
nostki; 

 wzrost zapotrzebowania na pracowników twórczych, innowacyjnych, mo-
gących zaproponować nowe rozwiązania w zakresie narastających proble-
mów związanych z pozyskiwaniem energii, ochroną środowiska, recyclin-
giem itp.; 

                                                 
1  J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl 

(29.12.2011).  
2  H. Kubicek, 1999, za: J.S. Nowak, op. cit. 
3  J.S. Nowak, op. cit. 
4  B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 40–44. 
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 zmiany w zakresie organizacji życia zawodowego – przeniesienie pracy do 
domu, wymóg edukacji ustawicznej, samodzielne sterowanie swoją karierą 
itp. 

 Zwłaszcza punkt odnoszący się do edukacji ustawicznej jest godny uwagi5. 
Jeszcze kilka dekad temu wyuczony w młodości zawód wystarczał z reguły na całe 
życie – wyjątkiem były zawody związane z kształceniem akademickim, elektroniką, 
automatyką i informatyką. Obecnie natomiast już kilka lat po zakończeniu edukacji 
na poziomie wyższym zdobyta na studiach wiedzy ulega dezaktualizacji. Coraz 
więcej osób doświadcza konieczności zmiany pracy czy pozostawania bez pracy 
przez pewien okres. Droga zawodowa i edukacyjna współczesnego człowieka pod-
lega ciągłym zmianom6. Utrzymanie profesjonalizmu w kolejnych etapach kariery 
zawodowej stało się wyzwaniem naszych czasów. Jedną z konsekwencji tego zja-
wiska jest utrata stabilizacji zarówno w zakresie własnej jakości profesjonalnej, jak 
i pozycji w strukturze konkretnej organizacji. Starzenie się wiedzy zdobytej pod-
czas kolejnych etapów edukacji oraz zmiany narzędzi i metod pracy w przedsię-
biorstwach powodują konieczność regularnego doskonalenia zawodowego pracow-
ników w każdym wieku.  
 Pracownik XXI wieku, aby zachować stosowny poziom profesjonalizmu, 
musi wykształcić w sobie otwartość na nieustanny proces aktualizowania swojej 
wiedzy oraz kompetencji i uczynić kształcenie ustawiczne stałym elementem swojej 
ścieżki kariery. Odpowiedzią na dylemat, jak zachować wysoki poziom profesjona-
lizmu w toku całej kariery zawodowej, może być idea kształcenia ustawicznego. 
W ostatnich latach stało się ono podstawową płaszczyzną europejskich modeli edu-
kacji, zakładających odchodzenie od edukacji socjalnej, przekazującej wyłącznie 
wiedzę uniformizującą, na rzecz edukacji kładącej nacisk na rozwój jednostki, ak-
tywność uczącego się, rozwój wiedzy i kompetencji. Kształcenie ustawiczne na-
zwać można ogółem zorganizowanych procesów oświatowo-wychowawczych róż-
nych treści, form i metod działania, poziomu, stanowiących przedłuże-
nie/zastąpienie kształcenia w różnych typach szkół7. Dzięki nim dorośli wzbogacają 
swoją wiedzę, rozwijają zdolności, podnoszą poziom kwalifikacji zawodowych, 
możliwe jest także kształtowanie pożądanych postaw.  
 Nie należy przy tym zapominać, iż wykształcona przez pracownika XXI wie-
ku postawa uczenia się przez całe życie, oprócz oczywiście korzyści jednostkowych 
i organizacyjnych, niesie ze sobą obawę i strach przed tym, iż jednostka nie podoła 
wyzwaniu współczesności. Dotyczyć to może zwłaszcza dojrzałych pracowników, 
których gotowość do adaptacji i uczestniczenia w nowym otoczeniu jest niższa. 

                                                 
5  S. Juszczyk, Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 38. 
6  D. Pisula, Poradnictwo kariery przez cale życie, Wydawnictwo Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2009, s. 15.  
7  S. Suchy, Kształcenie ustawiczne dorosłych, WN PWN, Warszawa 1980, s. 7. 
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To, co dla młodego pracownika jest rozwojem i stymulującym zadaniem (opano-
wanie nowinek technologicznych, nabycie kolejnej umiejętności koniecznej pra-
cownikowi działającemu na rynku globalnym), dla strasznego będzie prawdziwym 
wyzwaniem, przewrotem8. 
 
 
2. Specyfika rozwoju człowieka dorosłego w kontekście życia zawodowego  
 
 Wzrastający udział osób starzejących się i starych w populacji wielu krajów, 
jak również ogólnoeuropejskie tendencje w kierunku wydłużania aktywności zawo-
dowej stwarzają konieczność zainteresowania się potrzebami, możliwościami  
i ograniczeniami osób w dojrzałym wieku9. 
 Badania prowadzone w województwie łódzkim w ramach projektu „Promocja 
zatrudnienia osób 45+” wskazały, iż postawy pracodawców wobec pracowników  
w tym wieku opierają się w pewnej mierze na stereotypowym postrzeganiu dojrza-
łego pracownika jako osoby gorzej przystosowującej się, częściej nieobecnej  
w pracy z powodów zdrowotnych i wymagających specjalnych działań adaptacyj-
nych i integracyjnych w różnorodnych wiekowo zespołach10. Stereotypy ukazują 
dojrzałego pracownika jako osobę przywiązaną do raz wyuczonych sposobów dzia-
łania, zachowawczą, zamkniętą na nowości zarówno te technologiczne, jak i te 
związane z ewolucją postaw, wartości, stylów życia – a przez to mało twórczą. 
Ponadto jeszcze mającą problemy z pamięcią, koncentracją itp. W kontekście takich 
stereotypów naturalne zmiany zachodzące w tym czasie w sferze fizycznej, po-
znawczej czy emocjonalnej człowieka są traktowane jako regres, spadek formy 
psychofizycznej, zniedołężnienie. 
 Tymczasem należy jeszcze raz podkreślić, iż rozwój człowieka trwa całe ży-
cie, nie kończąc się w okresie adolescencji, i chociaż w późniejszych etapach zmia-
ny poznawcze czy fizyczne nie są tak spektakularne, niemniej jednak zachodzą  
z intensywnością uwarunkowaną czynnikami środowiskowymi i jednostkowymi.  
 Człowiek aż do późnej dorosłości jest zdolny do asymilowania nowych do-
świadczeń i pogłębiania swojej wiedzy. Można przypuszczać, że ma lepszy wgląd 
w siebie, lepiej rozumie problemy życia ludzkiego, pogłębia się trafność jego sądów 

                                                 
8  K. Januszkiewicz, Praca jako istotny obszar kształtowania jakości życia, w: Oblicza ja-

kości życia. Człowiek w sytuacji pracy, red. W. Błaszczyk, K. Januszkiewicz, J. Śmigielski, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 75–78.  

9  M. Fitogenow, Starzenie się społeczeństw i starzenie się kompetencji, w: Kompetencje 
pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, red. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, 
E. Roszko, Wydawnictwo Ego, Łódź 2011, s. 227. 

10  J. Wiktorowicz, I. Kołodziejczak-Olczak, I. Wieczorek, Fachowcy 45+. Raport z bada-
nia postaw pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim, Wydaw-
nictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010, s. 43–45.  
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oraz rad na temat trudnych sytuacji życiowych; potocznie mówiąc – staje się mą-
drzejszy11.  
 Powyższe procesy mają za zadanie kompensować postępujące z wiekiem 
ubytki w zakresie tzw. inteligencji mechanicznej – czyli szybkości i dynamiki prze-
twarzania napływających informacji, w czym celują osoby młodsze. W odróżnieniu 
do inteligencji mechanicznej osoby w wieku dojrzałym mają szansę na wzrost inte-
ligencji pragmatycznej, która obejmuje szerszy zakres umiejętności i zdolności, np. 
znawstwo, zdrowy rozsądek oraz zdolności specjalne. Umiejętności te zwykle 
kształtują się w procesie edukacji oraz socjalizacji jednostki i poprawiają się wraz  
z wiekiem w zakresie, w jakim dana kultura udostępnia ludziom dojrzałym i stwa-
rza okazje do ćwiczenia (praktykowania) nowych umiejętności12.  
 Z wiekiem wzrasta akceptacja relatywistycznych założeń i sprzeczności  
w rozwiązywanych problemach. Z badań13 wynika, iż ludzie starzejący się (to jest 
w wieku od 60 do 75 lat) przejawiali relatywizm i dialektyzm w swym myśleniu 
częściej niż młodzi dorośli (17–25 lat), a także częściej niż ludzie w wieku średnim 
(40–55 lat). Myślenie relatywistyczne charakteryzujące osoby po 55. roku życia 
pozwala im akceptować sprzeczności w swoim otoczeniu, ujmować je w dialek-
tyczne całości i nadawać im sens14. Zdolności dojrzałych pracowników do integro-
wania w swoich sądach różnych kontekstów treściowych i reprezentowania rzeczy 
równocześnie w ramach różnych układów odniesień wydaje się szczególnie cenną 
kompetencją w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych. 
 Wspomniano wcześniej, iż stereotypy przypisują pracownikom w wieku doj-
rzałym mniejszą zdolność do twórczego działania. Innowacyjność i kreatywność 
wydają się cechami powszechnie przypisywanymi pracownikom młodym. Tymcza-
sem badania wskazują, iż jest inaczej, to właśnie z wiekiem wzrasta zdolność my-
ślenia dywergencyjnego (czyli sposobów radzenia sobie z problemem, który nie ma 
jednego poprawnego rozwiązania, lecz wiele możliwych i wymaga wytworzenia 
nowych, oryginalnych rozwiązań)15. Takie czynniki przetwarzania dywergencyjne-
go, które wysoko korelują z twórczością człowieka, jak płynność, giętkość i orygi-
nalność, są oceniane najwyżej u osób w wieku średnim. Można zatem powiedzieć, 
że średnia dorosłość jest szczytowym okresem kształtowania się potencjału 
twórczego16. 
 

                                                 
11  B. Harwas-Napierała, J. Tempała, Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psy-

chicznych, WN PWN, Warszawa 2002, s. 20. 
12  Ibidem. 
13   D. Kramer, 1986, za: B. Harwas-Napierała, J. Tempała, op. cit., s. 27. 
14  Ibidem. 
15  J. Guilford, 1978, za: B. Harwas-Napierała, J.Tempała, op. cit., s. 28. 
16  H. Reese, L. Lee, S. Cohen, J. Puckett, 2001, za: B. Harwas-Napierała, J. Tempała, op. 

cit., s. 28–29. 
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3. Efektywne doskonalenie zawodowe dojrzałych pracowników wynikające 
z wymogów rynku pracy 

 
 Wymagania rynku pracy pociągają za sobą konieczność ciągłego dokształca-
nia się i przekwalifikowywania, co dotyczy także pracowników w wieku 50+. Po-
wiedziano wcześniej, iż ta grupa może także efektywnie uczyć się z wykorzysta-
niem nowoczesnych narzędzi, przy zachowaniu pewnych zasad organizujących 
uczenie się człowieka dorosłego. 
 Człowiek dorosły decyduje się na podjęcie nauki w zorganizowanej formie 
wtedy, gdy widzi związek pomiędzy zakładanymi efektami kształcenia a wynikami 
w życiu zawodowym, osobistym, towarzyskim itp. Przekazywane mu w toku edu-
kacji informacje i rozwijane umiejętności musi zatem ocenić jako przydatne, dające 
się wykorzystać, przynoszące korzyści17. J. Półturzycki sformułował szereg zasad 
organizujących proces uczenia się człowieka dorosłego, w skład których wchodzą 
między innymi:18 

 zasada poglądowości - konieczność zdobywania wiedzy o rzeczywistości 
przez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarzeń i procesów lub 
przez zetknięcie ich z zastępczymi pomocami naukowymi (obrazy, modele, 
wykresy, tabele, filmy); 

 zasada przystępności – organizowanie przekazywanego materiału w myśl 
zasady „od łatwiejszego do trudniejszego”, od „znanego do nieznanego”; 

 zasada systematyczności; 
 zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa – uczący się, przy wsparciu 

nauczyciela, musi podejmować próby określenia problemu, wyszukiwania 
potrzebnego materiału i analizowania go w celu odróżnienia tego, co istot-
ne i ważne, od tego, co drugorzędne, itp.; 

 zasada łączenia teorii z praktyką - dorośli uczą się przez przyłączenie no-
wych wiadomości do już posiadanej bazy, a proces ten zachodzi sprawniej, 
kiedy uczący się widzą podobieństwo i związek między już posiadanymi  
i zdobywanymi informacjami oraz wtedy, kiedy mogą to praktycznie wy-
korzystać; 

 zasada wykorzystywania doświadczeń dorosłych – doświadczenia doro-
słych są bogate i różnorodne, zatem nawiązywanie do nich ułatwia realiza-
cję zasady łączenia teorii z praktyką; przy czym doświadczenia pozytywne 
wyniesione z poprzednich etapów kształcenia lub związane z aktywnością 
zawodową, a zwłaszcza samokształceniową, pomagają lepiej zrozumieć 
zagadnienia programowe, szybciej je opanować i trwalej zapamiętać;  

                                                 
17  K. Mikołajczyk, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice 

kształcenia uczestników szkolenia, „E-mentor” 2011, nr 2 (39), http://www.e-mentor.edu.pl/ 
(10.01.2012). 

18  J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1991. 
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 zasada ustawiczności kształcenia – edukacja dorosłych służy aktualizacji 
wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji, nadążaniu za rozwojem nauki i techniki, 
a przede wszystkim zapewnia możliwość stałego rozwoju i wzbogacania 
osobowości, a zatem oświata realizowana wg tej zasady powinna być: de-
mokratyczna (dostępna dla wszystkich), otwarta (na innowacje), plurali-
styczna (różne podmioty organizujące oświatę, formy, programy). 

 Zasady te, bazujące na wykorzystywaniu doświadczeń i wiedzy uczących się, 
pomagają konstruować programy szkoleniowe i korzystać z narzędzi dających do-
bre efekty w edukacji dojrzałych pracowników. Znaczące miejsce zajmują tutaj te 
programy doskonalenia zawodowego, które rozwijają kompetencje związane  
z wykorzystywaniem w pracy nowoczesnych narzędzi (umiejętność korzystania ze 
specjalistycznego oprogramowania, poruszanie się w Internecie itp.).  
 W sposób szczególny wymienione przez J. Półturzyckiego zasady kształcenia 
osób dorosłych są realizowane poprzez programy kształcenia na odległość i ich 
nowoczesnej odmiany: e-learningu. Kształcenie na odległość jako metoda oparta na 
samodzielnym wyznaczaniu edukacyjnych celów przez ucznia i realizowaniu ich 
pod przewodnictwem (często pośrednim) nauczyciela może być realizowana  
w oparciu o korespondencyjne przesyłanie wiedzy (także w wersji elektronicznej), 
wzbogacane często konsultacjami z nauczycielem, samokształceniem, uczestnic-
twem w projektach grupowych itp.19 Stosowane formy są bardzo różnorodne  
– obejmują samodzielne studia polegające na asymilacji wiedzy z udostępnionych 
baz danych (np. za pośrednictwem oferowanych kursów na płytach DVD), uczenie 
się w czasie rzeczywistym (np. chaty, wideokonferencje z nauczycielami, eksper-
tami, innymi uczącymi się), współpracę w małych grupach z wykorzystaniem no-
woczesnych narzędzi komunikowania się i przesyłania danych, wspierane często 
dostępem do wirtualnej platformy edukacyjnej20. Oczywiście, aby szkolący opty-
malnie wykorzystywali oferowane im narzędzia edukacyjne, muszą posiadać pewne 
podstawowe umiejętności poruszania się np. w środowisku Internetu czy obsługi 
urządzeń. Można przyjąć, iż świadomość znaczenia tych umiejętności dla uczestni-
ka społeczeństwa informacyjnego jest wysoka także w grupie pracowników 50+. 
 Przy okazji e-learning jako nauczanie z wykorzystywaniem technologii telein-
formatycznych21 wymaga od uczących się dużej samodzielności i aktywnego podej-
ścia do własnej edukacji, co jest cechą sprzyjającą efektywnemu uczeniu się doro-
słych pracowników. E-learning umożliwia nielinearne uczenie się, wracanie do 
interesujących lub słabiej opanowanych partii materiału, pomijanie rzeczy już zna-
nych, samodzielne wyszukiwanie i uzupełnianie danych.22 Projektowane zgodnie  

                                                 
19  S. Juszczyk, op. cit., s. 124–139. 
20  Ibidem, s. 139–140. 
21  M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 19. 
22  M. Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, PWP, Kraków 2004, s. 33. 
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z tymi założeniami szkolenia realizują zasady świadomego i aktywnego uczestnic-
twa w procesie, łączenia wiedzy z praktyką czy wykorzystywania doświadczeń.  
 Także elementy doskonalenia zawodowego korzystające z bardziej tradycyj-
nych form, typu: uczestnictwo w kursach korzystających z aktywnych metod szko-
leniowych, odpowiadają specyfice uczenia się człowieka dorosłego. Proces szkole-
niowy okazuje się efektywny, kiedy jego uczestnicy sami integrują to, co słyszą  
i widzą, w spójną i logiczną całość, mają czas aby „przetrawić” prezentowane na 
zajęciach treści, odnieść je do swojego doświadczenia, a następnie przekazywać 
innym. Umożliwiają to takie metody szkoleniowe, jak: analiza przypadku z dysku-
sją, praca w zespołach projektowych, odgrywanie ról itp.23  
 Przy okazji rozważań o specyfice uczenia się osób w wieku 50+ warto wspo-
mnieć, iż ta grupa w sposób szczególny może odczuwać lęk przed zmianą, postrze-
ganą jako zaburzenie pewnej stabilizacji, niebezpieczeństwo, pogorszenie dotych-
czasowego status quo. Efektywne kształcenie powinno uwzględniać te obawy 
uczestników i starać się niwelować lek przed nieznanym, poprzez ukazywanie do-
stępności założonych efektów i ich znaczenia dla dalszej drogi zawodowej24. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wspomniany wcześniej raport z projektu Promocja zatrudnienia osób 45+ 
dotyczący sytuacji województwa łódzkiego wskazuje, iż najskuteczniejszym narzę-
dziem zachęcającym pracodawców do zatrudnienia dojrzałego pracownika są jego 
kwalifikacje25. Wymogi życia w społeczeństwie informacyjnym wymuszają na jego 
uczestnikach przyswajanie coraz większej ilości informacji z różnych dziedzin  
i obszarów, rozwijanie różnych umiejętności. Proces doskonalenia zawodowego 
trwa obecnie przez cały okres aktywności zawodowej. Aby różne formy szkolenia, 
trenowania nowych umiejętności, nabywanie kompetencji były efektywne w przy-
padku osób w wieku 50+, proces kształcenia musi uwzględniać specyfikę rozwojo-
wą tej grupy wiekowej. 
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WORKERS AGED 50+ IN INFORMATION SOCIETY – CONDITIONS  
OF EFFECTIVENESS AND SUPPORTING PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 
 

Summary 
 
 The article presents the problem of the functioning of workers aged 50+ in the 
information society. Employees in this age also are subject to lifelong learning, updat-
ing knowledge, developing new skills. Effective learning and professional functioning 
are possible in the mature age. The article focuses on the conditions of effectiveness of 
the adults learning process, conducted by modern methods and e-learning. 
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ZNACZENIE INNOWACYJNYCH STRUKTUR INTEGRACYJNYCH  
DLA ROZWOJU GOSPODARKI1 

 
 
Wprowadzenie 
 
 W obliczu dynamicznie postępujących procesów globalizacji utrzymanie mię-
dzynarodowej konkurencyjności gospodarki staje się coraz trudniejszym wyzwa-
niem, wymagającym gruntownej modyfikacji strategii biznesowych i polityki go-
spodarczej. Nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw stanowi 
koncepcja klastrów, które są efektywnym sposobem poszukiwania skutków synergii 
wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 
tzw. potrójnej helisy (triple helix), a więc przedsiębiorców, nauki i władz publicz-
nych. Klastering odgrywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania inno-
wacyjności gospodarki, ponieważ we współczesnych modelach procesów innowa-
cyjnych innowacje są traktowane jako produkt współpracy i interakcji między 
ludźmi oraz organizacjami i ich otoczeniem2.  
 Wzrost znaczenia i popularność koncepcji klastra (grona) oraz wpływ klaster-
ingu na rozwój gospodarczy doprowadziły do ukształtowania polityki wspierania 
klastrów, czego przykładem jest rozwijana w ostatnich latach, przede wszystkim 
przez OECD, koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej na klastrach (clu-
ster-based economic development policy). Zarówno w krajach uprzemysłowionych, 
jak i rozwijających się w ramach polityki klastrowej uruchamiane są różnorodne 

                                                 
1  Artykuł przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środ-

ków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
2011/01/D/HS4/03911. 

2  Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, http://www.mg.gov.pl/ 
Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry [on-line] (14.01.2012). 
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działania mające na celu stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie 
podmiotów gospodarczych w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej. 
  Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja teoretycznych podstaw kon-
cepcji, funkcji i przykładów oraz próba oceny wpływu innowacyjnych struktur 
klastrowych na rozwój gospodarki. W końcowej części opracowania przedstawiono 
studium przypadku jako przykład innowacyjnej formy współpracy przedsiębiorstw. 

 
 

1. Koncepcja i znaczenie struktur klastrowych 
 

 Z uwagi na fakt, że definicje klastra w różnych przekrojach i odniesieniach 
były już wielokrotnie prezentowane w dostępnej literaturze przedmiotu, w niniej-
szym opracowaniu zrezygnowano z ich przytaczania. 
 Koncepcją klastrów, jak wspomniano wcześniej, jest pobudzanie współpracy 
między podmiotami gospodarczymi, stymulowanie procesów innowacyjnych,  
a dzięki temu uzyskanie lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących 
w klastrze. Efektywnie funkcjonujący klaster prowadzi do wzrostu produktywności 
przedsiębiorstw ze względu na dostęp do tanich, wyspecjalizowanych czynników 
produkcji oraz różnorodnych nakładów wykorzystywanych w działalności produk-
cyjnej, gwarantując jednocześnie ich wysoką jakość. Struktury klastrowe ze wzglę-
du na geograficzną bliskość wielu tzw. kluczowych graczy stymulują i wspierają 
innowacyjność podmiotów gospodarczych. Ponadto rozwijający się klaster charak-
teryzuje dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw, co umożliwia powstawanie 
nowych, często bardzo wartościowych miejsc pracy. Jednocześnie należy podkre-
ślić, że funkcjonowanie innowacyjnego klastra poprzez efekty zewnętrzne, jak np. 
proces technologicznego rozlewania się, oddziałuje na inne gałęzie lokalnej czy 
regionalnej gospodarki, prowadząc do wzrostu jej międzynarodowej pozycji konku-
rencyjnej3.  
 Tworzenie i rozwój klastrów w regionie wiążą się z szeregiem zjawisk, które 
pozytywnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki lokalnej, 
takich jak:4 

 kształtowanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których 
najważniejsze znaczenie ma wiedza oraz wysokiej jakości kapitał ludzki, 

 rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz większe jej wykorzystanie 
przez podmioty gospodarcze, 

                                                 
3  A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, 

Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2009, s. 82. 
4  Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, Krajowy Program Reform 

Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/klastry [on-line] (13.01.2012). 
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 stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się oraz absorpcji i ge-
nerowania nowych innowacji dzięki przestrzennej bliskości oraz interak-
cjom między różnymi podmiotami działającymi w klastrze, 

 rozwój rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowa-
nych poddostawców i kooperantów, 

 zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji za-
granicznych (BIZ). 

 Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa do głównych korzyści  
z funkcjonowania w ramach struktury klastrowej zaliczyć należy:5 

 wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynni-
ków produkcji i redukcja kosztu korzystania ze wspólnych zasobów (takich 
jak lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, infrastruktura komunika-
cyjna itd.), 

 wzrost stopnia specjalizacji oraz możliwość podejmowania wspólnych 
działań marketingowych i dokonywania zakupów, 

 korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy, 
wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra, 
prowadzących do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyj-
nych w różnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technolo-
gii, 

 możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MSP, z pomocy 
biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra. 

 
 
2. Powiązania klastrowe a innowacje 
 
 Obecność i działalność gron przemysłowych przynosi trzy fundamentalne 
korzystne zmiany dla regionu, w którym ulokowany jest taki klaster6: 

 przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – energiczne klastry, stając 
się motorem wzrostu, przyczyniają się do podnoszenia lokalnego PKB, bo-
gactwa społeczeństwa, stymulują koniunkturę; 

 poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości  
– firmy klastrowe mają ułatwiony dostęp do wiedzy i innowacji, innych 
firm świadczących specjalistyczne usługi, dostawców, całego zaplecza biz-
nesowego (np. instytucje doradcze, pomocowe, prawne), a nawet lepszego, 
składającego się już z wyselekcjonowanych specjalistów, rynku pracy; 

                                                 
5  Ibidem. 
6  Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze  

i Konsultingowe, http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konku-
rencyjnosci-i-rozwoju/ [on-line] (13.01.2012). 
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 wzrost innowacyjności – klastry sprzyjają innowacyjności, ponieważ mają 
możliwość bliskiej i stałej współpracy z sektorem B+R; nie bez znaczenia 
jest również wewnątrzklastrowa konkurencja, która wymusza równanie  
w górę, mobilizuje słabszych uczestników powiązania do podnoszenia po-
ziomu. 

 Szczególnie ważny jest trzeci z wymienionych efektów. Innowacyjność bo-
wiem to klucz do sukcesu na obecnym, coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 
Podmioty, które mają odwagę wdrażać nowe technologie, sięgać po nieznane dotąd 
rozwiązania, szybko zyskują przewagę konkurencyjną, stają się awangardą biznesu, 
wyznaczają trendy i kierunki rozwoju. Wpływ obecności przedsiębiorstwa w kla-
strze na jego innowacyjność zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Obecność w klastrze a innowacyjność (%) 
 

Działania związane z innowacją 
Przedsiębiorstwa, które podjęły te działania 

należące do klastrów nienależące do klastrów 

Wprowadzenie nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów 

78 74 

Wprowadzenie innowacyjnej tech-
nologii produkcji 

63 56 

Badania marketingowe 53 33 

Aplikowanie o uzyskanie paten-
tu/znaku towarowego 

29 14 

 
Źródło:  Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i techno-

logicznej państwa. Rekomendacja dla polityki stymulowania rozwoju klastrów 
w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009; cyt. za: 
http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-
konkurencyjnosci-i-rozwoju/ [on-line] (13.01.2012). 

 
 
3. Przykłady innowacyjnych struktur integracyjnych 
 
 W wyniku przeprowadzonych badań w Polsce zidentyfikowano około 50 
struktur klastrowych (gron), choć faktycznie może ich istnieć znacznie więcej7. 

                                                 
7  Por. E. Bojar, J. Bis, Czynniki zagrażające klasteringowi efektywnemu kreowaniu i funk-

cjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce, Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie 
integracji europejskiej, Politechnika Lubelska, Lublin 2006. 
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Niektóre z nich funkcjonują w sferze agrobiznesu, tj.: Agri-Food Cluster, Dolina 
Ekologicznej Żywności, Klaster Produktu Tradycyjnego i Regionalnego „Podkar-
packie Smaki”, Regionalny Klaster Ekologicznej Żywności, Klaster Hotelarsko-
Turystyczny, Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy, klastry wiejskie na Lubelsz-
czyźnie (np. Chmielaki Nadwiślańskie, Lubelski Klaster Chmielu, Epoka Gryczoka, 
klastry agroturystyczne, Klaster Kalafiorowo-Brokułowy). Przykładami najbardziej 
znanych klastrów funkcjonujących w Polsce poza agrobiznesem są8: 

 Klaster „Dolina Lotnicza”, 
 AVIA Splot, 
 Klaster Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST, 
 Wschodni Klaster Informatyczny, 
 Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych, 
 Podkarpacki Klaster Spawalniczy KLASTAL, 
 Polski Klaster Morski, 
 Stowarzyszenie Przemysłu Jachtowego „Polskie Jachty”, 
 Klaster „Podkarpacka Platforma Chemiczna”, 
 Klaster Firm Kotlarskich, 
 Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, 
 Platformy technologiczne (budownictwo, optoelektronika, motoryzacyjna), 
 Quasi-klaster automatyki przemysłowej w Gdańsku, 
 Klaster „Podkarpackie Szkło”, 
 Klaster poligraficzny w Warszawie, 
 Klaster budowlany w regionie świętokrzyskim, 
 Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina”, 
 Wielkopolski Klaster Meblarski, 
 Podziemia Chełmskie – klaster turystyczny. 

 Biorąc pod uwagę liczbę firm, które skupiają struktury klastrowe, jak również 
wielkość zatrudnienia, do czołowych polskich klastrów można zaliczyć9: 

 Dolinę Lotniczą, woj. podkarpackie – komponenty i usługi związane z pro-
dukcją samolotów (skupia 80 firm, zatrudnia 22 tys. osób), 

 Life Science, woj. małopolskie – branża medyczno-farmaceutyczna (skupia 
30 firm, zatrudnia 77 tys. osób), 

 Neutribiomed, woj. dolnośląskie – branża farmaceutyczno-kosmetyczna 
(skupia 35 firm, zatrudnia 3,5 tys. osób), 

                                                 
8  Analiza klastrów gospodarczych w województwie lubelskim, Wyższa Szkoła Ekonomii  

i Innowacji w Lublinie, Lublin 2006, s. 11; L. Woźniak, Analiza inicjatyw klastrowych w woje-
wództwie podkarpackim, Konferencja Naukowa „Inicjatywa klastrowa jako przykład współpracy 
nauki z biznesem”, RARR Rzeszów, 28.03.2011 r. 

9  Klastry dają firmom szanse na duże pieniądze z UE, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
17.03.2011 r. 
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 Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, woj. małopolskie – branża 
technologii informacyjnych (skupia 20 firm, zatrudnia 23 tys. osób). 

 
 
4. Działania wspierające rozwój klastrów 
 
 Komisja Europejska zobowiązała się wspierać klastry, które mają znaczny 
potencjał rozwoju. Wśród kierunków ich rozwoju należy uwzględniać mechanizmy 
identyfikujące poszczególnych uczestników z danym klastrem, mechanizmy selek-
cji, analizy i oceny oraz uwzględniające ich działalność w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Ten ostatni mechanizm dotychczas był niedoceniany wśród istnie-
jących klastrów. Partnerska współpraca jest zasadą, która sprzyja kreowaniu konku-
rencyjności klastrów poprzez podział zasobów wiedzy, siły roboczej i surowców. 
 W Polsce konieczność wspierania i rozwoju klastrów została jednoznacznie 
podkreślona w dokumencie strategicznym Kierunki zwiększania innowacyjności 
gospodarki na lata 2007–2013, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
4 września 2006 r. W kierunku Infrastruktura dla innowacji podkreślono znaczenie 
wspierania wspólnych działań przedsiębiorców o charakterze sieciowym, ukierun-
kowanych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. W perspektywie finansowej 
2007–2013 programy wsparcia klastrów wpisane zostały zarówno do ogólnonaro-
dowych programów operacyjnych, jak i regionalnych programów operacyjnych 
poszczególnych województw.  
 Dla wspierania rozwoju klastrów na szczeblu ponadregionalnym największe 
znaczenie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (PO 
IG) ma Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadre-
gionalnym. W ramach PO IG wspierane są klastry ponadregionalne, co oznacza 
współfinansowanie wyłącznie projektów realizowanych przez beneficjentów osta-
tecznych działających na terenie dwóch i więcej województw. Potencjalne wsparcie 
z tego działania mogą tym samym uzyskać silne i relatywnie rozległe przestrzennie 
klastry czy inicjatywy klastrowe10. 
 Jedną z możliwości finansowania działań zapisanych w strategii jest ponadto 
uczestnictwo inicjatywy klastrowej, ale też pojedynczych podmiotów klastra,  
w międzynarodowych projektach innowacyjnych. Poziom dofinansowania bardzo 
często wynosi 85 proc., a pozostały 15-proc. wkład własny można pokryć np. jako 
pracę pracowników partnera w projekcie. Programy międzynarodowe mogą stać się 
jedyną alternatywą w przypadku wyczerpania się funduszy z działań krajowych. 

                                                 
10  Klastry. Polityka rozwoju… 
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Z taką sytuacją klastry krajowe spotykają się coraz częściej, a będzie ona jeszcze 
bardziej dotkliwa w kolejnych latach11. 
 
 
5. Klaster Produktu Tradycyjnego i Regionalnego „Podkarpackie Smaki”  

– studium przypadku 
 
 W ramach tego grona podejmuje się działania na rzecz promocji regionu po-
przez podkreślanie jego mniej znanych walorów, czyli produktów tradycyjnych  
i regionalnych. Cel ten realizuje się na wiele sposobów, a wśród nich do najważ-
niejszych należy zaliczyć: upowszechnianie wiedzy o produktach regionalnych, 
przekonywanie do nich konsumentów, a także kultywowanie lokalnych tradycji  
i obyczajów. Działanie tego klastra służy również poprawie wizerunku Podkarpacia 
jako regionu atrakcyjnego turystycznie i posiadającego własną specyfikę. W spisie 
Ministerstwa Rolnictwa figuruje już ponad 100 podkarpackich potraw i wyrobów, 
co daje województwu podkarpackiemu trzecie miejsce (tuż po województwach 
śląskim i pomorskim)12. Najwięcej smaków regionalnych pochodzi z powiatu rze-
szowskiego (17), w następnej kolejności są powiaty: łańcucki (13), dębicki (12), 
ropczycko-sędziszowski (10) oraz mielecki (8).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Innowacyjne struktury integracyjne, jakimi są klastry, stymulują rozwój go-
spodarki nie tylko poprzez wsparcie już istniejących podmiotów, ale również po-
przez tworzenie optymalnych warunków do powstawania nowych firm. Powstające 
młode przedsiębiorstwa często są bardzo wrażliwe na wahania koniunktury – więk-
szość z nich ogłasza upadłość w ciągu dwóch pierwszych lat swojej działalności, 
jednocześnie są uzależnione od innych podmiotów (np. dostawców). Udział mło-
dych firm w strukturze klastrowej pozwala im nabyć doświadczenia, rozwinąć swój 
potencjał i zmierzyć się z konkurencyjnym rynkiem.  
 Klastry odgrywają szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowa-
cyjności gospodarki. Ponadto dzięki swojej często znaczącej sile przebicia są  
w stanie oddziaływać na kształt prawa gospodarczego, instytucjonalno-formalne 
ramy funkcjonowania gospodarki, mogą być stymulatorem wielu korzystnych 
zmian, zwłaszcza w kierunku konkurencyjności na poziomie globalnym. 

                                                 
11  Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, 

PARP, Warszawa 2011, s. 126. 
12  Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry, 

http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Strony/Kierunki-rozwoju-Wojew%C3%B3dztwa-
Podkarpackiego-w-oparciu-o-klastry.aspx [on-line] (10.01.2012). 
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MEANING INNOVATIVE STRUCTURES OF INTEGRATION  
FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy 
serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Greater performance 
efficiency in companies, higher levels of innovation and increased entrepreneurial activ-
ity in the region are among the benefits accruing from the existence of a cluster here.  
A properly managed cluster is also guarantee for creation of new jobs. The development 
of integrative linkages is hinged on a multi-faceted support from the local environment. 
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ZNACZENIE WOLNYCH I OTWARTYCH STANDARDÓW  
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 W niniejszym artykule chcielibyśmy przeanalizować wpływ wolnych i otwar-
tych standardów na gospodarkę elektroniczną. Nasze rozważania przeprowadzimy, 
przedstawiając różne technologie, których stosowanie, choć czasami wydaje się 
głęboko uzasadnione, powoduje znaczące ograniczenie działania zasad wolnego 
rynku czy konkurencji, nie niosiąc z sobą jednocześnie istotnych zalet dla ogółu 
gospodarki. W trakcie tego rozważania podamy też konkretne przykłady, w których 
zastosowanie otwartych standardów okazało się bardziej korzystne lub wykorzysta-
nie zamkniętych rozwiązań miało negatywne skutki dla rozwoju ekonomicznego. 
Przedstawiony problem jest bardzo podobny do sytuacji opisanych przez profesora 
L. Lessiga1, przy czym w tym przypadku jego wpływ na gospodarkę ma dużo więk-
szy zakres. 
 
 
1. Rozwiązania technologiczne 
 
 Zaprezentowany opis nie stanowi, choćby ze względu na ograniczone miejsce, 
wyczerpującego opracowania stosowanych technologii, jednak powinien być dość 
reprezentatywny ze względu na stosowane obecnie rozwiązania techniczne oraz 
prawne. 

                                                 
1 L. Lessig, Free Culture – How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down 

Culture and Control Creativity, 2004. 
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2. Cyfrowe zarządzanie prawami 
 
 Technologie znane jako DRM (Digital rights management) to właściwie spory 
zestaw różnych rozwiązań, które w pierwotnym swym założeniu miały służyć do 
ochrony praw autorskich2. Nie będziemy zajmować się w tym miejscu sensowno-
ścią takiego rozwiązania ani rozważać, czyje prawa ono chroni. Opiszemy jedynie 
krótko samą technologię, podając problemy związane z jej stosowaniem (w więk-
szości zupełnie niezwiązane z prawem autorskim). 
 Ogólna idea wspomnianych technologii jest następująca: publikowana treść 
jest najczęściej szyfrowana z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej i w celu 
zwiększenia wydajności przetwarzania – symetrycznej3 (zazwyczaj są to algorytmy 
RSA i AES4), tak by mogło ją odczytać jedynie odpowiednie licencjonowane urzą-
dzenie lub oprogramowanie posiadające klucz deszyfrujący. Już na pierwszy rzut 
oka widać następujące problemy: 

 do odtworzenia danej treści potrzebna jest nie tylko licencja na nią, ale tak-
że odpowiednie urządzenie lub oprogramowanie (często ograniczone do 
jednego systemu operacyjnego!), wymaganie to nie jest uzasadnione tech-
nologicznie; 

 producent nowego sprzętu lub oprogramowania musi uzyskać odpowiednią 
licencję, działania takie mogą służyć w przyszłości do ograniczenia konku-
rencyjności rynku; 

 producent oprogramowania musi często wnieść stosowną opłatę, zatem nie 
będzie w stanie udostępnić swojego produktu za darmo (chyba że wyko-
rzystuje ono do działania inne, licencjonowane oprogramowanie, co jednak 
w żadnym stopniu nie rozwiązuje pierwotnego problemu). 

 Poza wyżej wymienionymi problemami istnieje wiele innych, już nie tak 
oczywistych ani widocznych bez dokładnej analizy: 

 treść może być traktowana jako usługa (tak w Polsce są klasyfikowane 
książki w formie elektronicznej – kupujemy licencję na dostęp do książki,  
a nie samą książkę, co pociąga za sobą m.in. obłożenie podatkiem VAT  
w wysokości 23%)5; 

 jeżeli producent licencjonowanego sprzętu lub oprogramowania złamie za-
sady ustanowione przez organizację zarządzającą certyfikacją, na przykład 
poprzez publikację własnego klucza, to przyszłe utwory publikowane za 

                                                 
2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU nr. 24, 

poz. 83, z pózn. zm. 
3 M. Kutyłowski, W. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania syste-

mów komputerowych, 1999. 
4 W. Stallings, Network security essentials, applications and standards, 2007. 
5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr. 54, poz. 535, 

z pózn. zm., art. 8 ust. 1. 
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pomocą danej technologii mogą nie działać na jego sprzęcie, także na tym 
wyprodukowanym wcześniej i będącym już w posiadaniu użytkownika 
końcowego; 

 w każdym utworze (np. zabezpieczonym filmie na DVD), sprzęcie czy 
oprogramowaniu uiszczamy opłatę za opisywaną technologię. 

 Zdawać by się mogło, że pomimo powyższych problemów korzyści płynące 
ze stosowania DRM przewyższają niedogodności tą technologią wywołane. Jednak 
po chwili zastanowienia dochodzimy do wniosku, że jedynymi beneficjentami są  
w tym przypadku firmy oferujące rozwiązania DRM. Żadne z proponowanych za-
bezpieczeń (przynajmniej tych szeroko stosowanych) nie przetrwało próby czasu,  
a często zostało złamane jeszcze przed oficjalną premierą6. I choć często powoduje 
ono niepotrzebne problemy legalnych użytkowników końcowych (np. ustawienie 
regionu w czytniku DVD), to nie stanowi żadnej ochrony przed osobami o więk-
szym doświadczeniu, w szczególności przed zorganizowanymi grupami „piratów”. 
Obchodzenie tego typu zabezpieczeń jest oczywiście w wielu krajach nielegalne, 
ale samo nieautoryzowane kopiowanie niezabezpieczonej treści także jest nielegal-
ne, więc nie widać tu poprawy. 
 Nie uważamy (cytując B. Schneiera „Posiadając cyfrowy plik [...] można zro-
bić tyle jego kopii, ile się tylko chce [...]. To jest naturalne prawo cyfrowego świata 
[...]. Przemysł rozrywkowy usiłuje użyć technologii przeciw temu prawu. Chcą 
praktycznego sposobu na wystarczające utrudnienie kopiowania, by zachować ist-
niejący model biznesowy. Ale są skazani na porażkę”7), że implementacja DRM 
jest absolutnie niemożliwa, jednak do pełnego działania tego typu technologii nale-
żałoby zrezygnować z takich „przywilejów”, jak wolny rynek, czy nawet wolność 
słowa, bo choć obecnie nie jest możliwa na dużą skalę powtórka z historii powsta-
nia Hollywood (warto w tym miejscu wspomnieć, że rozkwit Hollywood jako cen-
trum filmowego był w dużej mierze spowodowany chęcią ucieczki przed słonymi 
opłatami licencyjnymi za patenty wykorzystywane w produkcji filmów), to takie 
przyzwolenie na utratę wolności wydaje się bardzo mało prawdopodobne.  
 Nie oznacza to jednak wcale, że takie próby nie są podejmowane, jako przy-
kład można tu podać DMCA – Digital Millennium Copyright Act8, które odbiera 
obywatelom właśnie część ich wolności (można na przykład złamać prawo poprzez 
skopiowanie utworu, do którego mamy pełne prawa autorskie). Nie oznacza to 

                                                 
6 A. Patrizio, Why the DVD Hack Was a Cinch, Wired, 1999.02.11, 

www.wired.com/science/discoveries/news/1999/11/32263. 
7 B. Schneier, The Futility of Digital Copy Prevention, CRYPTO-GRAM, May 15, 2001 

http://cryptome.org/futile-cp.htm 
8 Digital Millennium Copyright Act, H.R.2281, 1997. 
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także braku działań mających na celu uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczeń 
DRM9. 
 Na koniec warto wspomnieć, że istnieją alternatywne technologie, takie jak 
watermarking10, które choć nie zabezpieczają przed samym kopiowaniem, to umoż-
liwiają często ustalenie sprawcy, nie powodując dodatkowych problemów charakte-
rystycznych dla DRM. Nie umożliwiają one jednak dodatkowej kontroli, takiej jak 
np. ograniczenie dozwolonej liczby wyświetleń książki w formacie elektronicznym, 
czyli w praktyce kontroli istotnie pełniejszej, niż miało to miejsce przed powsta-
niem sieci Internet. 
 
 
3. Wpływ otwartości kodu na bezpieczeństwo kryptografii 
 
 Przy projektowaniu bezpiecznych systemów jedną z podstawowych maksym 
jest zasada Kerckhoffsa11 – system kryptograficzny musi być bezpieczny przy zało-
żeniu, że wszystkie szczegóły jego budowy są powszechnie znane, a jedynym se-
kretem jest klucz. Mogłoby się wydawać, że zachowanie opisu implementacji  
w tajemnicy zwiększa bezpieczeństwo, bo przecież żeby złamać zabezpieczenie, 
trzeba wiedzieć, jak ono działa. W niektórych przypadkach korzyści mogą przewa-
żyć nad wadami, jednak należy pamiętać, że udostępnienie szczegółów budowy 
pozwala większej liczbie zainteresowanych na szukanie luk w bezpieczeństwie, 
również tym osobom, które nie mają środków na przeprowadzenie kosztownego 
procesu reverse engineering. Takie osoby często nie mają motywacji do skrytego 
wykorzystywania odkrytych luk, a wręcz przeciwnie – zgłaszają ich odkrycie, przy-
czyniając się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Konieczność zapewnienia 
pełnej dokumentacji budowy systemu utrudnia kiepskim rozwiązaniom przetrwanie 
na rynku. 
 Z drugiej strony, jeżeli ktoś odkryje lukę w zamkniętym produkcie, to może 
jej nie ujawnić choćby ze strachu przed procesem sądowym (były już takie przy-
padki). Wcale nie musi go to jednak powstrzymać przed ujawnieniem takiej infor-
macji osobom zainteresowanym, np. włamaniem do systemu – można odnieść wy-
mierne korzyści, a fakt zaistnienia takiej współpracy jest zwykle trudny do udo-
wodnienia. 
 
  

                                                 
9 J. Billington, Statement of the Librarian of Congress Relating to Section 1201 Rulemak-

ing, 2010. 
10 I. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fridrich, T. Kalker, Digital Watermarking and Steganog-

raphy, 2007. 
11 B. Schneier, Applied Cryptography, 1996. 
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4. Otwartość kodu 
 
 Kolejną kwestią jest zatem dostępność kodu źródłowego. Sprawa ta często 
wywołuje wiele emocji, głównie wśród przeciwników takiego rozwiązania. Głów-
nym argumentem jest najczęściej brak zabezpieczenia przed nieuprawnionym ko-
piowaniem. Wbrew jednak opinii takich osób problem piractwa bardzo rzadko do-
tyczy kodu źródłowego, a dużo częściej gotowych aplikacji i często właśnie brak 
otwartości kodu, w przypadku nieuprawnionego jego wykorzystania, uniemożliwia 
sprawdzenie, czy czyjeś prawa nie zostały naruszone. 
 Inną niewątpliwą przewagą posiadania kodu źródłowego nad wersją skompi-
lowaną są większe możliwości testowania. Oczywiście większość użytkowników 
nigdy nie zajrzy do udostępnionego kodu, ale znajdą się tacy, którzy zgłoszą błędy 
lub prześlą ulepszenia aplikacji autorowi, by mógł on je włączyć do następnej wer-
sji. Z kolei brak otwartości kodu powoduje, że kolejne pokolenia programistów, 
zamiast ulepszać dotychczasowy dorobek, cały czas na nowo wynajdują koło. 
 Brak dostępu do kodu źródłowego oznacza także istotne ograniczenie zasady 
wolnej konkurencji12, gdyż podmiot zamawiający po okresie określonym w pier-
wotnej umowie jest praktycznie skazany na wybór tego samego dostawcy w celu 
dalszego utrzymania systemu pomimo tego, że poniósł wcześniej wszystkie koszty 
związane z jego powstaniem. W nowych zamówieniach coraz częściej umieszcza 
się wymóg przekazania całości kodu źródłowego zamawiającemu (nie potrzebuje 
on przejmować praw autorskich13, wystarczy mu zwykle licencja na ulepszanie  
i modyfikację – w takim przypadku kod nie może być przekazany dalej inaczej niż 
podwykonawcy, w celu dalszego świadczenia wsparcia). Problem ten występuje 
także w przypadku ogólnodostępnych systemów, czyli takich, które nie powstały na 
zamówienie, a producent zadecyduje, że przestaje wspierać dany produkt. Jest to 
szczególnie dotkliwe dla systemów zależnych, pracujących na przykład pod kontro-
lą danego systemu operacyjnego, w których trzeba czasami wymieniać niektóre 
elementy sprzętowe. W wielu krajach nie jest zatem możliwe, w zgodzie z prawem, 
oferowanie wsparcia dla systemów, dla których nie oferuje go już producent. 
 Sama otwartość kodu nie jest gwarancją, że nie czyhają w nim niepożądane, 
trudne do spostrzeżenia pułapki. Od lat organizowane są konkursy tworzenia takie-
go kodu, który nie dość że przejawia niepożądane, niebezpieczne dla użytkownika 
działanie, to jeszcze jest lepiej oceniany, jeśli14: 

 jest zwięzły i wydaje się łatwy do przeczytania; 

                                                 
12 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU nr 50, 

poz. 331. 
13 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim… 
14 underhanded.xcott.com 
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 nie wzbudza dodatkowych podejrzeń przy czytaniu w środowisku oznacza-
jącym elementy składni różnymi kolorami (syntax coloring); 

 jego niepożądane działanie jest aktywne w każdym środowisku (a nie np. 
tylko na konkretnym rodzaju architektury procesora); 

 niepożądane działanie można, po jego odkryciu, wyjaśnić jako niewinny 
błąd początkującego programisty. 

 Wprawdzie ostatnie zadanie było dość niewinne (napisać program zarządzania 
bagażem dla linii lotniczej, który może wysyłać bagaż na niewłaściwe lotnisko, jeśli 
komentarz wpisany przez pracownika będzie spełniał szczególne warunki), ale  
w przeszłości pojawiały się też np. implementacje algorytmów szyfrujących, które 
na różne sposoby dopuszczały do ujawnienia klucza bądź zawierały trudne do spo-
strzeżenia „usterki” umożliwiające rozszyfrowanie przesyłanego tekstu.  
 Przykładem systemu DRM, uważanego przez producenta za „niemożliwy do 
złamania”, a którego złamanie okazało się trywialne po odkryciu sposobu działania, 
było szyfrowanie czcionek PostScript Type 1 firmy Adobe. Zostało ono wprowa-
dzone w 1984 roku i prawie natychmiast złamane – Adobe wykorzystywało jedynie 
środki prawne, by wymusić licencjonowanie technologii. W końcu, po wprowadze-
niu formatu TrueType w 1991 roku, sama firma Adobe opublikowała informację, 
jak złamać swoje szyfrowanie (wystarczy rozkaz: ,,1183615869 internaldict be-
gin”)15.  
 Warto zauważyć, że problemy związane z utrzymywaniem pewnych informa-
cji w tajemnicy są szkodliwe nie tylko w przypadku przestrzeni wirtualnej. Przy-
kładem luki w bezpieczeństwie, z którą mamy do czynienia na co dzień, często nie 
zdając sobie z tego sprawy, jest brak odporności powszechnie używanych zamków 
do drzwi na tzw. key bumping. Do otwarcia nawet dobrej jakości zamka wystarczy 
czasami specjalnie przygotowany klucz (możliwy do wytworzenia za pomocą do-
wolnego klucza pasującego do danego typu zamka i zwykłego pilnika) oraz gumo-
wy młotek. Samo otwarcie zamka jest tak szybkie jak otwieranie go właściwym 
kluczem i jeśli nawet zostawia na zamku ślady, to są one bardzo trudne do wykry-
cia16. Co gorsza, im lepszy zamek i im lepiej są do siebie dopasowane jego mecha-
niczne elementy, tym łatwiej atak przeprowadzić. Oczywiście istnieją konstrukcje 
zamka całkowicie niewrażliwe na próby otwarcia w taki sposób17; opisywany atak 
jest znany od ponad osiemdziesięciu lat18. Jednak dopiero spopularyzowanie pro-
blemu rozpoczęło proces upowszechnienia takich zamków na rynku.  
 
  

                                                 
15 Adobe Type 1 Font Format partners.adobe.com/public/developer/en/font/T1_SPEC.PDF. 
16 B. Wels, R. Gonggrijp, Bumping locks, 2005. 
17 G. Pulford, High Security Mechanical Locks – An Encyclopaedic Reference, 2007. 
18 H.R. Simpson, Lock Device, US Patent 1667223, 1928. 
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5. Inne problemy związane z zamkniętymi standardami 
 
 Problem otwartości dotyczy oczywiście nie tylko kodu, ale także formatu 
zapisu plików. Niektóre z tych formatów, bądź ich istotne części, zostały opatento-
wane, jak na przykład GIF19. Inne przykłady to niektóre formaty wideo, które są 
albo chronione patentami, albo ograniczone licencją np. do konkretnego systemu 
(np. ASF). Ograniczenia takie są często wyrokiem śmierci dla aplikacji, które autor 
chciałby udostępnić za darmo. 
 Warto podać przykład innego zamkniętego protokołu, który przez wiele lat 
zmuszał prawie wszystkie firmy działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
do posiadania licencji na system operacyjny konkretnego producenta. Chodzi 
oczywiście o Zakład Ubezpieczeń Społecznych i oferowany przez niego „za dar-
mo” program do rozliczeń. Jako powód takiego rozwiązania podawano bezpieczeń-
stwo (rozumiane przez tajność) protokołu, który jak się okazało, można w bardzo 
prosty sposób zaimplementować, wykorzystując otwarte i wolne oprogramowa-
nie20. Co prawda po pięciu latach procesu (24 czerwca 2007 roku) sąd nakazał ofi-
cjalne odtajnienie specyfikacji, jednak nadal większość firm jest w praktyce zmu-
szona do używania pierwotnej wersji, gdyż ZUS nie wspiera alternatywnego opro-
gramowania, całą odpowiedzialność przenosząc na użytkownika21. 
 Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o próbach wymuszenia uznawania 
patentów na „idee” typu „podwójne kliknięcie” czy proste formaty danych22. Dzia-
łanie takie może spowodować, że prawie każdy program naruszałby wiele różnych 
patentów i nawet gdyby twórca poświęcił całe swoje życie na przeglądanie baz 
patentowych, to zarówno ze względu na liczbę już wydanych patentów, jak i na 
dużą swobodę w języku opisu nie byłby w stanie sprawdzić, jakie patenty narusza 
jego produkt. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Właściwie w każdym analizowanym przypadku widać pewną przewagę roz-
wiązań otwartych i wolnych nad pozostałymi. Warto zauważyć, że wolność i otwar-
tość sama w sobie nie narusza i nie skłania do naruszania prawa autorskiego, a je-

                                                 
19 T. Welch, High speed data compression and decompression apparatus and method, US 

Patent 4558302, 1985. 
20 www.openssl.org 
21 P. Przybylski, Stanowisko ZUS na temat możliwości przekazywania dokumentów ubez-

pieczeniowych z wykorzystaniem alternatywnych do programu Płatnik programów interfejsowych 
wytworzonych przez dowolnego producenta, Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
2007. 

22 www.nosoftwarepatents.org 
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dynym bezpośrednim skutkiem jest promowanie lepszych, bardziej efektywnych 
rozwiązań i wzrost konkurencyjności, co powinno bezpośrednio przełożyć się na 
wzrost gospodarczy. W sytuacji takiej produkt gorszej jakości ma mniejsze szanse 
na przetrwanie, bo można ocenić nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także sposób 
działania. Oczywiście otwartość skutkowałaby zmniejszeniem dochodów nielicz-
nych firm, czerpiących bezpośrednie korzyści z dostarczania pewnych technologii 
(m.in. DRM), jednak stanowią one jedynie niewielki margines rynku. 
 Jako przykład na zakończenie można podać tendencję widoczną coraz bardziej 
na polskim rynku książek w formie elektronicznej, gdzie kolejne sklepy i wydaw-
nictwa odchodzą od zabezpieczeń typu DRM na rzecz watermarkingu, notując 
jednocześnie wzrost sprzedaży. Co ciekawe, podobna zasada dotyczy także książek 
dostępnych zupełnie za darmo w Internecie, takich jak np. Handbook of Applied 
Cryptography A.J. Menezesa, P.C. Oorschota i S.A. Vanstone'a czy Thinking in 
Java B. Eckela.  
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Summary 
 
 This article analyses the impact of free and open standards on digital economy. 
We present several technologies, and specific examples of cases where the application 
of open standards has proven more advantageous or where using closed standards had 
negative consequences for economic development. It is worth noting that freedom and 
openness do not by themselves lead to violations of any copyright laws, and their direct 
consequence is the promotion of better, more efficient, more competitive solutions, 
which in turn should positively influence economic growth. 
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WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rewolucja społecznościowa w Internecie ma zarówno oddanych zwolenni-
ków, jak i zagorzałych przeciwników. Dyskusje i rozbieżności dotyczyć mogą bar-
dzo wielu kwestii. Spierać można się np. co do tego, czy mamy do czynienia z re-
wolucją, czy może ewolucyjnym przejściem do kolejnego etapu rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego; ile nowości niosą w sobie nowe media; czy media społeczno-
ściowe stanowią krok w przód, dający nowe możliwości marketerom, czy może 
krok w tył, utrudniający im działania; czy marketing w mediach społecznościowych 
to marketing oparty na kreatywnych rozwiązaniach, czy wręcz przeciwnie – marke-
ting bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prymitywny. 
 Bez względu na to jak, postrzegane są media społecznościowe i do której  
z wyżej wymienionych grup się należy, przyznać trzeba, że w social media tkwi 
ogromny potencjał. To, co obserwujemy i obserwowaliśmy do tej pory, zjawiska, 
których jesteśmy świadkami, mogą stanowić zaledwie wstęp do prawdziwej rewo-
lucji, która nas dopiero czeka. Rewolucji, która stanowić będzie prawdziwe funda-
menty funkcjonowania gospodarki globalnej komunikacji1. 
 Nie ulega wątpliwości, że tradycyjne modele biznesu firm wykorzystujących 
Internet w swej działalności mogą się już dzisiaj niekiedy wydawać trochę przesta-
rzałe, nie do końca odpowiadając oczekiwaniom zwłaszcza młodych, otwartych na 
nowości i zmiany klientów internautów. Firmy zdają się dostrzegać ten problem, 

                                                 
1  B. Gregor, M. Stawiszyński, Od e-commerce do social commerce – zmiany zachodzące  

w handlu elektronicznym i Internecie a e-klienci (trendy i wyzwania), „Handel Wewnętrzny” 
2011, 9/10, s. 209–214. 
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adaptować i testować nowe rozwiązania oraz szukać potencjalnych klientów tam, 
gdzie można ich bez problemu znaleźć, a więc w różnego rodzaju serwisach spo-
łecznościowych. Tego typu serwisy zdobywają popularność niezależnie od szeroko-
ści geograficznej, wieku, płci czy koloru skóry ich użytkowników. Oczywiście 
najbardziej otwarte na tego rodzaju nowości są osoby bardzo młode. Zdaniem Ip-
sos, trzy czwarte amerykańskich nastolatków korzysta z Facebooka. Odsetek ten 
sięga aż 86% wśród osób w wieku poniżej 17 lat. Poza tą grupą z mediów społecz-
nościowych korzystają najchętniej osoby w wieku 18–33 lat. W samych tylko Sta-
nach Zjednoczonych czyni tak blisko 83% respondentów z tej grupy wiekowej. 
Stopień popularności mediów społecznościowych spada wraz z wiekiem internau-
tów. Jednakże charakterystyczne jest to, iż w tych „starszych” grupach wiekowych 
na przestrzeni lat 2008–2010 nastąpił największy przyrost użytkowników social 
media. Na przykład odsetek Amerykanów korzystających z tego rodzaju rozwiązań 
wśród osób w wieku 45–55 lat wzrósł w latach 2008–2011 z 9% do 43%, a w gru-
pie 55–64 lat z 9% do 43%2. 
 Charakterystyczne jest także to, iż wyraźnie rośnie również stopień „uzależ-
nienia” internautów od serwisów społecznościowych, mierzony częstotliwością ich 
odwiedzania. Jeszcze w 2009 roku 18% amerykańskich internautów posiadających 
swoje profile w tego typu serwisach przyznawało się, że odwiedza serwisy społecz-
nościowe kilka razy dziennie. W 2010 roku czynił tak już co trzeci badany (30%)3. 
 Warto odnotować również to, iż w 2010 roku co trzeci mieszkaniec Unii Eu-
ropejskiej umieszczał posty w serwisach społecznościowych lub korzystał z komu-
nikatorów internetowych. Należy podkreślić, iż w Polsce tego typu działania były 
jeszcze bardziej popularne. Czyniło tak czterech na dziesięciu dorosłych internau-
tów4. 
 Wydaje się słuszne twierdzenie, że światowe przedsiębiorstwa dostrzegły już 
potencjał tkwiący w mediach społecznościowych. Ocenia się, że osiem na dziesięć 
firm amerykańskich zatrudniających ponad 100 pracowników wykorzystuje media 
społecznościowe dla realizacji celów marketingowych5. Co stanowi blisko stupro-
centowy wzrost w porównaniu z rokiem 2008. Amerykańscy marketerzy najaktyw-
niejsi są na Facebooku (36% badanych firm określiło swą aktywność na minimum 
siedem w dziesięciostopniowej skali) i Linkedin (33%). Mniejszą popularnością 
cieszy się Twitter (15%)6. 
 Rosną również wydatki przedsiębiorstw przeznaczane na reklamę w mediach 
społecznościowych. eMarketer szacuje, że w 2012 roku osiągną one w samych 
                                                 

2  Generations 2010, Pew Internet & the American Life Project, December 16, 2010. 
3  The Social Habit – Frequent Social Networks, Edison Research and Arbitron, June 17, 

2010. 
4  Eurostat, October, 2011. 
5  eMarketer, November, 2010. 
6  2011 New Year Outlook Report, RSW/US, December 28, 2010. 
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tylko Stanach Zjednoczonych poziom 3,93 mld USD, co stanowi podwojenie kwot 
wydanych w roku 20107. 
 Zaobserwować można także, iż otwarcie firmy na nowe możliwości oferowa-
ne przez social media zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Okazuje 
się, że w skali całego świata media społecznościowe najchętniej wykorzystują firmy 
edukacyjne. Czyni tak blisko trzy czwarte z nich (72%). Na drugim miejscu jest 
sektor komunikacyjny (71%), a na trzecim i czwartym są usługi (66%) oraz sprze-
daż (64%). Potencjału social media nie dostrzegli jeszcze za to przedstawiciele 
wielu firm działających w sektorze energetycznym (32%)8. Charakterystyczne jest 
także to, że potencjał mediów społecznościowych w większym stopniu wykorzystu-
ją firmy działające dłużej na rynku. Według JBrief Inc. social media zostały w pełni 
zintegrowane z modelami biznesowymi blisko trzech czwartych amerykańskich 
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku powyżej dwóch lat9. 
 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, ciekawe wydaje się poznanie, jak 
zmiany wywołane przez media społecznościowe postrzegane są przez polskie 
przedsiębiorstwa i przez nie wykorzystywane. W niniejszym artykule przedstawio-
na zostanie część wyników badań sondażowych będących składową większego 
projektu, który mamy zamiar zrealizować w najbliższym czasie, pokazujących ob-
szary, w których media społecznościowe wpływają na funkcjonowanie współcze-
snych przedsiębiorstw. 
 
 
1. Metodyka badań 
 
 Problemem badawczym było zidentyfikowanie zakresu i sposobów wykorzy-
stania mediów społecznościowych w polskich przedsiębiorstwach. Tak sformuło-
wany problem badawczy rozpisano na dwa główne cele badań. Pierwszy z nich 
dotyczył poznania podstawowych sposobów, za pomocą których przedsiębiorstwa 
wykorzystują media społecznościowe w prowadzonej przez siebie komercyjnej 
działalności. Drugi stanowił próbę poznania zwyczajów pracowników związanych  
z korzystaniem z serwisów społecznościowych podczas godzin pracy. 
 Sformułowano główną, ogólną hipotezę badawczą mówiącą, iż polskie firmy 
w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują media społecznościowe w celach 
komercyjnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością. Oznacza to na 
przykład, że większość z nich nie ma jeszcze profilu firmowego na Facebooku, nie 

                                                 
7  eMarketer, January, 2011. 
8  The New Conversation, Taking Social Media from Talk to Action, SAS, Harvard Busi-

ness Review, October 27, 2010. 
9  The State of Social Media for Business, SmartBrief Inc., November 3, 2010. 
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dostrzega możliwości związanych z social commerce czy social shopping10,  
w ograniczonym zakresie stosuje narzędzia charakterystyczne dla marketingu me-
diów społecznościowych (social media marketing)11 itp. Tego rodzaju czynniki 
zostały szczegółowo rozpisane i zawarte w postaci poddanych weryfikacji hipotez 
szczegółowych. Ze względu na ograniczenia stawiane przed autorami artykułów nie 
zostaną one w tym miejscu przytoczone. 
 Z uwagi na czynniki czasowo-kosztowe badania wstępne ograniczono do 
przebadania przedsiębiorstw pod kątem wykorzystywania najpopularniejszego  
z serwisów społecznościowych w Polsce, tj. Facebooka12. 
 W grudniu 2011 roku przeprowadzono badania pilotażowe na próbie czterna-
stu respondentów. Po skorygowaniu pewnych drobnych nieścisłości, jakie zawierał 
instrument pomiarowy (kwestionariusz ankietowy), przygotowano i przeprowadzo-
no badania wstępne na ograniczonej przestrzennie próbie. Wyniki tych badań 
przedstawia niniejszy artykuł. Badania ankietowe (ankieta bezpośrednia) przepro-
wadzono w styczniu 2012 roku. Dobór próby miał charakter przypadkowy. Próbę 
badawczą stanowiły firmy działające w województwie łódzkim. Jednostką badania 
byli pracownicy reprezentujący dobrane do próby przedsiębiorstwa. Starano się, by 
respondentami byli pracownicy zatrudnieni w działach marketingu/sprzedaży po-
szczególnych przedsiębiorstw. Ostatecznie w badaniach wzięło udział sześćdziesię-
ciu jeden respondentów. Jednak z uwagi na błędy, jakie pojawiły się w dwóch 
przypadkach, kwestionariusze te nie mogły zostać uwzględnione przy opracowy-
waniu wyników badań. Stąd też analizie poddano wypowiedzi pięćdziesięciu dzie-
więciu respondentów. 
 Raz jeszcze nadmienić należy, iż prezentowane dalej wyniki dotyczą badań 
sondażowych firm z regionu łódzkiego. Badania te w 2012 roku zostaną rozbudo-
wane i przeprowadzone w większej skali. 
 
 
  

                                                 
10  Zob. B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce wobec wyzwań mediów społecznościo-

wych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011, s. 127–135. 
11  Zob. B. Gregor, M. Gasińska, Portale społecznościowe jako kanał komunikacji marke-

tingowej, w: Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i glo-
balnej, red. A. Pabian, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Czę-
stochowa 2011, s. 80–92. 

12  Według badań Megapanel PBI/Gemius z października 2011 roku, Facebook jest na pią-
tym miejscu w Polsce pod wzglądem liczby użytkowników i zasięgu miesięcznego. Za: A. Ozi-
mek, Wyniki Megapanel PBI/Gemius za październik 2011, „Internet Standard”, styczeń 2012, 
http://www.internetstandard.pl/news/378779/Wyniki.Megapanel.PBI.Gemius.za.pazdziernik.2011.
html (4.01.2012). 
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2. Wyniki badań 
 
 Jak wspomniano wcześniej, ostatecznej analizie poddano pięćdziesiąt dzie-
więć przedsiębiorstw. Zdecydowana większość z nich działa na rynku krajowym 
(44%) lub międzynarodowym (również 44%). Najliczniejszą grupę, blisko połowę 
przebadanych firm, stanowiły przedsiębiorstwa duże, zatrudniające ponad stu pra-
cowników. Firmy reprezentowały bardzo różne branże, poczynając od IT, a na 
branży odzieżowej czy farmaceutycznej kończąc. 
 Z kolei zdecydowana większość respondentów, którzy w imieniu swych 
przedsiębiorstw udzielali odpowiedzi, to osoby z wykształceniem wyższym (94%). 
W badaniu uczestniczyli głównie ludzie młodzi. Najliczniejszą grupę, ponad poło-
wę badanych, stanowili pracownicy w wieku 21–30 lat, co trzeci respondent miał 
31–40 lat. Sześć na dziesięć osób to kobiety. Trzy czwarte respondentów zajmuje  
w swych firmach stanowisko menedżera lub specjalisty. 
 Pierwsza grupa pytań, która znalazła się w kwestionariuszu, dotyczyła ogólnie 
rzecz biorąc, korzystania z serwisów społecznościowych przez respondentów. Oka-
zało się, że jedna czwarta osób poddanych badaniom nie korzysta z żadnego serwi-
su społecznościowego. Najczęściej wskazywanym powodem takiego stanu rzeczy 
był brak czasu. Powód ten wskazywała blisko połowa badanych. Co czwarty re-
spondent z tej grupy przyznał się, iż nie korzysta z serwisów społecznościowych, 
gdyż nie jest nimi zainteresowany. Trzecim najczęściej wymienianym powodem 
były obawy o utratę prywatności. 
 Najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi wśród respondentów były 
YouTube i Facebook. Z serwisów tych korzysta dziewięciu na dziesięciu badanych. 
Na trzecim miejscu uplasował się Google Plus, którego wykorzystuje co trzeci re-
spondent. Jak widać, są to głównie serwisy nastawione na rozrywkę. Serwisy  
o biznesowym charakterze cieszyły się znacznie mniejszą popularnością. I tak,  
z LinkedIn korzystał mniej więcej co piąty badany, a z Goldenline co dziesiąty. 
Wyniki te mają swe odzwierciedlenie, jeśli chodzi o powody, dla których respon-
denci korzystają z serwisów społecznościowych. Otóż najczęstszym z nich jest 
utrzymywanie kontaktu z rodziną i znajomymi. Powód ten wskazało blisko trzy 
czwarte badanych. Wśród innych ważnych powodów ponad połowa badanych 
wskazywała na możliwość odnalezienia dawnych znajomych, utrzymywanie kon-
taktów z partnerami biznesowymi i promowanie swojej firmy. Co ciekawe, nikt  
z badanych nie dokonał nigdy żadnego zakupu w portalu społecznościowym (lub za 
jego pośrednictwem). 
 Druga grupa pytań dotyczyła wykorzystywania przez badanych serwisu spo-
łecznościowego Facebook. Okazało się, że aż ośmiu na dziesięciu respondentów 
posiada swój profil na Facebooku rok i dłużej. Są to osoby aktywnie korzystające  
z tego serwisu. Co trzeci z badanych posiada tam ponad dwustu znajomych. Spo-
śród funkcjonalności, jakie oferuje Facebook, respondenci najchętniej korzystają  
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z tych związanych z komunikacją, dodawaniem postów i komentarzy (czat, wiado-
mości, zdjęcia, tablica). Co ciekawe, nikt nie przyznał się do grania w gry dostępne 
na Facebooku. Aczkolwiek serwis ten wykorzystywany jest jednak głównie w ce-
lach towarzyskich, a nie biznesowych. Dziewięciu na dziesięciu respondentów 
najczęściej kontaktuje się za jego pośrednictwem ze swoimi znajomymi. Zaledwie 
co czwarty z nich czyni tak w celu skontaktowania się z firmami i partnerami za-
wodowymi. 
 Trzecia grupa pytań dotyczyła wykorzystania Facebooka w przedsiębior-
stwach, w których zatrudnieni byli badani. 
 Okazało się, że co trzeci badany regularnie korzysta z wyżej wymienionego 
serwisu w pracy, a blisko połowa czyni tak sporadycznie. Sześć na dziesięć bada-
nych firm posiadało swój oficjalny profil na Facebooku. Co czwarty z responden-
tów przyznał się jednak, że nie należy do grona facebookowych fanów przedsię-
biorstwa, w którym pracuje. Interesujące jest również to, że trzy czwarte badanych 
uznało, że przełożeni z pracy powinni mieć całkowicie zablokowany dostęp do 
informacji, które pracownicy publikują na swych prywatnych profilach. Stanowisko 
to potwierdza również fakt, że podobny odsetek badanych przyznał się, że nie ma  
w swoich kontaktach na Facebooku przełożonych z pracy. Jednakże opory te doty-
czą jedynie szefów firm. Blisko dziewięciu na dziesięciu badanych nie ma nic prze-
ciwko temu, by w ich kontaktach na Facebooku znajdowali się inni znajomi z pracy. 
 Za obsługę firmowego profilu odpowiada najczęściej jedna osoba. Osiem na 
dziesięć przedsiębiorstw, które posiadają swój oficjalny profil na Facebooku, wyko-
rzystuje go do prezentacji firmy. Połowa firm utrzymuje za jego pośrednictwem 
kontakty z klientami, reklamuje i prezentuje swą ofertę. Zaledwie jedno przedsię-
biorstwo przyznało się, że wykorzystuje swój profil do sprzedaży oferowanych 
przez siebie produktów bądź usług. Co ciekawe, tylko jeden na dziesięciu respon-
dentów widzi możliwość i potrzebę wykorzystywania Facebooka w takim celu  
w przyszłości. 
 Wśród korzyści, jakie daje firmie obecność na Facebooku, najczęściej wymie-
niano możliwość dotarcia do szerokiego kręgu potencjalnych klientów. 
 Zaledwie co dziesiąte z badanych przedsiębiorstw posiada formalne regulacje 
dotyczące możliwości korzystania z Facebooka w godzinach pracy. Jednakże w co 
czwartym przedsiębiorstwie obowiązują pewne nieformalne uregulowana. Najlepiej 
ujęła to jedna z respondentek, stwierdzając, iż „nie jest to dobrze widziane”. W co 
trzeciej firmie ograniczono możliwość korzystania z Facebooka dla celów poza-
służbowych w godzinach pracy. W kilku przypadkach zablokowany został całkowi-
cie dostęp do Facebooka z komputerów znajdujących się w zakładzie pracy. 
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Podsumowanie 
 
 Wydaje się słuszne stwierdzenie, iż zainteresowanie internautów serwisami 
społecznościowymi nie jest krótkotrwałą modą, a co za tym idzie, warto, by firmy 
poważnie przyglądały się rozwojowi tego zjawiska i starały się w procesie tym 
uczestniczyć, wykorzystując nadarzające się szanse. Na przestrzeni najbliższych 
kliku lat ponad połowa amerykańskich internautów będzie korzystać z serwisów 
społecznościowych. Zdaniem eMarketera w 2013 roku użytkownikami Facebooka 
będzie sześciu na dziesięciu amerykańskich internautów, co stanowi blisko połowę 
(47,6%) tamtejszej populacji13. Dość istotne znaczenie dla rozwoju mediów spo-
łecznościowych i dalszego zdobywania przez nie popularności będzie mieć coraz 
powszechniejsza możliwość korzystania z nich za pomocą różnego rodzaju urzą-
dzeń mobilnych. Oznacza to stały, prawie nieograniczony dostęp np. do Facebooka. 
eMarketer przewiduje, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych z tego typu moż-
liwości korzystać będzie w 2015 roku aż 79 milionów osób, co stanowi wzrost  
o 103% w porównaniu z rokiem 201014. 
 Mimo że przeprowadzone badania mają charakter sondażowy, to na podstawie 
przytoczonych w artykule wyników można pokusić się o stwierdzenie, że choć na 
świecie firmy na coraz większą skalę wykorzystują media społecznościowe w swej 
codziennej działalności, to w Polsce w dalszym ciągu nie jest w tym zakresie najle-
piej. Facebook ciągle postrzegany jest jako serwis rozrywkowo-komunikacyjny. Co 
prawda jest grupa firm, które wykorzystują go w celach promocyjnych (głównie do 
zapoznania klientów lub potencjalnych klientów z firmą), to jednak niewiele przed-
siębiorstw dostrzega jego komercyjne możliwości dotyczące chociażby sprzedaży 
produktów czy usług, jakie oferują. 
 Prawdziwym wyzwaniem zdaje się dziś zmiana mentalności. Przedsiębiorstwa 
muszą zrozumieć, że w mediach społecznościowych nie wystarczy tylko być. Nale-
ży także, a może przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w życiu danej społecz-
ności. 
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Summary 
 
 The article presents results of research on the use of social media by Polish enter-
prises. Companies, around the world, use social media in their daily activities. In Po-
land, Facebook is still perceived as a service dedicated for entertainment and personal 
communication. Few companies see the commercial possibilities and applications for 
the sale of products or services they offer. 
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Wprowadzenie 
 
 Celem artykułu jest przedstawienie polityki Wspólnoty Europejskiej w sto-
sunku do rozwoju gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) i społeczeństwa infor-
macyjnego oraz osiągniętych przez nią rezultatów. Problematyka ta stała się nie-
zwykle istotna w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy gospodarka europejska 
zaczęła tracić konkurencyjność w stosunku do Stanów Zjednoczonych i krajów 
azjatyckich. Dlatego też pojawił się niezmiernie ambitny plan uczynienia z Europy 
najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, którego ważnym elementem 
była gospodarka oparta na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Artykuł składa 
się z trzech części. Pierwsza część pokazuje znaczenie, jakie technologie elektro-
niczne i komunikacyjne mają we współczesnej gospodarce, druga – najobszerniej-
sza – ewolucję wspólnotowej polityki w zakresie rozwoju gospodarki elektronicz-
nej, trzecia zaś dane empiryczne, które przedstawiają osiągnięte przez państwa 
europejskie rezultaty.  
 
 
1. Rola technologii ICT w rozwoju gospodarki 
 
 E-gospodarka jest określeniem opisującym wykorzystanie technologii ICT 
(Information and Communication Technologies) w procesach gospodarki rynkowej 
obejmujących produkcję, sprzedaż i dystrybucję. Technologie informacyjne odgry-
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wają coraz większą rolę w analizie wzrostu gospodarczego i rozwoju. Jednakże ich 
zmiany mogą również stać się źródłem wykluczenia w różnych obszarach gospo-
darki1. 
 Technologie informacyjne oparte są na technicznych więziach pomiędzy 
zmiennym środowiskiem biznesowym i społeczeństwem, które jest w coraz więk-
szym stopniu zmuszone do adaptowania się do zmian rynkowych. Ponieważ obec-
nie wymaga się coraz szybszej adaptacji przedsiębiorstw do zmian rynkowych, to 
również i społeczeństwo musi zwiększyć swoją elastyczność. To może podzielić 
społeczeństwo europejskie na mniejsze grupy ze stale powiększającymi się różni-
cami. Technologie informatyczne powiększają jeszcze heterogeniczny charakter 
rynku pracy – z jednej strony praca na odległość i praca czasowa mogą ułatwić 
adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, ale z drugiej – mogą zwięk-
szyć segmentację społeczną. 
 Rozkwit e-gospodarki związany jest ściśle ze zjawiskiem globalizacji oraz 
pomysłem wykorzystania do jej celów Internetu. Globalizacja dotknęła przede 
wszystkim elektronicznego handlu, usług i produkcji opartej na zaawansowanych 
technologiach. Systemy informatyczne, dzięki którym te przemiany były możliwe, 
można już dziś uznać za systemy strategiczne i przełomowe w osiąganiu przyszłych 
sukcesów gospodarczych. Gospodarka elektroniczna nieuchronnie wyeliminuje 
gospodarkę posługującą się papierowymi dokumentami. Jest to spowodowane 
względami ekonomicznymi, a od tych w zdrowej gospodarce rynkowej nie ma od-
wrotu2. 
 Gospodarka elektroniczna przenika również do tradycyjnych sektorów. Osta-
tecznie gospodarka tradycyjna i gospodarka elektroniczna będą musiały się zinte-
grować. Jest to wynikiem oddziaływania dwóch procesów. Pierwszy jest związany 
z bardzo szybkim rozwojem Internetu. Odpowiada on na zapotrzebowanie podmio-
tów gospodarczych w gospodarce światowej, tym samym pogłębiając jeszcze glo-
balizację. Drugi proces jest związany z rosnącym znaczeniem informacji – w obec-
nych czasach wiedza stała się najważniejszym czynnikiem produkcji. 
 W przeszłości gospodarka była bardziej statyczna, zmiany zaś zachodziły  
w niej bardzo powoli. Przejście do gospodarki elektronicznej wymaga radykalnej 
zmiany nastawienia i stawia wyzwania ludzkim przyzwyczajeniom. Otwiera tym 
samym nowa erę intensywnego myślenia kreatywnego, w którym jedna idea rywa-
lizuje z inną. Przedsiębiorczość na każdym poziomie staje się kręgosłupem bizne-
su3. 
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 Wzrost produktywności jest zasadniczym czynnikiem, który zwiększa stan-
dard życia. Jednak w krótkim okresie zwiększone inwestycje w technologie ICT 
mogą mieć negatywne konsekwencje dla pracowników, którzy nie posiadają kwali-
fikacji związanych z wykorzystaniem tych technologii. Z drugiej strony popyt na 
pracowników z branży ICT stale się zwiększa i dzięki temu rekompensuje utratę 
zatrudnienia pracowników z niskimi kwalifikacjami4. 
 Konkurencyjność Europy nie zależy obecnie od masowej produkcji, lecz od 
elastycznej specjalizacji. Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą znacz-
nie tę elastyczność zwiększyć. Ułatwiają one przedsiębiorstwom stworzenie opty-
malnej sieci dostawców, producentów i klientów oraz współpracę technologiczną. 
Wspólnota Europejska jest świadoma tych wyzwań i dlatego rozwój e-gospodarki 
uczyniła jednym z najważniejszych celów. 
 
 
2. E-gospodarka w polityce europejskiej 
 
 Pierwsze działania na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego w Euro-
pie datują się na rok 1978, kiedy to Komisja Europejska rozpoczęła pięcioletni 
program eksperymentalny FAST 1 (Forecasting and Assessment in the Field of 
Science and Technology). Program ten miał na celu wyznaczenie podstawowych 
założeń, priorytetów oraz celów długoterminowej wspólnotowej polityki badań  
i rozwoju. Program ten podzielony był na trzy grupy tematyczne: praca i zatrudnie-
nie, biospołeczeństwo oraz społeczeństwo informacyjne. Wśród wniosków i kon-
kluzji, które powstały w trakcie realizacji tego programu, znalazło się następujące 
stwierdzenie: „rozwój społeczeństwa informacyjnego, przyczyniając się do wzmoc-
nienia przyszłej politycznej, społecznej oraz ekonomicznej kondycji i roli Europy 
Zachodniej, musi przebiegać w dwóch, ściśle związanych czy też wręcz przenikają-
cych się wymiarach, technologiczno-przemysłowym oraz społecznym5”.  
 Na szczeblu wspólnotowym pierwsza inicjatywa dotycząca budowy społe-
czeństwa informatycznego została przedstawiona na szczycie Rady Europejskiej  
w Helsinkach w grudniu 1999 roku pod nazwą eEurope. Był to dokument ramowy, 
który wyznaczał takie cele: umożliwienie każdemu obywatelowi UE współuczest-
niczenia w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy oraz korzystania z jego osią-
gnięć w zakresie większego wzrostu, większej ilości miejsc pracy i lepszego dostę-
pu do nowych usług „ery informacji” dla wszystkich obywateli. Cele te miały być 

                                                 
4  Commission of the European Communities, The Impact of the E – Economy on European 

Enterprises; Economic Analysis and Policy Implications, Brussels, 29.11.2001, s. 5–6. 
5  J. Ashworth, Evaluation du programme communautaire en matèrie du prévision et 

d’évaluation dans le domaine de la science et la technologie FAST (1978–83), Commission de 
Communautés Européennes, Bruxelles 1983. 
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realizowane w okresie lat 2000–2005. Proponowane projekty dotyczyły m.in. edu-
kacji informatycznej, ochrony zdrowia oraz handlu elektronicznego. 
 W Agendzie lizbońskiej z marca 2000 roku jednym z filarów strategii był 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, który powinien pomóc w przekształceniu 
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy i stworzyć miejsca pracy w sektorach  
o znacznym potencjale wzrostu. Na szczycie lizbońskim szefowie państw i rządów 
zobowiązali się podjąć działania, które przyczynią się do rozwoju gospodarki elek-
tronicznej. Podczas szczytu lizbońskiego został przedstawiony również pierwszy 
raport z postępów inicjatywy eEurope, a w czerwcu 2000 roku został przyjęty przez 
Radę UE eEurope Action Plan, w którym zostały wyznaczone konkretne środki, 
jakie państwa członkowskie podejmą, aby osiągnąć cele strategii lizbońskiej6. 
W efekcie działania skoncentrować miały się na trzech grupach celów: 

 tańszy, szybszy i bezpieczniejszy Internet, 
 inwestowanie w ludzi i ich zdolności, 
 stymulowanie wykorzystania Internetu (e-rząd, e-zdrowie, e-handel, inteli-

gentne systemy transportu). 
  Te trzy cele miały być realizowane za pomocą trzech głównych metod: 

 przyspieszenie tworzenia odpowiednich przepisów prawnych, 
 wspieranie nowej infrastruktury i usług w Europie, 
 zastosowanie otwartej metody koordynacji i benchmarkingu. 

 Po osiągnięciu pomyślnych rezultatów inicjatywy eEurope w 2002 roku Rada 
Europejska UE zadecydowała o rozpoczęciu drugiej fazy programu pod nazwą 
eEurope 2005, w którym skoncentrowano się na wykorzystaniu technologii szero-
kopasmowych, na bazie których świadczy się usługi online dla sektora publicznego 
i prywatnego. Główny cel został sformułowany w następujący sposób, „Do roku 
2005 Europa powinna dysponować nowoczesnymi usługami publicznymi online  
(e-rząd, e-nauka i e-zdrowie) i dynamicznym środowiskiem dla e-biznesu, a po to, 
żeby te plany mogły być urzeczywistnione powszechną dostępnością do Internetu 
szerokopasmowego nabywanego po konkurencyjnych cenach oraz bezpieczną in-
frastrukturą informatyczną”. 
 Inicjatywa eEurope stała się kluczowym elementem polityki UE w zakresie 
społeczeństwa informacyjnego i miała być ściśle powiązana z dwoma pozostałymi 
filarami tej polityki, legislacją i badaniami. Właściwe przepisy prawne i odpowied-
nie regulacje odgrywają niezbędną rolę w zakresie zapewnienia dynamicznych  
i konkurencyjnych rynków. Konkurencja stanowi bodziec dla nowatorstwa i inwe-
stycji, jak również zwiększa możliwości konsumenta w zakresie dokonywania wy-
boru. Badania są kluczem dla przyszłej innowacji i konkurencyjności. 

                                                 
6  Council of the European Union, eEurope 2002. An Information Society for All. Action 

Plan prepared by the Council and the European Commission for the Feira European Council, 19-
20.06.2000, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_ 
en.pdf  
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 Co prawda za większą część działań w zakresie budowy gospodarki cyfrowej 
odpowiadają państwa członkowskie, ale Komisja Europejska była w dalszym ciągu 
zobligowana do: 

 utrzymania rozwoju i rozpowszechniania idei społeczeństwa informacyjne-
go jako priorytetowego punktu programu politycznego; 

 gwarantowania, że zidentyfikowane na szczeblu unijnym działania są reali-
zowane punktualnie i skutecznie; 

 zachęcania państw członkowskich do osiągania założonych celów poprzez 
systematyczny monitoring ich realizacji oraz organizacji skutecznej wy-
miany informacji o wzorcowych metodach postępowania; 

 zachęcania państw członkowskich do współpracy i wymiany informacji  
o wzorcowych metodach postępowania i do angażowania w te działania 
wszystkich zainteresowanych stron. 

 W kwietniu 2006 roku pojawiła się nowa strategia: i2010 Europejskie Społe-
czeństwo Informacyjne, której celem było wykorzystanie szans dla wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia w Europie poprzez promowanie otwartej i konkurencyjnej 
gospodarki cyfrowej7. Była to obszerna strategia dla sektora technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych i sektora mediów. Zaproponowała ona trzy priorytety 
dla europejskiego społeczeństwa informacyjnego: 

 ukończenie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej, która promu-
je otwarty, konkurencyjny i zasobny w treści rynek wewnętrzny dla komu-
nikacji elektronicznej i mediów; 

 wzmocnienie badań nad innowacjami i inwestycjami w technologie IC  
w celu promowania wzrostu i zatrudnienia poprzez wykorzystanie na szer-
szą skalę technologii IC; 

 osiągnięcie Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego otwartego na 
włączenie społeczne, którego priorytetami są lepsze usługi publiczne i ja-
kość życia. 

 W osiągnięciu priorytetów strategii i2010 centralną rolę miał odegrać bench-
marking. Polegał on na ustalaniu, w każdym przypadku, zestawu wskaźników, któ-
re miały mierzyć różne aspekty zamierzonych celów. W tym celu Komisja Europej-
ska zadecydowała o publikowaniu corocznych raportów na temat postępu w reali-
zacji Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego.  
 W marcu 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020, 
w której znalazł się projekt przewodni Europejska agenda cyfrowa8. Celem projek-
tu jest osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego 

                                                 
7  High Level Group, i2010 Benchmarking Framework, Brussels, April 2006, 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm  
8  Komisja Europejska, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Kom 2010 (2020), Bruksela 
3.03.2010. 
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rynku cyfrowego płynących z bardzo szybkiego Internetu i aplikacji interoperacyj-
nych. W praktyce oznacza to szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich 
do roku 2013, dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 
Mb/s i więcej) dla wszystkich do roku 2020 oraz dostęp do łączy o prędkości po-
wyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50% europejskich gospodarstw domowych. 
 Na poziomie UE Komisja podejmuje się: 

 opracować stabilne ramy prawne pobudzające inwestycje w otwartą i kon-
kurencyjną infrastrukturę szybkiego Internetu i usługi powiązane; 

 opracować skuteczną politykę widma radiowego; 
 ułatwić wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na potrzeby realizacji 

tego projektu; 
 stworzyć faktyczny jednolity rynek treści i usług online;  
 zreformować fundusze badawcze i innowacyjne oraz zwiększyć wsparcie 

w obszarze technologii ICT, aby uwypuklić silne strony Europy w zakresie 
technologii w najważniejszych strategicznych sektorach i stworzyć warunki 
umożliwiające szybko rozwijającym się MŚP pociągnięcie za sobą rynków 
wschodzących i pobudzanie innowacji w obszarze technologii informacyj-
no-komunikacyjnych we wszystkich sektorach; 

 propagować powszechny dostęp do Internetu i korzystanie z niego przez 
wszystkich obywateli europejskich, szczególnie poprzez działania na rzecz 
podnoszenia umiejętności informatycznych i dostępu do sieci. 

 Na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały: 
 sporządzić strategie operacyjne dotyczące szybkiego Internetu i kierować 

środki publiczne, szczególnie fundusze strukturalne, na obszary nie w pełni 
obsługiwane przez inwestorów prywatnych; 

 stworzyć ramy prawne służące do koordynacji działań publicznych, aby 
obniżyć koszty procesu upowszechniania Internetu; 

 propagować stosowanie nowoczesnych usług online (takich jak  
e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejętności informatyczne, 
bezpieczeństwo) i korzystanie z nich. 

 
 
3. Realizacja gospodarki elektronicznej w krajach Unii Europejskiej 
 
 Europejskie statystyki śledzą wykorzystanie technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych (ICT), które stanowią istotne źródło zmian społeczeństwa  
i biznesu. Obecnie Unia Europejska dysponuje około 60 wskaźnikami, które odno-
szą się do gospodarki elektronicznej. Dla uproszczenia analizy autorzy dokonali 
wyboru czterech wskaźników, które opisują stan zaawansowania budowy  
e-gospodarki w Europie. 
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Rys. 1.  Odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu – koniec 2010 r. 

Źródło: Eurostat, Community Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2010. 

 
 Z rysunku wynika, iż odsetek gospodarstw domowych korzystających z Inter-
netu jest w Unii Europejskiej wysoki i wynosi 70,1%. Analizując ten wskaźnik dla 
poszczególnych państw, można zauważyć, że jest nadal spora różnica w dostępno-
ści Internetu pomiędzy nowymi i starymi krajami członkowskimi. Podczas gdy  
w krajach takich, jak: Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja czy Luksemburg odsetek 
ten przekracza 80% (w Holandii nawet 90,9%), to w Rumunii z dostępu do Interne-
tu korzysta 42,2% gospodarstw domowych, w Bułgarii zaś zaledwie 33,1%. Wyniki 
osiągnięte przez Polskę nie są zadowalające (63,4%) – kraj nasz znajduje się nieco 
poniżej średniej wspólnotowej. 
 Kolejnym wskaźnikiem, który obrazuje rozwój społeczeństwa informacyjne-
go, jest odsetek mieszkańców korzystający z bankowości elektronicznej.  
 W roku 2010 tylko 36% mieszkańców Unii Europejskiej korzystało z banko-
wości elektronicznej. Wśród krajów Unii Europejskiej zróżnicowanie pod tym 
względem jest jednak bardzo duże. W Holandii korzystało z tej formy bankowości 
aż 77,3% mieszkańców w przedziale wiekowym 16–74 lata. Bardzo wysoki odsetek 
zanotowano także w państwach skandynawskich: Finlandii (76,4%), Szwecji (75%) 
i Danii (70,5%). Na drugim biegunie znajdują się takie kraje, jak; Bułgaria (2,5%)  
i Rumunia (3,4%), w których bankowość elektroniczna odgrywa nadal rolę margi-
nalną. Nieco lepiej sytuacja ta wygląda w naszym kraju (25,3%), ale wynik ten 
plasuje nas poniżej średniej unijnej. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
A
u
st
ri
a

B
el
gi
a

B
u
łg
ar
ia

C
yp
r

C
ze
ch
y

D
an
ia

Es
to
n
ia

Fi
n
la
n
d
ia

Fr
an
cj
a

G
re
cj
a

H
is
zp
an
ia
 

H
o
la
n
d
ia

Ir
la
n
d
ia

Li
tw

a

Lu
ks
em

b
u
rg

Ło
tw

a

M
al
ta

N
ie
m
cy

P
o
ls
ka

P
o
rt
u
ga
lia

R
u
m
u
n
ia

Sł
o
w
ac
ja

Sł
o
w
en

ia

Sz
w
ec
ja

W
ęg
ry

W
ie
lk
a 
B
ry
ta
n
ia

W
ło
ch
y

U
E 
2
7



Wspólnota europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej 267

 
 

Rys. 2.  Odsetek mieszkańców w wieku 16–74 lat korzystających z usług bankowości elek-
tronicznej – 2010 r. 

Źródło: Eurostat, Community Survey… 

 
 

 
 

Rys. 3.  Odsetek populacji w wieku 16-74 lat dokonujących zakupów dóbr i usług drogą 
elektroniczną – 2010 r. 

Źródło: Eurostat, Community Survey… 

 
  W 2010 roku 40,4% dorosłych mieszkańców Unii Europejskich dokonywało 
zakupów za pośrednictwem sieci internetowej. Również w tym względzie zróżni-
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cowanie wśród krajów Unii Europejskiej jest bardzo duże. Z internetowych zaku-
pów dla celów prywatnych relatywnie najczęściej korzystali Duńczycy oraz Brytyj-
czycy (67,5% w przedziale wiekowym 16–74 lata). Ta forma zakupów była rów-
nież popularna w takich krajach, jak: Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja, Finlan-
dia i Luksemburg. Dużo rzadziej z usług korzystali mieszkańcy nowych krajów 
członkowskich (Rumunia 3,6%, Bułgaria 5,1%), ale również kraje południa konty-
nentu, takie jak Grecja 12,4% i Włochy 14,7%. W Polsce niespełna co trzeci oby-
watel (28,9%) korzystał z tej formy zakupów, co plasuje nas znów poniżej średniej 
wspólnotowej. 
  Ostatni wybrany do analizy wskaźnik prezentuje usługi określane mianem  
e-rządu. Badania agendy cyfrowej skoncentrowane były na koszyku złożonym z 12 
usług publicznych, dla których cała procedura mogła być przygotowana w trybie 
online. Obejmowały one: poszukiwanie pracy, świadczenia z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, rozliczanie podatku dochodowego, pozwolenie na budowę, rejestro-
wanie samochodu, zgłoszenie na policję, dokumenty tożsamości, korzystanie  
z biblioteki publicznej, zaświadczenia, zapisy na studia wyższe, zgłoszenie zmiany 
miejsca zamieszkania oraz usługi związane ze zdrowiem. 
 

 
 

Rys. 4. Odsetek usług publicznych, które mogą być świadczone przez Internet 

Źródło:  E-Governement Benchmark Survey 2010 – SMART 2010/ 0040  
http://www.epractice.eu/en/library/5283331  

 
 Z danych dostarczonych przez Eurostat wynika, iż rządy państw członkow-
skich przygotowały podstawowe usługi w trybie online. W skali całej UE koszyk 
usług publicznych jest dostępny w 80,9%. W ośmiu krajach (Austria, Irlandia, Ho-
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landia, Malta, Portugalia, Szwecja, Słowenia, Włochy) w wersji online dostępnych 
jest wszystkich 12 usług. Jednakże są kraje, w których postęp w tej dziedzinie nie 
jest wystarczająco duży. Należą do nich Grecja (37,5%) i Cypr (41,7%). Również 
Polska (72,9%) ma w tej kwestii wiele do nadrobienia. 
 
 
Podsumowanie 
 

Programy Unii Europejskiej odgrywają istotną rolę we wspieraniu nowocze-
snych technologii informatycznych i komunikacyjnych, które kształtują społeczeń-
stwo informacyjne i gospodarkę elektroniczną. Poza sukcesami dotyczącymi upo-
wszechniania tych technologii podjęto wysiłek w celu standaryzacji i budowania 
konsensusu pomiędzy sferą badawczą, przedsiębiorstwami i społeczeństwem. Dane 
empiryczne pokazują, iż w niektórych państwach budowanie społeczeństwa infor-
macyjnego jest mocno zaawansowane. Jednakże w wielu krajach, przede wszystkim 
w nowych krajach członkowskich, w tym także w Polsce, pozostaje jeszcze wiele 
do nadrobienia. Szybkie osiągnięcie zamierzonych celów zostało w ostatnich latach 
również opóźnione wskutek wciąż utrzymującego się kryzysu finansowego. 
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EUROPEAN COMMUNITY IN FACE OF THE DEVELOPMENT  
OF THE E-ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 This paper presents the evolution of the EU-policy in the field of electronic econ-
omy (e-economy) and its achievements. This policy become very important in the 90ties 
when Western Europe began to lose its competitiveness against the United States and 
East Asian countries. That is why a very bold idea occurred, to make Europe the most 
competitive and knowledge- based economy in the world. One of the key elements of 
that strategy was the development of an information society. The progress of various 
member states in implementation of the Internet and Communication Technologies 
(ICT) is very differentiated. While some countries (the Netherlands, Scandinavian 
states, Great Britain) show a good performance, some new member states (Bulgaria, 
Romania) have a substantial backwardness. 
 

Translated by Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski 
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ZNACZENIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W latach 2005–2010 liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do 
Internetu wzrosła w Polsce dwukrotnie, z 30% w 2005 roku do 63% w 2010. Do-
stępność do Internetu w Polsce jest wysoka, mimo iż nadal pozostaje poniżej śred-
niej w krajach Unii Europejskiej, gdzie dostęp do Internetu ma 70% gospodarstw 
domowych1. Stosowanie Internetu stało się codziennością nie tylko w życiu osób 
prywatnych, ale także w działalności przedsiębiorstw i administracji publicznej. 
W konsekwencji możemy mówić o społeczeństwie informacyjnym, w dużym stop-
niu ukształtowanym przez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym 
przez Internet. Internet daje swoim użytkownikom wiele możliwości, pozwalając 
internautom na przykład na tworzenie wirtualnych społeczności, których celem jest 
m.in. dzielenie się opiniami, informacjami i wiedzą poprzez przekazywanie treści  
w różnych formach. 
 Celem referatu jest analiza znaczenia portali społecznościowych w społeczeń-
stwie informacyjnym w oparciu o dane o charakterze wtórnym pokazujące rozwój 
tych serwisów oraz wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych 
wśród studentów Politechniki Łódzkiej. 
  
  

                                                 
1  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (03.01.2012). 
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1. Rozwój portali społecznościowych 
 
 Portale (serwisy) społecznościowe to witryny będące internetowym miejscem 
spotkań ludzi, w których uczestnicy wymieniają się wszelkimi informacjami  
w oparciu o swoje indywidualne profile, wykorzystując do tego celu specjalny in-
terfejs. Dzięki szerokiemu wachlarzowi udostępnionych narzędzi komunikacyjnych 
serwisy te umożliwiają nawiązywanie kontaktów w różnorodnych formach, za po-
mocą forów dyskusyjnych, wymiany wiadomości (zarówno poprzez e-mail czy 
komunikator, jak i poprzez system wiadomości zaimplementowany w silnik serwi-
su), wpisów do księgi gości itd. Część portali społecznościowych ma charakter 
otwarty. Korzystają z nich wszyscy użytkownicy Internetu, bez żadnych ograni-
czeń. Jednak jedną z najistotniejszych cech tego typu serwisów jest możliwość 
tworzenia grup łączących użytkowników według określonych kluczy – mogą to być 
np. szkolne klasy (ClassMates, Sztambuch, Szkolne Lata, Nasza-Klasa), zaintere-
sowania czy też wspólne miejsce pracy lub wykonywany zawód (Golden Line, 
LinkedIn)2. 
 Użytkownicy portali społecznościowych tworzą e-społeczności. Według 
T. Smektały „e-społeczność to zbiorowość użytkowników Internetu, którzy w ak-
tywny sposób wykorzystują tę platformę komunikacji do wymiany informacji  
i komunikatów związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami, przekonaniami lub 
postawami”3. 
 Wyjaśniając fenomen wirtualnych społeczności, K. Mazurek-Łopacińska 
zwraca uwagę na źródła ich powstawania, a mianowicie potrzeby i oczekiwania 
ludzi. Wśród tych potrzeb wyróżnić można potrzeby przynależności i miłości, sza-
cunku i uznania oraz samorealizacji. Nie bez znaczenie pozostają potrzeby rozrywki 
oraz wypełniania wolnego czasu4. 
 Z raportu firmy badawczej comScore wynika, iż w październiku 2011 roku 
portale społecznościowe odwiedziło 1,2 mld internautów z całego świata, w wieku 
co najmniej 15 lat, stanowiących 82% globalnej populacji online. Na tego typu 
stronach użytkownicy spędzili 19% całkowitego czasu przeznaczonego na surfowa-
nie po sieci (w marcu 2007 roku było to tylko 6%). Odsetek internautów korzysta-
jących z portali społecznościowych waha się na świecie od 53% w Chinach do 98% 
w USA, a na 41 z 43 monitorowanych przez comScore rynków wynosi co najmniej 

                                                 
2  M. Grębosz, E-konsument a portale społecznościowe, „Handel Wewnętrzny” 2011, 

wrzesień-październik, część 3, s. 179, za: M. Laskowski, Problematyka budowy serwisu społecz-
nościowego na przykładzie projektu lokalnego portalu kulturalnego – studium przypadku, „Scien-
tific Bulletin of Chełm”, Section of Mathematics and Computer Science 2008, No. 1, s. 186–187. 

3  T. Smektała, Public relations w Internecie, Astrum, Warszawa 2006, s. 148. 
4  K. Mazurek-Łopacińska, Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście 

zmian zachodzących w konsumpcji i stylu życia Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–
październik, cz. 3, s. 184–185. 
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85%. W Polsce wskaźnik ten wynosi 95%. Najpopularniejszym portalem społecz-
nościowym na świecie jest Facebook, z którego w październiku 2011 roku korzy-
stało 55% internautów. Obecnie Facebook jest liderem w kategorii portali społecz-
nościowych na 36 z 43 monitorowanych przez comScore rynków5.  
 Jak wskazują badania Eurobarometr z września 2010 roku, 35% mieszkańców 
Unii Europejskiej korzystało w 2010 roku z serwisów typu „social networks”. Lide-
rem pod tym względem jest Łotwa, gdzie 57% mieszkańców kraju korzysta z porta-
li społecznościowych. Na kolejnych miejscach znajdują się: Holandia i Dania (po 
52%) oraz Szwecja (48%). Odsetek Polaków korzystających z serwisów społeczno-
ściowych jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej i wynosi 43%6. 
 Z wyników badań standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji interne-
towych w Polsce, realizowanych przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI)  
i firmę badawczą Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badań Megapa-
nel PBI/Gemius wynika, iż w październiku 2011 roku największą popularnością 
wśród serwisów społecznościowych w naszym kraju cieszył się YouTube (tabela 
1). We wrześniu 2011 roku portal Facebook po wielu latach rywalizacji wyprzedził 
portal nk.pl. 
 

Tabela 1 
 

Pomiar oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce w październiku 2011 roku 
 

Lp. Grupa Użytkownicy 
Zasięg wśród internautów 

(%) 

  1 Grupa Google 17 500 659 92,25 

  2 Grupa Onet.pl 13 499 087 71,16 

  3 Grupa WP - Orange 12 325 744 64,97 

  4 youtube.com 12 302 949 64,85 

  5 facebook.com 11 808 819 62,25 

  6 Grupa Gazeta.pl 11 703 611 61,70 

  7 Grupa Allegro.pl 11 557 490 60,92 

  8 Grupa Interia.pl 11 492 682 60,58 

  9 Grupa Nk.pl 11 060 798 58,31 

10 Grupa O2.pl 9 954 977 52,48 
 
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2011, http://www.internetstandard.pl 
 

                                                 
5  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internauci-najbardziej-angazuja-sie-w-portale-

spolecznosciowe# (05.01.2011). 
6  S. Pliszka, Popularność serwisów społecznościowych w Europie, http://www.internet 

stats.pl/index.php/2010/10/popularnosc-serwisow-spolecznosciowych-w-europie (26.04.2011). 
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 Facebook.com to ogólnoświatowy portal społecznościowy, w ramach którego 
zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami 
i zdjęciami oraz korzystać z oferowanych aplikacji. Serwis został stworzony  
w 2004 roku, a w kwietniu 2011 miał już ponad 600 mln użytkowników7. Dziś 
Facebook jest zdecydowanie numerem jeden wśród polskich i światowych portali 
społecznościowych. Portal posiada 800 mln użytkowników, którzy generują ok. 2,3 
mld aktywności dziennie. Konto posiada na nim prawie co dziewiąty mieszkaniec 
Ziemi8. 
 Nk.pl (dawniej nasza-klasa.pl) to polski portal społecznościowy stworzony w 
2006 roku we Wrocławiu przez czterech studentów, którego pierwotnym celem 
było umożliwienie użytkownikom odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i od-
nowienie z nimi kontaktu. Użytkownicy portalu mogli tworzyć grupy, dzielić się 
wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z oferowanych aplikacji9. Aktualnie 
serwis pełni funkcję kompleksowej platformy komunikacyjnej i oferuje narzędzia 
służące do utrzymywania kontaktu z innymi, jak: poczta, mikroblog, komunikator, 
grupy zainteresowań, społecznościowe gry online czy aplikacje dedykowane telefo-
nom komórkowym. Obecnie nk.pl zrzesza ponad 12 mln aktywnych użytkowni-
ków10. W 2011 roku Nk.pl została wyróżniona po raz drugi w rankingu marek 
„Rzeczpospolitej”. W roku 2011 marka Nk.pl zajęła najwyższe miejsce w kategorii 
„Usługi i działalność deweloperska”. Nk.pl została doceniona jako polska marka, 
która w ciągu kilku lat stała się najbardziej rozpoznawalna w sektorze. W porówna-
niu z rokiem 2010 moc marki nk.pl w zestawieniu „Rzeczpospolitej” wzrosła 
o 8 punktów i wynosi 476. Siła marki wyniosła 61%, postrzegana wartość 87  
(w skali 1–100), prestiż 81, postrzegana jakość 78, przy świadomości marki na 
poziomie 79%11. 
 YouTube.com jest z kolei jednym z najpopularniejszych na świecie portali 
społecznościowych. Jest to największy serwis, który na skalę międzynarodową 
umożliwia użytkownikom publikowanie nagrań wideo.  
 Rosnąca liczba użytkowników portali społecznościowych jest dowodem roli 
tych serwisów we współczesnym społeczeństwie. Serwisy społecznościowe stały 
się platformą wymiany informacji dla ludzi z całego świata. Jednocześnie wzrost 
popularności portali międzynarodowych (jak Facebook czy YouTube) wskazuje na 
globalny charakter społeczeństwa informacyjnego. 

                                                 
7  www.facebook.com ( 18.04.2011). 
8  R. Dubrawski, Kiedy upadnie Facebook?, „Gazeta Wyborcza”, 4.12.2011, 

http://komputerwfirmie.gazeta.pl/itbiznes/1,54790,10757513,Kiedy_upadnie_Facebook_.html, 
(04.01.2011). 

9  www.nk.pl (18.04.2011). 
10 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10823188,Nk_pl_najmocniejsza_polska 

_marka_uslugowa_w_2011_roku.html (09.01.2011). 
11 Ibidem. 



Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym 275

2.  Popularność portali społecznościowych wśród studentów Politechniki 
Łódzkiej 

 
 W dzisiejszych czasach grupą, która w szczególnie intensywny sposób wyko-
rzystuje możliwości Internetu, są młodzi, uczący się ludzie. Dlatego jako grupa 
docelowa badań empirycznych dotyczących popularności portali społecznościo-
wych wybrani zostali studenci.  
 Celem badań empirycznych było: 

 określenie popularności portali społecznościowych wśród studentów Poli-
techniki Łódzkiej,  

 identyfikacja zmian w zachowaniach studentów – użytkowników portali 
społecznościowych, 

 analiza skuteczności wybranych działań marketingowych w tych serwisach 
wśród studentów Politechniki Łódzkiej. 

 Materiał zebrano przy użyciu metody komunikowania się bezpośredniego  
z respondentami z wykorzystaniem techniki ankiety. Wybór tej metody badawczej 
uzasadniony był specyfiką tematyki badań oraz koniecznością objęcia badaniami 
większej grupy studentów. Ważne znaczenie miał także aspekt stosunkowo mniej-
szej czasochłonności i kosztów badań. W kwestionariuszu ankiety były cztery pyta-
nia zamknięte. Pierwsze pytanie miało charakter kontaktowy, a udzielona odpo-
wiedź pozytywna była warunkiem dalszego uczestnictwa w badaniu. Badania zosta-
ły przeprowadzone dwukrotnie: w okresie od stycznia do marca 2011 roku oraz  
w okresie od października do grudnia 2011 roku, wśród studentów wydziałów: 
Organizacja i Zarządzanie, Biotechnologia i Nauka o Żywności, Elektrotechnika, 
Elektronika, Informatyka i Automatyka oraz Budownictwa, Architektura i Inżynie-
ria Środowiska Politechniki Łódzkiej. W badaniach wzięło udział 500 studentów. 
Badania zostały przeprowadzone samodzielnie przez autorkę referatu. 
 Analiza wyników badań przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2011 roku 
wskazuje, iż 93% badanych użytkuje przynajmniej jedne portal społecznościowy. 
Częstotliwość korzystania przez studentów z tego typu serwisów była wysoka. 33% 
ankietowanych korzystało z portali społecznościowych codziennie, 47% kilka razy 
w tygodniu, 13% kilka razy w miesiącu. Tylko 7% badanych nie zadeklarowało 
użytkowania portali społecznościowych (rysunek 1). 
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Rys. 1.  Częstotliwość korzystania z portali społecznościowych przez studentów PŁ  
w pierwszym kwartale 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

 
 Analiza wyników badań przeprowadzonych w czwartym kwartale 2011 roku 
dowodzi zwiększenia popularności serwisów społecznościowych. 97% badanych 
zadeklarowało użytkowanie przynajmniej jednego portalu społecznościowego.  
W tym przypadku obserwujemy niewielką zmianę w porównaniu z pierwszym 
kwartałem 2011 roku (4%). Jednak istotne zmiany nastąpiły w częstotliwości ko-
rzystania z portali społecznościowych. Aż 52% ankietowanych korzystało z portali 
społecznościowych codziennie (zmiana o 19%), 38% kilka razy w tygodniu, a tylko 
7% kilka razy w miesiącu. Jedynie 3% badanych nie korzystało z portali społeczno-
ściowych w porównaniu z 7% w pierwszym kwartale (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2.  Częstotliwość korzystania z portali społecznościowych przez studentów PŁ  
w czwartym kwartale 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 
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 W czwartym kwartale 2011 roku aż 90% z 97% ankietowanych odwiedzało 
serwisy społecznościowe przynajmniej kilka razy w tygodniu (z czego ponad poło-
wa korzystała z nich na co dzień). W pierwszym kwartale 2011 roku było to tylko 
80% badanych. Wzrost liczby użytkowników portali oraz wzrost częstotliwości 
odwiedzin świadczy o zaangażowaniu użytkowników. Wykorzystanie portali spo-
łecznościowych do promocji produktów i usług oraz budowania świadomości marki 
jest więc doskonałym rozwiązaniem dla firm, których grupą docelową są młodzi, 
wykształceni ludzie. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Nowe media spowodowały swoistą przemianę kulturową społeczeństwa, prze-
jawiającą się w „układzie aspiracji życiowych, w nowych formach zaspokajania 
potrzeb oraz w tworzeniu odpowiadających im struktur i stylów życia”12. W konse-
kwencji możemy mówić o wpływie Internetu, w tym także portali społecznościo-
wych na społeczeństwo informacyjne.  
 Serwisy społecznościowe są skierowane do konkretnej grupy społecznej  
o podobnych zainteresowaniach. Do najpopularniejszych w Polsce należą YouTu-
be, Facebook oraz nk.pl. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić rosnące zain-
teresowanie studentów portalami społecznościowymi. 90% ankietowanych studen-
tów kilka razy w tygodniu korzysta z tego typu serwisów.  
 Skuteczne wykorzystanie tych portali jest jednym z wyzwań ery informacyjnej 
dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i organizacji pożytku publicznego. 
Dzięki popularności serwisów społecznościowych można promować nie tylko pro-
dukty i usługi, ale także inicjatywy społeczne, miejsca i wydarzenia, można prowa-
dzić dyskusje dotyczące rozwoju uczelni i miast oraz zachęcać ludzi do aktywności 
pozawirtualnej. 
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Summary 
 
 The objective of this paper is to analyze the role of social networks in the infor-
mation society. The paper presents the reflections based on secondary data which pre-
sent the development of the social networks in Poland and in Europe and the results of 
own empirical research conducted among the students of Technical University of Lodz. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO CZASU RZECZYWISTEGO  
JAKO ELEMENT GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarka elektroniczna połączyła partnerów gospodarczych za pomocą 
sieci teleinformatycznych. Przyniosła bezprecedensowy przyrost w ilości i szybko-
ści wymienianej informacji, zmieniła kanały komunikacji i wpłynęła na łańcuchy 
dostaw. Rozwój technologii informatycznych umożliwił również realizację postu-
lowanej od wielu lat idei przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (real time enterpri-
se – RTE) – organizacji, wewnątrz której informacja jest rozsyłana natychmiast to 
pojawieniu się jej w dowolnej komórce firmy. Z uwagi m.in. na szybkość działania 
przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego wydaje się być istotnym elementem gospo-
darki elektronicznej.  
. 
 
1. Idea przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego 
 
 Koncepcja przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego wywodzi się z licznych idei 
łączących biznes i technologię. Mimo że jest już znana od dawna, praktyczne wy-
korzystanie znalazła dopiero w latach 90. XX wieku1, dzięki rozwojowi Internetu, 
oprogramowania integrującego, rosnącej przepustowości sieci oraz znacznie więk-
szej mocy dostępnych komputerów.  

                                                 
1  R. Schulte, Y. Natis, J. Thompson, The Enterprise Nervous System Arrives, 17.12.2001. 
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 Fundamentem przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym jest two-
rzenie i współdzielenie informacji2. Informacja jest dostarczana w chwili, gdy jest 
potrzebna, w sposób łatwy, w odpowiedniej formie graficznej, bazując na zdefinio-
wanych regułach biznesowych, które proaktywnie, pod wpływem zdarzeń, alarmują 
kierownictwo o nowych szansach biznesowych lub zagrożeniach3. Operacja w cza-
sie rzeczywistym opisuje więc zdolność organizacji do rozsiewania informacji  
w przedsiębiorstwie i do odpowiedzi na informacje lub zdarzenia tak szybko, jak 
tylko staną się one znane jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa4. Zdolność ta jest 
opisywana w różny sposób, np.: 

 przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym, 
 przedsiębiorstwo bez opóźnień (zero latency enterprise),  
 przedsiębiorstwo dużej szybkości (high velocity enterprise),  
 monitorowanie działań biznesowych (business activity monitoring),  
 przedsiębiorstwo „na czas” (on-time enterprise).  

 Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym jest również definiowane 
poprzez brak opóźnienia w podejmowaniu decyzji bazujących na technologii in-
formatycznej5.  
 Wdrożenie RTE przesuwa cel, jakim jest czas wykonania działania, do logicz-
nego ekstremum – stała, nieustająca świadomość zdarzeń gospodarczych i właści-
wa, bez opóźnień, odpowiedź na nie. Opóźnienie jest rozumiane tu jako czas, który 
zabiera systemowi reakcja na sygnał pojawiający się na wejściu6. Należy oczywi-
ście pamiętać, że opóźnienia mogą wynikać z powodów „naturalnych”, np.: różne 
źródła danych pozyskują je z różną częstotliwością, dane mogą być niedostępne, 
lub też czas transformacji danych jest znaczący7.  
 Jednak zapotrzebowanie na szybszy dostęp do informacji stale wzrasta. Obec-
nie przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym wydaje się najbardziej po-
żądanym modelem działania organizacji. Pozwala bowiem na podejmowanie decy-
zji na bieżąco i na najszybsze reagowanie na pojawiające się zdarzenia (rysunek 1).  

                                                 
2  D. Logan, Managing Enterprise Portal for Business Value, Gartner 2002. 
3  S. Rabin, The Real-Time Enterprise, The Real-Time Supply Chain, Information Strategy, 

„The Executive’s Journal” 2003, Vol. 19, Iss. 3, s. 38. 
4  Doing Business in Real Time, COMPUTERWIRE MarketWatch CRM, 17.10.2002, s. 9. 
5  Y. Natis, R. Schulte, The RTE, Service-Oriented Architecture in Action, Gartner, 

19.08.2002. 
6  D. McCoy, J. Sinur, S. Hayward, D. Logan, K. Shegda, K. Chin, K. Kleinberg, M. Light, 

K. Harris, W. Arevolo, R. Schulte, K. Peterson, A. Weintraub, F. Caldwell, M. Gilbert, D. Lom-
bardo, Examining Process Management’s Future, Land Mine or Gold Mine?, GartnerGroup, 
6.12.2000, s. 14. 

7  H. Dresner, Business Activity Monitoring, ‘New Age’ BI?, Gartner, 1.04.2002. 
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Rys. 1.  Wykorzystanie technik informatycznych do realizacji zadań poszczególnych po-
ziomów działania organizacji. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Mayer, M. Morris, L. Schubert, Business 
Information Management with SAP NetWeaver8. 

 
 Właśnie możliwość działania wymuszanego zdarzeniami jest jedną z kluczo-
wych zalet przedsiębiorstwa pracującego w czasie rzeczywistym. Decyzje podej-
mowane w takich przedsiębiorstwach bazują na wglądach w dane, ich priorytetach  
i wartościach granicznych, po przekroczeniu których podejmowane są zdefiniowane 
wcześnie działania9. 
 Jako najbardziej charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa działającego  
w czasie rzeczywistym można wyróżnić10: bazowanie na zaplanowanej architektu-
rze IT, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, integracje procesów i podmiotów, 
zapewnienie szybkiego i bezbłędnego przepływu procesów, zintegrowany, poje-
dynczy dostęp do danych, autentykacja, wspomaganie transparentności informacji, 
bezpieczeństwo i wysoka adaptowalność.  

                                                 
8  K. Mayer, M. Morris, L. Schubert, Business Information Management with SAP 

NetWeaver, Trends and Challenges of Deploying Business Intelligence Solutions, SAP, Deloitte, 
2005. 

9  S. Rabin, op. cit., s. 40. 
10  L. Eriksen, AMR Research, SAP Global Metals Forum, 10 kwietnia 2002, s. 26–28. 
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 Integracja i zarządzanie procesami biznesowymi stanowi ważny aspekt opera-
cji w czasie rzeczywistym11. Typowy proces biznesowy jest nieustrukturyzowany,  
a jego realizacja przebiega w różnych systemach informatycznych, łącząc ludzi  
i aplikacje przedsiębiorstwa. Aby strategie „zero opóźnień” były efektywne, nie-
zbędne jest zsynchronizowanie przepływu danych, planowania cykli przebiegu 
procesów i wskaźników działania.  
 
 

1. Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego w gospodarce elektronicznej  
 
 Warunki, w których działają organizacja, wciąż podlegają zmianie. Możliwość 
szybkiego przystosowywania się jest podstawą dla rozwoju, a nawet istnienia orga-
nizacji. Dlatego też realizacją idei przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczy-
wistym zajmuje się znacząca liczba organizacji12.  
Przedsiębiorstwa dążą do zmniejszenia czasów opóźnień w kluczowych cyklach 
biznesowych. Takie spojrzenie bazuje na trzech podstawowych obserwacjach13:  

 czas realizacji jest uniwersalną i szeroko akceptowalną miarą,  
 czas realizacji jest rzadkim towarem, który nie może być cyfrowo zrepli-

kowany lub nagle zredukowany w swej wartości,  
 czas może być łatwo, często i niedrogo mierzony i rejestrowany.  

 Sama realizacja modelu przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym 
bazuje na następujących fundamentach14: 

 całościowy wgląd w przebieg procesów biznesowych, 
 ustalenie celów i przygotowanie do analiz przebiegów czasowych,  
 wykorzystanie IT do wcześniejszego wykrywania i szybszej odpowiedzi, 

skoncentrowanie się na działaniach, które niosą ze sobą większą wartość. 
 Efektywne zarządzanie czasem realizacji zadań w przedsiębiorstwie wymaga 
zdefiniowania procesów gospodarczych i ustanowienia standardów dla integracji 
danych i spójności topologii15. Szybkie czasy reakcji są również niezbędne dla 
zwiększenia efektywności biznesu16. Warto zaznaczyć, że takie same zasady zarzą-
dzania w czasie rzeczywistym dotyczą każdego aspektu działalności organizacji,  

                                                 
11  Doing Business in Real Time, op. cit. 
12  Survey says metrics that matter aren’t always measured, „Manufacturing Business Tech-

nology 2007, Vol. 25, Iss. 11, s. 1. 
13  M. Raskino, The Real-Time Enterprise, The Quest for Strategic Gains, Gartner, 

1.10.2002. 
14  A. Kyte, The Real-Time Enterprise, Service Oriented, Event Driver, Gartner 2004. 
15  K. Strange, Data Warehousing Scenario, Cost of Infrastructure vs. Opportunity Loss, 

Gartner Symposium ITXPO, 8–12.10.2001. 
16  W. Mazurkiewicz, Monitorowanie i analiza procesów biznesowych w środowisku File-

Net P8, materiały firmowe FileNet Polska, październik 2005. 
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a nie tylko jego wybranych elementów. Menadżerowie na wszystkich poziomach 
organizacji powinni mieć możliwość przeglądania i aprobowania planów w trybie 
online, by na bieżąco znać stopień ich realizacji17. Dzięki temu szybkie wprowa-
dzanie poprawek może skorygować odchylenia, które nie zdąża urosnąć18. Oczywi-
ście najlepiej, gdy są oni informowani, zanim nastąpi sytuacja wyjątkowa19. 
 Twierdzi się, że każde przedsiębiorstwo usługowe powinno dążyć do zarzą-
dzania wynikami w czasie rzeczywistym20. Systemy obsługujące klientów, które 
pracują w czasie rzeczywistym, umożliwiają organizacjom posiadanie najbardziej 
dokładnej i bieżącej informacji o kliencie. Nie ma więc opóźnień w postrzeganiu 
zmian w całościowym obrazie kontrahentów21. Natomiast od kilu lat oczekiwania 
klientów sięgają integracji kanałów komunikacji z systemami przedsiębiorstwa w 
trybie online22. Przykładowym dążeniem do osiągnięcia RTE jest wykorzystanie 
narzędzi IT do automatycznego określania, czy klient instytucji finansowej może 
otrzymać kredyt23.  
 Przedsiębiorstwa handlowe poprzez efektywne i kontrolowane działania ope-
racyjne powinny wykorzystywać istniejące dane do znalezienia równowagi pomię-
dzy szansami sprzedaży a ograniczeniami dostaw24.  
 Szybka odpowiedź na wymagania rynku jest obecnie jedną z najważniejszych 
kwestii dla organizacji. Przedsiębiorstwa dążą więc do zmniejszania głównych 
wskaźników działania tj. czas realizacji (lead time) czy czas przygotowania do 
wprowadzenia na rynek (time-to-market). Może to być osiągnięte jedynie przez 
lepszą integrację całego łańcucha procesów biznesowych – od marketingu i sprze-
daży, poprzez projektowanie i produkcję, aż po logistykę dostaw25. 

                                                 
17  K. Jones, Enterprise Incentive Management, Variable Compensation 2002, Aberdeen 

Group, marzec 2002, s. 16. 
18  C. Claunch, Industry Trends and Directions Scenario, Gartner Symposium ITXPO 2001, 

Orlando, USA, 8–12.10.2001. 
19  S. Banker, Supply Chain Process Management Worldwide Outlook, ARC Advisory 

Group, 2002, s. 5–7. 
20  M.W. Vigoroso, Next Generation Technology Requirements for Enterprise Asset and 

Field Service Management, Aberdeen Group, styczeń 2005, s. 11. 
21  N. Schneiderman, A. Yih, The Emerging Face of Customer Relationship Management, 

Wedbush Morgan Sucurities, sierpień 2001, s. 20. 
22  S. Cournoyer, Financial Services and Sourcing Solutions Trends, Major Providers and 

Industry Outlook, Gartner, 4.03.2002, s. 37. 
23  K. Brenneman, Real-Time Credit Decisioning Is the Next RTE Step for FSPs, Gartner, 

31.12.2003. 
24  S. Rabin, op. cit, s. 41. 
25  J.P.O. Santos, J.J.P. Ferreira, J.M. Mendonca, A Modelling Language For The Design 

And Execution Of Enterprise Models In Manufacturing, „International Journal of Computer Inte-
grated Manufacturing” 2000, Vol. 13, s. 1. 
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 Internet umożliwił dwustronną wymianę informacji w czasie rzeczywistym  
w ramach całego ekosystemu organizacji26. Obecnie współpraca między przedsię-
biorstwami rozwija się, bazując już nie tylko na EDI, które wymagało zasobów 
możliwych do zapewnienia tylko przez duże firmy27, ale również w oparciu o czę-
sto stosowany, niezależny od platformy język XML. 
 Współpraca dzisiejszych przedsiębiorstw w celu dostawy produktów i usług 
odbywa się w kontekście łańcucha wartości obejmującego rozmaitych partnerów. 
Powiązania B2B, integracja aplikacji i współdzielenie procesów biznesowych stają 
się coraz bardziej krytycznym elementem w efektywnym zarządzaniu przedsiębior-
stwem28. Zoptymalizowany łańcuch dostaw jest jednym z celów, jakie stawiają 
sobie organizacje chcące, by zarówno one, jak i ich ekosystem działy w czasie rze-
czywistym29. Dążą bowiem do tego, by pracownicy oraz partnerzy gospodarczy 
posiadali stały wgląd w dane bez względu na ilości systemów informatycznych. 
Strategie RTE zmniejszają opóźnienia w łańcuchu dostaw lub eliminują działania 
niegenerujące wartości dodanej30. Narzędzia informatyczne zapewniają dostawcom 
w czasie rzeczywistym rodzaj sprzężenia zwrotnego poprzez portal dostawców31, 
realizując założenia RTE32. 
 Uważa się, że takie zasoby IT organizacji, jak sprzęt, oprogramowanie czy 
sieci komputerowe, mogą być łatwo powielone przez konkurentów, a przewaga 
konkurencyjna wynika jedynie z wartości informacji tworzonej przez takie akty-
wa33. W działalności rynkowej przedsiębiorstwo RTE konkuruje poprzez wykorzy-
stanie najświeższych informacji do stopniowego redukowania opóźnień w zarzą-
dzaniu i realizacji procesów biznesowych. Dotyczy to m.in.: wykrywania zdarzeń 
krytycznych, raportowania, podejmowania decyzji i stosownej reakcji organizacji34. 

                                                 
26  K. Zhu, K. Kraemer, Post-Adoption Variations in Usage and Value of E-Business by Or-

ganizations, Cross-Country Evidence from the Retail Industry, „Information Systems Research” 
2005, Vol. 16, Iss. 1, s. 65. 

27  N. Anderson, Enterprise Business Applications, Ovum 2000. 
28  L-J. Zhang, Y. Long, T. Chao, H. Chang, J. Sayah, Adaptive integration activity man-

agement for on demand business process collaboration, „Information Systems & e-Business 
Management”2004, Vol. 2, Iss. 1, s. 149. 

29  N. Gokhale, The Secret to Driving ROI in MDM,Get the Business Involved, DM Review, 
marzec 2007, s. 14. 

30  B. Fulkerson, Information-based Manufacturing in the Informational Age, Deere  
& Company 1999, s. 8. 

31  J. Webb, The Supply Chain Connection, „Newsletter of the Stanford Global Supply 
Chain Management Forum” 2002, Vol. 8, Iss. 3, s. 6. 

32  R. Valdes, D. Gootzit, G. Phifer, Six Degrees of Failure or Success in Portal Projects, 
Gartner, 24.09.2002. 

33  P.P. Tallon, R. Scannell, Information Life Cycle Management, „Communications of the 
ACM” 2005, Vol. 50, Iss. 11, s. 65. 

34  A. Kyte, The Real-Time Enterprise, Service Oriented, Event Driver, Gartner 2004. 
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Przedsiębiorstwa z szybkimi czasami reakcji posiadają przewagę konkurencyjną35: 
sprzedają więcej produktów, dostarczają klientom lepsze usługi i szybciej wykorzy-
stują nowe możliwości biznesowe niż konkurencja. Przewaga ta wynika m.in. z36: 

 większego zwrotu z aktywów, dzięki dynamicznym modelom kontroli, 
 bogatszych i treściwszych interakcji z klientami, 
 stałego podnoszenia jakości podejmowanych decyzji, 
 większej produktywność ludzi na wszystkich poziomach organizacji. 

 
 
2. Integracja systemów informatycznych jako fundament przedsiębiorstwa 

czasu rzeczywistego  
 
 Systemy informatyczne znalazły zastosowanie w rozmaitych obszarach bizne-
su, odpowiadając na pojawiające się potrzeby, a czasem wręcz tworząc zupełnie 
nowe obszary działalności. I tak: systemy ERP zarządzają gospodarką własną orga-
nizacji, CRM – relacjami z klientami, SCM – zarządzają łańcuchem dostaw, plat-
formy e-commerce pozwalają na łatwiejsze zakupy i sprzedaż, SCADA – zarządza-
ją procesami technologicznymi i nadzorują sieci urządzeń.  
 Względy technologiczne i niekiedy organizacyjne powodowały, że specjali-
zowane systemy informatyczne często przetwarzają dane bez komunikacji z inny-
mi. Prowadziło to do powstawania tzw. wysp informatycznych, które ograniczają 
dostęp do złożonej informacji i zmniejszają szybkość reakcji organizacji i jej proce-
sów biznesowych, uniemożliwiając wielu organizacjom wydajną obsługę klientów  
i efektywne konkurowanie, szczególnie w takich dziedzinach, jak e-business, za-
rządzanie łańcuchem dostaw czy relacje z klientem37. 
 W przedsiębiorstwie RTE wszystkie składowe struktury organizacyjne oraz 
grupy zewnętrznych partnerów biznesowych są traktowane jako współpracujące 
elementy bez względu na to, gdzie się znajdują. Gdy tylko nowa informacja trafi do 
jednego z systemów informatycznych, staje się dostępna dla wszystkich zaintere-
sowanych stron. Realizacja strategii RTE powoduje, że dzięki wzajemnemu połą-
czeniu każda komórka przedsiębiorstwa może odpowiedzieć na zdarzenie gospo-
darcze tak szybko, jak tylko informacja o tym trafi w dowolne miejsce organizacji.  
 Odpowiadające za realizację RTE rozwiązania integracyjne IT można scha-
rakteryzować w czterech obszarach: 

 wykorzystywana technologia integracyjna – platforma stanowiąca podsta-
wę procesów integracji systemów informatycznych (np. serwer aplikacyj-

                                                 
35  A. Dang Van Mien, TIM Brings Security to Real-Time Business, Gartner, 11.03. 2002. 
36  J. Parkinson, How Real is Real Time?, CIO Insight, Iss. 22, styczeń 2003, s. 21–22. 
37  W. Lam, Information Systems Integration and Enterprise Application Integration (EAI) 

Adoption, A Case from Financial Services, „Journal of Information Systems Education”, lato 
2007. 
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ny, szyna zbiorcza serwera transakcyjnego) wraz z ewentualnym użyciem 
standardów integracyjnych (np. TCP/IP, http: https, BPEL4WS, WSDL); 

 warstwa integracji – warstwa, na której dokonuje się integracja (np. inter-
fejs użytkownika, logika procesu, serwer aplikacji, baza danych); 

 obszar funkcjonalny organizacji, której dotyczy integracja (ludzie, dane, 
procesy); 

 etap rozwoju technologii integracyjnej IT, na którym jest środowisko IT 
przedsiębiorstwa. 

 Integracja systemów informatycznych stanowi więc fundament działania 
przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego, zapewniając takie jego zadania, jak: 

 Możliwość monitorowania organizacji w czasie rzeczywistym – np. alar-
mowanie w przypadku, gdy zadane wskaźniki ekonomiczne zaczną rozmi-
jać się z wartościami oczekiwanymi38 lub też gdy coś nietypowego dzieje 
się z majątkiem firmy (sieci, linie produkcyjne itd.).  

 Uzyskanie dostępu do danych w czasie rzeczywistym – im bardziej złożona 
jest organizacja i jej otoczenie39, tym większa jest potrzeba szybkiego 
przygotowania rozmaitych zestawień. Inteligentne współdzielenie się in-
formacją polepsza czasy reakcji we wszystkich obszarach biznesu organi-
zacji40, a otrzymywanie żądanej informacji w czasie rzeczywistym  
w oczywisty sposób zwiększa efektywność transakcji i komunikacji  
z klientami41. 

 Zmniejszenie ilości błędów w systemach informatycznych – im większa 
ilość danych oraz im większa ilość systemów informatycznych, tym więcej 
pojawia się błędów wprowadzanych przez użytkownika. Poprzez integrację 
dąży się więc do zmniejszenia ilości błędów42. Realizowane jest to m.in. 
poprzez: dążenie do jednokrotnego wprowadzania danych do środowiska 
IT, „zesłownikowanie” danych, wykorzystywanie standardów przemysło-
wych przy tworzeniu interfejsów i protokołach przesyłu, wprowadzanie 
centralnego zarządzania danymi43. 

 Polepszenie relacji z partnerami biznesowymi – duża część systemów in-
formatycznych organizacji jest w jakiś sposób połączona z dostawcami, 

                                                 
38  W. Martin, Analytics meets ESA, Enriching Business Processes by Analytics, S.A.R.L. 

Martin, 2006, s. 12. 
39  L. Schwaner, Utilities – The Impact of European Deregulation on the Sector, IDC 2002. 
40  T. Hart, M. Evanson, EAI in Global Vertical Markets (2000–2006), Fusing enterprise 

applications, Datamonitor, marzec 2001. 
41  K. Zhu, K. Kraemer, op. cit., s. 71. 
42  E. Austvold, L.Carrillo, K. Knickle, K., D. O'Brien, The Scoop On Integration, Integra-

tion Products Are Key to User Integration Projects and the Real-Time Enterprise, AMR Re-
search, Maj 2002. 

43  D. Woods, J. Word, SAP Netweaver for Dummies, Wiley Publishing Inc. 2005, s. 193. 
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klientami, udziałowcami itp. Właściwe wykorzystanie IT wpływa na po-
strzeganie firmy i zadowolenie ze współpracy z nią. Jednym z najważniej-
szym zadań dla IT jest więc polepszanie relacji z klientami44, poprzez pod-
niesienie jakości i integracje kanałów kontaktu, przekazanie klientowi jak 
najszerszego dostępu do firmy, współdzielenie informacji. 

 Z uwagi na to, że dane gospodarcze niezbędne do bieżącej działalności przed-
siębiorstwa znajdują się często w różnych bazach i aplikacjach, to realizacja postu-
latów RTE, tj. szybkość dostępu do danych, ich przesył, właściwa jakość itd., po-
winna bazować na integracji systemów informatycznych. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego stanowi ważny element gospodarki 
elektronicznej. Działalność przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym daje natych-
miastową wiedzę o stanie biznesu i możliwość równie szybkich odpowiedzi na 
wyzwania rynku.  

Integracja własnych systemów informatycznych wraz z systemami partnerów 
gospodarczych gwałtownie rozszerza możliwości i szybkość prowadzenia działal-
ności, zapewniając bieżące informacje wszystkim zainteresowanym i uprawnionym 
stronom. 
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REAL-TIME ENTERPRISE AS AN ELEMENT OF E-COMMERCE 
 
 

Summary 
 
 Real-Time Enterprise (RTE) is defined as a zero-latency organization. It processes 
all information in real-time making its business processes shorten. It seems to become 
an important element of e-commerce. Homogenous IT system data integration and 
seamless process flows are foundation for running RTE. 
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E-BUSINESS INTELLIGENCE – NOWA JAKOŚĆ W E-BIZNESIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Business Intelligence (BI), jako nowoczesna koncepcja wspierania procesów 
decyzyjnych z wykorzystaniem IT, pojawił się w 1989 roku. BI zazwyczaj stoso-
wany jest w przedsiębiorstwach prowadzących tradycyjną działalność biznesową, 
tj. poza Internetem lub z niewielkim jego wykorzystaniem. Podstawą implementacji 
BI w systemie informacyjnym są zasoby danych zgromadzone w przedsiębiorstwie 
oraz w jego otoczeniu. Jeśli jednak przedsiębiorstwo zamierza wejść na rynek in-
ternetowy, wówczas konieczne jest pozyskanie danych, które pozwolą ocenić efek-
tywność i skuteczność działania w nowym środowisku. Dlatego też dotychczasowy 
BI należy tak rozbudować, aby wspierał decyzje związane z rozwojem e-biznesu.  
 Wraz z wprowadzeniem źródeł danych internetowych do repozytorium BI 
oraz koniecznością wykonywania analiz procesów e-biznesowych pojawiło się 
pojęcie e-Business Intelligence, które łączy w sobie tradycyjny BI oraz Internet1.  
 W publikacji przedstawiono dane statystyczne potwierdzające rosnące zainte-
resowanie wykorzystaniem Internetu do prowadzenia biznesu. Dokonano klasyfika-
cji danych internetowych, wskazano na konieczność ich analizy oraz wykazano 
użyteczność Business Intelligence w określeniu ich wartości biznesowej.  
 
 
  

                                                 
1  R.Orzechowski, eBusiness Intelligence, „E-mentor” 2005, nr 2 (9), s. 69. 
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1. Wybrane obszary e-biznesu w statystyce 
 
 Współczesny e-biznes, mimo trudności gospodarczych, jakie przeżywają nie-
które kraje, nie uległ takiemu załamaniu jak biznes tradycyjny. W Stanach Zjedno-
czonych wartość sprzedaży detalicznej online w III kwartale 2011 roku była wyższa 
o 8,4% niż w tym samym okresie 2010 roku i wynosiła 4,6% ogólnej wartości 
sprzedaży (w III kwartale 2010 – 4,2%)2. W krajach UE w 2011 roku udział ten dla 
przedsiębiorstw spoza sektora finansowego pozostał na tym samym poziomie jak w 
roku 2010 i stanowił 14% ogólnej wartości ich rocznych przychodów (w roku 2009 
– 12%)3. Liderami wśród tych państw są Czechy (25%) i Węgry (19%). W Polsce 
wskaźnik ten w 2011 roku wynosił 11% i był wyższy o 37,5% w porównaniu do 
roku ubiegłego, co plasuje nasz kraj na drugim miejscu w UE po Słowacji (zmiana 
o 45,45% z 11% udziału w 2010 do 16% w 2011) pod względem dynamiki przyro-
stu udziału przychodów z biznesu elektronicznego.  
 Wśród istotnych czynników wpływających na dobrą kondycję e-biznesu nale-
ży przede wszystkim wskazać rosnącą liczbę użytkowników Internetu na świecie 
(2,1 mld osób w marcu 2011, o 1,5% więcej niż w 2010)4 oraz duże ich zaangażo-
wanie w wykorzystanie Internetu w życiu codziennym. Fakty te potwierdzają bada-
nia przeprowadzone w maju 2011 roku w Stanach Zjednoczonych przez Pew Rese-
arch Center oraz dane statystyczne Eurostatu (tabela 1).  
 

Tabela 1 
 

Aktywność osób prywatnych w Internecie w 2011 roku (%) 
 

Rodzaj aktywności Ameryka Północna Europa Polska 

Korzystanie z wyszukiwarek internetowych 92 79 72 

Wysyłanie i odczytywanie e-maili 92 89 81 

Wiadomości online 76 56 29 

Zakupy online 71 58 46 

Media społecznościowe 65 53 58 

 
Źródło:  Pew Research Center5 i Eurostat6. 

                                                 
2  US Census Bureau, Quarterly Retail E-Commerce Sales. 3rd Quarter 2011, s. 2 

http://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf 
3  Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pi_g1n2&lang=en 
4  Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
5  Purcell K., Search and email still top the list of most popular online activities, Pew Re-

search Center’s Internet & American Life Project, Waszyngton 2011, s. 2. 
6  Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15cua&lang=en 
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 Znajomość dominujących rodzajów aktywności pozwala precyzyjniej wskazać 
miejsca najczęściej wykorzystywane przez użytkowników Internetu w ramach tych 
działań. Tabela 2 prezentuje wyszukiwarki internetowe, które cieszą się największą 
popularnością.  
 

Tabela 2 
 

Wyszukiwarki internetowe – udział w rynku wszystkich wyszukiwarek, styczeń 2012 (%) 
 

Świat Ameryka Północna Europa Polska 

Google 91,5 Google 79,0 Google 94,4 Google 97,8 

bing 3,5 bing 9,8 bing 2,3 bing 1,0 

Yahoo! 3,5 Yahoo! 9,5 Yahoo! 1,0 Onet PL 0,6 

Inne 1,5 Inne 1,7 Inne 2,3 Inne 0,6 

 
Źródło:  StatCounter, http://gs.statcounter.com 
 
 Na szczególną uwagę zasługują media społecznościowe (tabela 3). Mimo iż 
ich obecny udział wśród rodzajów aktywności jest najmniejszy, to jednak obserwu-
jąc zmiany, jakie dokonały się w społeczeństwie pod ich wpływem i dynamikę tych 
zmian, należy uznać je za bardzo istotny czynnik rozwoju przyszłego e-biznesu.  
 

Tabela 3 
 

Media społecznościowe – udział w rynku wszystkich social mediów, styczeń 2012 (%) 
 

Świat Ameryka Północna Europa Polska 

Facebook 69,7 Facebook 48,4 Facebook 80,8 Facebook 79,7 

StumbleUpon 15,1 StumbleUpon 31,8 Twitter 6,0 YouTube 10,7 

Twitter 5,6 YouTube 7,0 StumbleUpon 5,7 Twitter 3,2 

YouTube 4,7 reddit 6,2 YouTube 3,5 reddit 2,7 

reddit 3,4 Twitter 5,1 reddit 2,1 StumbleUpon 2,6 

Inne 1,5 Inne 1,5 Inne 1,9 Inne 1,1 

 
Źródło:  StatCounter… 
 
 W 2011 roku liczba aktywnych użytkowników Facebooka wynosiła 800 mln 
(od 2005 liczba ta zwiększyła się 5-krotnie), z tego tylko w 2011 roku przybyło 
200 mln nowych kont. O dużej popularności mediów społecznościowych niech 
świadczy także fakt, że średnio 19% czasu spędzanego w sieci przez internautów to 
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czas zaangażowania w tego rodzaju media, a oglądalność Facebooka na świecie 
wynosiła 55% w październiku 2011 roku7.  
 Biorąc pod uwagę wymienione tutaj najistotniejsze rodzaje działań użytkow-
ników Internetu, należy stwierdzić, że dalszy rozwój przedsiębiorstw w obszarze  
e-biznesu w dużej mierze będzie zależał od ich obecności i aktywności w ww. miej-
scach, które należy traktować jako lokalizacje przyszłych kampanii  
e-marketingowych. Ich celem będzie zachęcenie potencjalnych klientów do odwie-
dzenia witryny firmowej i pozyskanie ich zainteresowania oferowanymi produkta-
mi i usługami.  
 
 
2. Dane internetowe jako źródło dla systemów BI 
 
 Szerokie spektrum aktywności e-biznesowej oraz rosnąca liczba podmiotów 
uczestniczących w tego rodzaju działaniach sprawiają, że ilość danych opisujących 
procesy w tym obszarze z roku na rok staje się coraz większa (prognozy dotyczące 
rozwoju biznesu w Internecie przewidują, że w 2020 roku liczba transakcji B2B 
i B2C osiągnie wartość 450 mld dziennie8). Dane te charakteryzują przede wszyst-
kim proces sprzedaży, np. wartość transakcji online (całkowita lub średnia), rodzaje 
płatności czy miejsce dokonania zakupu. Zazwyczaj tego rodzaju metryki wykorzy-
stuje się do ogólnego opisu e-biznesu i udziału wartości sprzedaży internetowej  
w całkowitej wartości sprzedaży przedsiębiorstwa. Koncentracja uwagi wyłącznie 
na ocenie procesów transakcyjnych utrudnia uwzględnienie szerszego aspektu pro-
wadzenia e-biznesu, który pozwoliłby lepiej poznać potencjalnego klienta, zanim 
skorzysta on z oferty przedsiębiorstwa. Dlatego też spośród wielu rodzajów danych 
e-biznesowych w niniejszej publikacji szczegółowo zaprezentowano tylko te, które 
opisują zdarzenia i zachowania występujące w miejscu kontaktu klienta z przedsię-
biorstwem, tj. na stronach WWW.  
 Nieustanny wzrost zainteresowania posiadaniem firmowej witryny webowej 
i rozszerzaniem jej funkcjonalności, rosnąca liczba użytkowników Internetu, a także 
coraz dłuższy czas pozostawania w globalnej sieci przyczyniają się do gwałtowne-
go wzrostu ilości danych generowanych podczas odwiedzania stron WWW. Dane te 
mogą opisywać każdą taką wizytę w różnych wymiarach, których charakter wynika 
z potrzeb informacyjnych właściciela witryny. W przypadku sprzedaży internetowej 
takim wymiarem może być kategoria produktów w katalogu online, dzięki czemu 
możliwe będzie wskazanie tej grupy, która jest najczęściej przeglądana. Natomiast 
dla oceny skuteczności kampanii e-marketingowych większe znaczenie będzie mia-
                                                 

7  comScore Inc., It's a social world. Top 10 need-to-knows about social networking and 
where is's headed, 2011, s. 4–8. 

8  D.B. Johnston, Internet Business Transactions near 450 Billion a Day. The Truth about 
Digital Universe, 2010, http://weblogic.sys-con.com/node/1404879 
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ło miejsce, z którego pochodzą żądania wyświetlenia firmowej strony webowej (np. 
wyszukiwarki internetowe lub bezpośrednie wywołania), rodzaj urządzenia, z któ-
rego zainicjowano wizytę na stronie (komputer, urządzenie mobilne) bądź też czas, 
w którym odwiedzana jest witryna.  
 Mimo tak dużej różnorodności danych internetowych można je zasadniczo 
podzielić na dwie kategorie: dane ilościowe oraz jakościowe. Pierwsza z nich opi-
suje zdarzenia, jakie zachodzą na stronach webowych, za pomocą różnych metryk. 
Druga kategoria danych pozwala ocenić poziom satysfakcji osób z wizyty na stro-
nie firmowej i zaspokojenia ich potrzeb, które doprowadziły do tej wizyty.  
 WAA (Web Analysis Association), amerykańska organizacja, której celem 
jest rozwój i popularyzacja standardów w obszarze analiz danych internetowych, 
zdefiniowała w 2006 roku trzy podstawowe metryki, określone wówczas jako tzw. 
wielka trójka. Należały do nich9 :  

 liczba unikalnych odwiedzających, 
 liczba wizyt (sesji, podczas których wyświetlano stronę), 
 liczba wyświetlonych stron witryny firmowej.  

 Rozwój potrzeb informacyjnych oraz technologii informatycznych spowodo-
wał dodanie nowych kategorii, w ramach których zdefiniowano bardziej szczegó-
łowe metryki, umożliwiające uwzględnienie także jakościowego aspektu danych. 
Kategorie te charakteryzowały10:  

 osoby wizytujące firmową witrynę,  
 wizyty poszczególnych stron webowych,  
 aktywność odwiedzających podczas wizyty,  
 konwersję aktywności odwiedzających na rezultat ich wizyty. 

 Rodzaje danych, które mogą być pozyskane lub wyznaczone w ramach po-
szczególnych kategorii, zostały przedstawione w tabeli 4. Większość z tych danych 
jest generowana bezpośrednio w momencie zaistnienia określonego zdarzenia  
w witrynie. Tym samym pozwalają one poznać zachowanie klienta niemal w czasie 
rzeczywistym. Inne dane, jak ścieżki poruszania się w witrynie, współczynnik kon-
wersji czy współczynnik ukończonych zadań, mogą być wyznaczone dopiero po 
zakończeniu wizyty na stronie. Jednak w obydwu przypadkach możliwe jest szyb-
kie podjęcie działań adaptacyjnych, które pozwolą dostosować platformę kontaktu  
z klientem do postaci zwiększającej poziom jego satysfakcji z wizyty.  
 Nadrzędnym celem pozyskiwania tych danych jest lepsze poznanie potencjal-
nego klienta i dostosowanie do jego potrzeb wyglądu, struktury serwisu WWW 
oraz jego zawartości informacyjnej i funkcjonalnej. Jednocześnie dane te przyczy-
niają się do zmiany sposobu prowadzenia e-biznesu w celu efektywniejszego i sku-
                                                 

9  J. Burby, A. Brown & WAA Standards Committee, Web Analytics „Big Three” Defini-
tions. Version 1.0, Washington 2006, s. 2. 

10  Web Analytics Association Standards Committee, Web Analytics Definitions, Washing-
ton 2008, s. 2. 
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teczniejszego dotarcia do klienta oraz utrzymania jego zainteresowania ofertą 
przedsiębiorstwa. 
 

Tabela 4 
 

Rodzaje danych internetowych w ramach kategorii zdefiniowanych przez WAA 
 

Kategoria danych Rodzaj danych 

Osoby wizytujące  
witrynę WWW 

 źródło, z którego zażądano wyświetlenia strony 
 region, z którego pochodzi żądanie wyświetlenia strony 
 czas odwiedzin (dzień tygodnia, pora dnia) 
 rodzaj urządzeń, wykorzystanych do wyświetlenia strony 
 rodzaj używanej przeglądarki internetowej 

Wizyty stron webowych 

 czas spędzony na stronie 
 zawartość strony znajdująca się w centrum uwagi odwiedzają-

cych 
 czas spędzony na poszczególnych stronach 
 strona wyświetlana jako pierwsza podczas wizyty w witrynie 
 strony wyjścia 
 głębokość odwiedzin 

Aktywność odwiedzają-
cych podczas wizyty 

 rodzaj działań podejmowanych na stronach WWW 
 ścieżki poruszania się w witrynie 
 współczynnik odrzuceń 

Konwersja aktywności 
na rezultat wizyty 

 współczynnik konwersji 
 współczynnik ukończonych zadań 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie standardu WAA. 
 
 
3. BI narzędziem oceny wartości biznesowej danych internetowych 
 
 Analizy danych internetowych wykonywane w przeszłości opierały się na 
ograniczonym zbiorze danych, co wynikało z mniejszych potrzeb informacyjnych 
oraz funkcjonalności dostępnych wówczas narzędzi IT. W przeszłości opis dotyczył 
tylko takich zdarzeń, jak np. wyświetlenie strony WWW, potwierdzenie zamówie-
nia czy rejestracja klienta. Współczesny e-biznes wymaga wykorzystywania bar-
dziej rozbudowanych przekrojów informacyjnych na temat otoczenia internetowe-
go, w którym podejmowane są lub będą działania biznesowe. Podstawą zmiany 
sposobu patrzenia na Internet jako miejsca prowadzenia biznesu jest świadomość 
konieczności rozszerzenia analiz ilościowych o analizy jakościowe, które pozwolą 
zrozumieć powody określonego zachowania klienta podczas wizyty w witrynie 
webowej, przewidywać jego przyszłe działania i w ten sposób jeszcze lepiej zaspo-
kajać jego potrzeby związane z faktem odwiedzin korporacyjnych stron WWW.  
 Olbrzymia ilość danych dostarczanych właścicielowi witryny przekracza moż-
liwości ich analizy za pomocą tradycyjnych narzędzi, jak arkusze kalkulacyjne czy 
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nawet moduły funkcjonalne systemów transakcyjnych. Tak duży stopień szczegó-
łowości otrzymanych danych utrudnia ich analizę. Dlatego też konieczne stało się 
wykorzystanie rozwiązań IT, które wspomagają analizy biznesowe w tym obszarze. 
Podstawą działań analitycznych będzie hurtownia danych, która umożliwia cało-
ściowe spojrzenie na prowadzony e-biznes, a jednocześnie pozwala uwzględnić 
dowolny stopień złożoności przekrojów informacyjnych, jakie są niezbędne w oce-
nie działalności biznesowej w Internecie.  
 Wykorzystanie hurtowni danych wydaje się celowe nie tylko z powodu zasto-
sowanych w niej rozwiązań umożliwiających wielowymiarową analizę danych czy 
też krótkiego czasu oczekiwania na jej rezultaty. Głównym powodem wyboru ta-
kiego rodzaju składnicy danych jest możliwość jej zintegrowania z systemami klasy 
Business Intelligence, które dostarczają we właściwym czasie właścicielowi witry-
ny WWW wiarygodnych informacji, umożliwiających bieżącą ocenę zdarzeń pod-
czas odwiedzin i prezentację rezultatów analizy w sposób najbardziej czytelny  
i zrozumiały dla ich odbiorcy. W tej sytuacji tak duża ilość i różnorodność danych 
już nie przytłacza, gdyż BI umożliwi efektywne stworzenie wartościowego obrazu 
całego prowadzonego e-biznesu.  
 Biorąc pod uwagę dane wymienione w tabeli 4, możliwe jest m.in. identyfi-
kowanie tych miejsc, z których pochodzą i przychodzą potencjalni klienci, przy 
czym pojęcie miejsca należy rozumieć tutaj bardzo szeroko. Wiedząc, iż większość 
żądań wyświetlenia strony firmowej pochodzi z określonego regionu, wyszukiwa-
rek internetowych lub sieci społecznościowych, należy w tych miejscach aktywi-
zować działania reklamujące firmę oraz jej ofertę. Uzupełniając ten wymiar o zna-
jomość dnia tygodnia czy pory dnia, w których wzrasta liczba odwiedzin, można 
dostosować np. czas prowadzenia kampanii e-marketingowych tak, aby skuteczność 
dotarcia informacji do potencjalnego klienta była jak największa. Wiedza na temat 
sposobu poruszania się w witrynie, głębokości odwiedzin i czasu przeglądania po-
szczególnych stron pozwala określić poziom zainteresowania ich zawartością in-
formacyjną i funkcjonalną ze strony odwiedzających.  
 Z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu istnienia witryny, którym jest 
dostarczenie korzyści zarówno jej właścicielowi, jak i wizytującym należy także 
dokonywać oceny wartości współczynnika konwersji oraz współczynnika ukończo-
nych zadań. Pierwszy z nich określa, jaki procent osób spośród wszystkich, którzy 
odwiedzili witrynę, wykonał działania pożądane przez jej właściciela. Drugi współ-
czynnik wskazuje, jaki procent odwiedzających osiągnął swój zamierzony cel wizy-
ty. Połączenie analiz tych dwóch współczynników otwiera nowe możliwości zwięk-
szania efektywności osiągania celów e-biznesowych związanych z funkcjonowa-
niem witryny, gdyż uwzględnia także aspekt jakościowy, dzięki któremu można 
będzie zidentyfikować powody odwiedzin witryny przedsiębiorstwa.  
 Szeroki zakres i ilość danych, którymi posługuje się BI, pozwala wskazać 
miejsca będące źródłem niepowodzenia i sukcesu. Rezultaty analiz mogą być wy-
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korzystywane w różnych obszarach e-biznesu, począwszy od projektowania inter-
fejsów graficznych witryn, poprzez implementowanie nowych funkcjonalności, 
a skończywszy na dostarczaniu informacji dedykowanych dla konkretnych klientów 
w ramach uprzednio zdefiniowanych profili.  
 BI uwydatnia znaczenie danych internetowych. Największą jego wartością 
biznesową jest możliwość wykonywania analiz jakościowych, które pozwolą zro-
zumieć zachowania klientów podczas odwiedzin korporacyjnej strony webowej 
i przewidywać ich kolejne kroki. Dzięki temu możliwa będzie koncentracja działań 
e-biznesowych w tych obszarach, które zapewnią dostarczenie klientowi odpowied-
nich treści we właściwym czasie i miejscu jego przebywania.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Business Intelligence to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii 
informatycznych, umożliwiająca analizowanie olbrzymiej ilości danych, które są 
generowane podczas realizacji procesów e-biznesowych. Pozwala ona zbudować 
w jednym miejscu (hurtownia danych) i przedstawić w czytelnej postaci (kokpit 
menedżera) obraz całego przedsięwzięcia i jednocześnie drążyć dane 
w poszukiwaniu uzasadnienia określonych zachowań klientów. BI wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom wielowymiarowego opisu e-biznesu, dzięki czemu możliwe 
będzie efektywniejsze i skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych 
klientów.  
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E-BUSINESS INTELLIGENCE – NEW QUALITY IN E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the possibilities of Business Intelligence usage in e-business as 
a tool which allows setting the business value of data gathered during the visits on the 
corporate websites. It includes the classification of web data which are useful in evalua-
tion of website events and clients' behaviors from the viewpoint of e-business.  
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WYKORZYSTANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW GOSPODARKI 
ELEKTRONICZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pod presją zmian na rynku producenci, dystrybutorzy i usługodawcy logi-
styczni oferują klientom niezawodne dostawy, wygodę w obsłudze, niezbędną ko-
munikację w sprawie zamówień i coraz krótszy czas dostawy. Firmy doskonalą 
swoje systemy logistyczne, wykorzystując nowoczesne rozwiązania IT, które po-
zwalają lepiej zarządzać przepływem dóbr i informacji w łańcuchach dostaw. Tech-
nologie teleinformatyczne oraz systemy logistyczno-dystrybucyjne systemowo 
integrują przepływy podstawowych dla logistyki strumieni, które tworzą płaszczy-
znę realizacyjną elektronicznej gospodarki. 
 
 
1. E-gospodarka  
 
 E-gospodarka to obszary wymiany produktów i usług, transferu funduszy, 
interakcji biznesowych oraz funkcji dotyczących marketingu, rozwoju produktu, 
rekrutacji pracowników, zarządzania relacjami z klientami czy administracji, które 
przebiegają w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych1. Schematycznie 
przedstawia to rysunek 1. Rozwój gospodarki elektronicznej wiąże się z promowa-
niem modelu społeczeństwa informacyjnego, będącego społeczeństwem rozwoju. 

                                                 
1  Strategie i modele gospodarki elektronicznej,  red. C.M. Olszak, E. Ziemba, WN PWN, 

Warszawa 2007, s. 41. 
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U podstaw tego społeczeństwa leży łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do infor-
macji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych. 

 
 

Rys. 1.  Obszary elektronicznej gospodarki 

Źródło: Z. Banaszak, S. Kłos, J. Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 227. 

 
 Osiąganie sukcesów w gospodarce rynkowej zależy od dysponowania dobrą 
informacją, czyli gdy dane są dostatecznie szczegółowe i jednoznacznie rozumiane 
oraz absolutnie bezbłędne i na bieżąco aktualizowane. Wykorzystywanie technolo-
gii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej należy uznać za czynnik 
przewagi konkurencyjnej, decydujący o powodzeniu każdego przedsięwzięcia. 
Często wykorzystywanym narzędziem jest Internet. O skali i znaczeniu gospodarki 
internetowej świadczy opublikowany raport BCG, wg którego „biznes internetowy 
jest siłą napędową polskiej gospodarki”2 –zakres jego oddziaływania przedstawia 
rysunek 2. 
 Porównanie wykorzystania Internetu przez polskich przedsiębiorców3 do wy-
korzystania go w innych państwach europejskich plasuje Polskę na 26 miejscu wg 
danych Eurostat z 2010 r. 51% polskich firm intensywnie wykorzystuje Internet  
w porównaniu z 70% w Europie4. Przekłada się to na tworzenie PKB z udziałem 
gospodarki internetowej (rysunek 3). 
 
  

                                                 
2  http://www.egospodarka.pl/65627,Polska-gospodarka-internetowa-2011,1,39,1.html 
3  Polscy przedsiębiorcy wykorzystują Internet tylko w podstawowym zakresie i rzadko 

sięgają po zaawansowane narzędzia internetowe podnoszące produktywność. 
4  http://www.egospodarka.pl/… 
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Rys. 2.  Wpływ Internetu 

Źródło:  G. Ciemochowski, F. Hutten-Czapski, M. Rał, W. Sass, Polska internetowa. Jak 
Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Raport BCG, Warszawa, maj 
2011, s. 11. 

 

 
 

Rys 3.  Międzynarodowe porównanie wielkości gospodarki internetowej w porównaniu do 
PKB 

Źródło:  G. Ciemochowski, F. Hutten-Czapski, M. Rał, W. Sass, op. cit., s. 15. 
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2. Łańcuchy dostaw 
 
 Od ostatniej dekady XX w. można zaobserwować zacieśnianie więzów po-
między podmiotami współuczestniczącymi w obsłudze przepływów towarów, efek-
tem czego było powstawanie łańcuchów dostaw5. Łańcuchy dostaw tworzą podmio-
ty zainteresowane współpracą przy obsłudze przepływu produktów od miejsc ich 
pozyskania i wytworzenia do miejsc ostatecznej konsumpcji6. Funkcjonowanie 
łańcucha powinno pozwolić na osiągnięcie wysokiej efektywności jego poszcze-
gólnych elementów i łańcucha traktowanego jako całość.  
 Efektem powstania zintegrowanego łańcucha logistycznego jest przyspiesze-
nie tempa obrotu materiałowego, co wynika z eliminacji wielokrotnego przetwarza-
nia tej samej informacji. Taka koncepcja wyznacza następujące zalecenia praktycz-
ne: prowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów, tzw. EDI (Electronic Data 
Interchange)7; prowadzenie elektronicznego handlu; w przypadku dużej ilości da-
nych, co może mieć miejsce w dużych łańcuchach zintegrowanych, wykorzystanie 
inteligentnych filtrów sortujących informację; automatyzacja przetwarzania danych 
transakcji; uproszczenie i optymalizacja procesów biznesowych; integracja syste-
mów wspomagających zarządzanie poszczególnymi firmami danego łańcucha logi-
stycznego8.  
 Rozwój technologii teleinformatycznych oraz systemów logistyczno-
dystrybucyjnych prowadzi do systemowego zintegrowania przepływów strumieni: 
informacyjnego, finansowego i materiałowego, które tworzą płaszczyznę realiza-
cyjną elektronicznej gospodarki. Jako najwyżej zaawansowaną klasę tych systemów 
wskazuje się systemy SCM, które wykorzystują dane z aplikacji ERP i funkcjonują 
w obszarze informacyjnym łańcucha dostaw9. Jednakże dzielenie się w łańcuchu 
dostaw efektywną informacją z wykorzystaniem Internetu nie zawsze jest skutecz-
ne10. 
 Trudno sobie dzisiaj wyobrazić zarządzanie łańcuchem dostaw bez automa-
tycznej wymiany danych (zewnętrznej i wewnętrznej). Najczęściej taką wymianę 
wykorzystują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (rysunek 4).  

                                                 
5  Niektórzy autorzy wskazują na początki funkcjonowania łańcuchów już w starożytności; 

por. Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 11. 

6  M. Ciesielski, J. Długosz, op. cit. 
7  A. Kupczyk, H. Korolewska-Mróz, M. Czerwonka, Radykalne zmiany w firmie. Od re-

engineeringu do organizacji uczącej się, INFOR, Warszawa 1998, s. 46–47. 
8  S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 35. 
9  Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, red. M. Chaberek, A. Jezierski, 

CeDeWu – Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 109. 
10  S. Konecka, Zarządzanie łańcuchem dostaw a informacja, w: Drogi dochodzenia do spo-

łeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 67, t. 1, Szczecin 2011, s. 680. 
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 Automatyczna wymiany danych w kontaktach zewnętrznych wykorzystywana 
jest w następujących celach11: 

 kontakty z administracją publiczną, 
 dyspozycje płatnicze dla instytucji finansowych, 
 informacje o produktach, 
 przesyłanie zamówień,  
 przesyłanie dokumentów transportowych, 
 przesyłanie faktur elektronicznych. 

 

 
Rys. 4.  Wykorzystanie automatycznej wymiany danych wg wielkości przedsiębiorstw 

Źródło:  Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, s. 52. 

 
 Natomiast w kontaktach wewnątrz przedsiębiorstwa automatyczna wymiana 
informacji odnosi się m.in. do wspólnego użytkowania systemu informatycznego 
wspierającego różne obszary przedsiębiorstwa lub łączenia danych przy wykorzy-
stywaniu różnych systemów wspierających różne obszary przedsiębiorstwa, współ-
użytkowania wspólnej bazy danych lub hurtowni danych przez systemy, które ob-
sługują różne funkcje przedsiębiorstwa12. Adekwatne jest to zatem m.in. do syste-
mów ERP lub CRM. Wśród celów wykorzystania wewnętrznej automatycznej wy-
miany danych można wskazać: zarządzanie poziomem zapasów, księgowość, za-
rządzanie produkcją i usługami oraz zarządzanie dystrybucją. Wykorzystanie sys-
temów ERP i CRM przedstawia tabela 1. 

                                                 
11  Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań z lat 2006–2010, GUS w Szczeci-

nie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, s. 52. 
12  http://www.crmreview.pl/news.php?news=987 
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 Z przedstawionych danych wynika, iż spada odsetek przedsiębiorstw wyko-
rzystujących systemy CRM, natomiast wzrasta odsetek tych przedsiębiorstw, które 
stosują systemy klasy ERP. Może to wskazywać na dążenie do kompleksowości 
rozwiązań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.  
 Odnosząc te dane do branż, można stwierdzić, iż największe wykorzystanie 
systemów wspomnianych klas występuje w przypadku firm zajmujących się dys-
trybucją energii, ciepła i gazu, a najmniejsze w przypadku branży budowlanej13. 
Natomiast w odniesieniu do CRM operacyjnych branżami o szerokim ich stosowa-
niu są: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (49,6%), informacja i komunikacja 
(43,6%), naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (40,7%), 
energia elektryczna, gaz, ciepło (27,1%). Najmniejszym zaś zainteresowaniem cie-
szą się w branże: zakwaterowanie i wyżywienie (6,8%), budownictwo (8,3%), 
transport i gospodarka magazynowa (13,7%)14. Według danych GUS w obszarze 
CRM firmy częściej korzystają z narzędzi do przechowywania danych, niż do ich 
analizy. „(…) do najczęściej wybieranych przez firmy funkcjonalności CRM nale-
żą: sprzedaż mobilna, ewidencja zamówień, integracja z systemem finansowym, 
integracja z pakietem biurowym (MS Office), planowanie, kalendarze oraz syste-
matyzacja bazy wiedzy o produktach”15. 
 

Tabela 1 
 

Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w przedsiębiorstwach  
w latach 2009–2010 (%) 

 
Przedsiębiorstwa  2009 2010 

używające ERP  9,3 11,3 
używające CRM16 
 

operacyjny 17,9 16,4 
analityczny 13,2 13,1 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, s. 55–

56. 
 
 Dla usprawnienia przepływów informacyjnych w łańcuchach logistycznych 
istotne znaczenie ma także handel elektroniczny. Wiąże się on z koniecznością 
przebudowy wielu procesów zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na styku 

                                                 
13  Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, s. 55 – tabela 12. 
14  http://iwarecrm.pl/2011/10/24/w-jakich-branzach-w-polsce-oprogramowanie-crm-cieszy-

sie-najwieksza-popularnoscia/ 
15

 http://komputerwfirmie.gazeta.pl/itbiznes/1,59368,10633917,CRM_wykorzystuja_najwi
eksi.html 

16  Wyróżnić można także CRM o charakterze komunikacyjnym, por. A. Szymonik, Tech-
nologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010, s. 126. 
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pomiędzy przedsiębiorstwami. Tworzy to nowe relacje z podmiotami z bliższego  
i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa17. Odnosi się to m.in. do takich form 
elektronicznego handlu jak: business-to-business (B2B), business-to-consumer 
(B2C), consumer-to-consumer (C2C), consumer-to-business (C2B), intrabusiness. 
Wartość rynku e-commerce’owego w Polsce przedstawia rysunek 5. 
 

 
Rys. 5.  Wartość polskiego rynku e-commerce’owego (mld zł) 

Źródło:  J. Drobiazgiewicz, Poziom rozwoju e-commerce’u w Polsce, w: Drogi dochodzenia 
do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ogranicze-
nia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 68, t. 2, 
Szczecin 2011, s. 122. 

 
 W przypadku zarządzania łańcuchem dostaw istotne jest koordynowanie dzia-
łań związanych z dostarczaniem produktów lub usług do finalnych odbiorców. 
EDI zastępuje papierową wymianę danych. Wykorzystuje wymianę danych między 
biznesowymi partnerami, będąc podstawą e-handlu i zarządzania łańcuchami do-
staw18. Elektroniczna wymiana dotyczy przepływu informacji pomiędzy wszystki-
mi dostawcami i odbiorcami, aby możliwe było osiągnięcie m.in. następujących 
korzyści19: 

 optymalizowanie źródeł dostaw, 
 integracyjne powiązanie z rynkami elektronicznymi, 

                                                 
17  Strategie i modele gospodarki…, s. 41. 
18  Informatyczne narzędzia procesów…, s. 117. 
19  Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, s. 48. 
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 powiązanie między procesami biznesowymi o charakterze wewnętrznym  
i zewnętrznym, 

 elastyczność wobec odbiorców, 
 sumaryczne planowanie zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i trans-

portu. 
 Prowadzenie regularnie takiej wymiany z dostawcami w 2009 r. deklarowało 
ogółem 9,4% firm, w 2010 – 13,5% firm, a w odniesieniu do wymiany z odbiorca-
mi poziomy te wynosiły odpowiednio w 2009 r. – 7,2%, w 2010 – 12,5%. W anali-
zowanym okresie największy udział w prowadzeniu elektronicznej wymiany miały 
duże przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o rodzaj działalności, sytuacja ulega zmianom. 
Niemniej w odniesieniu do podmiotów należących do sekcji transport i gospodarka 
magazynowa, które można uznać za podmioty wiodące w łańcuchach dostaw, po-
ziom ten w badanym okresie wzrastał i był wyższy od średniej krajowej (odpo-
wiednio – 13,9% i 20,1%). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dające się zaobserwować we współczesnej gospodarce tendencje globaliza-
cyjne i konkurencyjna walka o klienta przynoszą w efekcie zmiany w działalności 
przedsiębiorstw, zmuszając je do zmian w zakresie podejścia do tradycyjnych kon-
taktów i wymiany handlowej. Nowy wymiar potrzeb klientów zmusza tradycyjnie 
działające przedsiębiorstwa do integracji działań w zakresie rozwoju produktu, 
planowania popytu i realizacji zamówień. Zakres tego typu działań jest znacznie 
szerszy i komasuje wiele różnych funkcji w jeden zintegrowany system zarządzania 
łańcuchem dostaw wykorzystujący nowoczesne technologie ITC. Rozwój technolo-
gii teleinformatycznych oraz systemów logistyczno-dystrybucyjnych prowadzi do 
systemowego zintegrowania przepływów informacji, dóbr i kapitału, które tworzą 
płaszczyznę realizacyjną elektronicznej gospodarki. 
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APPLICATION OF SELECTED E-ECONOMY INSTRUMENTS  
IN THE SUPPLY CHAIN 

 
 

Summary 
 
 The problems of using the Internet, electronic data interchange, systems ERP and 
CRM as a tool for e-economy were discussed in this article. This area of interest was 
referred to the companies operating as the supply chain links. 
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KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W ZASOBACH LOKALOWYCH 

 I ZARZĄDZANIE NIMI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Specyfika działalności prowadzonej przez zarządców nieruchomości zajmują-
cych się zasobami lokalowymi sprawia, że implementacja odpowiedniego systemu 
informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników sprawnej realizacji powie-
rzonych zadań. Wdrożenie systemu ewidencji czynszowej oraz jego integracja  
z innymi modułami informatycznymi działającymi w firmie usprawniają pracę  
i ograniczają koszty zarządcy. Rozbudowa istniejącego oprogramowania i wprowa-
dzanie innowacyjnych rozwiązań mogą przyczynić się do poprawy jakości świad-
czonych usług i podniesienia satysfakcji klientów.  
 Opracowanie i udostępnienie narzędzia informatycznego, które pozwoli po-
szczególnym lokatorom na podgląd bieżącego zużycia energii elektrycznej, wody  
i ciepła sieciowego może przyczynić się do ograniczenia zużycia mediów, a także 
pozwoli analizować i prognozować poszczególne składowe kosztów użytkowania 
lokalu. Uzyskana przez zarządcę wiedza wpłynie na lepsze monitorowanie pracy 
kluczowych instalacji w obiekcie, a także przyczyni się do optymalizowania wa-
runków zakupu i dostarczania energii. 
 
 
1. Systemy wspierające zarządzanie nieruchomościami 
 
 Informatyczne systemy wspomagania zarządzania są programami, które uła-
twiają gospodarowanie zasobami informacyjnymi. Przedsiębiorstwo, w którym 
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wdrażany jest system informatyczny, zostaje poddane procesom restrukturyzacji, 
aby obowiązujące procedury dostosować do prowadzonej działalności. Poprawa 
efektywności działalności przedsiębiorstwa wynika ze zmiany organizacji pracy  
i usprawnienia procesu przepływu danych. Wyodrębnione informacje mogą zostać 
poddane konwersji i stanowić znakomite źródło wiedzy o realizowanych w przed-
siębiorstwie procesach. 
 Na polskim rynku funkcjonuje wielu producentów specjalistycznego opro-
gramowania, które jest dostosowane do specyfiki działalności sektora zarządzania 
lokalami i jego otoczenia. Wśród najbardziej rozpoznawalnych marek można wy-
różnić THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Wrocławia, Granit firmy DomCon-
sult Sp. z o.o. z Poznania, WOI z Gdańska, S.bit i Athenasoft z Warszawy, Makolab 
z Łodzi, eDirect ZNB z Opola, SystemSM z Wrocławia czy Softhard z Płocka. 
Analizując dostępne na rynku specjalistyczne oprogramowanie, należy stwierdzić, 
iż główne funkcje, takie jak: 

 ewidencja danych o lokalu i użytkowniku lokalu oraz prowadzenie rozli-
czeń dla wszystkich typów i własności lokali z uwzględnieniem rodzaju 
budynku, 

 ewidencja i rozliczenia mediów dostarczanych do budynku oraz innych 
składników kosztowych, również w układzie użytkownik – budynek, 

 ewidencja informacji o zasobach budynkowych i wykonywanych remon-
tach oraz innych czynnościach technicznych, 

 ewidencja kosztów i przychodów oraz rozliczeń wspólnot mieszkanio-
wych, 

 ewidencja i rozliczenia działań windykacyjnych, 
 generowanie faktur i rachunków, 
 generowanie wymaganych dokumentów księgowych i informacyjnych  

–aneksy, zawiadomienia itd., 
 możliwość powiązania z programami bankowymi – wyciągi bankowe, 

przelewy, 
 możliwość połączenia z programami typu FK Zakładowy, 

posiada każdy z analizowanych systemów. Dodatkową funkcjonalnością większości 
programów jest możliwość współpracy z urządzeniami do odczytu (rejestracji) 
zużycia wody w lokalach. Implementacja aktualnie sprzedawanych systemów po-
zwala na standardową obsługę najemców lokali i usprawnienie pracy zarządcy. 
Programy do wspomagania zarządzania zasobami lokalowymi lub przynajmniej ich 
podstawowe moduły są powszechnie wykorzystywane praktyczne we wszystkich 
firmach, które administrują zasobami lokalowymi.  
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2. Wdrożenie systemu wspomagania zarządzania zasobami lokalowymi 
w ZGM TBS w Częstochowie 

 
 Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie zasobami lokalowymi za-
prezentowano na przykładzie ZGM TBS – przedsiębiorstwa będącego spółką prawa 
handlowego, której właścicielem pozostaje Częstochowa, miasto na prawach po-
wiatu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie zarządza zasobami składającymi się głównie z lokali mieszkalnych 
i użytkowych będących własnością miasta, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS.  
 Wdrożony na przełomie lat 1995 i 1996 poprzedni system obejmujący moduły 
NSARCZ, WSPÓLNOTY oraz KOSZTY firmy WOI Gdańsk oparty był na syste-
mie operacyjnym DOS w części dotyczącej ewidencji czynszowej lokali mieszkal-
nych i użytkowych oraz świadczeń lokali wykupionych, a także zaliczek lokali 
wykupionych i kosztów budynków wspólnotowych. 
 Na przełomie listopada i grudnia 2008 roku została wdrożona księgowość 
wspólnotowa FK WSPÓLNOT. Ze względu na fakt, że wymienione wcześniej 
programy pracowały w oparciu o system DOS, a zakupiony w 2008 roku FK 
WSPÓLNOT był programem pracującym w środowisku Windows, równolegle 
prowadzono prace wdrożeniowe systemu WINSARCZ, który był opracowany przez 
WOI Gdańsk, miał on docelowo zastąpić systemy oparte na DOS-ie – NSARCZ  
i WSPÓLNOTY. 
 Duże problemy z dopasowaniem systemów, nieuregulowane kwestie dotyczą-
ce licencji i opłat, niejednolitość baz danych oraz brak możliwości dokonywania 
przekrojowych analiz spowodowały, że podjęto decyzję o zmianie dostawcy opro-
gramowania.  
 Obecny system PAPIRUS firmy SOFTHARD został wdrożony w miesiącach 
wrzesień – grudzień 2011 roku w części dotyczącej ewidencji czynszowej lokali 
mieszkalnych i użytkowych oraz świadczeń lokali wykupionych. Program zawiera 
podstawowe moduły funkcjonalne podobne do tych, które występują w systemach 
innych firm. Charakterystyczne dla systemu PAPIRUS jest wprowadzanie wszel-
kich zapisów do rejestrów zakładanych i definiowanych przez użytkownika, np. 
rejestr naliczeń przypisu, rejestr odczytów wodomierzy budynkowych itp. To po-
woduje między innymi, że rozrachunki z użytkownikiem lokalu w danym okresie 
rozliczeniowym są aktualne dopiero po utworzeniu przez operatora systemu wła-
ściwych rejestrów i ich bieżącym aktualizowaniu. Obecnie system PAPIRUS zinte-
growany jest tylko z FK Wspólnot firmy SOFTHARD, który został zakupiony na 
początku 2012 roku. Integracja z systemem FK Zakładowym wymaga napisania 
specjalnych interfejsów. Zarząd przedsiębiorstwa aktualnie analizuje możliwości  
i korzyści z ewentualnej implementacji istniejącego modułu FK lub wdrożenie no-
wego systemu.  
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 Do największych problemów przy wdrażaniu systemu PAPIRUS zaliczono 
trudności związane z konwersją baz danych z systemu NSARCZ oraz krótki czas 
zmiany oprogramowania. Wprowadzenie nowego systemu z odmiennym interfej-
sem użytkownika w początkowej fazie pracy często przysparzało problemów  
z obsługą jego użytkownikom, jednak po przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń 
wyeliminowano ten problem.  
 
 
3. Rozbudowa systemów informatycznych o nowe funkcjonalności 
 
 Systemy informatyczne posiadają ogromny potencjał rozwoju. Wdrożenie 
systemu może doprowadzić do usprawnienia pracy, ograniczenia kosztów prowa-
dzonej działalności czy wspomożenia działań zarządczych, głównie analitycznych. 
Systemy funkcjonujące obecnie na rynku zarządzania nieruchomościami nie posia-
dają jednak funkcjonalności, z których mogliby korzystać użytkownicy lokali ad-
ministrowanych przez danego zarządcę. Postępujący rozwój techniczny i informa-
tyzacja pozwalają praktycznie na nieograniczony dostęp do sieci Internet, a więc 
również do możliwości pełnego monitorowania obiektów w całości, a także ich 
poszczególnych lokali. Zdalne sterowanie i monitorowanie prac istotnych systemów 
zaopatrujących dany obiekt może przyczynić się do obniżenia zużycia mediów  
i oszczędności finansowych przy jednoczesnym podniesieniu komfortu użytkowania.  
 Obecnie wykorzystane liczniki zużycia wody często mają możliwość zdalnego 
przekazywania odczytów. Funkcjonujące systemy wspomagania zarządzania bazą 
lokali wprowadziły funkcjonalność pozwalającą na automatyczne rozliczenia zuży-
cia wody. Od pewnego czasu stało się to obowiązującym standardem. Pozwoliło to 
na ograniczenie konieczności okresowych odczytów, a co za tym idzie konieczności 
wizyt pracowników administracji w lokalach najemców, co w wielu przypadkach 
sprowadzało się do kilkukrotnych prób nawiązania kontaktu i umawiania się  
z użytkownikami na odczyt liczników. 
 Zarządca nieruchomości rozlicza również inne media dostarczane do obiektu, 
jak na przykład ciepło sieciowe. Dostarczone ciepło, najczęściej poprzez główny 
wymiennik zlokalizowany w piwnicach obiektu, rozliczane jest na podstawie po-
dzielników umieszczonych na wszystkich grzejnikach zamontowanych w obiekcie. 
Zużycie za dany sezon, odczytane z układu pomiarowego zlokalizowanego na wy-
mienniku ciepła, dzielone jest na wszystkich użytkowników, dając podstawę do 
rozliczenia finansowego. Zastosowanie elektronicznych podzielników oraz licznika 
głównego z możliwością transmisji zdalnej umożliwi dokładne określenie kosztów 
dostarczonego ciepła. Umieszczenie w systemie dodatkowego modułu rozliczenia 
ciepła na podstawie rzeczywistego zużycia pozwoli wyeliminować konieczność 
szacowania kosztów i rozliczania przedpłat. Ten problem szczególnie dotkliwie 
odczuwają mieszkańcy, gdy wyliczone przedpłaty nie pokrywają kosztów dostar-
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czonego medium i w końcowym rozliczeniu wystąpią duże dopłaty za dostarczone 
ciepło.  
 Sposobem na eliminowanie tego niekorzystnego zjawiska, a przy okazji na 
ograniczenie zużycia energii jest montowanie systemów monitorujących pracę in-
stalacji centralnego ogrzewania. Wprowadzone systemy sterowania względem tem-
peratury zewnętrznej (tzw. automatyka pogodowa) można rozbudować o zaawan-
sowane systemy sterowania węzłami ciepłowniczymi. Pozwali to na optymalizację 
pracy sieci cieplnej obiektu i ograniczenie zużycia energii bez obniżenia komfortu 
użytkowania obiektu1. Konieczne zmiany to zastosowanie pełnej automatyki prak-
tycznie na całej instalacji, montaż elektronicznych czujników temperatury i prze-
pływu czynnika grzewczego oraz modułu transferu danych umożliwiający połącze-
nie z zewnętrznym serwerem na bieżąco monitorującym prace instalacji, prognozu-
jącym zmiany pogodowe i zapotrzebowanie na ciepło. Modernizacja może być 
przeprowadzona w formule ESCO. Polega ona na zaangażowaniu kapitału ze-
wnętrznego, a koszt modernizacji spłacany jest z oszczędności wynikających  
z wprowadzonych usprawnień. Wstępne badania ukazują około 12-procentowe 
oszczędności zużywanej energii2. Zastosowane urządzenia mogą przekazywać rów-
nież dane dotyczące zużycia energii z poszczególnych pomieszczeń monitorowa-
nych obiektów, jest to niezbędne do ustalenia kosztów ogrzewania w układzie mie-
sięcznym. Rozbudowa systemu informatycznego zarządcy nieruchomości o funk-
cjonalność monitorowania i rozliczania energii cieplnej umożliwi bieżące nalicza-
nie opłat oraz monitoring awarii instalacji. 
 Umowy na dostarczenie gazu, jak i energii elektrycznej lokatorzy zawierają 
indywidualne z odpowiednimi dystrybutorami. W przypadku gazu tylko najwięksi 
odbiorcy korzystają z liczników umożliwiających zdalny przesył jego zużycia. Bio-
rąc jednak pod uwagę postęp techniczny i wygodę użytkowania, można również 
spodziewać się powszechnego zastosowania technologii zdalnego odczytu w liczni-
kach gazu dla mniejszych odbiorców.  
 W przypadku monitorowania zużycia energii elektrycznej dystrybutorzy ener-
gii od pewnego czasu wdrażają idee ułatwiające kontrolę wykorzystania rozprowa-
dzanego medium. Funkcjonujące terminy, jak inteligentne sieci czy smart metering, 
dotyczą możliwości związanych z instalacją nowoczesnych urządzeń pomiarowych 
monitorujących dany obiekt, które na bieżąco przekazują uzyskane informacje do 
serwera zewnętrznego. Instalacje takie są już testowane w praktyce w kilku miej-
scach w Polsce, między innymi w Częstochowie. Dystrybutorzy energii, jak np. 

                                                 
1 Materiały przekazane przez Biuro Inżyniera Miejskiego w Częstochowie dotyczące ofer-

ty monitoringu i zdalnej eksploatacji budynków firmy Introbat sp. z o.o. 
2  Dokładne badania ograniczenia zużycia energii poprzez wprowadzenie automatyki steru-

jącej będą przeprowadzone na podstawie monitorowanych obiektów edukacyjnych w sezonie 
2011/2012. 
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Enion grupy Tauron, testują również możliwości systemu zdalnego podglądu swo-
jego konta przez odbiorców energii elektrycznej (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Testowany przez Tauron system elektronicznego biura obsługi klienta  

Źródło: https://ebok.enionenergia.pl/indexebok.php 

 
 System ten bazuje głównie na danych wprowadzanych z odczytów liczników 
przez inkasentów, jest jednak w pełni przygotowany do automatycznego pobierania 
danych z nowoczesnych układów pomiarowych przesyłających stany odczytów 
zdalnie, również bezpośrednio za pomocą sieci energetycznych. Dostarczone dane 
zużycia energii przetwarzane są oraz archiwizowane w systemie. Logujący się od-
biorca ma możliwość wglądu w aktualne i archiwizowane rozliczenia, zgłaszania 
usterek, wnioskowania o wcześniejsze rozliczenie, a także korzystania z wielu in-
nych dostępnych funkcjonalności. Jedną z ważniejszych funkcji opisywanego sys-
temu jest możliwość śledzenia wykresu zużycia energii, co zostało przedstawione 
na rysunku 2. Pomijając niedoskonałość związaną z błędami wynikłymi z wprowa-
dzania odczytów dostarczonych przez inkasenta (mniej więcej co dwa miesiące)  
i aproksymację ich w miesięcznych okresach rozliczeniowych, należy stwierdzić, że 
dają dużą wiedzę o charakterze korzystania z energii elektrycznej w danym gospo-
darstwie i średnim poziomie jej zużycia. 
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Rys. 2. Wykres zużycia energii elektrycznej  

Źródło: https://ebok.enionenergia.pl/zuzycie_png.php 

 
 Udoskonalenie tego narzędzia poprzez wprowadzenie liczników z bezpośred-
nim przekazywaniem informacji i możliwość bezpośredniego podglądu dziennych 
wykresów zużycia energii będzie stanowić narzędzie doboru odpowiednich taryf 
oraz może wpłynąć na zmiany codziennych przyzwyczajeń użytkowników, ograni-
czając zużycie energii. 
 Technologia bezpośredniego przesyłu informacji (np. PLC) dodatkowo umoż-
liwia przesył innych widomości zbieranych z systemów danego obiektu. Możliwe 
jest więc zastosowanie centralnego serwera przetwarzającego napływające dane  
i ich prezentacja w różnych konfiguracjach. Uzyskane informacje będzie można 
przetwarzać i prezentować w jednym systemie, dzięki któremu  użytkownik uzyska 
wiedzę o zużyciu poszczególnych mediów, a dołączając moduł naliczania opłat za 
zarządzanie i fundusz remontowy – o pełnych kosztach użytkowania lokalu.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaproponowano rozwiązanie zbudowania narzędzia informatycznego, dzięki 
któremu użytkownicy poprzez logowanie się na indywidualne konto będą mieli 
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podgląd zużycia mediów i kosztów użytkowania lokalu. Przyczyni się to do opty-
malizacji zużycia dostarczanych mediów, podwyższy komfort użytkowania lokalu 
oraz usprawni pracę administracji. Wprowadzenie dodatkowych funkcji do istnieją-
cego oprogramowania, w szczególności możliwości podglądu zużycia mediów  
w czasie rzeczywistym, najszybciej możliwe jest w przypadku zużycia wody, ener-
gii elektrycznej oraz ciepła sieciowego, gdyż występują techniczne możliwości 
adaptacji już stosowanych układów pomiarowych. W przypadku gazu ziemnego 
zdalny przekaz stanów liczników stosowany jest jedynie w dużych przemysłowych 
rozwiązaniach. Można jednak przewidywać, iż w przeciągu kilku lat również mniej-
sze układy sterowania będą wyposażane w moduły do zdalnej transmisji danych.  
 Wprowadzone innowacje pozwolą na lepsze monitorowanie funkcjonowania 
lokali, szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia awarii, optymalizację warun-
ków rozliczeń i dostarczania mediów oraz usprawnią zarządzanie lokalami i ograni-
czą koszty administracji. 
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APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS  
IN HOUSING RESOURCES MANAGEMENT 

 
 

Summary 
. 
 The article was proposed to develop the informatics tool supporting the manage-
ment of accommodation resources, so that users, will have a preview of media con-
sumption and cost of use of premises by logging on to the individual account. These 
innovations will allow for better monitoring of resources, rapid response in case of 
breakdown and to optimize conditions for the supply of media. 
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Wprowadzenie 
 
 Wynalezienie komputera otworzyło nowe możliwości działalności gospodar-
czej, czyli budowanie fabryk wytwarzających te urządzenia, a później firm sprzeda-
jących oprogramowanie. Sieć ARPANET zapoczątkowała lawinę pomysłów ko-
mercyjnego jej wykorzystania. Szybko powstały firmy zapewniające dostęp do sieci 
(w USA już 1974 r.1) czy komercyjne serwery pocztowe. Wynalezienie i populary-
zacja WWW wywołały zapotrzebowanie na posiadanie stron internetowych i na 
rynku pojawiły się firmy projektujące je oraz zapewniające ich publikację (czyli 
hosting). Wkrótce proponować zaczęto usługi pozycjonowania, które zapewnią 
dobre miejsce w wynikach wyszukiwarek internetowych. W latach 90. XX w. 
w Internecie można było znaleźć nie tylko witryny opisujące przedsiębiorstwa, ale 
także umożliwiające zakupy i licytacje, czyli elektroniczne sklepy2, elektroniczne 
aukcje3. Były to pierwsze modele e-biznesu będące odzwierciedleniem tradycyj-
nych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. 
 Celem artykułu jest zaprezentowanie modeli działalności gospodarczej, które 
wymyślono, gdy komputery i Internet nie były już nowością, czyli w epoce społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej. Dokładniej zanalizowano kilka 
wybranych modeli, obecnie najbardziej popularnych.  

                                                 
1  W. Bartkiewicz, Internet przyczyną transformacji społecznej, w: Społeczeństwo informa-

cyjne, red. J. Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa, 2008, s. 136–182. 
2  Amazon w 1995 r. 
3  eBay w 1996 r. 
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1. Nowe modele działalności gospodarczej 
 
 W gospodarce elektronicznej pojawiło się zapotrzebowanie na zdalne prze-
prowadzenie płatności. Zatem powstawać zaczęły modele biznesowe wcześniej nie 
znane. W 2001 r. ponad 50% amerykańskich banków oferowało internetowe prze-
lewy lub płatności kartami kredytowymi na stronach e-sklepów4. To otworzyło 
możliwość funkcjonowania na rynku nowych centrów autoryzacji i akceptacji kart 
bankowych w transakcjach online. Obawy związane z płatnościami kartą i zbyt 
długi czas realizacji przelewów elektronicznych pobudziły do tworzenia kolejnych 
rozwiązań, jak systemy mikropłatności (PayPal), a później systemów natychmia-
stowych elektronicznych płatności (PayByNet), niewymagających czekania do 
najbliższej sesji rozliczeń międzybankowych. Powtarzające się nadużycia sprawiły, 
że na rynku pojawiły się firmy zabezpieczające transakcje i gwarantujące identyfi-
kację, czyli zapewniające bezpieczeństwo komunikacji dzięki np. certyfikatom 
SSL, czy cyfrowym podpisom.  
 Wkrótce budować zaczęto nowe i bardziej skomplikowane modele biznesowe, 
jak integratorzy lub agregatorzy usług. Przykładami tych drugich są wszelkie po-
równywarki cen w sklepach internetowych (BizRate, PriceGrabber, Ceneo czy 
Nokaut), serwisy zakupów grupowych (Groupon, Gruper) czy agregatorzy płatności 
(Przelewy24), dzięki którym sklepy elektroniczne nie muszą podpisywać oddziel-
nych umów z wieloma bankami. Integratorzy zaś łączą oferty firm z różnych branż, 
zapewniając wygodę klientom (mniej faktur) i ograniczając koszty przedsiębiorstw. 
Przykładem jest triple play, usługa łącząca opłatę za Internet, telewizję i telefon. 
Dziś mówi się też o quadruple play – bo coraz częściej jest to opłata za telefon 
stacjonarny i komórkowy. Nowe pomysły na biznes często wykraczają więc poza 
obszar Internetu. Obok zapotrzebowania na płatności w sieci znaleziono zastoso-
wanie mobilnych płatności w tradycyjnych sklepach, czyli płatności bezstykowe 
(PayWave, PayPass) oraz dokonywane za pomocą telefonów komórkowych (mPay, 
EasyPay, Google Wallet). W handlu i w logistyce zaczęto stosować tagi RFID oraz 
kody 2D5, które aktualnie znajdują nowe zastosowania w innych dziedzinach, np. 
RFID w identyfikacji zwierząt, a kody 2D zaczęto umieszczać w reklamach i na 
obiektach turystycznych (np. projekt Odkoduj Łódź). 
 Zainteresowanie Internetem wykazywane przez firmy marketingowe wywoła-
ło modę na tworzenie stron generujących dużą liczbę wejść użytkowników, czego 
przykładem są portale społecznościowe. Dzięki dużej liczbie odsłon portal może 
zarobić więcej na reklamach. Konta użytkowników są też cenną bazą, z której czer-
pać można wiedzę nie tylko o zachowaniach rynkowych. Użytkownicy wciąż nie 

                                                 
4  K. Furst, W. Lang, D.E. Nolle, Internet banking in the U.S., landscape, prospects, indus-

try implications, „Journal of Financial Transformation” 2001, 18(6), s. 45-52. 
5  J. Papińska-Kacperek, New Models for Business Activity in Digital Economy (w druku). 
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zawsze zdają sobie sprawę, jak wiele wrażliwych informacji na ich temat, w więk-
szości publikowanych przez nich samych, można znaleźć w sieci. 
 Istniejące już usługi pobudzają kreatywnych ludzi do wymyślania nowych 
produktów. Wokół portali społecznościowych powstają wciąż nowe pomysły. Kło-
poty użytkowników portali zainspirowały powstanie usługi usuwania z sieci plików 
lub całych kont wraz z ich zawartością, co nie w każdym serwisie jest łatwe. Przy-
kładem jest tu system ochrony reputacji ReputationDefender, który za opłatą wy-
szukuje w 40 najpopularniejszych portalach społecznościowych informacje na te-
mat firmy lub osoby, i np. usuwa niewygodne lub nieprawdziwe wpisy. W Polsce  
w 2011 r. powstała podobna usługa – Guarda. 
 Kolejnym przykładem jest budzenie społecznościowe. Talkoclock6 to serwis, 
na którym zamówić można budzenie. W określonym terminie do zainteresowanego 
dzwoni inny użytkownik lub robot, jeśli nikt nie podjął tego zlecenia. Usługa gwa-
rantuje poufność, użytkownicy nie znają swoich numerów telefonów, bowiem do 
budzącego i budzonego dzwoni portal. Rejestracja do serwisu jest możliwa poprzez 
konto na portalu Facebook.  
 Wciąż powstają pomysły na dostarczanie specyficznych usług i produktów. 
Kiedyś były nimi płatności elektroniczne, a dziś taką nowością jest np. usługa po-
średniczenia, agregowanie ofert kupujących (buyer aggregator model), łączenie 
dużych grup producentów i hurtowników z detalistami7 (distribution model), udo-
stępnianie oprogramowania przez Internet (cloud computing model)8. Podobne 
trendy zauważamy na całym świecie, także w Polsce.  
 
 
2. Finansowanie nowych przedsięwzięć 
 
 Nowe przedsięwzięcia związane z technikami ICT są tworzone przez istnieją-
ce organizacje, które budują np. centra autoryzacji lub systemy płatności (PayBy-
Net9), są tzw. przedsiębiorstwami odpryskowymi spin-off powstałymi w wyniku 
wydzielenia się z jednostki macierzystej, np. uczelni (Google), albo są to tzw. start-
upy, czyli rozpoczynające działalność nowe przedsiębiorstwa.  
 Tworzenie nowych przedsięwzięć wymaga kapitału. W pierwszym przypadku 
dysponuje nim organizacja, która dany pomysł chce wdrożyć. W pozostałych  
– twórcy innowacyjnych koncepcji biznesowych często muszą szukać źródeł finan-
sowania. Pomagają w tym banki, prywatni inwestorzy, ale także państwo. Każde 

                                                 
6  The Free Tech Company Database, http://www.crunchbase.com (9.01 2012). 
7  C. Combe, Introduction to e-business, management and strategy, Elsevier 2006. 
8  V. Chang, D. Bacigalupo, G. Wills, D. de Roure, A Categorisation of Cloud Computing 

Business Models, w: Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid) 2010, s. 509–512. 
9  Powołane przez KRI (Krajowa Izba Rozliczeniowa). 
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przedsiębiorstwo jako podmiot dający pracę jest ważnym elementem systemu go-
spodarczego. Dlatego rządy ułatwiają finansowanie nowych modeli działalności 
poprzez rozwiązania prawne i ekonomiczno-finansowe10. Są to proinwestycyjne 
podatki, tworzenie lub ułatwianie działania funduszy zalążkowych (seed capital) 
lub venture capital inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzące na 
rynek, czyli wspomniane start-upy.  
 W Polsce nowym firmom pomaga agencja PARP11, udzielająca wsparcia fi-
nansowego pochodzącego z funduszy UE oraz ze środków budżetu państwa. Na 
lata 2007–2013 dysponuje ona budżetem wynoszącym ponad 7 mld euro. Najwięcej 
środków12 przeznaczono w nim na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (POIG).  
 Powstawać zaczęły nowe formy wspierania innowacji, jak instytucja anioła 
biznesu i crowd funding. Anioły biznesu to zamożni ludzie inwestujący swoje wła-
sne fundusze. Są zainteresowani finansowaniem innowacyjnych pomysłów w za-
mian za pakiet udziałów w tworzonej firmie. Powstają też sieci, kluby oraz gildie 
aniołów biznesu, które kojarzą inwestorów z rokującymi sukces przedsięwzięciami. 
Zajmują się selekcją projektów, ich odpowiednim przygotowaniem, szkoleniem 
zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów. 
 Najmniej formalnym sposobem jest skorzystanie z usług specjalistycznych 
portali społecznościowych, na których spotkać się mogą potencjalni fundatorzy  
z autorami innowacyjnych pomysłów. Często środki można zgromadzić z drobnych 
kwot wielu użytkowników portalu, dlatego zjawisko to nazwano crowd funding. 
Amerykańskim tego przykładem jest Kickstarter, a polskim portal PolakPotrafi. 
 Kluby aniołów biznesu czy fundusze seed capital często organizują konkursy 
projektów szukających źródeł finansowania. Wynika to z ograniczonego budżetu 
np. PARP lub z chęci wypromowania najciekawszych pomysłów. Konkursy orga-
nizują też znane firmy. Microsoft BizSpark jest program wsparcia dla firm interne-
towych, który pomaga udostępniając aplikacje cloud computing, zapewniając kon-
takty z inwestorami oraz promocję. W kwietniu 2011 r. wyróżnił tytułem Start-up 
of the Day polski system tworzenia i przekazywania wizytówek nioovo. To pierw-
szy nagrodzony polski start-up.  
 Podobnym przykładem jest też bitwa start-upów na konferencji TechCrunch 
Disrupt. W ostatniej, we wrześniu 2011 r. po raz pierwszy udział wzięły polskie 
projekty: BookLikes, FusionSheep, Legimi i SaveUp. Booklikes to społecznościo-
wy portal rekomendacyjny, który wcześniej zakwalifikował się do konkursu Seed-
camp New York. W sierpniu 2011 r. miał już kilkanaście tysięcy aktywnych użyt-

                                                 
10  J. Papińska-Kacperek, Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne, w: Społeczeństwo in-

formacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, PWN, 2008, s. 13–46. 
11  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
12  3,9 mld euro. 
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kowników, głównie z USA. FusionSheep to system zarządzający domowymi urzą-
dzeniami multimedialnymi. Legimi jest jednocześnie księgarnią z e-publikacjami 
oraz firmą dostarczającą rozwiązania dla rynku publikacji elektronicznych. Świad-
czy np. usługę konwersji książek z formatów zamkniętych np. PDF do EPUB. 
 SaveUp to aplikacja umożliwiająca fotozakupy za pomocą telefonu komórko-
wego. Po wykonaniu zdjęcia system rozpoznaje produkt, na razie książkę, i wyszu-
kuje sklepy, gdzie można kupić ją najtaniej. Aplikacja wykorzystuje stworzoną 
przez iTraff Technology technikę rozpoznawania zdjęć. Została ona także zastoso-
wana w aplikacji Art4Europe, która na konkursie Hack4Europe zwyciężyła w kate-
gorii oprogramowanie o największej wartości biznesowej. Aplikacja rozpoznaje 
obraz, podaje jego autora oraz tytuł. Informacje pobierane są z serwera Fundacji 
Europeana, następnie tłumaczone są na wybrany język. 
 
 
3. Źródła dochodów nowych modeli biznesowych 
 
 Każde przedsiębiorstwo powstaje w celu osiągnięcia zysku ze swej działalno-
ści, powinno ono zatem określić w jaki sposób zamierza to uzyskać. Pewne usługi 
związane z nowymi technikami od początku wymagały jasno sprecyzowanych 
opłat, np. zakup komputera, podłączanie do Internetu czy koszt eksploatacji łącza. 
Inaczej stało się z usługami związanymi z zawartością Internetu.  
 Pierwsze strony WWW były dostępne dla wszystkich za darmo. Odnosić to 
zaczęto też do obiektów, które można tam znaleźć, czyli rysunków, zdjęć, filmów  
i plików muzycznych. Po pewnym czasie niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy jest 
to takie oczywiste. Szczególnie gdy powstające serwisy P2P13 stały się zagrożeniem 
dla artystów i reprezentujących ich organizacji, jak RIAA14. Masowe zainteresowa-
nie P2P pokazało, że jest zapotrzebowanie na legalne kopiowanie plików, i w 2003 r. 
otwarto pierwszy sklep z e-muzyką, czyli iTunes Music Store koncernu Apple. Dziś 
działają tysiące sklepów z e-muzyką.  
 Problem treści publikowanych na stronach WWW dostrzeżono dopiero wtedy, 
gdy spadać zaczęła sprzedaż tradycyjnej prasy. Czytelnikom coraz częściej wystar-
czały artykuły w wersji elektronicznej. Dlatego dziś na wielu stronach gazet za 
darmo przeczytać można jedynie skróty lub wstępy artykułów. Opłaty za dostęp do 
części serwisów internetowych wprowadziły „The Wall Street Journal”, „Financial 
Times” i wiele innych, również polskich. Jest to model abonencki. Nie spotyka się 
jednak z akceptacją użytkowników, którzy o wielu ważnych wydarzeniach dowie-
dzieć się mogą nadal z bezpłatnych serwisów społecznościowych.  

                                                 
13  Peer-to-peer. 
14  Recording Industry Association of America. 
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 Jak zatem przekonać internautów, przyzwyczajonych do darmowego korzy-
stania z treści, że za to można, a nawet trzeba płacić? Wydawcy prasy zapewniają 
lepszą jakość publikowanych informacji, poprawność językową i rzetelność. Pozo-
staje jeszcze zdefiniowanie, jakie kwoty mogą zachęcić (a nie zniechęcić) czytelni-
ków do korzystania z płatnych zasobów. Czy wprowadzać tu model taryfowy czy 
abonencki? Opublikowane w listopadzie 2009 r. badania Boston Consulting Group 
(BCG) pokazały15, że 48% Amerykanów byłoby skłonnych płacić za dostęp do 
wiadomości czytanych w sieci. Amerykanie i Australijczycy zgodziliby się na abo-
nament 3 dol. miesięcznie, Europejczycy nawet na 7 dol. Twórca Pirate Bay, porta-
lu nielegalnie udostępniającego zasoby, zamkniętego w 2008 r., zaproponował mo-
del taryfowy, system mikropłatności Flattr, który został uznany za najlepszy euro-
pejski start-up 2010 r.16 Dzięki niemu do muzyków udostępniających swoje utwory 
i publikujących blogerów będą spływać opłaty – w zależności od tego, ile osób 
zainteresuje się ich twórczością. 
 Wiele przedsięwzięć e-biznesu, np. e-aukcje i zakupy grupowe, zarabia na 
prowizjach od sprzedaży. Firmy marketingowe zapewniły też nowy model czerpa-
nia zysku, nie z opłat użytkowników, ale od firm chcących umieszczać reklamy na 
często odwiedzanym serwisie, czyli model reklamowy. Według comScore przycho-
dy Google’a z reklam wyświetlanych przy wynikach wyszukiwania stanowiły ok. 
90% przychodów firmy szacowanych w maju 2011 r. na ponad 31 mld dolarów.  
 Często firmy udostępniają pewne swoje usługi za darmo, z myślą o zmianie  
w przyszłości proporcji usług płatnych do bezpłatnych, np. platforma nowocze-
snych prezentacji Prezi umożliwia darmowe używanie ich oprogramowania na 
stronie WWW (czyli w chmurze) lub zakup pozwalający na korzystanie z niego off-
line. Inną strategię realizują Facebook i nk, które płatne usługi zaproponowały do-
piero po pewnym czasie. Podczas konferencji Internet 2K11 przedstawiciel nk po-
wiedział, że już 40% jego przychodów pochodzi z opłat użytkowników (za dodat-
kowe opcje) i zakupów wirtualnych prezentów. 
 Przyciąganie dużej liczby użytkowników ma znaczenie nie tylko z powodu 
większego zainteresowania reklamodawców. Użytkownicy to potencjalna grupa 
odbiorców np. nowego produktu, z którego łatwo będzie skorzystać posiadaczom 
kont na portalu. W maju 2011 r. Google rozpoczął testy systemu płatności Google 
Wallet, dokonywanych poprzez zbliżenie telefonu komórkowego do terminala. 
Płatność jest realizowana z konta, do którego przypisana jest karta kredytowa (Ci-
tiBank) albo karta Google Prepaid. Usługa zapewni też zapamiętywanie informacji 
z kart lojalnościowych, zatem konsument, płacąc, będzie mógł automatycznie sko-
rzystać z ofert zniżkowych. Google chce też testować zniżki na produkty odkryte za 
                                                 

15  J. Papińska-Kacperek, Wpływ cyfryzacji na społeczne funkcjonowanie wartości, w: War-
tości podstawowe w kontekstach współczesnych, red. M. Uliński, Aureus, Kraków 2010, s. 133–
146. 

16  M. Butcher, Europas European Startup Awards 2010 – The Winners and Finalists, 2010. 
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pomocą reklam Google. Usługa dostępna jest na razie tylko dla amerykańskich 
użytkowników telefonu Nexus. Latem 2011 r. możliwa była tylko w sieci Sprint,  
a w grudniu w kilkunastu innych, m.in. McDonald’s. O podobnym systemie myśli 
też Facebook, bowiem w 2010 r. jego właściciele (wśród nich twórca PayPal  
– Peter Thiel) założyli spółkę Facebook Payments. 
 Portale mogą też zarabiać na sprzedaży danych (model pośrednika informa-
cyjnego). TalkOclock oferuje darmowe budzenie, ale dzięki zdobyciu numerów 
telefonów użytkowników wzbogaca bazę danych portalu Facebook. 
 
 
4. Wyniki finansowe wybranych modeli biznesowych 
 
 Nie jest łatwo oszacować wyniki finansowe opisanych innowacyjnych przed-
sięwzięć. Niektóre istnieją za krótko (np. SaveUp, TalkOclock), a inne nie udostęp-
niają danych finansowych. Jest to obowiązkiem tylko spółek giełdowych, a wiele 
nowych przedsięwzięć jeszcze do tego nie dojrzało.  
 W poniższych porównaniach zostały użyte dane zawarte w opublikowanych 
raportach oraz z wiarygodnych agencji prasowych. Analizowano najbardziej popu-
larne na świecie serwisy oraz ich polskie odpowiedniki. Zdecydowano obliczać 
średni przychód na użytkownika (average revenue per user – ARPU), dzięki czemu 
można porównać firmy globalne i lokalne (polskie). Do przeliczania kwot w PLN 
użyto średnich rocznych kursów NBP z odpowiednich lat. 
 

Tabela 1 
 

Zakupy grupowe 
 

Serwis 
Rok  

powstania 
Przychód  
w 2010 r. 

Liczba  
użytkowników  

w 2010 r. 

Średni przychód  
na użytkownika (ARPU)  

w 2010 r. 

Groupon 2008 760 000 000 USD 51 000 000  14,90 USD 

Gruper 2010 4 000 000 PLN 1 155 735 3,46 PLN = 1,15 USD 

 
Źródło: opracowanie własne, dane Internet 2k11; „Wall Street Jurnal”; „NY Times”17.  

 
 Zakupy grupowe to fenomen nie tylko w Polsce. Choć na naszym rynku 
pierwszy serwis pojawił się w 2010 r., to zakupy tego typu mają już miliony użyt-

                                                 
17  M. Hickins, Groupon Revenue Hit $760 Million, CEO Memo Shows 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703408604576164641411042376.html; 
E.M. Rusli, M. de la Merced, Groupon Plans I.P.O. With $30 Billion Valuation, ( 9.01.2012). 
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kowników18. Obecnie jest 50 polskich portali social shopping. Prekursorem na 
świecie był Groupon, działający w 37 krajach, także w Polsce.  
 

Tabela 2  
 

Portale społecznościowe 
 

Serwis 
Rok  

powstania 
Przychód 
w 2009 r. 

Liczba użytkowników 
w 2009 r. 

Średni przychód 
na użytkownika 

w 2009 r. 

Nasza Klasa (nk) 
2007   62 800 000 PLN 10 894 000 

5,76 PLN = 1,85 
USD 

Facebook 2004  777 000 000 USD 300 000 000 2,58 USD 

GoldenLine 2005   5 230 000 PLN 1 094 000 4,78 PLN = 1,53 
USD 

LinkedIn 2003 120 000 000 USD 55 000 000 2,18 USD 

 
Źródło:  opracowanie własne, dane Internet 2k10, http: //www.linkedin.com; TechCrunch19.  

 
 Średni przychód na użytkownika w 2010 r. serwisu Groupon był 13 razy 
większy niż polskiego Grupera. Jednak od pewnego czasu maleje, w czerwcu 
2009 r. wynosił 21,69 USD, a w marcu 2011 już tylko 7,76 USD 20. W ciągu roku 
przychody serwisu wzrosły 10-krotnie, ale 3-krotnie wyższa była strata – w II kwar-
tale 2011 r. wyniosła 102,7 mln USD 21. Główną tego przyczyną było zatrudnienie 
ponad tysiąca pracowników. Dla portalu Groupon pracuje już 10 tys. osób  
(w 2008 r. zaczynało 37). Serwisy zakupów grupowych muszą zatrudniać wielu 
handlowców, którzy starają się przekonać firmy do promowania i oferowania swo-
ich usług. 

W tabeli 2 porównano najpopularniejsze na świecie i w Polsce serwisy spo-
łecznościowe zaliczane do komunikacyjnych (Facebook i nk) oraz do biznesowych 
(LinkedIn i GoldenLine). W tym modelu światowe serwisy od polskich różnią się 
dużo mniej, bo 1,4 razy. Portale społecznościowe istnieją dłużej niż serwisy zaku-
pów grupowych, mimo to ich ARPU jest niższe. Przyczyna leży zapewne w sposo-
bie zdobywania przychodu, te drugie zarabiają głównie na prowizji od sprzedanych 
na tych portalach produktów i usług. 
                                                 

18  3,2 mln. w 2010 wg Internet2k11 
19  A. Tsotsis, Facebook Revenue Was $777 Million In 2009, Net Income $200 Million, 

http://techcrunch.com/2011/01/05/report-facebook-revenue-was-777-million-in-2009-net-income-
200-million (9.01.2012). 

20  M. Merced, Is Groupon’s Business Model Sustainable? http://dealbook.nytimes.com 
(9.01.2012).  

21  Groupon, ponad 100 mln USD straty w II kw., http://www.techtrend.pl/2011/08/ gro-
upon-ponad-100-mln-usd-straty-w-ii-kw (9.01.2012). 
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Czasami porównywane są serwisy zaliczane do różnych grup usług, np. Goo-
gle i Facebook. Obecnie ich działalność biznesowa zaczyna zbliżać się, szczególnie 
po powstaniu serwisu Google+, mogącego zaburzyć pozycję portalu Facebook, czy 
po zamiarach obu portali wprowadzenia własnych systemów płatności. Tabela 3 
pokazuje, że Google na początku 2011 r. miał 6 razy większy ARPU niż Facebook. 
 

Tabela 3  
 
Średni przychód na użytkownika globalnych firm internetowych w styczniu 2011 r. (USD) 

 
Firma Amazon eBay Google Yahoo Facebook 
ARPU  189  39 24   8  4 

 
Źródło: opracowanie własne, dane z „Wall St. Journal”22. 
 
 Kiedyś w statystykach oddzielano sklepy internetowe i aukcje, jednak gdy 
zauważono, że wiele firm zamiast budować własny e-sklep, zakłada konto na popu-
larnym serwisie aukcyjnym, obie grupy są łączone. W tabeli 3 widać, że ARPU 
starych modeli istniejących ponad 10 lat, jak e-sklep czy e-aukcja, są wielokrotnie 
wyższe niż nowych. Miały one więcej czasu na wypracowanie zaufania klientów, 
poza tym ich użytkownicy są nie tylko odbiorcami reklam, ale stronami w transak-
cjach handlowych, od których prowizje pobierają portale. 
 

Tabela 4  
 

Polskie serwisy e-commerce 
 

Serwis Rok powstania 
Przychód  

w 2010 r. (PLN) 

Liczba  
użytkowników 

w 2010 r. 

ARPU  
w 2010 r. 

(PLN) 

ARPU  
w 2010 r. 

(USD) 
Allegro 2000 660 000 000  11 499 090 57,40  19,03 

Komputronik 2002 130 985 000  712 000 183,97  61,00 

Merlin 1998 111 469 000  1 995 724 55,85  18,52 

Empik 1991 204 000 000  1 315 279 155,10  51,43 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Internet 2k10. 
 
  

                                                 
22  Google Generates 6 Times More Revenue Per User than Facebook, 

http://wallstcheatsheet.com/breaking-news/google-generates-6-times-more-revenue-per-user-
than-facebook.html (9.01.2012). 
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Podsumowanie 
 
 Każda nowa aplikacja w Internecie pobudza kreatywnych ludzi do wymyśla-
nia i tworzenia usług, bez których często już nie wyobrażamy sobie życia. Spełnia 
się zatem przewidywanie z XX w., np. Uri Porata czy Daniela Bella, że gospodarka 
stanie się kiedyś głównie domeną usług i technik intelektualnych. 
 Nowe modele biznesowe dotyczą nie tylko tworzenia nowych usług, ale także 
budowania nowych strategii działania i nowych modeli uzyskiwania przychodu. 
Jednak najlepsze wyniki osiągają modele biznesowe, w których ich użytkownicy są 
stroną w transakcji handlowej przeprowadzonej za pośrednictwem strony interne-
towej, czyli e-sklepy i  portale zakupów grupowych. Sytuacja może ulec zmianie, 
bo internauci coraz częściej akceptują opłaty za dodatkowe usługi czy za korzysta-
nie z treści serwisów, a to może pobudzić do powstawania nowych przedsięwzięć. 
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ANALYSIS OF SOME E-BUSINESS MODELS OF THE 21st CENTURY 
 
 

Summary 
 
 Developing of first electronic computers and the Internet generated new chances 
for business. After first models like e-stores and e-auctions - new forms appeared such 
as service integrators or aggregators and many others. In this paper some new business 
models are described, like social shipping. The subject of researches is analysis and 
comparison of the most spectacular Polish and international examples. 
 

Translated by Joanna Papińska-Kacperek 
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SEMANTYCZNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI  
W ORGANIZACJACH ROZPROSZONYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 

 Organizacja jest środowiskiem funkcjonowania różnorodnych procesów biz-
nesowych (mających charakter informacyjny bądź materialny), które tworzą jej 
dynamiczną strukturę. Zadaniem procesu jest przekształcenie czynników produkcji 
(informacji, materiałów, energii) w dobra i usługi, które stanowią tzw. wektor wyj-
ścia procesu. Celem funkcjonowania procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta1. 
Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM) jest 
elastyczną koncepcją o szerokim zastosowaniu, służącą coraz częściej nie tylko do 
integracji między różnymi aplikacjami w przedsiębiorstwie, ale także do wspoma-
gania realizacji ponadobiektowych procesów biznesowych w ramach organizacji 
rozproszonych. Międzyorganizacyjne procesy biznesowe w dobie rozwoju techno-
logii informacyjnej i globalizacji gospodarki stają się ważnym polem badawczym. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjnej 
oraz wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań semantycznych w systemach 
zarządzania procesami biznesowymi w warunkach, gdy proces biznesowy realizo-
wany jest przez wiele niezależnych, współpracujących ze sobą organizacji.  
 
  

                                                 
1  M. Zur Muehlen, Workflow-based Process Controlling. Foundation, Design, and Appli-

cation of workflow-driven Process Information Systems, Logos, Berlin 2004, s. 37. 
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1. Procesowe ujęcie organizacji rozproszonej 
 
 Współcześnie wizja orientacji procesowej wykracza daleko poza ramy przed-
siębiorstwa. Rozwój technologii informacyjnej, a w szczególności usług interneto-
wych, umożliwia intensywną współpracę pomiędzy organizacjami, tworzenie po-
ziomych struktur międzyorganizacyjnych, w ramach których realizowane są proce-
sy biznesowe. Do takich struktur zaliczyć można różne formy organizacji rozpro-
szonych, jak przedsiębiorstwa wirtualne, sieciowe oraz rozszerzone łańcuchy do-
staw. Przedsiębiorstwa realizują procesy biznesowe w ramach płynnie działającej 
sieci współpracy, dostarczając produkty i usługi, które nie mogłyby być zrealizo-
wane w sposób tradycyjny przez jedno przedsiębiorstwo. Większa przestrzeń obej-
mująca podmioty działające w ramach organizacji rozproszonej określana jest czę-
sto jako ekosystem biznesu2. 
 Przedsiębiorstwa są w stanie uzyskać znaczącą przewagę i korzyści skali po-
przez zgromadzenie podobnych zasobów i specjalizację jednostek organizacyjnych. 
Potrzeba specjalizacji wpływa bezpośrednio na rozproszenie procesów bizneso-
wych i powstawanie organizacji złożonych z wielu realizatorów, dążących do 
wspólnego celu, jakim jest dostarczenie dobra lub usługi. Wszyscy realizatorzy 
mają swoje indywidualne cele, którymi są osiągnięcie zysku ekonomicznego, bu-
dowanie kapitału intelektualnego i relacyjnego oraz zaspokojenie potrzeb swoich 
klientów. Cele wszystkich realizatorów są zatem wspierające i zgodne z głównym 
celem organizacji rozproszonej. Wraz ze zwiększającą się liczbą funkcjonalnie 
wyspecjalizowanych uczestników procesu bardzo ważna staje się jego koordynacja 
mająca na celu to, aby wszystkie działania w ramach procesu były skierowane na 
realizację postawionego mu celu. Należy podkreślić, że z punktu widzenia para-
dygmatu orientacji na usługi poszczególni realizatorzy procesu biznesowego mogą 
być traktowani jako usługodawcy i klienci względem siebie. W wielu branżach, 
zwłaszcza usługowych, wzrasta zapotrzebowanie na elastyczne procesy biznesowe 
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.  
 Jak wspomniano wcześniej, typowymi przykładami organizacji rozproszonych 
są przedsiębiorstwa wirtualne lub rozszerzone. Bycie wirtualnym oznacza, iż orga-
nizacja może powstać wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Różne przedsiębiorstwa 
mogą zaoferować swoje usługi dla realizacji określonego celu. Na przykład organi-
zacja wirtualna zajmująca się organizacją konferencji może powstać ad hoc, jedno-
cząc usługi, do których należeć mogą: rezerwacja hotelu dla uczestników, wynajem 
lokalnego środka transportu, rezerwacja biletów lotniczych, catering. Przedsiębior-
stwa świadczące te usługi jednoczą się, tworząc organizację wirtualną, która ma na 
celu zorganizowanie i kompleksową obsługę konferencji. Klient organizacji wirtu-

                                                 
2  J. Rokita, Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice 

2009, s. 217. 
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alnej postrzega ją jako jeden podmiot. Organizacja taka może powstać ze względu 
na pojedyncze wydarzenia lub serię podobnych zdarzeń, jest dynamiczna i ela-
styczna. 
 Nieco inną koncepcję stanowi przedsiębiorstwo rozszerzone (extended enter-
prise), opisywane już w latach 90. XX wieku między innymi przez K. Rutkowskie-
go3 oraz J. Sheridana4 jako najbardziej zaawansowana forma łańcucha dostaw. 
Przedsiębiorstwo rozszerzone jest to organizacja obejmująca wszystkich realizato-
rów łańcucha dostaw, którzy reprezentują specyficzne podejście do współpracy, 
polegające na skoordynowanym podejmowaniu decyzji, wymianie informacji  
z partnerami w szerokim zakresie, współdzielenie baz danych wspierających kon-
takty z klientami. 
 W opisanych powyżej układach biznesowych tradycyjnie pojmowana walka 
konkurencyjna zmienia swój charakter i przyjmuje inny wymiar – tak zwanej ko-
opetycji. Zjawisko koopetycji charakteryzuje się tym, iż organizacje, które do tej 
pory zwykle konkurowały, mogą działać wspólnie i tworzyć relacje, które są dla 
nich obustronnie korzystne. Przykładem koopetycji może być działanie niektórych 
wytwórców oprogramowania i usług informatycznych. Organizacja świadcząca 
usługi używa oprogramowania produkowanego przez konkurenta do budowania 
własnych rozwiązań. Taki przypadek można zaobserwować w usługach firmy IBM, 
która wykorzystuje oprogramowanie firmy Oracle5.  
 Przymiotnik „rozproszona” w odniesieniu do organizacji wskazuje na pewne 
cechy, takie jak oddalenie czy zróżnicowanie istniejące pomiędzy członkami orga-
nizacji. Najczęściej rozproszenie rozumie się jako oddalenie w sensie geograficz-
nym realizatorów procesu biznesowego. Procesy biznesowe przebiegające w wa-
runkach rozproszenia to nie tylko działania realizowane przez oddalone geograficz-
nie zespoły. Często rozproszeniu geograficznemu towarzyszy także rozproszenie 
organizacyjne, polegające na tym, iż proces realizowany jest przez kilka odrębnych 
i niezależnych od siebie przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te mogą znajdować się 
w całkiem bliskiej odległości (np. w jednym regionie geograficznym, mieście lub 
nawet na tej samej ulicy). Jednakże można traktować je jako rozproszone w aspek-
cie organizacyjnym, gdyż każde z nich stanowić może odrębną jednostkę pod 
względem prawnym i kapitałowym. Koordynacja procesu biznesowego realizowa-
nego przez rozproszonych członków zespołu (osoby indywidualne bądź jednostki 
organizacyjne) jest utrudniona na skutek ich zróżnicowania.  
 
  

                                                 
3  Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia światowe i polskie, red. K. Rutkowski, 

SGH, Warszawa 1999. 
4  J.H. Sheridan, Managing the Value Chain for Growth, „Industry Week” 1999, Vol. 248, 

Iss. 16. 
5  S. Khoshafian, Service oriented enterprises, Auerbach 2006, s. 17. 



Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach… 329

2. Rozproszenie organizacji a konflikty semantyczne 
 
 Różnorodność wynikająca z oddalenia geograficznego poszczególnych reali-
zatorów procesów może się przejawiać w odmiennościach natury kulturowej i oby-
czajowej, religijnej, językowej, organizacyjnej. Różnice organizacyjne przejawiają 
się w odmiennych sposobach prowadzenia biznesu, specyficznych nawykach pracy, 
zwyczajach, niepisanych i sformalizowanych regułach, procedurach organizacyj-
nych. Często odmienne jest postrzeganie zakresów odpowiedzialności, autonomii 
pracowników na różnych szczeblach organizacji, centralizacja zarządzania, hierar-
chia organizacyjna i sposoby organizowania zespołów pracowniczych. 
 W organizacjach rozproszonych globalnie często zachodzi konieczność poro-
zumiewania się międzykulturowego, co może powodować dwuznaczności przeka-
zu, czyli problemy natury semantycznej. Proces porozumiewania się międzykultu-
rowego polega na wymianie wiadomości między członkami dwóch lub więcej kul-
tur i zawsze jest kształtowany przez percepcję kulturową i symbole systemowe 
danej kultury6. Co więcej, istnieją fundamentalne różnice dzielące ludzi mówiących 
w różnych językach, sytuacja ta jest określana jako zjawisko determinizmu języko-
wego. Zgodnie z koncepcją determinizmu, sposób widzenia świata w danej kulturze 
jest ukształtowany i odzwierciedlany w języku, jakiego używają członkowie tej 
kultury7. A zatem nawet poprawne w sensie gramatycznym i składniowym tłuma-
czenie jakiejś frazy może być odmiennie rozumiane przez członków rozproszonego 
zespołu ze względu na inny kontekst kulturowy. 
 Obecnie w systemach e-biznesu coraz większa ilość komunikatów przesyłana 
jest automatycznie pomiędzy maszynami, jednakże fakt fizycznej łączności – moż-
liwości wymiany danych – nie zawsze prowadzi do komunikacji efektywnej  
w sensie logicznym. Taki problem określa się jako brak semantycznej interopera-
cyjności. Podobnie jak różnorodność kulturowa czy językowa pomiędzy ludźmi 
może powodować konflikty, tak i pomiędzy systemami informatycznymi może 
wystąpić heterogeniczność. W tym przypadku może ona przejawiać się jako różnica 
modeli danych, modeli konceptualnych – opisujących w różny sposób te same kon-
cepcje, różnica konwencji kodowania i nazewnictwa oraz organizacji informacji. 
 Umożliwieniu i usprawnieniu funkcjonowania heterogenicznych systemów 
służy cały szereg technologii i standardów, które zostaną pokrótce przybliżone  
w kolejnych punktach niniejszego artykułu. 
 
  

                                                 
6  J.E. Nemiro, Connection In Creative Virtual Teams, „The Journal of Behavioral and Ap-

plied Management”, Winter/Spring 2001, Vol. 2 (2). 
7  M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000,  

s. 69. 
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3. Miejsce technologii semantycznych w systemach BPM 
 
 Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi (BPM) jest sposobem osiąga-
nia celów organizacji poprzez doskonalenie, zarządzanie i kontrolę kluczowych 
procesów biznesowych. Przez pojęci zarządzania procesami biznesowymi rozumia-
na jest „technologia, która wspomaga analizę, definiowanie, realizację, monitoro-
wanie i administrację procesów łącznie z interakcją ludzi i oprogramowania”8. 
 Cały zbiór technologii niezbędnych do implementacji zarządzania procesami 
biznesowymi BPM określa się często nazwą systemu zarządzania procesami bizne-
sowymi – BPMS. Technologia BPMS służąca do automatyzacji procesów pomaga 
scalić różne aplikacje w jeden spójnie działający system w oparciu o przepływ zde-
finiowany w modelach procesów biznesowych. Kontrolowanie kolejności i sposobu 
uruchamiania komponentów procesu przy użyciu modelu jest określane mianem 
orkiestracji. 
 Na rynku oprogramowania dostępnych jest wiele systemów BPM, do najpopu-
larniejszych należą: Adobe LiveCycle, IBM WebSphere, Oracle SOA Suite i BPM 
Suite, Software AG webMethods, Tibio. Obok komercyjnych rozwiązań istnieje 
cały szereg rozwiązań klasy Open Source: Intalio, ProcessMaker, BonitaSoft, Ac-
tiviti, UEngine, CuteFlow. Zestaw zintegrowanych narzędzi wchodzących w skład 
systemów BPM zwykle zawiera aplikacje, które wspomagają projektowanie, po-
miar, monitorowanie, analizowanie optymalizowanie i doskonalenie procesów.  
 Dla zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy heterogenicznymi syste-
mami informatycznymi partnerów biznesowych współpracujących podczas realiza-
cji rozproszonych procesów biznesowych niezbędne jest zapewnienie semantycznej 
interoperacyjności aplikacji. Interoperacyjność może być rozumiana jako możli-
wość wymiany informacji o określonym znaczeniu, która może być jednoznacznie 
interpretowana przez różne systemy stanowiące odrębne jednostki logiczne. Ko-
nieczność zapewnienia interoperacyjności rodzi potrzebę standaryzacji procesów 
przekazywania informacji i wiedzy. Istnieje wiele warunków takiej standaryzacji. 
Aby dane mogły być wykorzystywane przez różnorodne systemy informatyczne  
w sposób automatyzowany, ich treść musi być interpretowalna przez maszyny. 
Rozwiązania muszą być na tyle elastyczne, aby radzić sobie z dynamicznymi sytu-
acjami, w których partnerzy biznesowi, procesy, typy dokumentów i struktury cią-
gle się zmieniają. Wyodrębnienie semantyki procesów biznesowych i uczynienie jej 
możliwą do interpretacji przez maszyny było punktem wyjścia do stworzenia inicja-
tywy Semantycznej Sieci Web i wielu projektów, które były i są podporządkowane 
temu dalekosiężnemu celowi9.  
                                                 

8  Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. T. Kasprzak, Difin, War-
szawa 2005, s. 108. 

9  M. Rebstock, J. Engel, H. Paulheim, Ontologies-Based Business Integration, Springer-
Verlag Berlin, Heidelberg 2008, s. 221. 
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 Dynamiczna integracja procesów biznesowych realizowanych przez wielu 
partnerów działających w przestrzeni wirtualnej może być osiągnięta poprzez zasto-
sowanie standardów budowy ontologii (w szczególności języka OWL i jego dialek-
tów) i semantycznych aplikacji działających na ich bazie. Analizując i modelując 
procesy dla organizacji rozproszonych, należy wziąć pod uwagę wiele perspektyw, 
np. biznesową, gdzie działanie procesów jest efektem negocjacji pomiędzy partne-
rami, lub wykonawczą, gdzie procesy realizowane są w sferze technicznej. Istnieją-
ce języki modelowania procesów biznesowych są zwykle ograniczone do jednej  
z tych perspektyw. Na przykład języki wykonawcze (takie jak BPEL) nie są zrozu-
miałe dla menedżerów i brakuje im możliwości analizy procesów na wysokim po-
ziomie abstrakcji (np. analizy wartości dodanej, przepływów informacyjnych itp.). 
Z drugiej strony rozproszone procesy modelowane za pomocą języków opisujących 
aspekty biznesowe nie dają z reguły bezpośredniej możliwości automatycznego 
wykonywania operacji w nich zapisanych, ponieważ mogą zawierać niezrozumiałe 
bądź niemożliwe do wykonania dla komputerów polecenie np. transport towaru. 
Skuteczne modelowanie procesów w organizacjach rozproszonych wymaga, aby 
partnerzy – realizatorzy procesu – połączyli swoje wewnętrzne procesy i zasoby, by 
osiągnąć wspólny cel (oczywiście nie można wymagać, aby wszystkie dane i zaso-
by były ujawniane między partnerami ze względów bezpieczeństwa i ochrony ta-
jemnicy handlowej). 
 Praktyka pokazuje, iż jedynym sposobem wzajemnego dopasowania biznesu  
i IT jest wyposażenie profesjonalistów z obu dziedzin w narzędzia pozwalające 
przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały zarówno dla profesjonalistów IT, jak  
i menedżerów. Celowi temu służą technologie semantyczne, które tworzą nową 
warstwę abstrakcji funkcjonującą ponad istniejącymi rozwiązaniami IT, umożliwia-
jącą znaczeniowe połączenie danych, treści dokumentów i procesów. 
 Sposób przekazywania znaczenia można określić jako model semantyzacji.  
W zależności od potrzeb oraz skomplikowania opisywanego wycinka rzeczywisto-
ści można wyróżnić kilka modeli semantyzacji: słowniki, klasyfikacje, tezaurusy, 
ontologie. Spośród wymienionych ontologie są najpełniejszym sposobem opisu 
rzeczywistości, mogą one obrazować różnego typu relacje, definiować reguły i typy 
obiektów. 
 Wybrany standard zapisu wiedzy powinien mieć charakter otwarty, to znaczy 
być podatnym na rozbudowę i dostosowywanie do zmieniających się potrzeb wyni-
kających z dynamicznego charakteru działalności biznesowej. 
 
 
4. Scenariusz zastosowania BPM 
 
 Aby możliwa była efektywna i w znacznym stopniu zautomatyzowana współ-
praca partnerów tworzących rozproszoną organizację realizującą wspólne procesy 
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biznesowe, niezbędne jest udostępnienie przez nich modeli swoich procesów bizne-
sowych we wspólnej przestrzeni wirtualnej (np. w modelu Cloud Computing). 
Przestrzeń taką można określić jako repozytorium modeli procesów biznesowych. 
Modele te mogą być zapisane za pomocą różnych notacji (EPC, BPMN, UML itp.) 
oraz używać terminów zapisanych w różnych językach naturalnych (np. polskim, 
angielskim, niemieckim itd.), opisujących pewne tożsame obiekty, zdarzenia czy 
relacje. Aby udostępnione modele mogły być skutecznie przeszukiwane i łączone  
w ponadobiektowe procesy, należy stworzyć warstwę semantyczną pozwalającą 
zrozumieć i ujednolicić ich rozumienie zarówno przez ludzi, jak i maszyny. 
Uproszczoną architekturę takiego rozwiązania przedstawia rysunek 1. Warstwa 
semantyczna składa się z szeregu ontologii oraz mechanizmów wnioskujących.  
 W modelu semantycznego BPM celem jest zautomatyzowana (w miarę moż-
liwości) kompozycja procesu biznesowego składającego się z podprocesów ofero-
wanych przez różnych wykonawców. Wymaga ona odnalezienia zbioru mniej lub 
bardziej złożonych procesów, których wywołanie w określonej kolejności zrealizuje 
wyznaczony cel.  
 W procesach, które mogą być w znacznej mierze zautomatyzowane (na przy-
kład tych, które odbywają się wyłącznie w sferze informacyjnej), wykorzystuje się 
agentów programowych – programy reprezentujące użytkownika (dostawcę bądź 
odbiorcę usługi), którzy mogą przyjąć zlecenie realizacji określonego celu i zapla-
nować jego realizację. Repozytorium modeli procesów biznesowych poprzez swoją 
warstwę semantyczną i zaawansowane interfejsy użytkownika pozwala szybko 
odnaleźć wykonawcę właściwego procesu biznesowego realizującego określony 
cel, oszacować czas, koszt i ryzyko jego realizacji. 
 Przykładem ilustrującym przydatność semantycznego repozytorium modeli 
procesów biznesowych może być sytuacja awarii nietypowego podzespołu elektro-
nicznego wykorzystywanego w zautomatyzowanych liniach ciągłego odlewania 
stali. Awaria takiego podzespołu unieruchamia produkcję i powoduje duże straty.  
 Rozbudowane repozytorium modeli procesów biznesowych pozwoliłoby na 
odnalezienie na drugiej półkuli producenta bądź handlowca posiadającego w swoim 
magazynie nietypową część zamienną. Kolejnym krokiem jest wyszukanie prze-
woźnika (lub kilku) mogącego jak najszybciej zrealizować dostawę i zsynchroni-
zowanie ich usług , tak aby przerwa w produkcji spowodowana awarią podzespołu 
była jak najkrótsza. W tym przypadku technologie semantycznego przeszukiwania 
modeli procesów biznesowych eliminują barierę językową oraz oszczędzają czas, 
który trzeba by było poświęcić na tradycyjne przeszukiwanie sieci Web w celu 
odnalezienia producenta potrzebnego podzespołu, a następnie na odnalezienie 
przewoźnika.  
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Rys. 1.  Warstwowa architektura semantycznego systemu BPM 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Przez wiele lat biznes i IT funkcjonowały równolegle, jednakże porozumienie 
między nimi nie odbywało się na zadowalającym poziomie. Biznes i IT mają swoje 
specyficzne języki branżowe i odmienny sposób rozumienia pewnych zjawisk. Ten 
fakt w znacznym stopniu utrudnia zautomatyzowaną współpracę w ramach proce-
sów biznesowych realizowanych ponadobiektowo – przez wiele niezależnych orga-
nizacji. Semantyczne systemy zarządzania procesami biznesowymi mogą taką 
współpracę w znacznym stopniu ułatwić, a w niektórych przypadkach umożliwić 
lub uczynnić opłacalną. Jednakże obecnie wysoki koszt realizacji rozwiązań opar-
tych na sieciach semantycznych sprawia, że nie wszystkie organizacje mogą sobie 
na nie pozwolić. 
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SEMANTIC BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  
IN DISPERSED ORGANIZATIONS 

 
 

Summary 
 
  In the age of information and globalization interorganizational business processes 
are important research domain. The aim of this paper is to present the role of infor-
mation technology and particularly semantic solutions in Business Process Management 
Systems. The concept of semantic business process models repository has been pro-
posed. The repository can be exploited by geographically dispersed, independent organ-
izations cooperating in realizing common business processes to help them automate 
business process composition avoiding semantic conflicts.  
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ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH E-USŁUG NA ŚWIECIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarkę początku XXI wieku cechuje różnorodność dokonujących się 
przemian, zwłaszcza pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych. Pomimo 
wielu trudnych doświadczeń związanych ze światowym kryzysem finansowym, 
jesteśmy na drodze wielopoziomowej transformacji porządku gospodarczego, zwią-
zanej z rozwojem gospodarki sieciowej. Przedsiębiorstwo sieciowe jest nie tylko 
nowym zjawiskiem technologicznym. Niesie ono nowe znaczenia pojęcia innowa-
cyjnego gospodarowania i stawia zupełnie nowe oczekiwania w stosunku do funk-
cjonujących modeli biznesowych. Jak zauważa C.K. Prahalad i M.S. Krishnan1,  
w gospodarce dokonują się różnego rodzaju przekształcenia w firmie, która prze-
chodzi od sprzedaży produktu do sprzedaży usługi, której staje się on częścią. Jed-
nocześnie następuje przejście od stosunku transakcyjnego z klientem do stosunku 
usługowego – a jądro tworzonych wartości przesuwa się od fizycznego produktu do 
szczebla usługi. Zmienia się także tradycyjne rozumienie definicji obszarów B2B  
i B2C i następuje przesunięcie relacji międzyorganizacyjnych z B2B do B2C, 
w finalnym efekcie stają się one zbieżne. Tworzenie się wymienionych warunków 
nowego metabolizmu gospodarczego odwołującego się do współtworzenia, koope-
racji i współdzielenia zasobów w celu najlepszej obsługi klienta wymaga z jednej 
strony zaprojektowania zupełnie nowych mechanizmów środowiska systemów 
informacyjnych, zmierzających do gospodarki opartej na zintegrowanych zasobach 
wiedzy kooperujących firm, z drugiej zaś – proces ten jest możliwy jedynie w wa-

                                                 
1  C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 

Warszawa 2010, s. 19. 
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runkach dynamicznego rozwoju infrastruktury sieciowej. W prezentowanym opra-
cowaniu skoncentrowano uwagę na bieżącym obrazie tej infrastruktury na świecie 
oraz głównych tendencjach jej wykorzystania w zakresie gospodarki elektronicznej. 
 
 
1. Dynamika wzrostu użytkowników Internetu 
 
 Dokonując analizy trendów rozwojowych związanych z rozwojem gospodarki 
sieciowej, a w szczególności e-usług świadczonych społeczeństwu w różnych rejo-
nach świata, warto na wstępie uświadomić tempo dynamiki rozwoju użytkowników 
Internetu, a w konsekwencji wpływ tego zjawiska na przemiany społeczne i gospo-
darcze na świecie.  
 

Tabela 1 
 

Użytkownicy Internetu w kontekście statystyk populacji ludności na świecie  
w dniu 31 marca 2011 r. 

 

Rejon 
świata 

Ludność 
w 2011 r. 

 (szacowana) 

Użytkownicy 
Internetu 

31.12.2000 r. 

Użytkownicy 
Internetu 

wg ostatnich 
danych 

Penetracja 
 ludności 

(%) 

Wzrost 
w latach 

2000-2011 
(%) 

Proc. 
użytko- 
wników 
w tabeli 

Afryka 1 037 524 058 4 514 400 118 609 620 11,4 2 525,4 5,7 

Azja 3 879 740 877 114 304 000 922 329 554 23.8 706,9 44,0 

Europa 816 426 346 105 096 093 476 213 935 58,3 353,1 22,7 

Środkowy 
Wschód 

216 258 843 3 284 800 68 553 666 31,7 1987,0 3,3 

Ameryka 
Północna  

347 394 870 108 096 800 272 066 000 78,3 151,7 13,0 

Ameryka 
Łacińska/ 
Karaiby 

597 283 165 18 068 919 215 939 400 36,2 1 037,4 10,3 

Oceania/ 
Australia 

35 426 995 7 620 480 21 293 830 60,1 179,4 1,0 

ŚWIAT 
RAZEM 

6 930 055 154 360 985 492 2 095 006 005 30,2 480,4 100,0 

 
Źródło:  opracowanie na podstawie: Internet Usage Statistics. The Internet Big Picture, 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm (10.01.2012). 
 
 Tabela 1 ilustruje szacowane ilości populacji ludności głównych rejonów 
świata w minionym roku w zestawieniu z liczbą ludności sprzed 11 lat, a także 
poziomem penetracji Internetu w ramach każdej z tych grup ludnościowych. Jedno-
cześnie rysunek 1 ilustruje dynamikę zmian w ciągu ostatniego roku struktury po-
pulacji użytkowników Internetu wg kontynentów, uwzględniając jako podstawę  
– 1 966 514 816 użytkowników Internetu w dniu 30.06.2010 r. oraz odpowiednio  
– liczbę 2 095 006 005 – w dniu 31.03 2011 r. 
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Rys. 1. Dynamika struktury użytkowników Internetu na świecie w latach 2010–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

 

 Blisko połowę azjatyckich użytkowników Internetu stanowią Chiny – z liczbą 
420 mln internautów w końcu czerwca 2010 r.2 oraz liczbą 485 mln wg ostatnich 
danych z 2011 r.3 Dynamika przyrostu chińskich użytkowników Internetu w ciągu 
ostatniego roku przekraczała liczbę 6 mln miesięcznie. Jeszcze do niedawna co 
piąty użytkownik Internetu pochodził z Państwa Środka. Niebawem przy tej dyna-
mice wzrostu będzie prawie co trzecim użytkownikiem Internetu. Oznacza to pene-
trację sieciową społeczeństwa chińskiego na poziomie 36,3%4 liczby ludności. 
Zgodnie z oszacowaniami przedstawionymi przez McKinseya – w 2015 r. z Inter-
netu będzie korzystało 750 mln chińskich użytkowników5. Chiński statystyczny 

                                                 
2  26th Statistical Survey Report on Internet Development in China,  
http://aboutorism.wordpress.com/2010/03/31/statistical-survey-on-internet-development-in-

china (4.08.2010). 
3  http://www.internetworldstats.com/stats3.htm (10.01.2012). 
4  Asia Internet Usage and Population, http://www.internetworldstats.com/stats3.htm 

(10.01.2012). 
5 http://www.2chinable.com/china-internet-market-overview/276-750-million-china-

internet-users-by-2015- (10.01.2012). 
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internauta ma 24 lata6. Warto skojarzyć powyższe wyniki ze stanem infrastruktury 
sieciowej, którą przedstawimy w perspektywie kształtującego się rynku domen. 
 
 
2. Rozwój infrastruktury adresów IP 
 
 Największym potentatem użytkowanych adresów IP w czerwcu 2010 r. były 
Stany Zjednoczone, które zdystansowały wszystkie kraje w tej dziedzinie, jednak 
na pozycji drugiej lokowały się właśnie Chiny (co prawda z 6-krotnie mniejszą 
liczbą zarejestrowanych adresów domen). Tabela 2 zawiera wybrane pozycje staty-
styk różnych krajów i liczbę użytkowanych przez nie domen w roku 2010 i 20127. 
Dalsza analiza danych potwierdza zdecydowaną dominację infrastrukturalną państw 
azjatyckich:  Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i Indii. Na uwagę zasługuje 
niezwykle mocna pozycja jedynego państwa europejskiego w tej dziedzinie, znaj-
dującego się w pierwszej dziesiątce rankingowej – jaką prezentowały w 2010 r. 
Niemcy. Do europejskich liderów adresów IP należał także nasz północny sąsiad  
– Szwecja. Niestety, w tym czasie Polska w tej dziedzinie, mimo że lokowała się na 
21 pozycji w rankingu globalnym – posiadała jednak 100-krotnie mniejszy poten-
cjał użytkowanych adresów IP w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. W sto-
sunku do chińskiej infrastruktury sieciowej – dzielił nas dystans blisko 15-krotnej 
różnicy na niekorzyść.  
 Na początku 2012 r. Stany Zjednoczone i Chiny nadal przewodziły swoim 
potencjałem infrastruktury sieciowej. Zaskoczeniem okazało się mocne wkroczenie 
Wielkiej Brytanii na trzecią pozycję rankingową – przed Japonią. Brytyjczycy 
obecnie przejęli pozycję europejskiego lidera infrastruktury sieciowej, wyprzedza-
jąc nawet Niemcy. Widać, że kryzys gospodarczy wcale nie stanął na drodze roz-
woju cyfrowego społeczeństwa. Podobną sytuację można zaobserwować w walczą-
cej z kryzysem Hiszpanii, która wyparła z pozycji dynamiczną Szwecję. Polska  
w 2012 r. mimo fizycznego rozwoju sieciowego w skali globalnej obniżyła swoją 
pozycję o jedno miejsce.  
 Trudno rozwijać zastosowania sieciowe bez omawianej infrastruktury. Należy 
z tego wyciągnąć właściwe wnioski w celu stymulowania działań tworzących pod-
stawy rozwojowe gospodarki cyfrowej. 
 
 
 
 

 

                                                 
6  W. Ding, Innovation and Development of China’s Internet Application, 

http://www.china.orgg.cn/english/China/234154.htm (2.08.2010). 
7  Wg danych na dzień 1.01.2012 r. 
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Tabela 2  
 

Statystyka liczby adresów IP wybranych krajów w 2010 i 2012 r. 
 

Pozycja 
rankingowa 

Rok 2010 Rok 2012 

Kraj 
Liczba adresów 

IP 
Kraj Ilość adresów IP 

1 Stany Zjednoczone 1 508 388 532 Stany Zjednoczone 1 533 397 310 
2 Chiny 257 380 443 Chiny 329 967 811 
3 Japonia 201 221 775 Wielka Brytania 210 014 279 
4 Niemcy 183 030 315 Japonia 200 142 328 
5 Korea Południowa 110 149 144 Niemcy 117 645 018 
14 Tajwan 29 689 686 Tajwan 35 405 168 
16 Szwecja 25 513 845 Hiszpania 27 690 991 
18 Indie 22 914 883 Meksyk 25 578 598 
21 Polska 15 980 884 Indonezja 18 750 023 
22 Norwegia 14 542 216 Polska 18 748 848 
24 Finlandia 13 056 194 Norwegia 15 413 639 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: IP Counts by Country 

http://www.domaintools.com/ internet-statistics/country-ip-counts.html 
(30.07.2010, 1.01.2012).  

 
 
3. Sieciowe fazy rozwojowe azjatyckich tygrysów 
 
 W ciągu ostatnich 10 lat rozwój zastosowań sieci Internet w Chinach i Azji 
przeszedł cztery fazy rozwojowe:8 
 Faza portali – kojarzona jest z okresem, w którym skupiono się głównie na 
działaniach w zakresie budowy jak największej liczby portali, do których można 
kierować się w poszukiwaniach określonych usług, rezygnując jednak w tym czasie 
ze zbyt wyszukanego poziomu ich realizacji, jak również dywersyfikacji oferty. 
Portale te były dostępne za pośrednictwem japońskiej przeglądarki internetowej 
Yahoo, przeglądarki South Daum w Południowej Korei oraz Sina – w Chinach. 
 Faza gier sieciowych – stanowiła następny komercyjny kierunek działań 
związanych z rozwojem i udostępnieniem użytkownikom gier online. Bazowały 
one na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych tworzących wirtualne 
warunki sieciowej rozrywki na żądanie. Gracze używali chińskiej SNDA i NetEase, 
południowokoreańskiej NCsoft i Neowiz During. 
 Faza awatarów – pod pojęciem awatara rozumiane są „byty cyfrowe, które 
same mogą świadczyć usługi i być centrum, do którego te usługi są kierowane”9. 

                                                 
8  Internet Trends in China e-Commerce and Search, http://www.china.org.cn/ Eng-

lish/China/233128.htm (4.08.2010). 
9 http://praca.wp.pl/kat,18453,title,Inzynierowie-stworzyli-wirtualnego-pracownika,wid, 

9630380,wiadomosc,html?ticaid=170df (26.06.2009). 
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W początkowym etapie ich rozwoju były one wykorzystywane w ramach zdanego 
modelu biznesowego do penetracji i rozpoznawania rynku. Z powodzeniem w tej 
dziedzinie stosowano chiński awatar QQ, wykorzystywany w 65% firm jako awatar 
handlowy, oraz Hangame, współpracujący z południowo-koreańską NHN. 
 Faza rozwoju wyszukiwarek i rozwoju handlu elektronicznego – otworzy-
ła etap rozwoju narzędzi tworzących kanały wyszukiwania firm zajmujących się 
handlem za pośrednictwem Internetu w celu utworzenia z nich głównej osi rozwoju 
elektronicznego biznesu. Rolę taką realizuje południowo koreański Naver, którego 
popularność na świecie systematycznie rośnie, oraz najpopularniejsza chińska wy-
szukiwarka Baidu, lokująca się w rankingu światowym na 8 pozycji10. Zapocząt-
kowana w 2000 r. wyszukiwarka przez rodzimą spółkę Baidu – w r. 2002 kontro-
lowała zaledwie 3% krajowego rynku, podczas gdy najpotężniejsza internetowa 
wyszukiwarka Google obejmowała 24% usług w sieci krajowej. W trakcie toczące-
go się konfliktu na płaszczyźnie obrony praw człowieka11 Baidu systematycznie 
zdobywała rynek krajowy – by w końcu objąć nad nim prymat w 2005 r. Dzisiaj 
kontroluje rynek chiński w 66,7%, a specjalnie dostosowana chińska wersja Google 
kontroluje do 31% chińskiego rynku sieciowego. Baidu świętuje natomiast sukcesy, 
rozwijając swoją wersję wolnej encyklopedii – Baidu Baike, przezwanej baidupe-
dią i liczącej blisko 2 mln haseł w języku chińskim Jest ona obecnie drugą najwięk-
szą encyklopedią świata po angielskojęzycznej Wikipedii. 
 Prymat w Internecie Chiny traktują strategicznie. Obserwuje się niezwy-
kle dynamiczny wzrost przychodów z tytułu elektronicznej gospodarki w Chinach 
na przestrzeni ostatnich 2 lat. Dla przykładu, w drugim kwartale 2010 r. nastąpił ich 
przyrost – 55,9%, osiągając kwotę 389,4 mln juanów, co stanowi 13,2% wzrostu  
w stosunku do kwartału pierwszego12. Z najnowszego raportu opracowywanego 
przez China Internet Network Information Center13 wynika, że postępuje dalszy 
dynamiczny rozwój chińskiego e-commerce’u, właśnie ze względu na realizowane 
inwestycje w dziedzinie Internetu, które stały się kołem zamachowym dla rozwoju 
gospodarki cyfrowej.  
 Według statystyk zebranych przez Zero2IPO, czołowego dostawcę zintegro-
wanych usług elektronicznych w stolicy Chin – inwestycje w dziedzinie Internetu  
w pierwszej połowie 2010 r. osiągnęły rekordową wartość 209 mln USD. Były one 
głównie rozwijane pod kątem handlu elektronicznego i gier online (tabela 3), uwa-
żanych za najbardziej innowacyjną dziedzinę przemysłu chińskiego i stanowiących 
trend rozwojowy globalnej gospodarki cyfrowej14. 
                                                 

10  Doubleclick and Planner by Google, http://www.google.pl.com/adplaner.static/top1000/# 
(5.08.2010). 

11  K. Godlewski, Google kontra Chiny, http://www.press.pl (4.08.2010). 
12  IResearch, http://www.2chinable.com (2.08.2010). 
13  26th Statistical Survey Report on Internet Development in China, op. cit. 
14  W. Ding , op. cit. 
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 Analizując przedstawione w tabeli 3 dane związane z rodzajami aktywności  
w chińskim Internecie, można zauważyć z jednej strony rozwój różnych form spo-
łecznego komunikowania się, z drugiej zaś tendencję do przechodzenia „z ilości  
w jakość”. Świadczy o tym charakter inwestycji w handlu elektronicznym, który 
skupił się na rozwoju form płatności online i udogodnieniach obsługi zdalnej klien-
ta (wzrost o 6 %). Wśród innych charakterystycznych narzędzi związanych z chiń-
skim rynkiem e-biznesu niezwykle popularne są SMS-y, MMS-y i blogi (środowi-
sko Web 2.0) – silnie powiązane z lokalną kulturą komunikacyjną. Szczególną rolę 
odgrywa tu rozwój narzędzi mobilnego komunikowania sieciowego. SMS-y mogą 
stanowić także formę oficjalnych kontaktów urzędu z obywatelem. Takie zastoso-
wania znalazły miejsce w Szwecji, gdzie od 5 lat istnieje możliwość składania ze-
znań podatkowych za pośrednictwem SMS-u15. Rozwój chińskiego Internetu mo-
bilnego stanowi bardzo silny trend sygnalizowany w najnowszych sprawozdaniach 
statystycznych. Według danych z czerwca 2010 r. w Chinach było 277 mln użyt-
kowników usług realizowanych za pośrednictwem urządzeń mobilnego Internetu16. 
 

Tabela 3 
 

Popularność głównych rodzajów aplikacji internetowych w Chinach 
 

Aplikacja internetowa 
Użytkownicy, 
08.2008 (%) 

Liczba 
użytkowników 

(mln) 

Użytkownicy 
aplikacji, 07.2006 (%) 

Zmiana 
w ciągu 
2 lat (%) 

Podstawowe 
aplikacje 
internetowe 

wyszukiwarka 69,2 17,508 66,3 2,9 
e-mail 62,6 15,838 64,2 -1,6 
komunikator 77,2 19,536 42,7 34,5 

Media  
sieciowe 

wiadomości 
online 

81,5 20,620 66,3 15,2 

posiadanie 
bloga/space’a 

42,3 10,706 23,7 18,6 

dodawanie treści 
do bloga/space’a 

28,0 7,092 brak danych 
brak 

danych 

Rozrywka 
cyfrowa 

gry online 58,3 14,746 31,8 25,5 
muzyka online 84,5 21,336 35,1 49,4 
wideo online 71,0 17,963 37,3 33,7 

E-commerce 
zakupy online 25,0 6,329 26,0 -1 
płatności online 22,5 5,931 16,5 6 

Społeczno-
ściowe 

Czytanie fo-
rów/BBS 

38,8 4,288 43,2 
brak 

danych 
Dodawanie 
komentarzy na 
forach/BBS 

23,4 3,775 43,2 
brak 

danych 

 
Źródło: 22th Statistical Survey Report on the Internet Development in China (August 2008), 

CNNIC 18thStatistical Report on the Internet Development in China (July 2006). 

                                                 
15  P. Mugeński, Zeznanie podatkowe przez SMS, Dziennik Internautów [online] 

http://di.com.pe/news/26353,10,Szwecja_zeznanie_podatkowe_=_1_SMS.html 
16  26th Statistical Survey Report on Internet Development in China, op. cit. 
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 Dynamiczną tendencję wzrostową wykazują także przychody z reklam inter-
netowych, osiągając rocznie blisko 60% przyrost, w bieżącym roku przekroczą one 
w Chinach kwotę 2 mld euro. Do wzrostowych notowań zaliczane są w ostatnim 
okresie płatności online (wzrost o 80,9% rocznie), systemy rezerwacyjne  
w e-turystyce (wzrost roczny o 77,9%), bankowość internetowa (wzrost o 62,3% 
rocznie). 
 Szczególne miejsce w rozwoju chińskich e-usług odgrywa kształcenia na od-
ległość – e-learning. Chiny mają wizję kształcenia ustawicznego, w którym techno-
logie informacyjne i komunikacyjne (ICT) należą do kluczowych elementów roz-
woju gospodarki. Obecnie w Chinach znajdują się 3 megauniwersytety kształcące 
blisko 100 000 studentów w oparciu o metody i technologie kształcenia na odle-
głość. Powstała w 1981 r. korporacja NIIT Ltd.17 wiąże bezpośrednio rozwój go-
spodarki z rozwojem indywidualnej wiedzy i kompetencji ludzi. W 1983 r. firma ta 
oferowała proste materiały e-learningowe dostępne w sieci. Dzisiaj jest ona liderem 
globalnego rozwoju talentów. Świadczy usługi edukacyjne dla 5 000 000 studentów 
z 40 krajów i 750 centrów prawie z wszystkich kontynentów. Oferta ta łączy się  
z istnieniem Uniwersytety NIIT, będącego organizacją typu non profit i mającego 
swoje narodowe oddziały w różnych krajach (np. NIIT China w Szanghaju, NIIT 
Wietnam, NIIT Kanada itp.). Biblioteka edukacyjna NIIT obejmuje 3500 kursów  
e-learningowych. Największy wzrost usług e-learninowych przypada obecnie wła-
śnie na kraje azjatyckie i jego dynamika sięga 25–30% rocznie, podczas gdy w tym 
czasie średnie światowe tempo wzrostu usług w zakresie e-learningu oscyluje  
w granicach 15–30%. 
 Według światowych szacunków dotyczących nakładów finansowych na usługi 
w zakresie e-learningu do 2011 r. na cel ten wydatkowano 52,6 mld USD. Jednak 
60% tego rynku pozostało po stronie inwestorów USA, Europa obejmuje w tej 
dziedzinie 15% rynku. Udział Polski w światowym rynku e-learningu nie jest zba-
dany i wyraża się jedynie kwotą ok. 40 mln zł zainwestowanych w 2007 r.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój infrastruktury sieciowej i upowszechnianie dostępu do sieci Internet 
stanowi warunek budowy nowego modelu e-gospodarki opartej na rozszerzonej 
koncepcji usług zdalnych. Jednocześnie warunkuje on kształtowanie nowej jakości 
świadomości informacyjnej i jest stymulatorem ożywczego modelu gospodarowa-
nia niesionego szczególnie przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Warto 
korzystać z wzorców strategicznego e-protekcjonalizmu państwa w dziedzinie roz-
woju gospodarki elektronicznej praktykowanego w Państwie Środka, gdyż jest ono 

                                                 
17  http://niit.com/aboutniit/Pages/Overview.aspx 
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kołem zamachowym całej gospodarki, co wbrew powszechnemu kryzysowi finan-
sowemu potwierdzają ostatnie dane z IV kwartału 2011 r. o wzroście chińskiego 
PKB na poziomie 8,9%. Jak widać upowszechnianie ICT ma większy wpływ na 
obraz ekonomii niż produkcja. 
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TREND ANALYSIS IN E-SERVICES DEVELOPMENT IN THE WORLD 
 
 

Summary 
 
 This article subject of interest are changes occurring in the world in reference to  
e-services development with particular emphasis on B2B an B2C relations. Internet 
network infrastructure further development is a crucial condition for previous men-
tioned occurrences. Analysis conducted on the subject displays main trends that take 
place in various countries and especial advancement of eastern Asiatic economies. The 
outcome is astonishing, the development of ICT solutions is more vital factor for econ-
omy than production itself.  
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WYBRANE PROBLEMY TWORZENIA WSKAŹNIKÓW ZŁOŻONYCH  
W BADANIACH ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W badaniach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej jeden 
z głównych obszarów badawczych obejmuje analizę i ocenę poziomu ich rozwoju. 
W analizach tych wykorzystywane są różnego rodzaju wskaźniki (proste i złożone), 
które pozwalają na dokonywanie porównań przestrzennych i historycznych. Po-
prawnie skonstruowane wskaźniki umożliwiają nie tylko ocenę bieżącej sytuacji  
i wskazanie jednostek charakteryzujących się najwyższym (lub najniższym) pozio-
mem rozwoju, ale także: 

 wskazują obszary, gdzie konieczne jest podjęcie odpowiednich działań; 
 pozwalają określić, czy podejmowane działania przynoszą pożądane efekty 

i jakie są postępy w realizacji celów. 
 Truizmem jest stwierdzenie, że wskaźniki o niskiej jakości dostarczają decy-
dentom informacji o podobnej jakości, co może z kolei powodować podejmowanie 
niewłaściwych decyzji. Podczas tworzenia wskaźników złożonych pojawia się wie-
le problemów, a wśród nich te związane z koniecznością ustalenia:  

 Jakie są najbardziej odpowiednie wskaźniki do porównań oraz w jaki spo-
sób należy je wyselekcjonować? 

 Które formuły należy zastosować do przeprowadzenia normalizacji wskaź-
ników cząstkowych, aby zapewnić porównywalność ich wartości? 

 W jaki sposób powinny być agregowane wskaźniki, aby umożliwiały za-
równo uzyskanie prostych, krótkoterminowych informacji (na przykład 
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przeznaczonych dla polityków i decydentów), jak i przeprowadzenie do-
głębnych badań związanych z perspektywą długookresową? 

 W niniejszym artykule zostaną szczegółowo scharakteryzowane różne sposo-
by rozwiązania tych problemów oraz przedstawione konsekwencje wynikające z ich 
zastosowania1.  
 
 
1. Zasady doboru wskaźników cząstkowych do porównań 
 
 Pierwszy etap budowy wskaźnika złożonego to ustalenie wskaźników cząst-
kowych służących do jego utworzenia i ewentualne zredukowanie dużej ich ilości 
do kilku podstawowych, które mogą być traktowane jako przedmiot dalszej analizy. 
W procesie doboru wykorzystywane są zarówno kryteria merytoryczne i formalne 
(pozastatystyczne), jak i statystyczne. Podstawowe kryteria merytoryczne i formal-
ne to: istotność z punktu widzenia analizowanych zjawisk (czyli społeczeństwa 
informacyjnego lub e-gospodarki), wyczerpanie całego zakresu tych zjawisk, lo-
giczność wzajemnych powiązań i zachowanie proporcjonalności reprezentacji zja-
wisk cząstkowych. 
 OECD podzieliła zarówno wskaźniki dotyczące rozwoju e-gospodarki, jak  
i społeczeństwa informacyjnego (SI) na trzy grupy: wskaźniki gotowości, inten-
sywności i wpływu. Wskaźniki gotowości określają przygotowanie społeczeństwa, 
przedsiębiorstw, infrastruktury oraz gospodarki do podejmowania działań związa-
nych ze SI lub e-gospodarką. Chociaż często uważa się, że wskaźniki te opisują 
wczesne stadia rozwoju tych zjawisk, to jednak nie powinny być one pomijane  
w analizach, ponieważ w miarę postępu technicznego zmienia się minimum nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania SI czy e-gospodarki. Wskaźniki inten-
sywności służą do oceny intensywności, z jaką wykorzystywane są technologie 
informacyjne i komunikacyjne przez badaną populację, oraz oceny zakresu wyko-
rzystania działań wchodzących w skład elektronicznej gospodarki. Wskaźniki 
wpływu opisują SI i e-gospodarkę w ich bardzo zaawansowanym stadium i określa-
ją wpływ tych zjawisk na społeczeństwo i gospodarkę oraz procesy biznesowe.  
 Kryteria statystyczne to przede wszystkim zdolność dyskryminacyjna wskaź-
ników i ich pojemność informacyjna, czyli stopień ich skorelowania z innymi 
zmiennymi. Zdolność dyskryminacyjna jest oceniana na podstawie wartości współ-
czynnika zmienności i przyjmuje się na ogół jako wartość graniczną 10%. Jednak  
w odniesieniu do wskaźników gotowości przyjęcie takiej wartości może spowodo-
wać, że żaden z nich nie zostanie wybrany. Dlatego też w przypadku niektórych 
wskaźników powinny decydować przede wszystkim kryteria merytoryczne i próg 

                                                 
1  Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu MNiSW NN 114 190837 Określe-

nie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
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ten może być niższy. Z kolei, aby zapewnić spełnienie kryterium pojemności in-
formacyjnej warto zastosować metodę parametryczną Hellwiga2 lub metodę odwró-
conej macierzy korelacji3. 
 
 
2. Wybrane sposoby normalizacji wskaźników cząstkowych 
 
 Przed przystąpieniem do konstruowania wskaźników złożonych na ogół do-
konuje się transformacji wartości cech. Przekształcenia te mają na celu: 

 ujednolicenie charakteru zmiennych diagnostycznych, czyli spowodowa-
nie, że wszystkie cechy są np. stymulantami, a więc przekształcenie desty-
mulant4 i dominant w stymulanty5; 

 eliminację znacznej asymetrii rozkładów wartości cech diagnostycznych, 
np. zastąpienie tych wartości ich logarytmami w przypadku występowania 
znacznej asymetrii dodatniej6;  

 ujednolicenie jednostek, w których są mierzone wartości zmiennych dia-
gnostycznych; 

 zastąpienie różnych zakresów zmienności cech diagnostycznych zakresem 
stałym. 

 Transformacje odpowiadające punktom 3 i 4 to tzw. transformacje normaliza-
cyjne. W przypadku stymulant stosowany jest ogólny wzór X’ = (X - a)/b. W prak-
tyce wykorzystywane są trzy typy tych przekształceń: 

1. Standaryzacja, która najczęściej wykonywana jest następującymi sposo-
bami: 

 a = x , b = sx (odchylenie standardowe) – po transformacji średnia war-
tość cechy jest równa 0, a odchylenie standardowe wynosi 1; każda 
zmienna po transformacji przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak  
i ujemne, a przedziały zmienności poszczególnych zmiennych mają 
różną rozpiętość; „umowne” zero to średnia wartość cechy sprzed 
transformacji;  

                                                 
2  Z. Hellwig, Zastosowanie miary taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze 

względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, 
z. 4.  

3  A. Malina, A. Zeliaś, On Building Taxometric Measures on Living Conditions, Statistics 
In Transition, Vol. 3, No. 3, s. 523–544. 

4  Przykładem destymulanty jest między innymi „koszt dostępu do Internetu (20 godzin na 
miesiąc) w USD, jako procent średniego dochodu na osobę”. 

5  Opisy różnych sposobów takich przekształceń można znaleźć między innymi, w: Metody 
oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006. 

6  Ten rodzaj transformacji został zastosowany między innymi dla cechy „przepustowość 
międzynarodowych łączy internetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca” przy wyznaczaniu 
wartości wskaźnika IDI (ICT Development Index, zaproponowany przez ITU). 
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 a = mediana, b = medianowe odchylenie bezwzględne – po transfor-
macji mediana wartości cechy jest równa 0, a medianowe odchylenie 
bezwzględne wynosi 1, tu także po transformacji każda zmienna 
przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne, a przedziały 
zmienności poszczególnych zmiennych mają różną rozpiętość; 
„umowne” zero to mediana wartości cechy sprzed transformacji;  

 a = 0, b = sx – po transformacji średnia wartość cechy jest równa x /sx, 
a odchylenie standardowe wynosi 1, wartości zmiennej po transforma-
cji mają takie same znaki, jak przed transformacją, a przedziały zmien-
ności poszczególnych zmiennych mają różną rozpiętość; przekształce-
nie to może być także zaliczone do grupy przekształceń ilorazowych 
(punktem odniesienia jest tu rozstęp); 

2. Unitaryzacja, w której najczęściej przyjmuje się: 
 a = min x, b = Rx = max x - min x (rozstęp) – po transformacji 

wszystkie zmienne przyjmują wartości z przedziału <0; 1>, co ozna-
cza, że rozstęp jest równy 1; „umowne” zero to minimum wartości 
cechy sprzed transformacji. Warto także zwrócić tu uwagę na fakt, że 
po tej transformacji obiektowi o najmniejszej wartości cechy będzie 
odpowiadać wartość 0 (niezależnie od jej rzeczywistej wielkości),  
a obiektowi o największej wartości cechy będzie odpowiadać 1. Dla-
tego też wyznaczone na podstawie tak przekształconych zmiennych 
wskaźniki złożone mogą być stosowane do porównań poziomu roz-
woju różnych obiektów i analizy ich zmian pozycji w rankingach  
w różnych okresach, ale nie będą mierzyć bezwzględnego poziomu 
rozwoju obiektów. Wyraźnie widać to na przykładzie odsetka firm 
wyposażonych w komputery w 2010 roku: w regionie wschodnim 
(najsłabszym) odsetek ten wynosił 95,6%, a w północno-zachodnim 
(jeden z najlepszych) – 97,5%, po transformacji regionom tym będą 
odpowiadać wartości 0 i 1, mimo że w regionie wschodnim odsetek 
ten był bardzo wysoki, a różnica między rozpatrywanymi odsetkami 
wynosiła mniej niż dwa punkty procentowe. 

 a = x , b = Rx – po transformacji poszczególne zmienne przyjmują 

wartości z przedziału <(min x - x )/Rx; (max x - x )/Rx >, a więc za-
równo dodatnie, jak i ujemne, rozstęp podobnie, jak w przypadku po-
przedniej transformacji jest równy 1; „umowne” zero to średnia war-
tość cechy sprzed transformacji;  

 a = 0, b = Rx – po transformacji poszczególne zmienne przyjmują 
wartości z przedziału <min x/Rx; max x/Rx>, czyli rozstęp wynosi 1, 
wartości zmiennej po transformacji mają takie same znaki jak przed 
transformacją, nie mają tu miejsca „zniekształcenia” wartości cech, 
które są charakterystyczne dla pierwszej formuły unitaryzacyjnej; 
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przekształcenie to może być także zaliczone do grupy przekształceń 
ilorazowych (punktem odniesienia jest tu rozstęp); 

3. Przekształcenie ilorazowe, gdzie a = 0, a jako b (tzw. punkt odniesienia) 
przyjmowane są między innymi wartości: 
 określone przez ekspertów jako opisujące cel, który należy osiągnąć; 
 maksimum danej zmiennej;  
 średnia danej zmiennej – po tej transformacji poszczególne zmienne 

będą miały taką samą średnią równą liczbie badanych obiektów 

 wartość równa x + 2sx; 
 1 lub 100%, czyli praktycznie bez normalizacji, ale tylko wtedy, gdy 

uzasadnione jest przyjęcie, że te wartości dobrze określają założony 
cel, takie postępowanie będzie więc prawidłowe np. w przypadku od-
setka osób posiadających umiejętność czytania ze zrozumieniem i pi-
sania oraz odsetka przedsiębiorstw posiadających komputer, a nie-
prawidłowe np. w przypadku odsetka osób posiadających umiejętność 
programowania w specjalistycznym języku oraz odsetka przedsię-
biorstw używających systemu informatycznego ERP do planowania 
zasobów.  

 Wartości miar statystycznych wykorzystywane przy normalizacji mogą być 
ustalane na podstawie wartości zmiennej tylko z jednego okresu (np. roku) lub 
wszystkich jej wartości z analizowanego przedziału czasowego, np. w analizach 
retrospektywnych, gdy chcemy określić zmiany pozycji poszczególnych obiektów 
względem pozostałych w czasie. 
 Wśród rozpatrywanych transformacji są takie, po których otrzymujemy za-
równo wartości dodatnie, jak i ujemne. Na podstawie tak przekształconych wartości 
nie można utworzyć wskaźnika złożonego (syntetycznej miary rozwoju) w postaci 
średniej (arytmetycznej, geometrycznej czy harmonicznej). Jednak wartości te mo-
gą być wykorzystane w metodach wzorcowych, gdzie konstrukcja syntetycznej 
miary rozwoju jest oparta na odległości od obiektu wzorcowego, np. w metodzie 
taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga7. Te rodzaje normalizacji są także wyko-
rzystywane w metodach, w których stosuje się odległość jako miarę podobieństwa 
obiektów, a więc w analizie skupień.  
 Dobierając rodzaj przekształcenia normalizacyjnego, warto także zwrócić 
uwagę na rodzaj skali, w której dokonano pomiaru cech diagnostycznych. O ile 
standaryzacja i unitaryzacja (tylko dwa pierwsze przekształcenia, bez trzecich, które 
są także przekształceniami ilorazowymi) mogą być stosowane zarówno w przypad-
ku cech mierzonych za pomocą skali przedziałowej, jak i ilorazowej, to przekształ-
cenie ilorazowe można zastosować tylko w przypadku pomiarów w skali ilorazo-
wej. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zastosowanie którejkolwiek z dwóch 

                                                 
7  Z. Hellwig, op. cit.  
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pierwszych formuł standaryzacji i unitaryzacji w przypadku cech mierzonych za 
pomocą skali ilorazowej powoduje przejście na słabszą skalę przedziałową i utratę 
informacji.  
 Należy jeszcze zwrócić uwagę na stosowaną w praktyce dwuetapową norma-
lizację cech. Taką procedurę zastosowano na przykład przy wyznaczaniu IDI. 
Wszystkie wskaźniki cząstkowe były mierzone za pomocą skali ilorazowej, więc 
normalizacja została przeprowadzona za pomocą przekształcenia ilorazowego. Jako 

punkty odniesienia zostały przyjęte wartości 100 oraz x + 2sx. Następnie wszystkie 
znormalizowane wartości wskaźników zostały przeskalowane tak, aby znajdowały 
się w przedziale <1; 10>. To drugie przekształcenie miało na celu zapewnienie 
porównywalności wszystkich później wyznaczanych wskaźników subagregatowych 
i agregatowych. 
 
 
3. Metody agregacji wskaźników cząstkowych 
 
 Do monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elek-
tronicznej można zastosować:  

 poszczególne wskaźniki cząstkowe opisujące ten rozwój; 
 wskaźniki subagregatowe (subindeksy) obliczane dla wyodrębnionych 

dziedzin, aspektów czy „filarów” rozwoju (I poziom agregacji);  
 wskaźnik agregatowy rozwoju (syntetyczny miernik rozwoju). 

 Oczywiście liczba poziomów agregacji zależy od potrzeb badawczych i może 
ich być odpowiednio mniej czy więcej. Na przykład do oceny realizacji strategii 
i2010 Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) zapropo-
nowało wskaźnik European e-Business Readiness Index, który był złożony z dwóch 
subagregatów mierzących zakres stosowania (adoption) i zakres wykorzystania 
(use) ICT w przedsiębiorstwach. Subindeksy te nie były ze sobą agregowane, ale 
analizowane oddzielnie. Z kolei przy wyznaczaniu IDI stosowane są dwa poziomy 
agregacji, a w przypadku NRI (Networked Readiness Index, opracowany przez The 
World Economic Forum) aż trzy. 
 Wskaźniki syntetyczne konstruuje się na podstawie uśrednionych znormali-
zowanych wartości wskaźników cząstkowych odpowiadających poszczególnym 
czynnikom rozwoju. Najczęściej stosowana jest średnia arytmetyczna (agregacja 
addytywna), a znacznie rzadziej średnia geometryczna (agregacja multiplikatywna). 
Wartości wskaźników wyznaczone metodą addytywną są zawsze większe lub rów-
ne od tych obliczonych metodą multiplikatywną, co wynika z nierówności Cau-
chy’ego dla średnich.  
 Wadą addytywnej agregacji jest pełna zastępowalność wartości agregowanych 
wskaźników, co powoduje, że niskie wartości niektórych wskaźników są „rekom-
pensowane” przez wystarczająco wysokie wartości pozostałych. Wyraźnie widać na 
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następującym przykładzie dwóch obiektów scharakteryzowanych za pomocą par 
wskaźników A: 0,1 i 0,9 oraz B: 0,2 i 0,8. W obu przypadkach średnia arytmetycz-
na jest równa 0,5, ale dla obiektu B średnia geometryczna jest większa. Za stoso-
waniem agregacji multiplikatywnej przemawia fakt, że „wymusza” ona podejmo-
wanie działań mających na celu poprawę wskaźników o najmniejszych wartościach, 
np. jeśli wskaźniki cząstkowe dla obiektu B w następnym okresie będą wynosić  
w wariancie B1: 0,3 i 0,8, B2: 0,25 i 0,85, B3: 0,2 i 0,9, to we wszystkich warian-
tach addytywny wskaźnik złożony będzie wyższy o 0,05, a wskaźnik multiplika-
tywny najbardziej wzrośnie w wariancie B1 (o 0,09, czyli 22%), a najmniej w wa-
riancie B3 (tylko o 0,02, czyli 6%).  
 Możliwe jest także korzystanie z tzw. agregacji „mieszanej”, gdzie stosuje się 
zarówno średnią arytmetyczną (na niższych poziomach agregacji, gdzie wskaźniki 
dotyczą tego samego aspektu i można mówić o ich zastępowalności), jak i średnią 
geometryczną (na wyższych poziomach agregacji, gdzie łączone są wskaźniki opi-
sujące różne aspekty, wymiary czy „filary” analizowanego zjawiska). 
 Agregacja addytywna jest stosowana przy wyznaczaniu większości wskaźni-
ków mierzących poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elek-
tronicznej. Za pomocą średniej arytmetycznej był także obliczany wskaźnik rozwo-
ju społecznego – Human Development Index (HDI), który składa się ze wskaźni-
ków cząstkowych obejmujących trzy podstawowe wymiary tego rozwoju: długie  
i zdrowe życie, dostęp do wiedzy i edukacji oraz poziom życia. Jednak w 2010 roku 
zmieniono sposób jego wyznaczania i między innymi zamiast średniej arytmetycz-
nej do agregacji subindeksów opisujących powyższe wymiary zaczęto stosować 
średnią geometryczną8. 
 Na zakończenie tych rozważań warto jeszcze podkreślić, że wszystkie agre-
gowane wskaźniki cząstkowe powinny być normalizowane przy użyciu tej samej 
formuły normalizacyjnej oraz że metoda multiplikatywna może być stosowana 
tylko w przypadku wskaźników mierzonych za pomocą skali ilorazowej. 
 W formule agregacyjnej mogą być stosowane nie tylko „zwykłe” średnie, ale 
również średnie ważone, czyli poszczególnym wskaźnikom cząstkowym i subin-
deksom można przypisać zróżnicowane wagi. I tu pojawia się problem – „jak usta-
lić wartości wag”. Oczywiste jest, że wagi powinny odzwierciedlać znaczenie po-
szczególnych cech w ocenie poziomu rozwoju i im ważniejszy aspekt rozwoju opi-
suje dany wskaźnik, tym wyższa powinna być waga mu przypisana. Na przykład 
jeśli głównym założeniem prowadzonej polityki jest korzystanie przez jak najwięk-
szą liczbę mieszkańców z podstawowych e-usług, to wskaźniki im odpowiadające 
powinny mieć przypisane wysokie wagi, a wskaźniki odpowiadające najnowszym  
i dopiero wchodzącym usługom wagi odpowiednio niższe. Przy ustalaniu wag czę-

                                                 
8  United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, Oxford 

University Press, New York 2010, s. 15. 
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sto korzysta się z opinii ekspertów, tak było na przykład przy ustalaniu wag  
w przypadku wskaźnika European e-Business Readiness Index.  
 Stosowane są także matematyczno-statystyczne metody ustalania wartości 
wag. Tak wyznaczone wagi nie mają charakteru uznaniowego, lecz są uzależnione 
od ilości oraz istotności informacji tkwiących w danym wskaźniku. W jednej z tych 
metod waga i-tej zmiennej w ramach danego aspektu (wymiaru, „filaru”) złożona 
jest z dwóch części odzwierciedlających: 

 zdolność dyskryminacyjną i-tej zmiennej diagnostycznej, która jest okre-
ślana udziałem zmienności tej zmiennej w całkowitej zmienności wszyst-
kich zmiennych opisujących dany aspekt, wykorzystywane są tu współ-
czynniki zmienności; 

 pojemność informacyjną i-tej zmiennej, która jest obliczana na podstawie 
wartości współczynników korelacji tej zmiennej z pozostałymi opisującymi 
dany aspekt. 

 Inny sposób wyznaczania wag, szczególnie przydatny w przypadku występo-
wania korelacji między wskaźnikami, polega na wykorzystaniu ładunków czynni-
ków wspólnych, uzyskanych w wyniku zastosowania analizy czynnikowej9. 
 Wskaźniki złożone oparte są na formule uśredniania, a wartości średnich są 
wrażliwe na wartości ekstremalne. Alternatywne narzędzie pomiaru poziomu roz-
woju obiektów stanowi tzw. miara agregatowa z medianą, która jest wyznaczana 
jako wk = Mek(1 - sk), gdzie Mek i sk to odpowiednio mediana i odchylenie standar-
dowe wartości wskaźników cząstkowych w k-tym obiekcie, Jeśli wartości wskaźni-
ków cząstkowych należą do przedziału <0; 1> to wk 1. Bliższe jedności wartości 
miary oznaczają wyższy poziom rozwoju obiektu. Preferowane są obiekty o wyso-
kiej wartości mediany i małym zróżnicowaniu wartości wskaźników cząstkowych. 
Wykorzystanie miary agregatowej z medianą jest zalecane w badaniach regional-
nych jako uzupełnienie standardowych wskaźników złożonych opisujących ten 
rozwój. Miara ta bowiem łączy w sobie wrażliwość na zróżnicowanie wartości cech 
w każdym regionie oraz uwzględnia pozycyjną wartość cech w poszczególnych 
regionach 10.  
 Wszystkie przedstawione powyżej metody należą do grupy metod bezwzor-
cowych. Do porządkowania liniowego obiektów stosowane są również metody 
wzorcowe, w których wykorzystywane jest pojęcie obiektu wzorcowego, czyli 
obiektu modelowego o pożądanych wartościach wskaźników cząstkowych. Wskaź-
nik syntetyczny konstruowany jest wtedy na podstawie pomiaru odległości pomię-
dzy obserwowanym obiektem a obiektem wzorcowym. 
 
                                                 

9  Dokładny opis tej metody można znaleźć między innymi, w: Handbook on Constructing 
Composite Indicators, Methodology and User Guide, OECD, 2008, www.oecd.org/dataoecd/37/ 
42/42495745.pdf, s. 89–90. 

10  Metody oceny rozwoju..., s. 182–187.  
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Podsumowanie 
 
 Wskaźniki złożone są konstruowane na podstawie wskaźników cząstkowych, 
które opisują różne aspekty SI i gospodarki elektronicznej. Przeważnie wskaźniki 
cząstkowe są wyrażone w różnych jednostkach i skalach oraz przyjmują wartości  
z różnych zakresów. Aby utworzyć „dobry” wskaźnik złożony, nie tylko należy 
uwzględnić kryteria merytoryczne, ale także odpowiednio do rodzaju wskaźników 
dobrać sposób ich transformacji i agregacji. Niewłaściwe dobranie metod powodu-
je, że wskaźniki złożone nie odzwierciedlają dokładnie najważniejszych z punktu 
widzenia prowadzonych analiz wymiarów poziomu rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego czy gospodarki elektronicznej. 
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Summary 
 
 The paper presents critical overview of methods for constructing composite indi-
cators, i.e. methods for selection, normalization, weighting and aggregation partial indi-
cators. 
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Wprowadzenie 
 
 W erze globalnej gospodarki i powiązanej z nią rewolucji informatycznej, gdy 
wiedza i jej przepływ nie znają granic, paradoksalnie geografia odgrywa znaczenie. 
Ów paradoks wynika z różnic między pojęciami wiedzy i informacji. Choć drugie  
z nich jest dostępne globalnie, to wiedza jest kreowana i użytkowana lokalnie. Na-
leży jednocześnie pamiętać, iż tożsamość regionalna częściej zależy od interakcji  
i wiedzy funkcjonującej między przedsiębiorstwami, mniej natomiast od specyfiki 
geograficznej. 
 M. Porter wskazywał na korzyści wynikające z lokalnej konkurencji dla akce-
lerowania efektywności korporacji ponadnarodowych. Równolegle P. Krugman 
zwrócił uwagę, iż wiele rozwiniętych gospodarczo państw utraciło przewagi konku-
rencyjne na rzecz regionów cechujących się relatywnie niskimi płacami1. Jest to 
tożsame z faktem, że są bardziej zależne od przewagi absolutnej, bazującej na 
umiejętnościach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Koncentracja 
przestrzenna przemysłów tam zlokalizowanych zwiększa intensywność sieci inno-
wacji2, ale jednocześnie może prowadzić do większego rozproszenia (dyspersji) 
aktywności innowacyjnej3.  

                                                 
1  P. Kurgman, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge MA 1991. 
2  R. Sternberg, Innovation Networks and Regional Development – Evidence from the 

European Regional Innovation Survey (ERIS), Theoretical Concepts, Methodological Approach, 
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 Informatyczne kanały komunikacji ograniczają zastosowanie nowej geografii 
ekonomicznej w regionach krajów „doganiających”. W tradycyjnym ujęciu w pań-
stwach rozwiniętych cywilizacyjnie istnieje silne powiązanie procesu generowania 
wiedzy z aglomeracjami. Wówczas czynnik przestrzenny odgrywa istotną rolę  
w kształtowaniu innowacyjności takich struktur. Jednak w krajach „doganiających” 
model klasyczny nie zawsze jest właściwy. Szczególnie widoczny jest w przypadku 
biernego transferu wiedzy i innowacji, gdzie asymilacja polega na nabyciu rozwią-
zań technicznych i know-how transferowanych z innych terytoriów. W takich przy-
padkach liczy się łatwość przepływu informacji i szybkość transferu technologii.  
W takim środowisku katalizatorem transferu i dyfuzji innowacji może być globalna 
sieć Internet i pochodne jej rozwiązania informatyczne. 
 Na podstawie zaprezentowanych rozważań można dostrzec, że czynnik lokali-
zacyjny w krajach wysokorozwiniętych odgrywa istotną rolę w prawidłowym funk-
cjonowaniu sieciowych układów produkcyjnych, choć jego wartość jest różnie de-
finiowana i interpretowana. W zależności od tego, czy zbliżenie przestrzenne rozu-
miemy jako atrybut geograficzny, czy związki w przestrzeni, to przydatność, a za-
tem skuteczność determinanty jest odmienna. Nie stworzono dotychczas teorii, 
która w satysfakcjonującym stopniu opisuje omawiane zjawiska, co utrudnia z jed-
nej strony interpretację fenomenu, pozostawiając znaczny obszar potencjalnej eks-
ploracji wiedzy z drugiej. Co więcej, nierozwiązana pozostaje teza na temat ade-
kwatności przytoczonych koncepcji teoretycznych do warunków panujących  
w krajach transformujących swoje gospodarki, jak w Polsce.  
 W Polsce absorpcja nowych technologii jest uzależniona przede wszystkim od 
biernego transferu wiedzy, co jest stymulowane dzięki dostępności informacji  
o nowych rozwiązaniach i technologiach. Tym samym na aktualnym poziomie 
rozwoju Polski rozwój gospodarki elektronicznej dynamizuje proces redukcji luki 
technologicznej w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów dzięki dostępowi 
krajowych przedsiębiorstw do wiedzy o nowych rozwiązaniach tworzonych w in-
nych państwach. Koncepcja nowej ekonomiki aglomeracji, choć jest adekwatna do 
warunków krajów przodujących technologicznie, to posiada ograniczone zastoso-
wanie w krajach rozwijających się. Tym samym era globalizacji i związana z nią 
rewolucja informatyczna wpływają na dynamizm innowacyjny Polski. 
 
 
  

                                                                                                                        

Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, „European Planning Studies” 2000, No. 8 
(4), s. 316. 

3  D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review 
of Economic Policy” 1998, Vol. 14, No. 2, s. 23–24. 
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1. Hipoteza i cel badawczy oraz założenia metodyczne 
 
 Nadrzędną hipotezą badań stało się twierdzenie, że procesy innowacyjne wy-
stępujące w terytorialnych układach przemysłowych oraz w ich interakcjach z oto-
czeniem są istotnie zdeterminowane czynnikiem odległości. Determinanta ta wpły-
wa na aktualny kształt systemów przemysłowych w Polsce, kraju przechodzącym 
ciągle transformację gospodarczą.  
 Głównym celem pracy była próba poszukiwania wpływu odległości między 
przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw, w kontekście obserwowanej rewolucji 
informatycznej, na aktywność innowacyjną w regionalnych systemów przemysło-
wych, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej struktu-
ry regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę Polski.  
 Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydowano się na analizę dwóch 
rozwiniętych przypadków województw małopolskiego i dolnośląskiego. Dzięki 
takiemu zabiegowi przybliżono specyfikę regionalnych systemów przemysłowych.  
 Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankietowy, który został 
wypełniony w 992 przedsiębiorstwach przemysłowych z wyselekcjonowanych 
regionów. Podstawową ścieżką gromadzenia danych była wstępna rozmowa telefo-
niczna połączona z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową. 
 Metodyczna strona badań została oparta na rachunku prawdopodobieństwa 
(modelowanie probitowe). W przypadku, kiedy zmienna zależna osiąga wartości 
binarne (0 lub 1), klasyczna metoda regresji liniowej nie spełnia pokładanych ocze-
kiwań. Zastosowane modelowanie pozwala ocenić szanse występowania zjawisk 
innowacyjnych w zależności od przyjętych warunków brzegowych. Metoda ta 
sprawdza się w przypadku stosunkowo dużych statycznych prób badawczych.  
 Interpretacja analizowanych zjawisk zostanie ograniczona do postaci struktu-
ralnej modelu. Znak dodatni występujący przy parametrze oznacza, że prawdopo-
dobieństwo rozpatrywanego zdarzenia w badanej grupie przedsiębiorstw jest staty-
stycznie istotnie wyższe niż w pozostałej zbiorowości. Znak ujemny informuje  
o zjawisku przeciwnym. 
 
 
2. Region małopolski 
 
 Województwo małopolskie należy do tradycyjnie silnych przemysłowo teryto-
riów w Polsce. Wypełnione ankiety zebrano od 500 przedsiębiorstw przemysło-
wych – 231 mikro, 169 małych, 80 średnich i 20 dużych, reprezentujących zróżni-
cowaną pod względem technologicznym działalność produkcyjną. 
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Tabela 1 
 
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od dostawcy” i „relacje z dostawcami” 

w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie małopolskim 
 

Atrybut innowacyjności 

Odległość od dostawcy Relacje z dostawcą 
lokalnie 
region 

lub kraj 
zagranica niezbędne bliskie 

1. Nakłady na działalność B+R -,31x-0,34 +,44x-0,44 -,31x-0,35 +,26x-0,60 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: 

    

a) w budynki, lokale i grunty  +,45x-0,81   
3. Oprogramowanie komputerowe   -,38x+0,28 +,25x+0,03 
4. Wprowadzenie nowych wyrobów -,27x+0,61 +,60x+0,48 -,41x+0,60  
5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: 

  -,36x+0,63 +,42x+0,27 

a) systemy okołoprodukcyjne   -,31x-0,45 +,43x-0,81 
b) systemy wspierające   -,39x-0,70 +,32x-1,00 
6. Współpraca z dostawcami  +,48x-0,84 -,53x-0,72 +,31x-1,03 
7. Współpraca z krajowymi JBR-ami  +,60x-1,57   
8. Współpraca z odbiorcami  +,65x-0,93   
9. Współpraca innowacyjna ogółem  +,83x-0,40 -,43x-0,26  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Aktywność technologiczna w regionie powiązana jest z imperatywem funk-
cjonowania przemysłu w obrębie ponadnarodowych łańcuchów dostaw. Podmioty 
deklarujące znaczną odległość od dostawców materiałów do produkcji charaktery-
zują się w badanym regionie wyższą skłonnością do finansowania badań, wdrożenia 
nowych wyrobów czy kooperacji innowacyjnej z dostawcami, odbiorcami i krajo-
wymi jednostkami naukowymi (tabela 1). Równolegle brak modeli z parametrami 
statystycznie istotnymi dla pozostałego zakresu przestrzennego, poza dwoma przy-
padkami, informuje o istotnym wewnętrznym zróżnicowaniu znaczenia czynnika 
geograficznego na działalność innowacyjną przemysłu. Co więcej, żadna z przyję-
tych do badań lokalizacja nie cechuje się negatywnym oddziaływaniem na analizo-
wane procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Badane przedsiębiorstwa, utrzy-
mując bliskie kontakty z dostawcami, częściej angażują się w działalność innowa-
cyjną, i przeciwnie – gdy marginalizowane są relacje z tą grupą podmiotów. Głów-
ne znaczenie mają obszary finansowania badań, wdrożenia nowych technologii  
i współpracy innowacyjnej. 
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Tabela 2 
 

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje z odbiorcami”  
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie małopolskim 

 

Atrybut innowacyjności 
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą 

lokalnie kraj 
dobrosą-
siedzkie 

bliskie 

1. Nakłady na działalność B+R -,44x-0,26 +,33x-0,52 -,36x-0,36 +,44x-0,73 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: 

    

a) w budynki, lokale i grunty -,39x-0,65 +,32x-0,88   
3. Oprogramowanie komputerowe  +,28x+0,12 -,33x+0,26 +,27x+0,01 
4. Wprowadzenie nowych wyrobów    +,27x+0,33 
5. Implementacja nowych procesów techno-
logicznych, w tym: 

  -,44x+0,62 +,33x+0,33 

a) metody wytwarzania   -,45x-0,01  
b) systemy okołoprodukcyjne -,33x-0,39 +,25x-0,58   
6. Współpraca z dostawcami -,32x-0,70  -44x-0,74 +,36x-1,06 
7. Współpraca z krajowymi JBR-ami -,65x-1,37 +,43x-1,67   
8. Współpraca z odbiorcami -,28x-0,78 +,27x-0,96  +,52x-1,27 
9. Współpraca innowacyjna ogółem -,39x-0,21 +,34x-0,45  +,31x-0,56 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Spośród badanych ankietowo związków przestrzenno-relacyjnych z dostaw-
cami i odbiorcami najbardziej jednoznaczne okazują się te ostatnie. Z jednej strony 
działalność innowacyjna pod różnymi postaciami występuje tym częściej, im bliż-
sze kontakty są utrzymywane z odbiorcami przedsiębiorstw, dodatkowo powinni 
być oni zlokalizowani w kraju, ale poza regionem (tabela 2). Obserwowana dycho-
tomia oznacza, że nie wystarczy utrzymywać dobrosąsiedzkich relacji z odbiorcami 
produkowanych wyrobów. Jednocześnie to region, w którym aktywność innowa-
cyjna nie jest związana z odbiorcami zlokalizowanymi za granicą, zależy od krajo-
wego systemu przemysłowego. Środowisko lokalne ogranicza realizację procesów 
innowacyjnych. 
 Analizowany system przemysłowy i jego skłonności do innowacji, uwarun-
kowane są egzystencją w krajowych łańcuchach przemysłowych po stronie odbior-
ców i międzynarodowych po stronie dostawców. Województwo osiągnęło we-
wnętrzną zdolność do tworzenia nowych rozwiązań opartych na absorpcji wiedzy  
z systemu krajowego, sprzedając wyroby na rynkach krajowym i zagranicznych.  
 Zaobserwowane prawidłowości utwierdzają w przekonaniu, że działalność 
przemysłowa w Małopolsce w obszarze nowych wyrobów i technologii jest uzależ-
niona od imperatywu pokonywania bariery odległości (przestrzeni) przez przedsię-
biorstwa w celu transferu wiedzy. 
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3. Region Dolnego Śląska  
 
 Województwo dolnośląskie należy do młodych regionów przemysłowych 
charakteryzujących się dynamicznymi przemianami strukturalnymi i ilościowymi. 
W przeprowadzonych badaniach ankietowych uczestniczyły 492 przedsiębiorstwa  
– 170 mikro, 193 małe, 98 średnich i 31 dużych. 
 

Tabela 3 
 
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od dostawcy” i „relacje z dostawcami” 

w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie Dolnego Śląska 
 

Atrybut innowacyjności 
Odległość od dostawcy Relacje z dostawcą 
lokalnie zagranica niezbędne bliskie 

1. Nakłady na działalność B+R   -,52x-0,30 +,35x-0,64 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: 

  -,62x+1,14 +,38x+0,74 

a) w budynki, lokale i grunty  +,34x-0,53 -,39x-0,39 +,28x+0,67 
b) w maszyny i urządzenia techniczne  +,42x+0,67 -,56x+0,86 +,37x+0,48 
3. Oprogramowanie komputerowe -,31x+0,60  -,36x+0,61 +,50x+0,5 d 
4. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: 

  -,33x+0,89  

a) systemy okołoprodukcyjne   -,40x-0,25 +,30x-0,54 
b) systemy wspierające   -,43x-0,32 +,29x-0,60 
5. Współpraca z odbiorcami  +,37x-0,74   
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 W przypadku związków utrzymywanych z dostawcami przez przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w województwie dolnośląskim dominujące znaczenie odgrywają 
obszary finansowania i implementacji nowych rozwiązań (tabela 3). Jeżeli badany 
podmiot utrzymuje bliskie interakcje z dostawcą, częściej realizuje działalność 
innowacyjną, podobnie jak w przypadku poprzedniego regionu. Wysoka aktywność 
technologiczna związana jest, podobnie jak w innych regionach, z funkcjonowa-
niem przemysłu na Dolnym Śląsku w ramach ponadnarodowych łańcuchów do-
staw. Jednak występowanie ograniczonej liczby modeli po stronie zmiennej prze-
strzennej świadczy o istotnym zróżnicowaniu kierunku przepływu materiałów, 
surowców i półproduktów do badanego systemu przemysłowego.  
 Podobnie jak w Małopolsce, tak i obecnie kontakty z odbiorcami są kluczowe 
w rozpatrywanych relacjach pionowych. Z jednej strony działalność innowacyjna 
pod różnymi postaciami będzie występować tym częściej, im bliższe kontakty będą 
utrzymywane z klientami przedsiębiorstw (tabela 4), z drugiej natomiast odbiorca 
powinien być zlokalizowany poza regionem (zagranica lub kraj). Obserwowana 
dychotomia zjawisk oznacza, że po stronie kontrahentów występuje wyraźna pola-
ryzacja zachowania. Innymi słowy, środowisko lokalne jako potencjalny odbiorca 
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dóbr innowacyjnych pozostaje nadal nieprzyjazne, podobnie zresztą jak w innych 
badanych regionach kraju. 
 

Tabela 4 
 

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje z odbiorcami”  
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim 

 

Atrybut innowacyjności 
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą 

lokalnie 
poza regio-

nem 
niezbędne bliskie 

1. Nakłady na działalność B+R -,47x-0,29  -,60x-0,30 +,37x-0,66 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: 

  -,59x+1,12  

a) w budynki, lokale i grunty  +,31x-0,52   
b) w maszyny i urządzenia techniczne   -,61x+0,86 +,28x+0,54 
3. Oprogramowanie komputerowe -,41x+0,64 +,28x+0,44 -,32x+0,59 +,30x+0,32 
4. Wprowadzenie nowych wyrobów     
5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: 

-,50x+0,96 +,65x+0,73  +,28x+,62 

a) metody wytwarzania  +,51x+0,02   
b) systemy okołoprodukcyjne -,42x-0,23 +,47x-0,41 -,54x-0,24 +,37x-0,60 
 c) systemy wspierające -,33x-0,32 +,60x-0,51 -,32x-0,34 +,37x-0,66 
6. Współpraca z dostawcami   -,34x-0,51  
7. Współpraca ze szkołami wyższymi -,54x-1,42  +,43x-1,61   
8. Współpraca z odbiorcami -,34x-0,59 +,49x-0,76 -,85x-0,56 +,58x-1,11 
9. Współpraca innowacyjna ogółem -,32x+0,00  -,66x+0,03 +,42x-0,38 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Kształt systemu przemysłowego na Dolnym Śląsku, podobnie jak miało to 
miejsce w Małopolsce, i jego skłonności do innowacji uwarunkowane są egzysten-
cją w łańcuchach przemysłowych opartych na międzynarodowych lub krajowych 
powiązaniach z odbiorcami. Analizowane województwo również osiągnęło we-
wnętrzną zdolność do generowania nowych rozwiązań technologicznych bazują-
cych na absorpcji technologii od odbiorców spoza regionu. 
 Obserwowane prawidłowości utwierdzają w przekonaniu, że działalność 
przemysłu na Dolnym Śląsku w obszarze nowych wyrobów i technologii wymusza 
na przedsiębiorstwach pokonywanie bariery odległości (przestrzeni) w procesie 
pozyskania wiedzy.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Geografia ekonomiczna w krajach znajdujących się w fazie transformacji ma 
istotny wpływ na kształtowanie działalności innowacyjnej, mimo rosnącego zna-
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czenia podejścia relacyjnego, a może właśnie na jego skutek. W dużym stopniu 
zjawiska te warunkują się bowiem wzajemnie. 
 Z perspektywy przytoczonych pierwotnie różnych koncepcji teoretycznych 
dostrzega się trudności w bezpośredniej ich implementacji do warunków panują-
cych w Polsce. Niski poziom technologiczny przemysłu i potencjał zasobów wiedzy 
będących w dyspozycji regionów nie sprzyjają aktywności innowacyjnej przedsię-
biorstw, a co za tym idzie – zbliżenie przestrzenne w ogólnym założeniu nie dość, 
że nie przyczynia się do poprawy innowacyjności, to wskazuje na jej pogorszenie. 
Niski potencjał wiedzy w połączeniu z jej ograniczoną jakością (rozumianą przez 
pryzmat nowoczesności i możliwości aplikacyjnych) nie jest w stanie wygenerować 
masy krytycznej autodynamizmu systemu innowacyjnego. 
 Dzięki rozwojowi gospodarki elektronicznej polskie przedsiębiorstwa uzysku-
ją dostęp do zasobów wiedzy o nowych technologiach tworzonych w innych kra-
jach, co pozwala w konsekwencji na ich nabywanie. Brak dostępu do zasobów glo-
balnych ogranicza przepływ informacji o nowych rozwiązaniach, co w naturalny 
sposób ogranicza proces wymiany czy zakupu technologii.  
 Tym samym na aktualnym poziomie rozwoju Polski rozwiązania dostępne 
dzięki współczesnej gospodarce elektronicznej dynamizują proces redukcji luki 
technologicznej w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów. Dzieje się tak 
poprzez dostęp krajowych przedsiębiorstw do wiedzy o nowych rozwiązaniach 
tworzonych w innych państwach. Koncepcja nowej ekonomiki aglomeracji, choć 
jest adekwatna do warunków krajów przodujących technologicznie, to posiada 
ograniczone zastosowanie w krajach rozwijających się. Tym samym era globaliza-
cji i związana z nią rewolucja informatyczna (globalny dostęp do zasobów wiedzy) 
wpływają na dynamizm innowacyjny takich państw jak Polska. 
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DISTANCE IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY IN SHAPING  
THE INNOVATION SUPPLY CHAINS IN POLISH REGIONS 

 
 

Summary 
 
 None of the new electronic economy limits the flow of information about new 
solutions, which naturally restricts the exchange or purchase of technology. Domestic 
companies have access to the knowledge of new solutions created in other countries. 
The concept of the new economics of agglomeration, is adequate for the conditions of 
technologically advanced countries, but it has limited application in developing coun-
tries. Thus the era of globalization and the associated information revolution affect the 
dynamism of innovative countries such as Poland. 
 

Translated by Arkadiusz Świadek 
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WIZUALNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA BAZIE SIECI SEMANTYCZNEJ 
MAPY POJĘĆ. KIERUNEK ROZWOJU SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE1  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Istniejące systemy Business Intelligence (BI) są wykorzystywane do przepro-
wadzania różnorodnych analiz ekonomicznych we wszystkich podstawowych ob-
szarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak finanse, produkcja, logistyka, 
marketing, sprzedaż. Programy te dostarczają wielu różnorodnych raportów zawie-
rających dane o wskaźnikach ekonomicznych. Ich analiza służy do badania i oceny 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby poprawnie zinterpretować wskaźniki eko-
nomiczne, są potrzebne nie tylko ich wartości, ale również wiedza dotycząca różno-
rodnych relacji i zależności istniejących pomiędzy nimi. Dlatego kadra kierownicza 
oczekuje, iż w sposób interaktywny będzie pozyskiwać potrzebne informacje po-
wiązane ze sobą kontekstowo. Jest to jedna z przyczyn zastosowania nowych tech-
nologii (w tym wyszukiwania semantycznego) w systemie BI.  
 Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania interak-
tywnego wyszukiwania informacji na bazie wizualizacji sieci semantycznej w ma-
pie pojęć, jako rozwiązania analitycznego w nowej generacji systemów BI. 
W związku z tym krótko scharakteryzowano standard mapy pojęć w kontekście 
wyszukiwania semantycznego. Przedstawiono cechy nowej generacji systemów BI. 
Omówiono także przesłanki zastosowania standardu mapy pojęć w systemach BI, 
koncentrując się na wizualnym wyszukiwaniu informacji. 

                                                 
1  Tekst powstał w ramach projektu badawczego NN 111 284038 pt. Wizualna eksplora-

cja danych z wykorzystaniem mapy pojęć w analizie wskaźników oceniających funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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1. Standard mapy pojęć oraz wyszukiwanie semantyczne 
 
 Standard mapy pojęć (ISO/IEC 13250:2003) bazuje na trzech elementach, 
pojęciach, powiązaniach (czyli relacjach występujących pomiędzy pojęciami) oraz 
wystąpieniach (zwanych również instancjami indeksowanych źródeł informacji 
związanych z danym pojęciem). Mapa pojęć jest stosunkowo nową formą prezenta-
cji wiedzy, która kładzie nacisk na semantykę danych i łatwość znalezienia po-
trzebnych informacji2. Zastosowanie jej może ułatwić rozwiązanie problemów 
związanych z wyszukiwaniem i interpretacją informacji, poprzez strukturyzację 
i opisanie posiadanych zasobów informacyjnych. 
 Ze względu na możliwości mapy pojęć można zaadaptować tę koncepcję jako 
narzędzie wizualnego wyszukiwania informacji z systemu informatycznego zaim-
plementowanego w przedsiębiorstwie. Z prowadzonych badań wynika3, że wyszu-
kiwanie potrzebnych danych ekonomicznych może być realizowane w następujący 
sposób: 

 poprzez podanie nazwy pojęcia (okno: znajdź),  
 poprzez wskazanie pojęcia w wyświetlonej strukturze ich hierarchii (nawi-

gacja w widoku: struktura drzewa), 
 poprzez interaktywną zmianę obszaru wyświetlanego obrazu mapy pojęć 

(operacje typu zoom) oraz wykonywania drills down w zasobach podłą-
czonych do wybranych pojęć (nawigacja w widoku: wizualizacja sieci se-
mantycznej). 

 Spośród tych trzech sposobów wyszukiwania informacji na szczególną uwagę 
zasługuje ostatnie podejście. Bazując na wyświetlonej strukturze semantycznej 
pojęć, użytkownik ma możliwość interaktywnego wybierania analizowanych za-
gadnień (pojęć lub relacji), zmieniania obszaru prezentowanych szczegółów oraz 
pozyskiwania danych źródłowych. W wyszukiwaniu semantycznym w mapie pojęć 
wizualizacja spełnia istotną rolę: udostępnia ogólny widok lub wybrany fragment, 
umożliwiając zidentyfikowanie interesujących podzbiorów danych lub struktury. 
Stanowi to podstawę do rozpoczęcia interaktywnego procesu wizualnego wyszuki-

                                                 
2  Zob. m.in.: K. Ahmed, G. Moore, Applying topic maps to applications, The Architecture 

Journal 2006, January, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb245661.aspx; M.P. Pimentel, 
J. Suárez, F.S. Caparrini, Topic maps for philological analysis, w: Linked Topic Maps. Fifth 
International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2009, red. 
L. Maicher, L. M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band XIX, Leipzig 2009, s. 30. 

3  Zob. m.in.: J. Korczak, H. Dudycz, Approach to visualisation of financial information 
using topic maps, w: Information Management, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 86–97; H. Dudycz, Visual Analysis of Economical 
Ratios in Du Pont Model Using Topic Maps, w: Proceedings of the 4th International Conference 
for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development – ICEIRD 2011, red. R. Polenakovik, 
B. Jovanovski, T. Velkovski, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial 
Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia 2011, s. 277–284. 
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wania informacji. Po identyfikacji przez użytkownika interesujących go struktur, 
może on przeprowadzać różnego rodzaju operacje filtrowania. Zastosowana prezen-
tacja danych oraz interaktywne wyszukiwanie informacji mają duży wpływ na spo-
sób, w jaki kadra kierownicza zinterpretuje dane oraz jak oceni użyteczność danego 
rozwiązania. Interaktywna wizualizacja danych sprzyja odkrywczemu spojrzeniu na 
nie przez menedżera, pozwalając mu na formułowanie nowych hipotez oraz ich 
walidację. Takie podejście do wizualizacji procesu wyszukiwania informacji jest 
obiecującym rozwiązaniem, ponieważ metody i techniki graficzne mogą zwiększyć 
skuteczność zastosowanych automatycznych metod eksploracji danych przez wyko-
rzystanie percepcji i ogólnej wiedzy użytkownika4. Zwłaszcza jest to bardzo ważne 
w sytuacji, gdy ta wiedza jest trudna lub wręcz niemożliwa do zakodowania 
w programie5. 
 Mapa pojęć pozwala na wyświetlanie całej sieci semantycznej, gdzie po zasto-
sowaniu różnych technik interakcyjnych można pozyskać zarówno potrzebne, ale  
i unikatowe informacje6. Jak wskazują prowadzone badania7, wyszukiwanie seman-
tyczne jest bardziej efektywne niż bazujące na hierarchicznej strukturze. Ponadto 
wyszukiwanie informacji w oparciu o semantyczne połączenia w mapie pojęć ma 
pozytywny wpływ na odkrywanie istotnych informacji8. Dzięki wizualizacji użyt-
kownicy mogą szybciej zauważyć i zrozumieć różne strukturalne oraz semantyczne 
zależności występujące między zidentyfikowanymi pojęciami. 
 
 
2. Rozwój systemu Business Intelligence w kierunku Business Intelligence 2.0 
 
 Zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w literaturze można znaleźć różne 
interpretacje pojęcia Business Intelligence9. Generalnie możemy powiedzieć, że BI 

                                                 
4  Zob. m.in. D.A. Keim, J. Schneidewind, Scalable Visual Data Exploration of Large Data 

Sets via MultiResolution, „Journal of Universal Computer Science” 2005, Vol. 11, No. 11, 
s. 1767. 

5  Zob. B. Zhu, H. Chen, Information Visualization, Annual Review of Information Science 
and Technology 2005, Vol. 39, s. 170. 

6  J. Wurzer, S. Smolnik, Towards an automatic semantic integration of information, w: 
Subject-centric Computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Appli-
cations, TMRA 2008, red. L. Maicher, L.M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band 
XII, Leipzig 2008, s. 169–179. 

7  Zob. m.in. M. Yi, Information organization and retrieval using a topic maps-based on-
tology, Results of a task-based evaluation, „Journal of the American Society for Information 
Science and Technology” 2008, Vol. 59, No. 12, s. 1899. 

8  Zob. S. Won, S.G. Oh, The Effects of Topic Map Components on Serendipitous Infor-
mation Retrieval, w: Subject-centric computing…, s. 301. 

9  Szeroki przegląd definicji przedstawiono, w: H. Dudycz, Visualization Methods in Busi-
ness Intelligence Systems - An Overview, w: Business Informatics (16). Data Mining and Business 
Intelligence, red. J. Korczak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2010, nr 104, s. 9–24. 



Helena Dudycz 368 

jest to zintegrowany zestaw różnorodnych narzędzi oraz technologii mających za 
zadanie transformację danych w informacje w celu efektywnego wsparcia procesu 
podejmowania decyzji10.  
 W literaturze wskazuje się na powstanie następnej generacji systemów BI 
określanych jako Business Intelligence 2.011. System ten charakteryzuje się takimi 
właściwościami, jak: sterowanie zdarzeniami oraz ich analiza w czasie rzeczywi-
stym, natychmiastowy dostęp do informacji na różnych szczeblach zarządzania 
przedsiębiorstwem, prowadzenie analiz predykcyjnych, udoskonalona interaktywna 
wizualizacja, intuicyjny interfejs wspomagający również semantyczne wyszukiwa-
nie informacji, powszechny i mobilny dostęp do danych12. Rozwój systemu BI  
w kierunku BI 2.0 jest możliwy dzięki wykorzystaniu takich technologii, jak: Web 
2.0 i 3.0, Service Oriented Architecture (SOA) oraz Software as a Service (SaaS).  
 Jedną z charakterystycznych cech nowej generacji systemów BI jest bazowa-
nie na ontologii oraz wyszukiwaniu semantycznym informacji. Jednym z głównych 
artefaktów do powstania sieci semantycznej jest ontologia używana do tworzenia 
niezbędnych modeli wiedzy definiujących funkcjonalność narzędzi analitycznych. 
W związku z tym w architekturze BI 2.0 pojawiają się nowe elementy, takie jak 
ontologia, ontologia usług i ontologia domeny aplikacji. Wykorzystanie ontologii 
oraz wizualnego wyszukiwania informacji w narzędziach analitycznych może po-
móc rozwiązać następujące problemy: 

 brak wsparcia w definiowaniu reguł biznesowych w celu uzyskania proak-
tywnej informacji i doradztwa w procesie podejmowania decyzji; 

 brak warstwy semantycznej opisującej relacje między różnymi pojęciami 
ekonomicznymi; 

 brak wsparcia w prezentowaniu informacji ze względu na różnych użyt-
kowników (pracowników) oraz ich indywidualnych potrzeb; 

 trudność w szybkiej modyfikacji istniejących baz danych i hurtowni da-
nych w przedsiębiorstwie w przypadku pojawienia się nowych potrzeb ana-
litycznych. 

                                                 
10  Zob. m.in. D. Sell, L. Cabral, E. Motta, J. Domingue, R. Pacheco, Adding Semantics to 

Business Intelligence, 2008, http://dip.semanticweb.org/documents/WebSpaperOUV2.pdf 
11  Zob. m.in.: G.S. Nelson, Business Intelligence 2.0, Are we there yet?, SAS Global Fo-

rum 2010, http://support.sas.com/resources/papers/proceedings10/040-2010.pdf.; C. Olszak, 
Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence, 
w: Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, 
T. Parys, O. Szumski, Problemy Zarządzania, zeszyt specjalny 2011, Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 44–53.; N. Raden, Business 
Intelligence 2.0, Simpler, More Accessible, Inevitable, February 01, 2007, http: 
//www.informationweek.com/news/software/bi/197002610; D. Sell, L. Cabral, E. Motta, 
J. Domingue, R. Pacheco, op. cit.  

12  Szerzej zagadnienie to opisano, w: G.S. Nelson, op. cit. 
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 Wyszukiwanie informacji na bazie sieci semantycznej wymaga zastosowania 
zaawansowanych graficznych interfejsów, gdzie istotna jest wizualna nawigacja w 
celu pozyskania potrzebnych informacji. Szczególną uwagę zwraca się na interfejs 
użytkownika, który powinien pozwolić użytkownikowi m.in. na: filtrowanie, sor-
towanie i analizowanie danych za pomocą interaktywnych metod graficznych. 
 
 
3. Przesłanki zastosowania standardu mapy pojęć w systemach BI 
 
 Głównym celem każdego systemu BI jest dostęp do odpowiednich danych 
w odpowiednim czasie, aby umożliwić aktywne podejmowanie najlepszych 
w danym momencie decyzji13. Istniejące rozwiązania BI są przeznaczone przede 
wszystkim dla ludzi, którzy potrafią zrozumieć modele danych i którzy mają czas, 
aby budować różnego rodzaju scenariusze przeprowadzania analiz, a następnie 
pozyskane w ten sposób informacje przekazywać tym, którzy potencjalnie ich po-
trzebują14. Jak wskazują badania przeprowadzone przez CIO Insight w roku 2007, 
stosunkowo duża liczba użytkowników/pracowników przedsiębiorstw (58%) nie 
rozumie danych dostarczanych przez narzędzia analityczne BI lub je ignoruje, po-
nieważ nie wie, jak je analizować15. Użytkownicy systemu BI oczekują dostępu do 
informacji za pomocą łatwego i przyjaznego interfejsu prezentacji informacji, który 
przede wszystkim zapewni im kontekst wiedzy16. Kolejne badania przeprowadzone 
przez tę samą firmę (2008) wykazały, że około dwie trzecie kierownictwa przedsię-
biorstw uważa, iż jest bardzo ważne, aby system BI był dostępny dla wszystkich 
operacyjnych pracowników przedsiębiorstwa17. Aby rozwiązania BI stały się przy-
datne kadrze kierowniczej oraz pracownikom na różnych szczeblach zarządzania 
przedsiębiorstwem, należy zapewnić proste, indywidualne narzędzia analityczne. 
Jednym z proponowanych rozwiązań jest zastosowanie standardu mapy pojęć do 
odwzorowania ontologii dla określonego obszaru analizy działalności przedsiębior-
stwa, który pozwoli na pozyskiwanie danych źródłowych za pomocą wizualizacji 
sieci semantycznej. Zbudowana mapa pojęć (tworząca tzw. warstwę pojęciową) jest 
oddzielona od warstwy zasobów istniejących w przedsiębiorstwie. Daje to możli-
wość przejścia z poziomu ontologii wybranego pojęcia ekonomicznego do danych 

                                                 
13  Zob. m.in.: H. Dudycz, Visualization Methods in Business…; D. Sell, L. Cabral, E. Mot-

ta, J. Domingu, R. Pacheco, op. cit.  
14  Zob. N. Raden, op. cit. 
15  Zob. Reaping the Benefits of Next-generation Dashboards, White Paper, SAP 

BusinessObjects, 22 listopada 2011. 
16  Zob. W. Morris, Improve Operational Performance Visualizing and Analyzing Relevant 

KPI and KPD Metrics, March 16, 2009, http://www.dashboardinsight.com/articles/business-
performance-management/improve-operational-performance.asp. 

17  Zob. Reaping the Benefits…  
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znajdujących się w wielu heterogenicznych bazach danych systemów informatycz-
nych istniejących w firmie. Nie wymaga to modyfikacji istniejących rozwiązań, aby 
je opisać i zaindeksować semantycznie. W zaimplementowanej mapie pojęć można 
zastosować wielokrotne indeksowanie kontekstowe, pozwalające na uporządkowa-
nie dużej liczby zasobów informacyjnych w ramach ich semantycznego opisu. 
Z poziomu pojęciowego, gdzie występują znane kadrze kierowniczej nazwy, 
w łatwy i szybki sposób można przejść do potrzebnych w danym momencie szcze-
gółowych danych znajdujących się w różnorodnych raportach, zestawieniach lub 
bazach danych. Dzięki temu pracownicy otrzymają narzędzie ułatwiające pozyska-
nie cennych informacji ze względu na powiązania semantyczne, a nie tylko zależ-
ności hierarchiczne danych. 
 Dla użytkowników końcowych warstwa prezentacji jest najbardziej krytycz-
nym elementem systemu BI, ponieważ w dużej mierze kształtuje ich zrozumienie 
podstawowych danych wyświetlanych na swoim ekranie18. Dobry interfejs zawiera 
właściwą prezentację (pomaga użytkownikom zidentyfikować interesujące źródła 
danych) i efektywną nawigację, umożliwiając szybki dostęp do potrzebnych infor-
macji19. Mapa pojęć może być jednym z wizualnych narzędzi pozwalających na 
pozyskiwanie unikatowych informacji oraz odkrywanie wiedzy w systemie BI. 
Dzięki zastosowaniu wizualnego interaktywnego interfejsu, wyświetlającego wła-
ściwy fragment sieci semantycznej, umożliwia sprawne wyszukiwanie odpowied-
nich informacji. Prezentacja różnych połączeń między wskaźnikami daje szansę na 
odkrycie unikatowej informacji. Połączenie wizualizacji danych w postaci sieci 
semantycznej oraz spersonalizowanej nawigacji może stać się skutecznym i wydaj-
nym narzędziem do przeprowadzania różnorodnych analiz przez użytkowników. 
 Po przeprowadzeniu wstępnych badań20, z zastosowaniem mapy pojęć do 
wizualizacji powiązań semantycznych między różnymi wskaźnikami ekonomicz-
nymi, można wnioskować o potencjalnej możliwości użycia tego standardu do od-
wzorowania ontologii dowolnego obszaru analizy ekonomicznej. Wstępne badania 
dotyczące oceny użyteczności wizualnego wyszukiwania informacji bazującego na 
sieci semantycznej21 wskazują również przyjazność tego interfejsu w analizie 
wskaźników ekonomicznych. Implementacja mapy pojęć jako narzędzie BI pozwoli 
rozszerzyć funkcjonalność tych systemów oraz wpisze się w kierunek rozwoju tych 

                                                 
18  Zob. L. Wise, The Emerging Importance of Data Visualization, October 29, 2008, 

http://www.dashboardinsight.com/articles/business-performance-management/the-emerging-
importance-of-data-visualization-part-1.aspx 

19  S. Hunting, J. Park, XML Topic Maps, Creating and Using Topic Maps for the Web, 
Addison-Wesley Professional 2002. 

20  Szerzej opisanych m.in. w: H. Dudycz, Visual Analysis of Economical… 
21  Zob. H. Dudycz, Research on Visual Usability in Searching Economic Information in 

Topic Maps-Based Application for Return on Investment Indicator, w: Advanced Information 
Technologies for Management. Intelligent Technologies and Applications, red. J. Korczak, 
H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, nr 206. 
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rozwiązań, dostarczając możliwości opisu semantycznego wiedzy określonego 
obszaru oraz wizualnego wyszukiwania informacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Mapa pojęć może być jednym z wielu narzędzi analitycznych systemu Busi-
ness Intelligence, które umożliwiają wyświetlanie sieci semantycznej powstałej w 
wyniku konceptualizacji ontologii dla danego obszaru analizy. Wizualne wyszuki-
wanie danych oraz informacji ze względu na kontekst może usprawnić proces po-
dejmowania decyzji. Zintegrowanie aplikacji mapy pojęć z funkcjonalnością obec-
nych systemów BI może dostarczyć wielu cennych informacji kierownictwu przed-
siębiorstwa. Decydenci będą mogli nie tylko łatwiej znaleźć potrzebne informacje, 
ale i zinterpretować je ze względu na występujące różne zależności między anali-
zowanymi pojęciami (wartościami). Rozwój systemów BI w kierunku wykorzysta-
nia wizualnego wyszukiwania informacji bazującego na sieci semantycznej będzie 
spowodowany przez następujące czynniki: interaktywny, graficzny interfejs dostar-
czający nowych możliwości wyszukiwania i filtrowania informacji (ze względu na 
zależności semantyczne, jak i hierarchiczne), odwzorowanie wiedzy dotyczącej 
danego obszaru, co ułatwi zrozumienie dostarczanych informacji przez ich odbior-
ców, wspólna logiczna platforma dla różnych programów i systemów, stosunkowo 
łatwa modyfikacja aplikacji mapy pojęć, pozwalająca na dostosowanie jej do po-
trzeb użytkowników. 
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VISUAL SEARCH OF INFORMATION BASING ON NETWORK 
OF SEMANTIC TOPIC MAP. DIRECTION OF DEVELOPMENT  

OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS 
 
 

Summary 
 
 The main contribution of this work is the demonstration of the reasons of using 
visual searching in topic map (TM) in Business Intelligence (BI) system. This can be an 
important step towards using the semantic search in BI. The article is structured as fol-
lows. In section 1 topic map standard (TM) and semantic search are presented. 
In section 2 development of BI system towards Business Intelligence 2.0 is discussed. 
In section 3 the reasons of using TM in the BI system are illustrated. Finally, in the last 
section, the conclusions of this work is given.  
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MODELOWANIE CHOREOGRAFII PROCESÓW BIZNESOWYCH  
– ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW I JĘZYKÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Tworzenie rozproszonych łańcuchów wartości oraz wzrastające znaczenie 
elektronicznej komunikacji we współpracy partnerów biznesowych spowodowały 
wzrost zainteresowania zarządzaniem interakcjami zachodzącymi pomiędzy orga-
nizacjami. Wcześniej kooperacja przedsiębiorstw była oparta głównie na interak-
cjach odpowiedzialnych za nią pracowników, którzy zawsze mogli zareagować  
w sytuacji kryzysowej. Elektroniczne interakcje wymagają wielu wcześniejszych 
uzgodnień dotyczących rodzaju wymienianych danych, ich formatu, kolejności 
i protokołu zachowań związanych z tą wymianą. Wymagają zaprojektowania mode-
lu interakcji.  
 Celem artykułu jest analiza wybranych języków modelowania choreografii 
zaproponowanych przez środowisko naukowe, jak i organizacje standaryzacyjne 
oraz ich ocena według określonego zestawu kryteriów. 
 
 
1. Choreografia i jej modelowanie 
 
 Choreografia jest specyficznym aspektem procesu biznesowego, który opisuje, 
w jaki sposób partnerzy koordynują swoje działania w łańcuchu wartości. Termin 
ten został po raz pierwszy zastosowany w 2003 roku przez Ch. Peltza. Definiował 
on choreografię jako przedstawienie z globalnej perspektywy interakcji pomiędzy 
wieloma organizacjami lub jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi we 
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wspólnym procesie1. Mimo że pojęcie choreografii powstało w trakcie prac standa-
ryzacyjnych nad usługami sieciowymi, dziś funkcjonuje ono w szerokim kontekście 
procesów biznesowych, obejmujących wiele organizacji. 
 Podstawowymi elementami składowymi choreografii są (rysunek 1): 

 uczestnik rozumiany jako konkretna organizacja lub rola, jaką organizacja 
pełni w łańcuchu wartości; 

 czynność choreografii rozumiana jako interakcja uczestników polegająca 
na wymianie komunikatów; 

 przepływ, który porządkuje czynności choreografii. 
 

 
 

Rys. 1.  Podstawowe elementy choreografii 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Choreografia formalizuje sposób współdziałania jej uczestników. Jest rodza-
jem kontraktu pomiędzy współdziałającymi organizacjami2. Umożliwia analitykom 
zrozumienie, analizę i optymalizację procesów przekraczających granice pojedyn-
czej organizacji. 
 Poprzez wyabstrahowanie wymiany komunikatów z wewnętrznych procesów 
kooperantów i jej logiczne uporządkowanie w postaci konwersacji modele chore-
ografii stwarzają szanse na uniknięcie konfliktów w planowanej współpracy. 
Uzgodniony model choreografii może być zamapowany do wewnętrznych modeli 
procesów każdego z partnerów. Model choreografii umożliwia również specyfika-
cję interfejsów współpracujących procesów.  
 Najprostszym sposobem modelowania choreografii wydaje się połączenie 
modeli uczestniczących w niej procesów w punktach wymiany komunikatów. Jed-

                                                 
1 C. Peltz, Web Services Orchestration and Choreography, Computer 2003. 
2  http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0 
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nakże tak powstały model będzie ciągle przedstawiał wzajemne połączenia z punk-
tu widzenia poszczególnych właścicieli procesów. Choreografia jako zorientowana 
na wymianę komunikatów, ich powiązania, przebieg interakcji i wynikającą z niego 
zależność zachowań uczestników wymaga języka modelowania, który będzie ope-
rował na jej podstawowych elementach, ujednolicał słownictwo i dostarczał odpo-
wiednich konstrukcji umożliwiających w łatwy sposób przedstawienie typowych 
scenariuszy biznesowych.  
 
 
2. Języki modelowania choreografii 
 
 Rosnące zainteresowanie modelowaniem choreografii pobudziło środowisko 
naukowe oraz organizacje standaryzacyjne do poszukiwania odpowiednich narzę-
dzi. Poszukiwania te przejawiały się w licznych opracowaniach dotyczących wyko-
rzystania już istniejących notacji, języków i platform implementacyjnych (np. 
Message Sequence Charts, Diagramy komunikacji UML, BPMN, BPEL, ebXML 
BPSS), tworzeniu nowych standardów (WS-CDL), a nawet tworzeniu nowych me-
todyk (UMM). Autorom szczególnie interesujący wydaje się wpływ propozycji 
badawczych, takich jak iBPMN, Let’s Dance i BPEL4Chor, na rozwój standardów, 
z tego względu staną się one przedmiotem rozważań. 
 Modelowanie procesów biznesowych może odbywać się na różnych pozio-
mach abstrakcji. Modele konceptualne mogą być tworzone dla celów opisowych  
i dokumentacyjnych, mogą służyć specyfikacji mającej na celu identyfikację moż-
liwości poprawy procesów. Modele techniczne mogą stanowić podstawę budowania 
systemów bądź zawierać na tyle szczegółowe informacje, aby mogły być bezpo-
średnio wykonywane przez silniki procesów. Wydaje się, że w choreografii nie ma 
jednego wspólnego języka, który pozwalałby modelować na wszystkich poziomach 
abstrakcji. Jest wyraźny podział na języki niezależne od implementacji operujące na 
poziomie konceptualnym (UMM, BPMN, MSC, Let’s Dance) oraz zorientowane na 
implementacje i wykonanie procesu (WSFL, BPEL4Chor, BPELGold, ebXML 
BPSS, WS-CDL).  
 
 
3. Od modelowania wzajemnych powiązań do modelowania interakcji 
 
iBPMN 
 BPMN jest standardem de iure i de facto modelowania procesów bizneso-
wych. W wersjach 1.x współpraca pomiędzy wieloma organizacjami mogła być 
modelowana wyłącznie za pomocą kolaboracji. W kolaboracji uczestnicy i ich pro-
cesy są powiązani za pomocą przepływów komunikatów, przy czym same komuni-
katy mogą, ale nie muszą być pokazane na diagramie. Również procesy poszcze-
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gólnych uczestników kolaboracji mogą być szczegółowo zamodelowane albo mogą 
mieć postać czarnej skrzynki. O ile BPMN 1.x radził sobie bardzo dobrze z mode-
lowaniem pojedynczego procesu, w przypadku wielu procesów analitycy mogli 
napotkać szereg problemów, jak na przykład wieloinstancyjność uczestników, 
nadmiarowość polegającą na modelowaniu tych samych elementów w każdym  
z procesów oraz możliwość zablokowania całej współpracy w przypadku błędów  
w modelu.  
 Powyższe ograniczenia BPMN 1.x oraz zainteresowanie modelowaniem cho-
reografii ze strony przemysłu sprawiły, że w ramach projektu badawczego prowa-
dzonego przez Hasso Plattner Institute i SAP RI w Brisbane zaproponowano roz-
szerzenie notacji BPMN o modelowanie interakcji procesów – iBPMN. Choreogra-
fia w iBPMN modelowana jest pomiędzy symbolami właścicieli procesów (pool). 
Podstawowymi elementami są interakcje mające symbol koperty oraz przepływy 
(przebieg interakcji). Interakcje, podobnie jak komunikaty w BPMN, są zdarzenia-
mi i stanowią połączenie koperty białej i czarnej, ponieważ iBPMN zakłada się, że 
wysłanie i odebranie komunikatu następuje w tym samym czasie. Użycie osobnego 
symbolu dla interakcji pozwoliło na jej dekompozycję. Wprowadzono pojęcie inte-
rakcji złożonej. Ponadto zaproponowano symbol wieloinstancyjnej roli oraz nie-
skierowanego przepływu komunikatów. W iBPMN poszczególne przebiegi interak-
cji nie są explicite przypisane do żadnego z partnerów biznesowych. Inaczej przed-
stawia się problem bramek decyzyjnych – podjęcie decyzji jest przypisane do okre-
ślonego uczestnika za pomocą asocjacji3.  
Let's Dance 
 Język zaproponowany i rozwijany w ramach projektu SAP RI i Politechniki  
w Queensland w 2006 roku4. Został zaprojektowany w oparciu o Service Interac-
tion Patterns i Workflow Patterns. Umożliwia przedstawienie choreografii z per-
spektywy jej uczestników (role-based view), kamieni milowych (milestone view)  
i interakcji (interaction-based view). 
 W diagramach ról podstawowymi elementami języka są uczestnicy i ich rela-
cje. Przyjęto, że rola może przedstawiać więcej niż jednego uczestnika. Kanały 
reprezentują wzajemne interakcje między uczestnikami procesu. Przy modelowaniu 
ról można wykorzystać możliwość tworzenia ich hierarchii.  
 Drugim rodzajem diagramu jest diagram kamieni milowych. Kamienie repre-
zentują cele, które mają zostać osiągnięte w trakcie choreografii.  

                                                 
3  G. Decker, A. Barros, Interaction Modeling Using BPMN, Business Process Manage-

ment Workshops Lecture Notes in Computer Science 2008, Vol. 4928/2008, s. 208–219.  
4  J.M. Zaha, A. Barros, M. Dumas, A. ter Hofstede, Let’s Dance, A Language for Service 

Behavior Modeling, w: R. Meersman, Z. Tari i in., OTM 2006, LNCS 4275, s. 145–162, Spring-
er-Verlag Berlin Heidelberg 2006. 
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 Podstawowa interakcja jest kombinacją dwóch rodzajów czynności: wysłania  
i odebrania komunikatu. Interakcja może mieć status: rozpoczęta, włączona, ukoń-
czona lub pominięta. Dodatkowo występują relacje złożone.  
 W diagramie interakcji zadanie choreografii jest przedstawiane za pomocą 
prostokąta podzielonego na trzy części. Dolna część zawiera nazwę komunikatu, 
górna zaś jest podzielona na dwie części, z których pierwsza wskazuje nadawcę,  
a druga odbiorcę. Zadanie jest dwukierunkowe (wysłanie komunikatu i odebranie). 
BPMN 2.0 
 Opublikowana w styczniu 2011 roku wersja 2.0 BPMN umożliwia modelo-
wanie choreografii jako rozszerzenia kolaboracji. Choreografie mogą być modelo-
wane w ramach kolaboracji lub poza nią. Węzłami w diagramie są tzw. czynności 
choreografii. Podstawowym elementem czynności jest zadanie choreografii repre-
zentujące wzorzec wymiany komunikatów (message exchange pattern). Uczestnicy 
są częścią zadania. Zadanie może być jedno- lub dwukierunkowe, ale nie zakłada 
się, że odpowiedź następuje bezpośrednio po odebraniu komunikatu. Może też mieć 
dołączone komunikaty. Tak jak standardowe zadanie BPMN, może ono również 
zawierać znaczniki, określając powtarzalność zadania (pętla, wieloinstancyjność 
współbieżna i sekwencyjna). Istnieje również możliwość wskazania wieloinstan-
cyjnego uczestnika. W modelowaniu choreografii obowiązuje jedna kluczowa zasa-
da: inicjator zadania choreografii musi być również zaangażowany w poprzednie 
zadanie w roli nadawcy lub odbiorcy. Czynności choreografii mogą być złożone 
(subchoreografia). W modelach mogą występować również wywołania choreografii 
oraz wywołania globalnych zadań choreografii pozwalające na włączenie do defini-
cji danego procesu elementów innych predefiniowanych choreografii. Choreografia 
zawiera również elementy charakterystyczne dla całej notacji BPMN (przepływy, 
bramki, zdarzenia). Nie posiada jednak żadnego centralnego mechanizmu przecho-
wywania danych, dlatego nie można w niej używać obiektów danych ani repozyto-
riów. Dane konieczne do ewaluacji warunków w bramkach decyzyjnych mogą być 
przesyłane jedynie za pomocą komunikatów. Niestety, nie ma sposobu na wskaza-
nie decydenta w modelu choreografii. Można to wywnioskować jedynie z odpowia-
dającej temu modelowi kolaboracji. 
WS-CDL 
 WS-CDL (2005) jest propozycją standardu rekomendowaną przez W3C  
w zakresie modelowania interakcji usług sieciowych na potrzeby choreografii5. 
Podstawowym elementem WS-CDL jest interakcja pomiędzy dwoma usługami 
sieciowymi z wykorzystaniem jednego (żądanie lub odpowiedź) lub dwóch komu-
nikatów (żądanie i odpowiedź). W trakcie interakcji, pomiędzy usługami sieciowy-
mi, przekazywane są zarówno informacje, jak i określane kanały komunikacji defi-
niujące gdzie i w jaki sposób informacje są wymieniane. Treść informacji jest 

                                                 
5  http://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/ 
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ustrukturyzowana z wykorzystaniem definicji typów zdarzeń i typów aktywności. 
Przepływ sterowania jest definiowany z wykorzystaniem konstrukcji odwołujących 
się do wzorców przepływu sterowania (control flow patterns).  

WS-CDL nie wspiera bezpośrednio interakcji, w której liczba uczestników 
biorących udział w choreografii jest znana dopiero na etapie wykonania, integracji  
z językami orkiestracji usług sieciowych (BPEL) oraz różnorodności technicznych 
realizacji wykorzystywanych usług sieciowych6. 
BPEL4Chor i BPELGold 
 BPEL jest językiem opisu procesów biznesowych jako usług sieciowych (Web 
Services). W tym sensie BPEL umożliwia kompozycję procesów biznesowych  
z wykorzystaniem usług sieciowych i jest wykorzystywany do orkiestracji usług 
sieciowych w jeden proces biznesowy7. 
 BPEL pozwala na zdefiniowanie modelu procesu w dwóch warstwach: abs-
trakcyjnej oraz wykonywalnej. W warstwie abstrakcyjnej definiowany jest profil 
procesu z określonym sposobem jego użycia. W warstwie wykonywalnej definio-
wana jest kompozycja usług internetowych oraz ich interakcja. Wykonywalny pro-
ces zapisany w języku BPEL i wdrożony z wykorzystaniem silnika BPEL jest sam 
oferowany jako usługa sieciowa. 
 Implementacja choreografii z globalnej perspektywy jest możliwa tylko  
w ograniczonym zakresie, ponieważ w języku BPEL istnieje możliwość poprawne-
go zdefiniowania interakcji usług sieciowych tylko pomiędzy dwoma partnerami. 
To skłoniło grupę badaczy z Uniwersytetu w Poczdamie oraz Uniwersytetu w Stut-
tgarcie do badań nad rozszerzeniem języka BPEL o warstwę umożliwiającą zdefi-
niowanie choreografii z globalnej perspektywy, a jednocześnie pozwalającą na 
utworzenie wykonywalnego procesu na podstawie tak zdefiniowanej choreografii. 
Dla rozszerzenia przyjęto nazwę BPEL4Chor. 
 Modelowanie choreografii w BPEL4Chor realizowane jest w następujących 
etapach8: 

 specyfikacja typów uczestników procesu oraz samych uczestników, 
 specyfikacja dokumentów przekazywanych pomiędzy uczestnikami, 
 specyfikacja zachowań użytkowników w kontekście przepływu danych, 

                                                 
6  A. Barros, M. Dumas, P. Oaks, A critical overview of the web services choreography 

description language, Business Process Trends White Paper 2005. 
7  http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html  
8  G. Decker, O. Kopp, F. Puhlmann, Service Referrals in BPEL-based Choreographies. 

2nd European Young Researchers Workshop on Service Oriented Computing (YR-SOC 2007); 
G. Decker, O. Kopp, F. Leymann, M. Weske, BPEL4Chor, Extending BPEL for Modeling Cho-
reographies, Proceedings of the IEEE 2007 International Conference on Web Services (ICWS), 
USA, IEEE Computer Society 2007. 
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 (opcjonalnie) przypisanie konkretnych usług internetowych do realizacji 
określonych działań.  

 BPEL4Chor wykorzystuje trzy artefakty: opis zachowań uczestników, topolo-
gię uczestników oraz związanie uczestników z technologią. Opis zachowań uczest-
ników definiuje obserwowane przepływy sterowania dla określonego uczestnika. 
Topologia uczestników definiuje strukturalne aspekty choreografii poprzez opisanie 
uczestników i wymienianych między nimi komunikatów. Związanie uczestników  
z technologią dostarcza technicznej konfiguracji dotyczącej formatów danych  
i typów portów. 
 W roku 2009 na Uniwersytecie w Stuttgarcie został opracowana koncepcja 
magistrali usług dostosowanej do choreografii – Choreography-Aware Service Bus 
(CSB) oraz język BPELGold, umożliwiający sprawdzenie zgodności choreografii  
z CSB9. BPELGold wykorzystuje BPEL 2.0 oraz BPEL4Chor. Gold oznacza tu 
„GlObaL Definition”. 
 Utworzenie wykonywalnego pliku choreografii w języku BPEL – wykorzystu-
jącego CSB – obejmuje trzy etapy: 

 modelowanie choreografii w języku BPELGold,  
 automatyczne generowanie opisów zachowań uczestników choreografii  

w BPEL4Chor na podstawie choreografii utworzonej w BPELGold, 
 wygenerowanie wykonywalnego pliku w języku BPEL. 

 Modelowanie choreografii w BPELGold zasadza się na schemacie zapożyczo-
nym z BPEL4Chor. Nowym elementem jest modelowanie interakcji procesu z wy-
korzystaniem abstrakcyjnych procesów BPEL oraz podstawowego profilu, który 
dostarcza globalnego obrazu interakcji pomiędzy uczestnikami i profilu rozszerzo-
nego, który umożliwia dodatkowe działania wykonywane przez globalnego obser-
watora. 
 
 
4. Ocena języków choreografii 
 
 Artykuł przedstawia próbę oceny omówionych wyżej języków choreografii 
zgodnie z zaproponowanymi w literaturze10 i przez autorów wymaganiami dotyczą-

                                                 
9  O. Kopp, L. Engler, T. van Lessen, F. Leymann, J. Nitzsche, Interaction Choreography 

Models in BPEL: Choreographies on the Enterprise Service Bus, S-BPM ONE 2010 – the 
Subjectoriented BPM Conference 2011. 

10  G. Decker i in., Interaction Services, from Specification to Execution, w: Data and 
Knowledge Engineering, Elsevier 2009; M. Cortes-Cornax M.i in., Evaluating Choreographies in 
BPMN 2.0 using Extended Quality Framework, w: Dijkman R. i in., BPMN 2011, LNBIP 95, 
Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2011. 
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cymi projektowania choreografii, jej realizacji i implementacji – poniżej lista  
z krótkim opisem. 

 Notacja graficzna pozwala na łatwiejsze przedstawienie ról biznesowych, 
interakcji i wzajemnych zależności w modelu.  

 Różnorodność perspektyw modelowania. Język choreografii powinien 
umożliwiać przedstawianie modelu choreografii z różnych perspektyw i na 
różnym poziomie abstrakcji. 

 Dekompozycja modeli ma umożliwiać podział modelu na mniejsze części. 
 Dekompozycja interakcji. Języki choreografii muszą umożliwiać dekom-

pozycję interakcji do elementów atomowych.  
 Ponowne użycie choreografii. Język powinien zapewniać wielokrotne uży-

cie predefiniowanych modeli choreografii oraz integrację zależności i ról. 
 Przypisanie uczestnika do decyzji – określenie odpowiedzialności poszcze-

gólnych uczestników za podejmowanie decyzji dotyczących ich interakcji. 
 Wieloinstancyjność uczestników. Każda rola biznesowa może występować 

w modelu w wielu instancjach (ich liczba może być znana lub nie).  
 Przekazywanie referencji na uczestnika. W modelu musi powinno być 

możliwe przekazanie za pomocą komunikatu referencji na innego uczest-
nika. 

 Anulowanie. W choreografii trzeba przewidzieć sytuację, w której uczest-
nik zmienia zdanie i chce się wycofać, anulując pewną cześć choreografii. 

 Ograniczenia czasowe. W procesie ważne jest zamodelowanie reakcji na 
upływ czasu. 

 Formaty komunikatów. Format wiadomości określa pożądaną zawartość 
komunikatu, jego syntaktykę i format zawartych w nim danych. 

 Korelacja komunikatów. Język choreografii musi pozwalać na zdefiniowa-
nie identyfikatora komunikatów należących do jednej instancji procesu. 

 Obsługa wyjątków. Z powodów technicznych może zdarzyć się, że wia-
domość nie zostanie dostarczona lub jej zawartość będzie błędna – stąd ko-
nieczność zdefiniowania obsługi wyjątków. 

 Integracja z językami orkiestracji. Języki choreografii muszą pozwalać na 
integrację z BPEL, włączając w to łatwe generowanie procesów BPEL oraz 
wyodrębnianie choreografii z procesów BPEL-owych. 

 W tabeli 1 przedstawiono ewaluację omawianych języków choreografii we-
dług wyspecyfikowanych powyżej kryteriów. Języki podzielono na dwie grupy. 
Pierwsza z nich to języki konceptualne (niezależne od implementacji). Drugą grupę 
stanowią języki zorientowane na implementację i wykonanie procesów. 
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Tabela 1 
 

Ewaluacja języków choreografii 
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Notacja graficzna + + +    
Różnorodność perspektyw modelowania + + + +  + 
Dekompozycja modeli +  +    
Dekompozycja interakcji + + +    
Ponowne użycie choreografii +  +    
Przypisanie uczestnika do decyzji + +  + +  
Wieloinstancyjność uczestników + + + + +  
Przekazywanie referencji na uczestnika    + + + 
Anulowanie  +  + +  
Ograniczenia czasowe +  + + + + 
Formaty komunikatów    + + + 
Obsługa wyjątków +  + + + + 
Korelacja komunikatów   + + + + 
Integracja z językami orkiestracji   + + +  

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Języki choreografii pozwalają na modelowanie choreografii z różnych per-
spektyw. W celu ewaluacji języków według wybranych przez autorów kryteriów 
zastosowano podział na języki niezależne od implementacji operujące na poziomie 
konceptualnym (iBPMN, BPMN 2.0, Let’s Dance) i zorientowane na implementa-
cje i wykonanie procesu (BPEL4Chor, BPELGold, WS-CDL). 
 Niedostatki istniejących standardów sprowokowały środowisko naukowe do 
przedstawienia propozycji ich rozszerzenia. Część z nich została zaakceptowana 
przez organizacje standaryzujące (OMG) i zaowocowała powstaniem nowej wersji 
(BPMN 2.0). BPMN 2.0 został opracowany w taki sposób, by zebrać najlepsze 
doświadczenia naukowe iBPMN i Let’s Dance, stąd spełnia on najwięcej wymagań.  
 Przeprowadzona analiza wskazuje, że języki konceptualne pozwalają na peł-
niejsze modelowanie cech choreografii związanych z jej rzeczywistym przebiegiem 
i najczęściej występującymi scenariuszami (SIP). 
 WS-CDL jest jedynym standardem de iure dedykowanym choreografii. Jed-
nakże nie zyskał on szerszej akceptacji ze względu na brak kompatybilności  
z BPEL. Z powyższej analizy wynika, że spełnia on najmniejszą liczbę kryteriów. 
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OASIS nie przewiduje na razie rozszerzenia standardu BPEL o modelowanie cho-
reografii.  
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MODELING A BUSINESS PROCESS CHOREOGRAPHY  
SELECTED ASPECTS AND LANGUAGES 

 
 

Summary 
 
 Choreography is notion for capturing the publicly observable message exchange 
between integration partners. To model and realize successful interaction between busi-
ness partners a choreography language is needed. Paper reviews selective characteristics 
of choreography languages to present their mutual influence and differences between 
them.  
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KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ  
A MODEL BIZNESOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przez wiele lat podstawą konkurencyjności firm była strategia przedsiębior-
stwa. Obecnie coraz częściej mówi się, że są nią modele biznesowe. Dobry pomysł, 
przełomowa technologia czy koncepcja nowego produktu to za mało, by odnieść 
sukces. Przykład wręcz legendarny to polski niebieski laser, którego zalety po-
wszechnie uznano za przełomowe, a jego komercjalizacja dała w pierwszych latach 
zaledwie 2% udziału w rynku. Zabrakło dobrego pomysłu na biznes, czyli modelu 
biznesowego.  
 Model biznesowy to opis tego, jak działa dane przedsiębiorstwo, kim są jego 
klienci, co cenią sobie ci klienci, jak przedsiębiorstwo zapewnia klientom wartość, 
nie ponosząc zbędnych kosztów. Istotą modelu biznesowego jest tworzenie samo-
napędzających się spirali wartości. Początek takich spirali wartości może wynikać  
z tworzenia technologii lub innowacyjnych rozwiązań, a sposób, w jaki przedsię-
biorstwo je komercjalizuje, może stanowić podstawę do stworzenia skutecznego 
modelu biznesowego. Fakt ten zauważyli zarówno praktycy, doradcy, jak i autorzy 
publikacji naukowych opisujący w swoich opracowaniach wpływ komercjalizacji 
na kształt modelu biznesowego1. Firma McKinsey & Company od wielu lat prowa-

                                                 
1  T.M. Nevens, G.L. Summe, B. Uttal, Commercializing Technology, What the best Com-

panies Do, „Harvard Business Review”, May–June 1990, s. 60–69; McKinsey Global Survey, 
Innovation and commercialization 2010, McKinsey & Company 2010; Zob. również: C.J. 
Touhill, G.J. Touhill, T A. O’Riordan, American Institute of Chemical Engineers, Commerciali-
zation of innovative technologies, bringing good ideas to the marketplace, John Wiley & Sons 
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dzi badania, w których wykazuje istnienie takich zależności. Już w latach osiem-
dziesiątych wyniki badań potwierdzały, że firmy, które włączały do swoich produk-
tów nowe technologie i traktowały proces komercjalizacji jako swego rodzaju filo-
zofię działania i podstawę modelu biznesowego, uzyskiwały większe marże i osią-
gały większy udział w rynku. Badania firmy McKinsey & Company z roku 2010 
potwierdziły słuszność i ciągle aktualny charakter tej tezy. 
 Ponieważ problematyka tworzenia i konkurowania przedsiębiorstw za pomocą 
ich modeli biznesowych wraz z postępującym nieustannie rozwojem technologii  
i procesami globalizacji nabiera coraz bardziej na znaczeniu, celem artykułu jest 
pokazanie zależności między komercjalizacją a stosowanymi przez przedsiębior-
stwa modelami biznesowymi. Zależności te zobrazowane zostaną przykładami 
praktycznymi. Pomysłodawcy lub autorzy komercjalizowanych technologii w wielu 
przypadkach nie mają wiedzy o zarządzaniu i konstruowaniu modeli biznesowych, 
zaprezentowane zostaną również możliwości, z jakich mogą skorzystać w celu 
uzyskania wsparcia w tym zakresie.  
 
 
1. Skuteczny model biznesowy 
 
 Jak pokazują przykłady wielu liderów rynkowych, podstawą osiągania silnej 
pozycji konkurencyjnej jest skuteczny model biznesowy. R. Casadeus-Masanell 
i J.E. Ricart uważają, że skuteczny model biznesowy powinien spełniać trzy kryte-
ria2:  

 powinien być zbieżny z celami firmy – co oznacza, że wybory podejmo-
wane w trakcie projektowania modelu biznesowego powinny w konse-
kwencji umożliwić osiągnięcie jej celów; 

 powinien mieć charakter samo wyzwalający się – co oznacza, że wybory 
podejmowane przez menedżerów podczas konstruowania modelu bizneso-
wego muszą się wzajemnie dopełniać (model musi być wewnętrznie spój-
ny); 

 powinien być solidny – co oznacza, że nie powinien tracić efektywności 
wraz z upływem czasu i w tym celu musi być odporny na cztery zagroże-
nia: naśladownictwo (czy konkurenci są w stanie powielić model bizneso-
wy), trzymanie w szachu (czy klienci dostawcy lub inni gracze przejmują 
wytworzoną przez ciebie wartość dzięki wzmocnieniu swojej siły przetar-
gowej), zastój wynikający z samozadowolenia organizacji, substytucja (czy 

                                                                                                                        

2008; D. Rafinejad, Innovation, product development and commercialization, case studies and 
key practices for market leadership, J. Ross Publishing, New York 2007.  

2  R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, Jak skonstruować zwycieski model biznesowy, 
Harvard Business Review Polska, wrzesień 2011, s. 74–85. 
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nowe produkty obniżają wartość, jaką klienci dostrzegają w twoich produk-
tach lub usługach). 

 Skuteczny model biznesowy odnosi się do logicznych postaw działania przed-
siębiorstwa – czyli do sposobu jego funkcjonowania, wytwarzania oraz przejmowa-
nia wartości dla interesariuszy w warunkach konkurencji rynkowej3. W ramach 
tworzenia modelu biznesowego menadżerowie podejmują szereg wyborów, doty-
czących np. sposobu postępowania, majątku, nadzoru, w efekcie których przedsię-
biorstwo ponosi określone konsekwencje o charakterze trwałym lub zmiennym. 
Istotą skutecznego modelu biznesowego jest to, że tworzy spirale wartości – inaczej 
mówiąc, pętle sprzężenia zwrotnego – które same się wzmacniają.  
 
 
2. Istota procesu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań  
 
 Na istotę procesu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań składają się czte-
ry podstawowe komponenty. Pierwszym z nich jest pomysł, wyniki badań nauko-
wych lub technologia, które stanowią podstawę tworzenia lub rozwoju innowacyj-
nych produktów, usług czy procesów. Drugim elementem jest wartość. Komercjali-
zacja pomysłów, wyników badań lub technologii nie miałaby sensu, gdyby w jej 
efekcie właściciele (pomysłodawcy), klienci lub inni interesariusze w procesie ko-
mercjalizacji (np. partnerzy biznesowi) nie otrzymywali dodatkowej wartości. 
Trzecim istotnym komponentem procesu komercjalizacji jest klient, bez którego nie 
byłoby sensu przeprowadzania procesu komercjalizacji, oraz wartość dodana dla 
tego ostatniego ogniwa procesu4. Czwartym istotnym komponentem komercjaliza-
cji jest jej organizacja w ramach procesu.  
 Proces komercjalizacji składa się z czterech podstawowych etapów: koncepcji, 
rozwoju, urynkowienia, utrzymania i dyfuzji. Na tych etapach menadżerowie muszą 
podejmować szereg wyborów, które przyniosą określone konsekwencje w przyszło-
ści w postaci sukcesu komercjalizacji lub jej niepowodzenia. Wybory te mogą do-
tyczyć: sposobu oceny koncepcji, a w tym również oceny jej potencjału rynkowego 
i wartości ekonomicznej, możliwości i zakresu ochrony własności intelektualnej, 
sposobu testowania i sprawdzenia, że koncepcja jest możliwa do wykonania, moż-
liwości i sposobu stworzenia prototypu, wyboru sposobu i partnerów, z jakimi będą 
przeprowadzać komercjalizację, lub źródeł finansowania5.  
 Ponieważ firmy różnią się od siebie ze względu na posiadane zasoby, umiejęt-
ności, wiedzę i kulturę, wybory dotyczące kształtu modelu biznesowego są różne. 

                                                 

 3  K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 57–64.  
 4  A. Andersen, Najlepsze wzorce. Od satysfakcji klienta do sukcesu firmy, Studio Emka, 

Warszawa 2000. 
 5  E. Gwarda-Gruszczyńska, T. Czapla, Kompetencje menadżera ds. komercjalizacji, 

PARP, Warszawa 2011.  
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Ważne jest jednak, aby były zbieżne z celami przedsiębiorstwa, spójne i wzajemnie 
się dopełniały. Przedsiębiorstwa, które prowadzą własną działalność badawczo-
rozwojową, tworzące własne technologie lub innowacje, konstruować będą od-
mienne modele biznesowe od tych, które działają na tym samym rynku, ale bazują 
na innowacyjnych technologiach lub rozwiązaniach stworzonych przez inne przed-
siębiorstwa. Te, które prowadzą własną działalność B+R, w ramach wyborów przy 
konstruowaniu modelu biznesowego opartego na procesie komercjalizacji mają do 
dyspozycji kilka opcji – wdrażać innowacyjne rozwiązanie samodzielnie, sprzedać 
licencję, współpracować z partnerami w ramach aliansu strategicznego lub joint-
venture. Te przedsiębiorstwa, które nie prowadzą własnej działalności B+R, podej-
mują wybory, typu, czy kupić licencję, czy przejąć inne przedsiębiorstwo posiada-
jące dostęp do wyników badań lub technologii, czy może stworzyć z nim fuzję.  
 
 
3.  Przykłady przedsiębiorstw tworzących modele biznesowe w oparciu 

o komercjalizację pomysłów lub technologii 
 
 Przyglądając się praktyce gospodarczej, zauważyć można wiele przykładów 
firm, które bazując na rozwoju i wykorzystaniu nowych technologii w swoich pro-
duktach lub usługach, zbudowały zwycięskie modele biznesowe, bazując na proce-
sie komercjalizacji pomysłu lub technologii. Jako klasyczny przykład można podać 
firmę Google, której początki zaczęły się w 1998 roku od pomysłu dwóch studen-
tów informatyki Uniwersytetu Stanforda, pomysłu, żeby dostarczać jak największej 
liczbie osób na całym świecie jak najwięcej informacji, jednocześnie przestrzegając 
zasady – nie szkodzić6. W ramach komercjalizacji tego pomysłu menadżerowie 
Google’a musieli podjąć szereg wyborów dotyczących sposobu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, nadzoru nad przedsiębiorstwem, kształtu kultury organizacyjnej, 
jaka w nim panuje, doboru odpowiednich pracowników. Niejednokrotnie wybory, 
które miały zapewnić zwycięski model, nie były łatwe7, ale przykład Google poka-
zuje, że były zawsze związane z celami firmy (wszyscy pracownicy znają i traktują 
jako cel główny nadrzędną ideę założycieli Google’a) oraz były spójne i wzajemnie 
dopełniające się.  
 Spójność wyborów i ich wzajemne dopełnianie się można dostrzec na wielu 
płaszczyznach działania tego przedsiębiorstwa. Zasady rekrutacji pracowników są 
tu proste – pracownicy Google’a to w większości ludzie młodzi, twórczy, potrafiący 
pracować w grupie, uprzejmi i pomocni, tzw. noszący się w stylu Google’a. To, 
jakich pracowników zatrudnia Google, ma wpływ na sposób motywowania tu przy-

                                                 
6  D.A. Vise, M. Malseed, The Google Story, Delacorte Press, New York 2005.  
7  Cenzura, z jaką spotkał się Google, wchodząc na rynek chiński, stanowiła poważny pro-

blem wyboru decyzji o pozostaniu na nim lub nie. 
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jęty – o premii decydują opinie kolegów, a nie przełożonego, jak w większości 
innych przedsiębiorstw, Google oferuje swoim pracownikom darmowe posiłki, 
darmową pływalnię, siłownię, pralnię. Z systemem motywacyjnym wiążą się rów-
nież: system tworzenia innowacji (praca w małych grupach, zasada 20% dla infor-
matyków, nagradzanie kreatywności, pomysły pracowników są analizowane  
i wdrażane w życie) oraz system kontroli (kontrola pracownika poprzez innych 
uczestników grupy, brak ścisłej i sztywnej hierarchii). Wszystko to razem tworzy 
samo wzmacniające się spirale wartości i w konsekwencji stanowi zwycięski model 
biznesowy.  
 Na rynku produktów i usług internetowych czy teleinformatycznych podobny 
przykład zwycięskiego modelu biznesowego, którego podstawą była komercjaliza-
cja pomysłów i rozwiązań technicznych, może stanowić Apple. W ciągu 10 lat 
Apple, niszowy wytwórca komputerów i oprogramowania, przekształcił się w lidera 
rynkowego, który stworzył upragnioną markę dla masowego odbiorcy (100 mln 
iPodów sprzedanych w ciągu pierwszych 6 lat, 500 tys. iPadów sprzedanych  
w pierwszym tygodniu obecności na rynku). Niewątpliwie na sukces Apple’a złoży-
ło się wiele elementów, i nie są to tylko innowacyjne produkty. Osiągnęli to dzięki 
nowemu modelowi biznesu, który pozwolił klientom realizować różne zadania 
(czyli osiągać cele czy likwidować bariery) – zarówno funkcjonalne (np. słuchanie 
muzyki, łatwy dostęp do bardzo taniej muzyki), jak i emocjonalne (np. przynależ-
ność do „klubu” ludzi będących na czasie i nowoczesnych). Nikomu wcześniej nie 
udało się skutecznie zrobić czegoś podobnego. Dzięki temu Apple powiększył  
30-krotnie rynek, na którym działa, i po raz pierwszy od ponad 20 lat prześcignął 
Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej8. 
 Innym przykładem związku komercjalizacji, w tym przypadku technologii  
i wyników badań naukowych, z tworzeniem modelu biznesowego może być polska 
firma Stem Cells S.A. Założona przez wrocławskich naukowców spółka Stem Cells 
Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną, której celem jest komercjalizacja odkryć 
związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli  
i zastosowania komórek macierzystych, o symbolu MIC-1, z rosnących poroży 
jeleniowatych oraz substancji pochodnych, a także produkcji na ich bazie natural-
nych (niemodyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych  
o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzę-
cych. Celem Stem Cells Spin S.A. jest komercjalizacja innowacyjnych odkryć 
związanych komórkami macierzystymi o symbolu MIC-1, która obejmuje: hodowlę 
komórek macierzystych MIC-1, wytwarzanie substancji będących pochodną komó-
rek, prace badawczo-rozwojowe nad technologią hodowli MIC-1, badanie właści-
wości oraz potencjalnych pól zastosowań dla produkowanych substancji biotechno-

                                                 
8 http://www.egospodarka.pl/58912,Dobry-model-biznesowy-recepta-na-

sukces,1,20,2,i.html (15.01.2012). 
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logicznych, opracowywanie produktów oraz proces ich badań, sprzedaż wytwarza-
nych produktów i substancji biotechnologicznych. Wartość Stem Cells Spin S.A. 
budowana jest w oparciu o konsekwentną realizację strategii w trzech obszarach 
funkcjonalnych: 9 rozwój i ochrona własności intelektualnej, rozwój produkcji, 
rozwój innowacyjnych leków i produktów leczniczych. Zbieżność z celami, spój-
ność i dopełnianie się – niezbędne elementy skutecznego modelu biznesowego  
– przejawiają się w nieprzerwanym procesie prowadzenia badań nad metodami 
optymalizacji hodowli komórek MIC-1 i wytwarzania surowców na ich bazie oraz 
badań kierunkowych mających na celu poszukiwanie nowych właściwości i obsza-
rów terapeutycznych dla stosowania komórek macierzystych MIC-1 i substancji 
pochodnych.  
 Strategia komercjalizacji wynalazków będących w posiadaniu Stem Cells Spin 
uwzględnia produkty możliwe do uzyskania zarówno w horyzoncie krótszym (ry-
nek dermokosmetyczny i suplementy diety, surowce biologiczne), jak i dłuższym 
(produkty lecznicze). W obszarze zastosowań medycyny ludzkiej i weterynaryjnej 
Spółka prowadzi kilka programów badawczych, w ramach których rozwijane są 
projekty innowacyjnych leków biologicznych oraz substancji biotechnologicznych 
(półproduktów) znajdujących się na różnych etapach przygotowawczych przed 
badaniami przedklinicznymi. Wszystkie elementy modelu biznesowego powiązane 
są z podstawowym miejscem powstawania wartości, jakim są badania i rozwój. To 
tutaj rozpoczyna się samonapędzająca spirala wartości modelu biznesowego, która 
wpływa na wybory przedsiębiorstwa dotyczące sposobu działania czy współpracy  
z partnerami na rynku. Dzięki takiemu modelowi biznesowemu skonstruowanemu 
wokół odkrywczej technologii oraz wyborom dokonywanym przez właścicieli  
i osoby zarządzające spółka osiąga sukcesy nie tylko na rynku polskim, ale również 
na rynku międzynarodowym.  
 
 
4.  Wsparcie w procesie budowy modelu biznesowego opartego na komercja-

lizacji innowacyjnego pomysłu lub technologii 
 
 Nie wszystkie firmy odnoszą tak spektakularne sukcesy dzięki stworzonym 
przez siebie modelom biznesowym, jak Google, Apple czy Stem Cells Spin S.A. 
Jednak, jak pokazuje praktyka tych firm, przyjęcie komercjalizacji pomysłu lub 
technologii jako jednego z zasadniczych elementów budowy tego modelu może być 
skutecznym sposobem na sukces. Takie podejście jest szczególnie ważne w przy-
padku osób tworzących własne przedsiębiorstwa na bazie stworzonych przez siebie 
lub pozyskanych nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W większości 
przypadków jako osoby o wykształceniu technicznym lub specjalistycznym w innej 

                                                 
9  http://stemcellsspin.com.pl 
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dziedzinie nie posiadają wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i kon-
struowania organizacji.  
 Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce przyniosła w ostat-
nich latach wiele możliwości dla takich osób. Ci przedsiębiorcy (pomysłodawcy), 
którzy odnoszą sukces, często już na etapie pomysłu spotkają się z instytucjami, 
które pomagają im zrozumieć zasady funkcjonowania biznesu, w tym zasady two-
rzenia modelu biznesowego. Przykładem takiej pomocy są centra transferu techno-
logii, centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-
technologiczne i tym podobne instytucje. Są to organizacje, których celem jest za-
chęcanie do podejmowania działalności i pomoc w rozwoju przedsiębiorczości,  
w tym do zakładania przedsiębiorstw na bazie własnych innowacyjnych pomysłów. 
W Polsce jest coraz więcej ośrodków o takim profilu działalności. Według raportu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2010 samych inkubatorów 
przedsiębiorczości było w całej Polsce 4510.  
 Szczególnie ważną formą pomocy dla pomysłodawców, którzy zamierzają 
skomercjalizować swój pomysł, technologię lub wyniki badań naukowych, są inku-
batory przedsiębiorczości. Oferują one wiele korzystnych rozwiązań początkującym 
przedsiębiorcom. Do korzyści takich, oprócz podstawowych udogodnień w postaci 
taniej powierzchni biurowej, udogodnień w postaci dostępu do Internetu, telefonu  
i faksu, można zaliczyć przede wszystkim usługi wsparcia biznesu (doradztwo stra-
tegiczne, finansowe, prawne, księgowe i inne) oraz pomoc finansową (lub pomoc  
w pozyskaniu funduszy). Zarządzający inkubatorem często pomagają pomysłodaw-
com zaplanować odpowiedni model biznesowy. Praca nad zaplanowaniem modelu 
rozpoczyna się już na etapie przyjmowania przedsiębiorców do inkubatora, a dalej 
kontynuowana jest w trakcie na przykład przygotowania firmy do spotkań z insty-
tucjami finansującymi, jak np. venture capital.  
 Przykładami przedsiębiorstw, które dzięki uczestnictwu w inkubatorze przed-
siębiorczości zbudowały solidne modele biznesowe i dziś osiągają sukcesy na ryn-
kach, na których funkcjonują, mogą być Listonic11 i LIW Care Technology12, które 
rozwijały się w inkubatorze zarządzanym przez Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Listonik komercjalizował w ramach inkubatora pomysł na 
biznes – mobilna lista zakupów, a LIW Care Technology pomysł na fotelik pionizu-
jący dla dzieci z porażeniem mózgowym. Modele biznesu tam wypracowane z oso-
bami przygotowującymi przedsiębiorstwa do dalszej samodzielnej drogi w biznesie 
ułatwiły tym firmom również dostęp do środków finansowych na rozwój. Zarówno 

                                                 
10  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, PARP, 

Warszawa 2010, s. 74. 
11  www.listonic.com (15.01.2012). 
12  www.liwcare.pl 
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Listonic, jak i LIW Care Technology dzięki spójnej koncepcji działania otrzymały 
pomoc funduszy venture capital, co umożliwiło im dalszy rozwój.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak pokazują przytoczone powyżej przykłady, sam pomysł czy tworzenie 
innowacji lub nowych technologii nie jest kluczem do sukcesu. Posiadanie odpo-
wiedniej strategii działania też przestało nim być. Dzisiaj dużym gwarantem sukce-
su jest odpowiednio skonstruowany model biznesowy. Model biznesowy dotyka 
zarówno tego, co firma oferuje i komu, jak i tego, co jest niezbędne po stronie za-
sobów, procesów, aby to wytworzyć i dostarczyć, oraz jak na tym sensownie zaro-
bić. Model biznesowy bardziej wyczerpująco opisuje nasz biznes niż tylko produkt. 
Innowacyjny produkt, technologia, pomysł i ich komercjalizacja mogą stanowić 
dobry punkt wyjścia do budowy zwycięskiego modelu biznesowego.  
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COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE IDEAS  
VERSUS COMPANY’S BUSINESS MODEL 

 
 

Summary 
 
 For the several past years strategy was recognized as the tool for creating a com-
petitive advantage. Today many authors point to the business model. Business models 
of companies differ, each of them may be different and specific. In this article the au-
thor tries to show the connection of business model and commercialization process. 
Some examples of successful companies that created their business models based on 
commercialization are presented. The author also underlines the role of incubators in the 
process of business model creation for seed and start-up companies.  
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Wprowadzenie 
 
 Współcześnie coraz bardziej zauważalna jest progresywność zasad funkcjo-
nowania przedsiębiorstw. Niezależnie od wielkości, rozległości rynku działania czy 
też branży firmy dążą do usprawnienia działania swoich struktur organizacyjnych. 
W tym celu wykorzystują technologie teleinformatyczne, tworzą platformy  
e-biznesu, jak również dążą do usprawniania szeroko pojętych procesów bizneso-
wych. Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych1 wpisuje się w nurt 
zasad zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku i związane jest ze zmianą podej-
ścia do zrządzania, od funkcjonalnego na rzecz zarządzania procesowego.  
 Analiza procesów biznesowych i ich projektowanie mogą istotnie poprawić 
produktywność i rentowność oraz wpływać na efektywność funkcjonowania przed-
siębiorstwa postrzeganą przez pryzmat klienta. Modelowanie procesów bizneso-
wych może dotyczyć sfery struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak również 
przebiegu informacji pomiędzy nimi. Szczególnego znaczenia nabiera w przypadku 
tworzenia lub reinżynierii systemów informacyjnych zarządzania. Przy okazji warto 
zaznaczyć, że systemu informacyjnego nie należy utożsamiać z systemem informa-
tycznym2. 

                                                 
1  Modelowanie procesów biznesowych (business process modeling) ma na celu ustalenie, 

w jaki sposób działa dana organizacja (tzw. stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego 
sposobu postępowania (procesy TO-BE). 

2  A. Jurga, System informacyjny a system informatyczny, w: M. Adamczak, A. Jurga,  
J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek, Projektowanie systemów informacyj-
nych zarządzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 
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 W modelowaniu procesów biznesowych wykorzystywane są między innymi 
dedykowane narzędzia informatyczne służące do tych celów. Współcześnie na ryn-
ku tych narzędzi można wyróżnić dwie wiodące notacje3 opisu procesów. Są to 
notacja EPC oraz BPMN. Wydaje się, że praktyka stosowania obydwóch jest 
względnie paralelna. Generalnie obydwie notacje służą do projektowania procesów 
biznesowych. Jednakże skoro te dwie notacje są powszechnie stosowane, to zacho-
dzi pytanie, która z nich jest bardziej efektywna oraz czy obszar ich zastosowań jest 
taki sam.  

Artykuł dotyczy bliższego przyjrzenia się obydwom notacjom pod kątem ich 
elastyczności i czytelności, jak również zasadniczych różnic pomiędzy nim  
w aspekcie ich wykorzystania w opisywaniu modeli biznesowych. Wybór narzędzia 
(ARIS PLATFORM 7.2)4 związany jest z faktem, że zarówno notacja EPC5, jak  
i BPMN6 jest w nim zaimplementowana. 
 
 
1. Istota modelowania procesów biznesowych  
 
 U podstaw istoty modelowania procesów biznesowych leży pierwsza kom-
pleksowa metodyka projektowania procesowego. Została ona zaproponowana przez 
M. Hammera i J. Champy’ego na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej 
podstawowe założenia zawarte są w definicji reengineeringu rozumianego jako 
fundamentalne przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych 
w celu osiągnięcia gruntownej poprawy wskaźników efektywności, takich jak kosz-
ty, jakość, serwis i szybkość działania7. Pojęcie modelowanie wywodzi się od ter-
minu model (modelus – miara, wzór); podobizna rzeczywistości „możliwej i od nas 

                                                 
3  Notacja to umowny sposób zapisu symboli, liter, znaków itp. Notacja umożliwia w spo-

sób formalny zapis treści wyrażeń, reguł, wzorów, formuł itd., www.wikipedia.pl 
4 ARIS (Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych (ang. Architecture of Integrated 
Information Systems, niem. Architektur Integrierter Informationssyteme) – metoda analizy 
i modelowania procesów gospodarczych prowadząca do stworzenia w przedsiębiorstwie zinte-
growanego systemu przetwarzania informacji. Koncepcja ARIS została po raz pierwszy zapropo-
nowana w 1991 roku jako koncepcja ramowa kompleksowego modelowania wspomaganych 
komputerowo systemów informacyjnych. G. Keller, M. Nüttgens, A.W. Scheer. Semantische 
Prozeßmodellierung auf der Grundlage “Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)”, Veröffentli-
chungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 89, 1992. 

5  EPC (Event-driven Process Chains) – łańcuch procesów sterowanych zdarzeniami. 
6  BPMN (Business Process Modeling Notation) – graficzna notacja służąca do opisywania 

procesów biznesowych, rozwijana przez OMG (Object Management Group) i promowana przez 
Business Process Management Initiative. Standard BPMN przyjęto w 2004 roku (BPMN 1.0), 
www.omg.org, www.bpmn.org 

7  M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revo-
lution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London 1995, s. 31. 
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zależnej”8. Zatem modele procesów biznesowych dostarczają abstrakcyjnego od-
wzorowania złożonych struktur oraz uwypuklają najważniejsze powiązania pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, które są realizatorami danego 
procesu. 
 Modelowanie procesów poprzedzane jest zwykle analizą struktury organiza-
cyjnej, funkcjonalności systemów informacyjnych zarządzania, jak również reali-
zowanych procesów w organizacji biznesowej. Przy czym punktem wyjścia do ich 
modelowania jest tworzenie modelu rzeczywistego przebiegu tych procesów,  
a następnie między innymi na jego podstawie projektuje się propozycję usprawnień 
danego procesu. W modelowaniu procesów biznesowych model biznesowy stanowi 
bazę do wyznaczenia punktów początkowych i końcowych głównych procesów, 
które mogą być następnie dekomponowane na poszczególne podprocesy. 
Koncepcja ARIS w swojej istocie miała na celu między innymi: 

 identyfikację procesów biznesowych, 
 uporządkowanie (standaryzację) istniejących procesów, 
 dokumentowanie procesów, 
 przeprowadzenie ewentualnej optymalizacji już istniejących procesów, 
 projektowanie nowych procesów, które mogą mieć istotny wpływ na funk-

cjonowanie przedsiębiorstwa (organizacji biznesowej). 
  Na początku lat 90. ubiegłego stulecia ARIS był jedynym kompleksowym 
narzędziem informatycznym umożliwiającym całościowe projektowanie procesów 
biznesowych. Zaimplementowana w nim notacja EPC była wiodącą notacją gra-
ficzną opisu tych procesów. W ARIS PLATFORM 7.2 została zaimplementowana 
notacja BPMN, która konkuruje z EPC, ale w żaden sposób nie wpływa na istotę 
modelowania procesów biznesowych. 
 Przy okazji warto podkreślić, że istotą modelowania procesów biznesowych 
jest również to, że model biznesowy musi być zrozumiały dla właściciela procesu. 
Zasada to może mieć wpływ na wybór notacji. 
 
 
2. Charakterystyka porównawcza notacji EPC oraz BPMN  
 
Notacja EPC 
 Każda notacja opisu modeli biznesowych ma skończony i jednoznacznie zde-
finiowany zbiór elementów (symboli) graficznych. Umożliwiają one budowanie 
diagramów przebiegu procesów zrozumiałych zarówno przez projektantów proce-
sów, analityków, jak i ludzi poszczególnych szczebli zarządzania. Notacja EPC, 
zaimplementowana już w pierwszej wersji ARIS PLATFORM, służąca do graficz-

                                                 
8  T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 

Poznań 2004, s. 48. 
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nego opisu procesów biznesowych, została zaprojektowana w oparciu o ogólną 
filozofię firmy SAP, pioniera w dziedzinie oprogramowania ERP. Umożliwia ona 
tworzenie tzw. modeli prostych (EPC) oraz rozszerzonych (eEPC)9. Każdy z tych 
modeli można przedstawić w kilku konfiguracjach, między innymi w tabeli, wier-
szach lub kolumnach. W perspektywie procesów EPC prezentowane są zarówno 
statyczne zależności (relacje) między obiektami, jak i dynamiczne relacje wynika-
jące z przebiegu funkcji w obrębie danego procesu. W związku z tym ogólną zasadą 
tej notacji jest to, że przebiegiem procesu sterują zdarzenia. Są one stanami,  
w którym znalazły się obiekty procesu. Aktywizują wykonanie funkcji, np. „brak 
wyrobu w magazynie” aktywizuje wykonanie funkcji „zlecenie produkcji wyrobu”. 
Z kolei funkcja to specyficzne zadanie (działanie) wykonywane na obiekcie (lub 
informacji) w celu osiągnięcia określonego celu organizacji. Funkcje generują zda-
rzenia, np. funkcja „sprawdzanie jakości dostawy” generuje takie zdarzenia, jak: 
„dostawa jest zgodna z warunkami przyjęcia” albo „dostawa jest niezgodna  
z warunkami przyjęcia”. Generalną zasadą modelowania procesów w tej notacji 
jest między innymi to, że: 

 każdy model procesu musi rozpoczynać się zdarzeniem i kończyć się zda-
rzeniem (lub łącznikiem procesu), 

 procesu nie można przerwać lub zawiesić przed jego zakończeniem, 
 każde zdarzenie aktywizuje wykonanie funkcji, a każda funkcja generuje 

zdarzenie. 
 Ta ostatnia czasami nastręcza trudności w tworzenie modelu, ponieważ wyni-
ka z niej, że nie może wystąpić kilka zdarzeń jedno po drugim. Musi być zachowa-
na naprzemienność, zdarzenie – funkcja – zdarzenie – funkcja… itd. Chociaż  
w pierwszej chwili ta sztywna naprzemienność może wydawać się trochę sztuczna, 
to jednak po wykonaniu kilku modeli widać, że twórcy tej notacji mieli rację. Uczy 
ona dyscypliny w modelowaniu oraz czyni ten model czytelny nawet dla osób, 
które nie znają żadnej notacji.  
 
Notacja BPMN 
 Notacja BPMN została wprowadzona na rynek komercyjny w 2004 roku. 
Chociaż na rynku narzędzi informatycznych od ponad 10 lat wykorzystywany był 
ARIS, to jednak komitet OMG zaproponował nowy standard notacji graficznej 
wspomagający tworzenie modeli biznesowych. Genezą jej powstania był fakt braku 
względnie uniwersalnej notacji10, która byłoby zrozumiała dla wszystkich użytkow-

                                                 
9  eEPC (extended Event-Driven Process Chain) – rozszerzona notacja EPC, umożliwiająca 

dodatkowo projektowanie procesów biznesowych z perspektywy organizacji, danych oraz pro-
duktów (usług). 

10  Dotychczas była wykorzystywana notacja EPC, służąca do modelowania procesów biz-
nesowych, oraz notacja UML, wspomagająca głównie tworzeniu modeli systemów informatycz-
nych. Notacja BPMN jest pewnego rodzaju pomostem łączącym je. 
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ników procesów biznesowych. Począwszy od analityków biznesowych, którzy two-
rzą wstępne projekty procesów, poprzez ludzi biznesu zarządzających tymi proce-
sami i monitorujących je, a skończywszy na zespołach technicznych (programi-
stów) odpowiedzialnych za wdrożenie technologii informatycznych, które będą 
istotnie wspomagać wykonywanie tych procesów. Z założeniem koncepcji BPMN 
było stworzenie prostego mechanizmu do tworzenia modeli procesów biznesowych, 
a jednocześnie będącego w stanie obsłużyć złożoności związane z procesami bizne-
sowymi. Podejście do obsługi tych dwóch sprzecznych wymagań wymagało dobrze 
przemyślanych zasad wykorzystania symboli graficznych. Zapewnia to między 
innymi mały ich zestaw. Dlatego w BPMN można łatwo rozpoznać podstawowe 
typy elementów i zrozumieć diagram modelowanego procesu. Można wyróżnić 
cztery podstawowe kategorie elementów. Są to: 

 obiekty przepływu (zdarzenia początkowe i tymczasowe oraz kończące 
proces, zadania (funkcje) i podproces oraz bramki), 

 obiekty łączące poszczególne elementy diagramu (łącznik przepływu in-
formacji pomiędzy poszczególnymi wykonawcami zadań realizowanych  
w ramach procesu, wyświetlania przepływu wiadomości pomiędzy pod-
miotami uczestniczącymi w procesie oraz łącznik kojarzący informację  
z obiektami przepływu), 

 obiekt opisujący ścieżki przepływu informacji oraz realizatorów poszcze-
gólnych faz procesu, 

 obiekt opisujący artefakty (określają wymagane dane do wykonania proce-
su i ich źródło, grupuje je w celu dokumentowania lub analizy procesu oraz 
dodatkowych adnotacji modelowanego procesu).  

 W praktyce te cztery kategorie umożliwiają modelowanie skończonych proce-
sów biznesowych. 
 W celu porównawczym w tabeli 1 i tabeli 2 zestawiono wykorzystywane 
symbole graficzne (piktogramy) notacji EPC i BPMN. Oprócz podstawowych sym-
boli zarówno notacja BPMN, jak również EPC posiada paletę symboli umożliwia-
jących tworzenie rozszerzonych modeli biznesowych. 
 Istotę różnić pomiędzy notacją EPC a BPMN można zaobserwować na przy-
kładowym procesie zamodelowanym w obydwóch notacjach. 
 
Opis procesu: 
 Zamodelować proces sprzedaży określonego produktu, którego firma  
– właściciel procesu jest producentem. Proces rozpoczyna się w momencie wpłynię-
cia zamówienia. Należy sprawdzić, czy realizacja zamówienia klienta jest w ogóle 
możliwa. Brak możliwości może wynikać np: z faktu, że firma takiego produktu nie 
wytwarza. Następnie należy sprawdzić, czy sprzedaż jest możliwa. Jeżeli sprzedaż 
jest możliwa, to należy sprawdzić stan magazynowy. Gdy produkt jest na stanie 
magazynowym, to następuje jego sprzedaż. W przypadku stanu zerowego wysyłane 
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jest zlecenie na jego wyprodukowanie. Zlecenie uruchamia podproces związany  
z produkcją zamówionego wyrobu. Po zakończeniu tego podprocesu następuje 
sprzedaż. Po sprzedaży wystawiana jest faktura. 
 W pierwszym rzędzie utworzony został model procesu w notacji EPC, a do-
kładniej w eEPC. Następnie zamodelowano go z wykorzystaniem notacji BPMN. 
Obydwa modele przedstawiono na rysunku 1. Po lewej jego strony zobrazowano 
diagram procesu w notacji EPC, zaś po prawej w notacji BPMN. Można zauważyć, 
że od strony graficznej różnią się one zasadniczo. Wynika to oczywiście z faktu, że 
obydwie notacje wykorzystują inne symbole, a po za tym rządzą się inną filozofią 
opisu modeli procesów biznesowych. 
 

Tabela 1 
 

Zestawienie podstawowych symboli notacji EPC i BPMN zaimplementowanych w ARIS 
PLATFORM 

 
Notacja EPC Notacja BPMN 

Symbol Opis symbolu Opis symbolu Symbol 

 

Występuje tylko jeden 
rodzaj zdarzeń 

Proces rozpoczyna się 
zdarzeniem początkowym, 
a kończy końcowym 

 

 

 

Funkcja 
Element pełniący rolę funkcji 
(w notacji EPC) 

 

 

Operator I. 
Muszą wystąpić wszyst-
kie ścieżki procesu – 
wchodzące wychodzące 
od operatora  

Bramka niewykluczająca 
 
Spełnia funkcję operatora I 
(EPC)  

 

Operator LUB 
Musi wystąpić co naj-
mniej jedna z możliwych 
ścieżek wchodzących 
wychodzących z operato-
ra 

Bramka równoległa 
 
Spełnia funkcję operatora 
LUB (EPC)  

  

Operator ALBO 
Może wystąpić tylko 
jedna z możliwych 
ścieżek wchodzących 
wychodzących z operato-
ra  

Bramka wykluczająca 
 
Spełnia funkcję operatora 
ALBO (EPC)  

 Łącznik  Łącznik  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie oprogramowania ARIS PLATFORM. 
 
 
  

Zdarzenie

Zdarzenie początkowe

Zdarzenie końcowe

Funkcja Zadanie
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Tabela 2 
 

Zestawienie symboli rozszerzający modelowanie notacji EPC oraz BPMN 
 

Notacja EPC Notacja BPMN 

Symbol Opis symbolu Opis symbolu Symbol 

 

Wskazuje miejsce 
powiązania danego 
procesu z innym proce-
sem 

Ta sama funkcja jak w EPC 

 

Konkretne osoby, 
zespoły ludzi realizujące 
poszczególne funkcje 
(zadania) procesu 

Umożliwia przypisanie 
poszczególnych zadań do ich 
realizatorów 

 

 

Umożliwia opisanie 
nośnika informacji 

Może spełniać podobną rolę 
jak nośnik informacji. Brak 
odpowiednika w EPC 

 

 

Typ oprogramowania, 
które wspomaga wyko-
nania określonej funkcji 

Służy do wpisywania dowol-
nej informacji, np. typ 
systemu informatycznego 

 

 

Są przykładem rozsze-
rzonej palety symboli, 
które nie mają odpo-
wiedników w BPMN 

Są przykładem rozszerzonej 
palety symboli, które nie 
mają żadnych odpowiedni-
ków w EPC 

 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie oprogramowania ARIS PLATFORM. 
 
 Na diagramie EPC łatwiej zauważyć poszczególne kroki postępowania. Widać 
wyraźnie, że wynikiem realizacji poszczególnych funkcji jest określony stan,  
w jakim proces się znajduje (zdarzenia kończące ich wykonanie). Cały proces roz-
poczyna zdarzenie: Zamówienie wpłynęło, a kończy go zdarzenie: Faktura zosta-
ła wysłana. Natomiast w przypadku diagramu (BPMN) proces rozpoczyna zdarze-
nie początkowe komunikatu (tabela 2), które informuje właściciela procesu o fakcie 
wpłynięcia zamówienia. Proces kończy zdarzenie końcowe komunikatu, w którym 
zawarta jest szersza treść i dotyczyć może między innymi informacji, że realizacja 
sprzedaży skutkuje wystawieniem określonego dokumentu (w tym przypadku fak-
tury). Jednakże taka informacja nie jest w sposób jawnie pokazywana, ponieważ 
wynika to zasad modelowania procesów w tej notacji. 
 

Łącznik
procesu

Podproces

Stanowisko

Jednostka
organizacyjna

Ścieżka realizacji

Dokument

Obiekt
danych

Typ systemu
aplikacji

Adnotacja
tekstowa

Żądanie

§§

Reguła biznesowa

Zdarzenie początkowe
komunikatu

Zdarzenie końcowe
komunikatu
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Rys. 1. Diagram zamodelowanego procesu w notacji EPC i BPMN 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W celu bliższego porównania obydwóch notacji został przeprowadzony eks-
peryment11 polegający na zamodelowaniu przykładowego procesu (opisanego na 

                                                 
11  Sensem tego empirycznego porównania było tylko i wyłącznie wskazanie względnych 

różnic pomiędzy obydwoma notacjami. Zadaniem autora wszelkie badania w tym względzie są 
nieuprawnione. 

Wpłynęło 
zamówienie 

Sprawdz 
enie 

 możliwości
realizacji...

Brak 
możliwości

Możliwość
realizacji 
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dostępności

produktu 
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Proces produkcji

Produkt
wyprodukowano

Sprzedaż
produktu 
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Faktura wysłana 
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zamówienia klienta

System
informatyczny
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rysunku 1), a następnie dokonano oceny jakościowej, w tym takich jej elementów, 
jak szybkość modelowania, prostota modelu oraz czytelność diagramów obydwóch 
notacji. Wyniki tego eksperymentu wskazują, że szybkość modelowania procesów 
(w sensie czasowym) niezależnie od użytej notacji jest porównywalna (subiektywne 
doświadczenie autora eksperymentu). Natomiast ocena jakościowa dotycząca pro-
stoty modelu wydaje się powiązana z jego czytelnością. W związku z tym obydwa 
diagramy zostały zaprezentowane trzem grupom oceniających ich rozumienie,  
w tym: 

 wykładowcom akademickim reprezentującym profesję projektowania pro-
cesów biznesowych, 

 studentom ostatniego roku (kierunek zarządzanie), 
 informatykom z praktycznym doświadczeniem w programowaniu syste-

mów informatycznych. 
 Zarówno pierwsza grupa oceniających, jak i druga nie miała trudności ze ro-
zumieniem przykładowego procesu w notacji EPC. Umiała go werbalnie opisać. 
Ten sam proces zamodelowany w notacji BPMN był względnie zrozumiały. Pod-
kreślano brak istotnych informacji na diagramie [czy zadanie (funkcja) zostało zre-
alizowana czy nie]. W przypadku grupy trzeciej diagram notacji EPC był rozumia-
ny, jednakże notacja BPMN stanowiła dla nich algorytm projektowania systemu 
informatycznego wspomagającego przykładowy proces. Dla nich BPMN jest bar-
dziej czytelny i przydatny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Istotność porównawcza notacji EPC i BPMN wydaje się uzasadniona, ale 
tylko i wyłącznie w kontekście adresata zaprojektowanego procesu biznesowego 
przy ich pomocy. Każda bowiem może wspomagać modelowanie procesów bizne-
sowych, ale stosuje inne podejście do zasad ich modelowania. Standard modelowa-
nia EPC pozwala na bardziej elastyczną reprezentację procesów i wyposażony jest 
w szerszy zakres opcji analitycznych oraz dużo większy zestaw symboli (około 
130, BPMN około 30). Diagramy EPC są semantycznie znacznie bogatsze niż 
BPMN. EPC został stworzony do modelowania i analizy procesów biznesowych.  
W przypadku gdy projekt dotyczy procesu wykonywalnego, notacja BPMN jest 
lepszym wyborem, ponieważ używa jednego zapisu do analizy i wdrażania modeli. 
W każdym razie EPC i BPMN w dużej mierze uzupełniają się wzajemnie. Widać 
jednakże rosnącą popularność BPMN. Fakt ten spowodował implementację BPMN 
w narzędziu ARIS. Czas pokaże, która z notacji będzie dominująca czy może obie 
będą wykorzystywane równolegle. 
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ARIS PLATFORM AS THE TOOL OF THE MODELLING  
OF BUSINESS PROCESSES. EPC NOTATION VS BPMN 

 
 

Summary 
 
 Today the design of business processes is supported by IT tools. ARIS 
PLATFORM is one of them. An EPC notation and BPMN are being used for the model-
ling of processes. Both are in ARIS. The article describes the two notations and identi-
fies the differences between them. 
 

Translated by Aleksander Jurga 
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ANALIZA SKUTECZNOŚCI PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wprawdzie wszyscy są świadomi tempa, w jakim powiększa się zakres popu-
larności Internetu, ale dane liczbowe dotyczące tego procesu są naprawdę imponu-
jące. W ostatnim czasie Intel rozesłał bardzo interesującą infografikę1 (do której 
autorzy artykułu dotarli poprzez stronę Marka H. Goldberga2), która obrazuje roz-
wój Internetu. Liczba urządzeń sieciowych, poprzez które korzystać można z zaso-
bów Internetu, osiągnęła już liczbę mieszkańców Ziemi i szacuje się, że zostanie 
podwojona za 3 lata. Co minutę (!): 

 przez Internet przesyłanych jest prawie 640 TB danych, 
 do YouTube ładowanych jest kolejnych 30 godzin materiału filmowego, 

a 1,3 mln użytkowników ogląda zgromadzone tam już materiały, 
 6 mln osób przegląda Facebooka, 
 Google udziela odpowiedzi na ponad 2 mln zapytań, 
 wysyłane są 204 mln listów elektronicznych3. 

 Oczywiście znaczną część przesyłanych e-maili stanowi spam, w ostatnich 
latach stanowi on 80–85% wszystkich przesyłek elektronicznych, a według ostat-
nich danych dostępnych autorom podczas pisania artykułu wynosił on 80,6%4. 
Każdy niezamawiany list5 o charakterze handlowym stanowi pewną uciążliwość dla 

                                                 
1  http://mhgoldberg.com/blog2/wp-content/uploads/2012/01/infographic_600_intel.jpg 
2  http://mhgoldberg.com/blog/?p=5321 
3  Czyli ok. 42 dziennie na każdego mieszkańca Ziemi. 
4  http://www.viruslist.pl/news.html?newsid=691#9 
5  Zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

(DzU nr 144, poz. 1204) „1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej 
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odbiorcy, który traci swój czas na określenie jego charakteru, a następnie ewentual-
ne usunięcie go, ale o wiele gorsze jest to, że aż w 3% korespondencji znajdują się 
szkodliwe pliki6. To one w ostatnich latach stanowią podstawowe źródło infekcji: 
otwarcie zawirusowanego pliku dołączonego do listu elektronicznego, pobranie  
i uruchomienie zainfekowanego programu komputerowego, wejście na zawiruso-
waną stronę internetową – to są najczęstsze sposoby zarażenia wirusem kompute-
rowym. Duża grupa wirusów przenoszona jest tradycyjnie – poprzez urządzenia 
pamięci zewnętrznej dołączane wprost do komputerów: płyty CD i DVD, przenośne 
twarde dyski, a przede wszystkim urządzenia typu pendrive. 
 Na szczęście od lat na rynku dostępnych jest wiele programów antywiruso-
wych, zarówno rozprowadzanych komercyjnie, jak i bezpłatnych. Świadomość 
zagrożeń, jakie niesie brak ochrony antywirusowej, jest już na szczęście na tyle 
wysoka, że rzadko spotyka się komputery pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń. 
Z drugiej strony nadmierna bywa ufność użytkowników oprogramowania antywiru-
sowego w skuteczność stosowanych mechanizmów. Na zainstalowaniu programu 
antywirusowego często kończy się cała aktywność użytkownika związana z zabez-
pieczeniem komputera; niekiedy użytkownicy zapominają przedłużyć licencję, co 
skutkuje brakiem aktualizacji baz sygnatur wirusów; w jeszcze innych przypadkach 
użytkownicy świadomie wyłączają oprogramowanie antywirusowe, które ich zda-
niem niepotrzebnie spowalnia pracę systemu komputerowego. Ale nawet wykorzy-
stywanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego nie zawsze wy-
starcza – skuteczność programów antywirusowych nie jest stuprocentowa. Często 
użytkownikom wydaje się, że gdy zainstalowali i wykorzystują oprogramowanie 
antywirusowe, to są w pełni chronieni, wydaje im się, że antywirusy wykryją 
wszystkie zagrożenia i zapewnią pełne bezpieczeństwo. Niestety, przekonanie to 
należy uznać za nadmiernie optymistyczne. 
 Celem pracy jest zbadanie wybranych programów antywirusowych pod kątem 
skuteczności w wykrywaniu szkodliwego (złośliwego) oprogramowania (malware). 
 
 
1. Rodzaje zagrożeń powodowanych przez szkodliwe oprogramowanie 
 
 Historia szkodliwego oprogramowania sięga już 40 lat. W latach 70. XX wie-
ku w sieci Arpanet (będącej protoplastą Internetu) wykryto pierwszego wirusa  
– o nazwie Creeper; w 1981 roku miała miejsce pierwsza w historii epidemia wiru-
sów na większą skalę – wirus Elk Cloner zaatakował system operacyjny kompute-
rów Apple II; w 1983 termin „wirus” został po raz pierwszy użyty przez L. Adle-

                                                                                                                        

skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szcze-
gólności poczty elektronicznej”. 

6  http://www.viruslist.pl/news.html?newsid=691#9 
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mana, a rok później spopularyzowany przez F. Cohena; w 1986 roku miała miejsce 
pierwsza ogólnoświatowa infekcja wirusa Brain; w 1988 R.T. Morris uruchomił 
wirusa, który w przeciągu kilku godzin praktycznie sparaliżował działanie całego 
Internetu7. W początkowym okresie jedynym wykorzystywanym rodzajem szko-
dliwego oprogramowania były wirusy. Stopniowo pojawiały się kolejne grupy zło-
śliwego oprogramowania: robaki, trojany, expoity, dialery, spyware, szkodliwe 
adware itd. Klasyfikacji i powiązań rodzajów szkodliwego oprogramowania można 
doszukać się co najmniej kilka. Nie faworyzując żadnej z nich, zdefiniujmy krótko 
poszczególne, najczęściej aktualnie występujące rodzaje szkodliwego oprogramo-
wania8: 

 wirusy – programy komputerowe posiadające zdolność samopowielania, 
modyfikujące nośnik danych (nosiciela), 

 robaki (worm) – samopowielający się program, podobny do wirusa, lecz 
przenoszący się poprzez sieć, niepotrzebujący nosiciela (wspomniany 
wcześniej Creeper był właśnie robakiem), 

 konie trojańskie (tzw. trojany) – programy, które wydają się użyteczne  
i zachęcają użytkownika do ich uruchomienia ze względu na oferowane 
funkcjonalności, po czym wykonują różnego rodzaju szkodliwe działania 
(np. instalowanie backdoora, szpiegowanie itp.), 

 backdoor – rodzaj trojana, który przejmuje kontrolę nad zarażonym kom-
puterem, umożliwiając włamywaczowi zdalne administrowanie systemem 
operacyjnym komputera poprzez sieć, który wykonuje te czynności bez 
wiedzy i woli ofiary,  

 programy szpiegujące (spyware) – szkodliwe oprogramowanie zbierające 
informacje o użytkowniku komputera, takie jak hasła dostępowe lub dane  
o odwiedzanych stronach itp., niekiedy również wykonujące działania bez 
wiedzy użytkownika, 

 adware9 – programy, które bez zgody użytkownika wyświetlają niechciane 
reklamy, robiąc to w sposób utrudniający korzystanie z komputera, czasami 
zawierają fragmenty złośliwego kodu szpiegującego użytkownika. 

 Te akurat typy oprogramowania zostały powyżej wspomniane, gdyż one wła-
śnie, według badań przeprowadzonych przez Panda Security, firmy oferującej roz-
wiązania antywirusowe, stanowią większość aktualnie spotykanych rodzajów szko-
dliwego oprogramowania. Obrazuje to rysunek 1. 
 

                                                 
7  http://www.viruslist.pl/encyclopedia.html?chapter=articles&id=1 
8  en.wikipedia.org 
9  Jest też drugie znaczenie tego terminu, oznaczające typ licencji na oprogramowanie,  

w którym użyteczne oprogramowanie rozpowszechniane jest bezpłatnie, ale za to użytkownik 
godzi się na wyświetlanie reklam podczas wykorzystywania takiego programu. 
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Rys. 1.  Powszechność występowania poszczególnych kategorii szkodliwego oprogramo-

wania (%) 

Źródło:  Creation of New Malware Increases by 26 Percent, Reaching More than 73,000 
Samples Every Day, According to PandaLabs, http: //press.pandasecurity.com/usa/ 
news/creation-of-new-malware-increases-by-26-percent-reaching-more-than-
73000-samples-every-day-according-to-pandalabs/ 

 
 Pod względem powszechności występowania wirusy zostały wyprzedzone 
przez trojany już w 2003 roku10. Trend ten obserwowany jest do dnia dzisiejszego. 
Według doniesień z laboratorium Panda Security obecnie trojany stwarzają już 70% 
zagrożeń, podczas gdy wirusy niespełna 17%11 . Co więcej, jak wynika z tego sa-
mego źródła, w pierwszym kwartale 2011 roku (z tego okresu pochodzą najśwież-
sze dane) nastąpił 26-procentowy przyrost nowych zagrożeń w porównaniu do po-
dobnego okresu w roku 2010. W I kwartale 2011 roku laboratorium Panda Security 
identyfikowało codziennie 73 000 nowych odmian złośliwego oprogramowania. 
 Oczywiście jak zawsze we wszystkich dziedzinach życia, akcja pociąga za 
sobą reakcję. Pierwszy znany przypadek neutralizacji wirusa wystąpił w 1986 roku, 
gdy B. Fix znalazł antidotum na wirusa Vienna, stając się w ten sposób prekurso-
rem współczesnych ekspertów z dziedziny programów antywirusowych. W kolej-
nych latach wiele osób zajęło się tym problemem, początkowo powstało dużo ma-
łych, 2-3-osobowych zespołów, część z nich przekształciła się w firmy, które wy-
dawały cieszące się znaczną popularnością programy antywirusowe. Pierwszy ko-
mercyjny program antywirusowy pojawił się w 1987 roku, a był nim AntiVirusKit 

                                                 
10  http://www.viruslist.pl/encyclopedia.html?chapter=articles&id=17 
11  http://press.pandasecurity.com/usa/news/creation-of-new-malware-increases-by-26-

percent-reaching-more-than-73000-samples-every-day-according-to-pandalabs/ 
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niemieckiej firmy G Data Software AG12. Obecnie rynek programów antywiruso-
wych jest bardzo dobrze rozwinięty. Działa na nim kilkudziesięciu graczy o zasięgu 
globalnym, na rynkach lokalnych próbują działać mniejsi producenci (np. w Polsce 
od końca lat 80. XX wieku do chwili obecnej powstają kolejne wersje programu 
mks_vir13). 
 
 
2. Opis eksperymentu i uzyskane wyniki 
 
 Jeden z autorów artykułu, zbulwersowany faktem, że każdorazowa wizyta  
z pendrivem w punkcie druku skutkowała zarażeniem kolejnymi wirusami, posta-
nowił gromadzić znaleziska (było to o tyle bezpieczne, że korzysta on z systemu 
operacyjnego Linux, a odmienna architektura systemu GNU/Linux pozwalała na 
bezpieczne składowanie znajdywanych na nośnikach plików uruchamialnych, bez 
zagrożenia zawirusowaniem komputera). W ten sposób na przestrzeni lat 2008–2011 
udało się zebrać 33 podejrzane pliki (tabela 1). Jednocześnie we wszystkich punktach 
deklarowano, że mają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Podejrzenie 
zatem można było skierować na skuteczność oprogramowania antywirusowego. 
 Pierwszym etapem systematycznego badania było określenie, które programy 
antywirusowe są najczęściej wykorzystywane w Polsce. Ponieważ niechęć pracow-
ników punktów do udzielania odpowiedzi można uznać za zrozumiałą, przeprowa-
dzono badanie ankietowe dotyczące popularności tego typu programów wśród stu-
dentów i absolwentów szkół wyższych. Uzyskano 369 poprawnie wypełnionych 
ankiet, odpowiedzi udzieliły osoby w wieku od 15 do ponad 40 lat, w większości 
(78%) studenci wszystkich typów uczelni (technicznych, ekonomicznych, humani-
stycznych, medycznych, przyrodniczych, artystycznych). Osoby aktywne zawodo-
wo (zarówno absolwenci, jak i studenci) stanowiły 38%. Rozróżnienie na osoby 
pracujące i niepracujące jest o tyle istotne, że respondenci pytani byli odrębnie  
o programy antywirusowe wykorzystywane w pracy i w domu. Uzyskanej próby 
statystycznej nie można uznać ze reprezentatywną, aczkolwiek odpowiedzi respon-
dentów znajdują dobre odzwierciedlenie w rzeczywistości i mogą zostać uznane za 
niezły materiał do badań. Nie miało to jednak żadnego znaczenia w kontekście 
właściwego badania, tutaj chodziło wyłącznie o to, by do dalszych badań użyć wy-
łącznie programy najpopularniejsze. Rozkład popularności poszczególnych pro-
gramów antywirusowych, z zaznaczeniem zastosowania na komputerach prywat-
nych i służbowych, przedstawiony został na rysunku 2. 
 

                                                 
12  http://www.gdatasoftware.co.uk/security-labs/news/news-details/article/1532-g-data-

presents-security-first.html 
13  http://www.mks.com.pl/ 
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Rys. 2.  Popularność poszczególnych programów antywirusowych 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W dalszych badaniach użyto 7 programów o największej popularności oraz 
ClamAV (gdyż jest on używany na serwerach i jest rekomendowany przez znaczące 
firmy informatyczne. Badaniu poddano wszystkie zgromadzone 33 podejrzane pliki 
(tabela 1). 

Tabela 1 
 

Lista podejrzanych plików 
 

Nazwa Wielkość Nazwa Wielkość 
2id9.exe 112,64 KB jwgkvsq.vmx 168,6 KB 
9xf8.exe 113 KB kraljevic.exe 121,5 KB 

bajrami.exe 154 KB kure.exe 68 KB 
cgaqyi.exe 111 KB macuru.exe 92,5 KB 

dogyx90.exe 113,31 KB opgde.exe 107,15 KB 
dryq.pif 167,5 KB p6xebrnt.exe 110 KB 

ehthumbs_vista.db 1840 KB q3kku.exe 113,14 KB 
etaklp.exe 656,45 KB rane.exe 1445,96 KB 
ewqij.bat 110,1 KB Recycle.exe 1445,96 KB 

findproc.dll 473,55 KB spoolsv.exe 31 KB 
fzgvkr.exe 470,23 KB tgt.exe 93,5 KB 
ggpw.exe 130,5 KB tornado.exe 99,5 KB 

gpaswp.exe 802,38 KB UFO.exe 17,5 KB 
hladi.exe 134,5 KB usbdrive.exe 1468 KB 

installer.exe 1736 KB veza.exe 145,5 KB 
iqosrtk.bat 102,02 KB yqq8eqil.exe 112,5 KB 

jwgkvsq_v2.vmx 164,42 KB   
 
Źródło:  opracowanie własne. 
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Tabela 2 
 

Rezultaty badania podejrzanych plików programami antywirusowymi 
 

Plik/program 
Cla-
mAV 

Kaspersky AVG Avast Avira NOD32 Norton McAfee 

2id9.exe - + + - + - + + 
9xf8.exe - + + - + - + + 
bajrami.exe + + + + + + + + 
cgaqyi.exe + + + + + + + + 
dogyx90.exe + + + + + + + + 
dryq.pif + + + + + + +/- +/- 
ehthumbs_vista.db - - - - - - - - 
etaklp.exe + + + - + + + + 
ewqij.bat - + + - + - + + 
findproc.dll - - - - - - - - 
fzgvkr.exe + + + + + + + + 
ggpw.exe - + + + + + + + 
gpaswp.exe + + + - + - + + 
hladi.exe - + + - + - + + 
installer.exe - - - - - - + + 
iqosrtk.bat - + + - + - + + 
jwgkvsq_v2.vmx + + + - + - + + 
jwgkvsq.vmx + + + - + - + + 
kraljevic.exe + + + - + - + + 
kure.exe - + + - + - + + 
macuru.exe - + + - + - + + 
opgde.exe + + + - + - + + 
p6xebrnt.exe + + + - + - + + 
q3kku.exe - + + - + - + + 
rane.exe + + + - + - + + 
Recycle.exe + + + - + - + + 
spoolsv.exe + + + - + - + + 
tgt.exe + + + - + - + + 
tornado.exe - + + - + - + + 
UFO.exe + + + - + - + + 
usbdrive.exe - + + - + - + + 
veza.exe - + + - + - + + 
yqq8eqil.exe + + + - + - + + 
Wykryto zagrożeń 18 30 30 6 30 7 30 30 
Fałszywe wykry-
cia 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Pominięto 0 0 0 0 0 0 1 1 
Punkty 18 30 30 6 30 7 28 28 
Wynik 60% 100% 100% 20% 100% 23% 93% 93% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Zasadnicza część badań polegała na przeskanowaniu wszystkich podejrzanych 
plików 8 programami antywirusowymi (w różnych wersjach i konfiguracjach), i to 
zarówno w trybie ochrony rezydentnej, jak i skanowania uruchamianego na żąda-
nie. Wykrycie zagrożenia co najmniej w jednym z tych trybów pracy zaznaczone 
zostało w tabeli 2 za pomocą znaku „+”, jako skuteczne wykrycie wirusa. Proces 
skanowania przeprowadzany był pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 
XP, uruchomionym na tzw. maszynie wirtualnej emulowanej przez oprogramowa-
nie Oracle VirtualBox. Taka konstrukcja środowiska miała uniemożliwić wirusom 
wyrządzenie ewentualnych szkód. Celem skanowań było zarówno zidentyfikowanie 
zagrożeń zawartych w zebranych plikach, jak i porównanie skuteczności progra-
mów antywirusowych. Sumaryczne wyniki badań zawarte są w tabeli 2. 
 W próbce 33 podejrzanych programów znajdowało się 30 programów szko-
dliwych. Kaspersky, AVG, Avira wykryły je bezbłędnie. Natomiast Norton 
i McAfee wykryły wprawdzie 30 zagrożeń, ale w jednym przypadku były nadgor-
liwe – podejrzany plik installer.exe uznały za szkodliwy (pomimo że ten wcale taki 
nie był – zaznaczono to cyfrą 1 w wierszu „Fałszywe wykrycia”), a nie zauważyły 
szkodliwości pliku dryq.pif (a właściwie zauważyły to, lecz nie podjęły żadnych 
kroków prewencyjnych – w tabeli 2 zasygnalizowano to symbolem „+/-” we wła-
ściwym wierszu, a następnie na dole tabeli 2 cyfrą 1 w wierszu „Pominięto”). 
Te dwa uchybienia obniżyły punktację tych programów do 28. Ale szczególny nie-
pokój może budzić fakt, że 2 najpowszechniej stosowane programy antywirusowe 
(patrz rysunek 2), Avast i NOD32, wykazały tak słabą skuteczność, wykrywając 
zaledwie niewiele ponad 20% zagrożeń. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Badanie wykazało, że niektóre programy antywirusowe znacząco górują nad 
innymi pod względem skuteczności wykrywania szkodliwego oprogramowania. Co 
ciekawe, właśnie to wyraźnie mniej skuteczne oprogramowanie cieszy się większą 
popularnością wśród użytkowników. Z czego może wynikać ten paradoks? Praw-
dopodobnie z tego, że skuteczność w działaniu (wykrywalność) to nie jedyna cecha 
jakościowa, która jest interesująca dla użytkowników. Równie istotne mogą być 
takie kwestie, jak zdolność do zreperowania zarażonych plików, użyteczność (przy-
jazność, łatwość użycia, intuicyjność, dobre domyślne opcje konfiguracji, czytel-
ność raportów, możliwość zapisywania raportów w postaci plików zewnętrznych, 
np. tekstowych, linki do stron z informacjami o wykrytych zagrożeniach itp.), czas 
potrzebny do przeskanowania podejrzanych plików i obciążenie wykorzystywanych 
zasobów (procesora i pamięci operacyjnej). Istotna dla użytkownika może też być 
kwestia możliwości wyboru trybu skanowania (rezydentna lub na żądanie) – nie 
wszystkie badane programy miały opcję skanowania rezydentnego. Warto przy 
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okazji zauważyć, iż badania wykazały, że skanowanie na żądanie było zawsze sku-
teczniejsze od rezydentnego. Pewien wpływ na popularność może też mieć fakt, że 
niektóre programy mogą być rozprowadzane jako rozwiązania autonomiczne, inne 
zaś jako element większego pakietu zabezpieczenia komputera, w skład którego 
może dodatkowo wchodzić np. firewall. W pełniejszym badaniu należałoby 
uwzględnić te dodatkowe cechy. A nie można też zapomnieć o względach marke-
tingowych. Niektóre antywirusy są dołączane w wersjach próbnych (np. miesięcz-
nych) do nowo zakupywanych komputerów, co przyzwyczaja użytkownika, który 
potem już się nie zastanawia, czy ten antywirus jest skuteczny. Pogłębione badania 
powinny uwzględnić większy zbiór programów antywirusowych, dodatkowo  
w różnych wersjach (komercyjnych, próbnych, bezpłatnych), celem stwierdzenia, 
czy rozwiązania darmowe ustępują komercyjnym. 
 Opisany w artykule test skuteczności nie może być uznany za w pełni miaro-
dajny. Oprócz zasygnalizowanego już niedostatku, polegającego na szczupłości 
zestawu przebadanych programów antywirusowych, jeszcze większe wątpliwości 
można mieć w stosunku do liczności zbioru zainfekowanych plików. Użyta próbka 
z całą pewnością nie była reprezentatywna i można sądzić, że w przypadku zasto-
sowania innej bazy próbek wyniki mogłyby być nieco odmienne. 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF THE ANTIVIRUS SOFTWARE 
 
 

Summary 
 
 The development of computerization and the Internet affected the increase in the 
scale of threats involved. One of the most common are computer viruses. Users fight 
them using antivirus programs. The effectiveness of these programs can be questioned. 
The research described in the paper was to determine which antivirus programs are the 
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most popular, and then examine the effectiveness of the most popular antivirus software 
for detection and removal of viruses.  
 

Translated by Andrzej Kobyliński 
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MODELOWANIE I SYMULACJA KOOPERACJI  
W SIECIACH PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Adaptowanie się przedsiębiorstw dystrybucyjnych do zmian w otoczeniu mi-
kro i makro wymaga często podejmowania decyzji o nawiązywaniu współpracy  
w sieci z przedsiębiorstwami posiadającymi substytucyjne bądź komplementarne 
zasoby. W artykule podjęta została dyskusja nad modelowaniem podwykonawstwa 
z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego dla potrzeb kompleksowego reali-
zowania niepewnych zamówień. Badania prowadzone były w sektorze dystrybucji 
wyrobów hutniczych. Uwagę skoncentrowano na dystrybutorach realizujących 
zadania tradycyjnej hurtowni poszerzone o zadania związane z odroczoną produk-
cją, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz gięcie. W literaturze zarządzania podmioty 
te nazywane są często koordynatorami lub integratorami, natomiast w branży hutni-
czej określane są centrami serwisowymi. Przedsiębiorstwo bazowe będzie więc 
rozumiane jako podmiot, który łączy na określony czas lub w celu wykonania okre-
ślonego działania własne i wyspecjalizowane obce zasoby i kompetencje1.  
 W modelowaniu symulacyjnym zaprezentowanym w artykule skoncentrowa-
no się na pozyskiwaniu zasobów komplementarnych względem zasobów integrato-
ra. Sieci dystrybucji w rozdziale 1 scharakteryzowano, uwzględniając literaturę  
z zakresu współpracy przedsiębiorstw, partnerstwa logistycznego oraz podwyko-
nawstwa i dla potrzeb modelowania w rozdziale 2 uzasadniono dynamikę systemów 

                                                 
1  J.W.M. Bertrand, V. Sridharan, A study of simple rules for subcontracting in make-to-

order manufacturing, European Journal of Operational Research 2001, No. 128, 509–531. 
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zarządzania. Rozdział 3 obejmuje eksperymenty symulacyjne i omówienie wyni-
ków badań.  
  
 
1. Współpraca w sieciach dostaw 
 
 Jedną z przesłanek tworzenia się sieci jest odpowiedź na zmienne preferencje 
nabywców, co wymusza nieustanne różnicowanie produktów. Część ogniw łańcu-
cha dostaw jest zmuszona podejmować kooperację z dotychczasowymi konkuren-
tami, by sprostać zgłaszanym przez klientów potrzebom. W przemyśle hutniczym 
wiąże się to zwłaszcza ze współdziałaniem dystrybutorów, określanym między 
innymi jako podejmowanie działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się,  
w szczególności poprzez wzajemne uzupełniania się w zakresie unikatowych zaso-
bów (w tym zwłaszcza związanych z realizacją zadań odroczonej produkcji)2.  
W związku z tym kooperacja w obszarze dystrybucji jest dążeniem do wzrostu 
elastyczności oraz wykorzystania synergicznych efektów współdziałania. 
 Specjalizacja i podwykonawstwo w sieciach wpływają bez wątpienia na 
wzrost znaczenia logistyki, konfigurację systemów logistycznych i kształtowanie 
strategii logistycznych. Indywidualizacja popytu, rozwój nowych form sprzedaży, 
wyłanianie się nowych, oryginalnych sektorów, powstawanie nowych nisz rynko-
wych to procesy stwarzające szanse dla firm. Jednocześnie, aby szanse te mogły 
być w odpowiednim czasie wychwycone i wykorzystane, niezbędne są właściwie 
zorganizowane systemy logistyczne stanowiące mocną stronę organizacji. Współ-
czesne definiowanie takich systemów wykracza poza zasoby logistyczne będące 
własnością danej organizacji. Jako kluczowe zasoby organizacji coraz częściej wy-
mieniane są relacje międzyorganizacyjne. 
 Istotą budowania długotrwałych relacji między przedsiębiorstwami jest okre-
ślenie zasad partnerstwa. Cechy udanego partnerstwa to m.in.: 

 uczciwość, 
 uszanowanie różnic, 
 wzajemnie zaspokajanie potrzeb i dobra komunikacja, 
 solidność, fachowość i dobre chęci. 

 R.M. Kanter uważa, że sukces w układach partnerskich można określić za 
pomocą ośmiu wyznaczników ujętych w zasadach udanego partnerstwa; zeprezen-
towano je w tabeli 1. Wszystkie te zasady znajdują zastosowanie w partnerstwie 
logistycznym. 
  

                                                 
2  M. Kramarz, W. Kramarz, Wskaźnik logistycznej obsługi klienta jako miernik sprawności 

integratora sieci dystrybucji, w: Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 
2011. 
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Tabela 1  
 

Zasady udanego partnerstwa między organizacjami 
 

Zasada Interpretacja 
Indywidualna 
doskonałość 

Każdy z partnerów pragnie wnieść coś wartościowego do związku, a nie 
ukryć swoje słabości czy uniknąć trudnej sytuacji 

Znaczenie Partnerzy mają wspólne cele, w których osiąganiu główną rolę odgrywa 
ich związek 

Współzależność Partnerzy potrzebują siebie nawzajem. Dysponują komplementarnymi 
zasobami i umiejętnościami, które mogą wspólnie udoskonalać 

Inwestycja Partnerzy inwestują w siebie nawzajem. Oferując swoje zasoby, dają 
dowód długoterminowej więzi i podkreślają jej znaczenie oraz swój  
w niej udział 

Informacja Partnerzy dzielą się informacjami umożliwiającymi funkcjonowanie 
relacji. Informacje dotyczą zagadnień strategicznych, technicznych, 
konfliktowych i rynkowych 

Integracja Partnerzy tworzą szeroką więź i łączą się na wszystkich poziomach 
organizacji, co pozwala im na niezakłóconą współpracę. Stają się dla 
siebie zarówno uczniami, jak i nauczycielami 

Instytucjonalizacja Relacja partnerska ma status formalny z jasno określoną odpowiedzial-
nością i procesami decyzyjnymi. Więź wykracza poza osoby, które za-
inicjowały i nie zostaje przerwana na zasadzie kaprysu 

Integralność Partnerzy zachowują się w sposób honorowy, który uzasadnia i pogłębia 
wzajemne zaufanie. Nie czynią niewłaściwego użytku z informacji, do 
której mają dostęp, ani nie podważają wzajemnie swojego znaczenia 

 
Źródło:  R.M. Kanter, Collobrative Advantage: The Art. Of Alliances, „Harvard Business 

Review” 1994, Vol. 72, No. 4, s. 100. 
 
 Partnerstwo logistyczne podkreślane jest w literaturze zarówno w badaniach 
dotyczących łańcuchów dostaw, jak i sieci kształtowanych na poszczególnych 
szczeblach, w tym sieci zaopatrzenia, produkcyjnych, dystrybucyjnych. W sieciach 
produkcyjno-logistycznych kooperacja dotyczy zarówno współpracy w realizacji 
zadań produkcyjnych (jako podwykonawstwo), jak i zadań logistycznych (jako 
partnerstwo logistyczne). Taka charakterystyka sieci dotyczy zwłaszcza sieci dys-
trybucji, w której realizowane są zadania odroczonej produkcji. Wzrastająca złożo-
ność systemów dystrybucji wynika między innymi ze specjalizacji przedsiębiorstw  
i niepewności popytu, które to czynniki powodują, że wiele łańcuchów dostaw 
decyduje się przesunąć ostatni etap procesów produkcyjnych odpowiedzialny za 
różnicowanie produktu w stronę przedsiębiorstw dystrybucyjnych.  
 
 
2. Podwykonawstwo w sieci dystrybucji – założenia modelu 
 
 Podwykonawstwo w sieciach współpracujących przedsiębiorstw jest rozważa-
ne zwłaszcza w literaturze zarządzania operacyjnego i zarządzania produkcją. Chen 
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i Li (2008) zaproponowali model decyzji podwykonawstwa i harmonogramowania. 
W proponowanym modelu operacje produkcyjne, sposoby realizacji zamówienia  
i przyjmowania zamówień od grupy klientów określane są na początku okresu har-
monogramowania. Autorzy uwzględniają w modelu determinanty zamówień po-
zwalające na uporządkowanie ich pod względem priorytetów realizacji i możliwo-
ści zlecenia podwykonawcom. Analizowali rezultaty różnych opcji podwykonaw-
stwa. Autorzy zaproponowali jednocześnie koordynatora takiej sieci, oceniając  
w tej roli producenta i dystrybutora. Koordynator jest podmiotem przyjmującym 
zlecenia i podejmującym decyzję o sposobie ich realizacji w oparciu o własne lub 
podwykonawcy zasoby. Praktyka podwykonawstwa i outsourcingu jest powszech-
na. Podwykonawstwo zmniejsza wymagania inwestycyjne, a także zmniejsza finan-
sowe ryzyko firm. Jednocześnie przy ograniczonych inwestycjach pomaga popra-
wić reakcję przedsiębiorstwa na potrzeby klienta. Model harmonogramowania za-
dań z opcją podwykonawstwa jest szczególnie istotny dla produktów wrażliwych na 
zmianę mody (np. zabawki, ubrania, wysoka technologia), ale także takich, które są 
sprzedawane w bardzo krótkich seriach, sezonowo (produkty budowlane), stąd też 
są istotne w niektórych segmentach branży hutniczej.  
 Podobnie jak w modelu Chen i Li (2008) w opracowaniu modelu dla sieci 
dystrybucji wyrobów hutniczych uwzględniono problem czasu produkcji, który jest 
limitowany zdolnościami produkcyjnymi producenta i może być niesatysfakcjonu-
jący do zaspokojenia krańcowych potrzeb klientów. W modelu Chen i Li (2008) 
uwzględniono kilka identycznych linii produkcyjnych dostępnych w zakładzie pro-
dukcyjnym podmiotu bazowego, umożliwiających realizację zadań w ramach infra-
struktury produkcyjnej koordynatora, a ponadto takie same linie produkcyjne do-
stępne u ściśle określonych subkontraktorów. Autorzy minimalizowali krańcowe 
koszty realizacji zamówień.  
 Modelowanie podwykonawstwa w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych 
dotyczyło natomiast pozyskania zasobów podwykonawców, komplementarnych 
względem zasobów przedsiębiorstwa bazowego (centrum serwisowego), w celu 
zwiększenia kompleksowości realizowanych zamówień, a co za tym idzie  
–zmniejszenia zamówień niezrealizowanych. Tym samym model ten różni się od 
modelu proponowanego przez Chen i Li (2008). Komplementarność daje jakość 
dopasowania przez różnicowanie. Zasoby są więc komplementarne, jeśli są różne  
w drodze, która może być kombinowana do kreowania wyższej wartości.  
 Symulowanie skutków potencjalnych decyzji zasobowych wymaga tworzenia 
modeli przyczynowo-skutkowych i prowadzenia na nich określonych eksperymen-
tów. Spośród wymienionych metod symulacyjnych, uwzględniając sformułowany 
problem badawczy, szczególną uwagę zwrócono na symulację z wykorzystaniem 
Dynamiki Systemów Zarządzania. Dynamikę systemów w naukach o zarządzaniu 
zapoczątkował Forrester (1958), a następnie rozpropagował Senge (1990). W swo-
ich pracach zauważyli, że struktura sprzężeń zwrotnych generuje wzorce zachowań. 
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Trudności w znajdowaniu związków przyczynowo-skutkowych związane są z fak-
tem, że skutki działań powstają często po upływie czasu, co utrudnia identyfikację 
przyczyn. Dynamika systemu podlega na jego zmianie wraz z upływem czasu.  
 Dynamika systemów zarządzania używa specyficznej metody opisu systemu, 
bazując na dwóch kategoriach: strumień, poziom. Poziomy reprezentują zmienne 
stanu będące obserwowalnymi wielkościami systemu, a strumienie (akcje) systemu 
powodują zmiany wartości poziomów3. Wymienione kategorie opisu są nieodzow-
ne do utworzenia mikrostruktury pętli sprzężeń i w ten sposób całego systemu. 
W praktyce użyteczne jest wprowadzenie pewnej dodatkowej kategorii opisu zwa-
nej zmienną pomocniczą. Zmienne te reprezentują pośrednie etapy procesu określa-
nia wartości natężeń strumieni według przyjętych reguł (polityk decyzyjnych) trans-
formujących informacje o stanie systemu i jego otoczenia. Reguły decyzyjne opisu-
ją sposoby podejmowania decyzji sterujących przepływami w systemie, a więc 
pokazują, jakie informacje o stanie systemu i jego otoczenia generują decyzje po-
wodujące działania w systemie.  
 
 
3. Symulacja podwykonawstwa w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych  
 
 W modelu zaprezentowanym w artykule zamówienia wymagające zdolności 
produkcyjnych niedostępnych w przedsiębiorstwie bazowym generują decyzję  
o podwykonawstwie. W modelu uwzględniono czas realizacji zamówienia u pod-
wykonawcy uwzględniający czas dostawy i kompletacji zamówienia. Czas ten wa-
hał się w granicach jednego tygodnia. Jako istotną cechę kształtowanych relacji 
potraktowano stopień formalizacji współpracy, uwzględniając współpracę formalną 
w oparciu o umowy kooperacyjne oraz współpracę nieformalną. Wskazano, że typ 
relacji istotnie wpływa na dostępność zasobu partnera. Model dotyczy przedsiębior-
stwa dystrybucyjnego realizującego odroczoną produkcję. Zgłaszany popyt (wpły-
wające zamówienia klienta) jest podstawą do ustalania planu produkcji, który bez-
pośrednio steruje procesem produkcyjnym. Celem zasadniczym jest pełne zrealizo-
wanie wpływających do przedsiębiorstwa zamówień w wyznaczonym standardzie 
czasowym nieprzekraczającym trzech tygodni. Dąży się do redukcji utraconej 
sprzedaży. Proces realizacji zamówień z uwzględnieniem zasobu kooperanta zostaje 
uruchomiony po wpłynięciu zamówień do integratora. W zależności od typu współ-
pracy zamówienie u podwykonawcy przebiega albo zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w umowie kooperacyjnej (dostępność zasobowa na poziomie 50 ton), albo  
w przypadku współpracy nieformalnej – zgodnie z aktualnie dostępnymi mocami 
wytwórczymi (dostępność zasobowa jest zmienną losową i waha się od 30 do 

                                                 
3  J. Rokita, Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-

nej w Katowicach, Katowice 2009. 
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70 ton). W obydwu przypadkach zamówienie wysyłane jest do magazynu przedsię-
biorstwa bazowego po wcześniejszej kompletacji. W przypadku umowy koopera-
cyjnej ustalono minimalną partię dostaw na poziomie 30 ton. Współpraca niefor-
malna pozwala na uruchomienie dostawy od 10 ton.  
 Modelowanie symulacyjne przeprowadzono w programie Vensim (rysunek 1). 
Model został wykorzystany do eksperymentu polegającego na zmianie wartości 
zmiennych modelu w zależności od wahań popytu. W modelowaniu uwzględniono 
dwa stany opisujące popyt: popyt stabilny (zmienność w przedziale <0–20%>), 
popyt niestabilny (zmienność w przedziale (20–50%>).  
 

 
 

Gdzie: MaxProdZas – maksymalne zdolności produkcyjne, CyklProd – cykl produkcyjny, 
PlanZamKlient – plan w oparciu o zamówienia klienta, CyklKOOp – cykl kooperacji (obej-
mujący proces produkcyjny i kompletację zamówienia), CyklTransp – cykl transportowy, 
TransportKoop – proces transportowy pomiędzy magazynem wyrobów gotowych podwyko-
nawcy, magazynem wyrobów gotowych przedsiębiorstwa bazowego, MagProdDoKoop  
– Magazyn półproduktów przeznaczonych do wysyłki do podwykonawcy, 

MagWyrKoop – magazyn wyrobów gotowych podwykonawcy, MatWyrGotIntegr – maga-
zyn wyrobów gotowych przedsiębiorstwa bazowego, MaxKoopZas – maksymalne dostępne 
dla przedsiębiorstwa bazowego zdolności produkcyjne podwykonawcy 

 
 
 

Rys. 1. Model podwykonawstwa dla motywu pozyskania komplementarnych zasobów  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Wyniki eksperymentu dla podwykonawstwa w oparciu o relacje nieformalne 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Rys. 3.  Wyniki eksperymentu dla podwykonawstwa w oparciu o relacje formalne (umowa 
kooperacyjna) 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Przebieg eksperymentów (rysunek 2 i 3) wskazuje, że przy ograniczonych 
wahaniach popytu (do 20%) zarówno przy umowie formalnej, jak i nieformalnej 
dotyczącej zasobów komplementarnych pierwsza faza współpracy, wymagająca 
skoordynowania procesów, wykazuje pogorszenie niezawodności zrealizowanych 
zamówień. W obydwu przypadkach w miarę upływu czasu kompletnie zrealizowa-
ne zamówienia wzrastają, stabilizując się w przypadku umowy formalnej na pozio-
mie 90%, natomiast w przypadku umowy nieformalnej na poziomie 80%. Przy 
założeniach przyjętych w badaniach kooperacja formalna przynosi zawsze większe 
korzyści niż współpraca nieformalna. Posiadanie umowy kooperacyjnej zapewnia 
równomierne obciążenie zasobów integratora. W badaniach nie uwzględniono jed-
nakże kosztów związanych z zamrożeniem zdolności produkcyjnych u kooperanta. 
W przypadku popytu niestabilnego utracona sprzedaż dla współpracy nieformalnej 
jest wyższa niż współpracy w oparciu o umowę kooperacyjną. Jest to wynik zmien-
nej dostępności zasobów kooperanta, z którym nie zawarto umowy kooperacyjnej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Obsługa części segmentów odbiorców wyrobów hutniczych wymaga różni-
cowania produktu pod specyficzne potrzeby odbiorców. Produkty hutnicze, zgodnie 
ze strategią opóźnionej dyferencjacji, różnicowane także na etapie dystrybucji. 
Węzły sieci obrotu wyrobami hutniczymi rozbudowywane są w oparciu o kryterium 
elastyczności łańcuch dostaw. Motyw nawiązywania współpracy w celu podwyko-
nawstwa części operacji produkcyjnych dotyczy zwłaszcza zapotrzebowania na 
komplementarne zasoby produkcyjne. Relacje z podwykonawcami mogą być bu-
dowane w oparciu o umowy kooperacyjne bądź też nieformalnie.  
 Badania wykazały, że współpraca formalna, która stanowi w sektorze dystry-
bucji wyrobów hutniczych niecałe 40% budowanych relacji, jest korzystna, zarów-
no w sytuacji niewielkiej zmienności popytu, jak i popytu niestabilnego. Luźne 
relacje pomiędzy elementami systemu (współpraca nieformalna) przynoszą większe 
korzyści, w przypadku gdy przedsiębiorstwa stają przed nieprzewidywanymi sytu-
acjami, w tym przed dużą zmiennością popytu. Złożoność systemów logistycznych 
w sieciach współpracujących przedsiębiorstw pozwala na kombinację tych dwóch 
sposobów kształtowania więzi, co z jednej strony pozwala na zachowanie stabilno-
ści i względnej równowagi w wąskim obszarze organizacji połączonych silnymi 
więziami (współpracą kooperacyjną), a z drugiej zaś na szerokie możliwości ela-
stycznego reagowania dzięki luźnemu kojarzeniu organizacji dla realizacji zadań 
trudno prognozowanych lub wynikających z wychwytywania okazji rynkowych.  
 
 
  



Marzena Kramarz 422 

Literatura 
 
1. Bertrand J.W.M., Sridharan V., A study of simple rules for subcontracting in 

make-to-order manufacturing, European Journal of Operational Research 2001, 
No. 128. 

2. Carvalho T., Powell W., A multiplier adjustment method for dynamic resource 
allocation problems, „Transportation Science” 2000, No. 34/2. 

3. Chen Z.L, Li Ch.L., Scheduling with subcontracting options, IIETransactions 
2008, 40. 

4. Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010. 
5. Kanter R.M., Collobrative Advantage, The Art of Alliances, „Harvard Business 

Review” 1994, Vol. 72, No. 4. 
6. Kramarz M., Kramarz W., Wskaźnik logistycznej obsługi klienta jako miernik 

sprawności integratora sieci dystrybucji, w: Nowoczesność przemysłu i usług, red. 
J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011. 

7. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, Katowice 2009. 

8. Shapiro J.F., Modelling the Supply Chain, Duxbury 2001. 
9. Surana A., Kumara S., Greaves M., Raghavan U., Supply chain network, A com-

plex adaptive systems perspective, „International Journal of Production Research” 
2005, Vol. 43. 

10. Szymczak M., Partnerstwo logistyczne w układach kooperacyjnych, „Gospodarka 
Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 9. 

11. Tan B., Gershwin S.B., Production and subcontracting strategies for manufactur-
ers with limited capacity and volatile demand, Annals of Operations Research 
2004, 125. 

 
 
  



Modelowanie i symulacja kooperacji w sieciach produkcyjno-logistycznych 423

THE MODELLING AND THE SIMULATION OF COOPERATION  
IN PRODUCTION/LOGISTIC NETWORKS 

 
 

Summary 
 
 In the article they considered shaping network relations for the motive for acquir-
ing resources of partners for the purposes of the timely and complete order processing. 
They showed that the type of the relation indeed influenced the availability of the store 
of the partner. Types of the relation between partners online were assessed from a per-
spective of the number of lost orders. Distribution networks were characterized includ-
ing the postponed production. Simulation modeling was conducted based on the model 
of dynamics of systems.  
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Wprowadzenie 
 
 Złożoność produktów, indywidualizacja i wielowariantowość stanowią istotne 
problemy współczesnych systemów produkcyjno-logistycznych. Ponadto wahania 
popytu i niepewność otoczenia mikro i makro utrudniają projektowanie procesów 
biznesowych i realizację głównego celu logistycznego, jakim jest skuteczne reali-
zowanie zamówień klientów. Przez skuteczne realizowanie procesów logistycznych 
rozumie się terminowe, pewne, kompletne i elastyczne dostarczenie produktu do 
klienta.  
 Projektowanie sieci na poszczególnych poziomach łańcucha dostaw (zaopa-
trzenie, produkcja i dystrybucja) jest wyzwaniem strategicznym, a także ma swoje 
konsekwencja w zarządzaniu operacyjnym, w tym w sterowaniu przepływami ma-
teriałowymi.  

W artykule rozważono możliwości wykorzystania technik symulacyjnych dla 
modelowania procesów w sieciach współpracujących przedsiębiorstw. W rozdziale 
1 szczególną uwagę zwrócono na dynamikę systemów zarządzania oraz modelowa-
nie zdarzeń i procesów oraz wskazano zastosowanie technik symulacyjnych w ob-
szarze strategicznej konfiguracji sieci dystrybucji. Rozdział 2 jest próbą konceptu-
alizacji modelu symulacyjnego dla potrzeb modelowania przepływów materiało-
wych i informacyjnych w sieci logistyczno-produkcyjnej. Badania prezentowane  
w artykule prowadzone są w ramach projektu badawczego własnego System infor-
matyczny wspomagający sterowanie przepływami materiałowymi w sieci na przy-
kładzie wyrobów hutniczych. 
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1.  Dynamika Systemów Zarządzania w modelowaniu symulacyjnym koope-
racji w sieciach produkcyjno-logistycznych 

 
 W problematyce zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) modelowanie symula-
cyjne dotyczy zwłaszcza modelowania poziomu zapasów, rozmieszczenia węzło-
wych obiektów sieci (magazynów i zakładów produkcyjnych) w celu optymalnego 
pokrycia rynku i symulacji kosztów transportowych w zależności od konfiguracji 
sieci dostaw. Stąd też wykorzystywane są różne techniki modelowania symulacyj-
nego. Trzy najbardziej popularne klasy to: Dynamika Systemów Zarządzania, 
Agent Base Modelling oraz symulacja zdarzeń dyskretnych (Discret Events). 
W niektórych publikacjach autorzy łączą różne modele dla uzyskania bardziej 
kompleksowego efektu. Rabelo et al. (2008) zaproponowali metodykę pozwalającą 
identyfikować przyczyny, które stymulują zachowanie się systemu inne niż przewi-
dywane, łącząc na poszczególnych etapach analizy różne techniki symulacyjne. 
Autorzy opracowali kilka wariantów decyzyjnych, które eliminują lub stymulują 
pewne zachowania wynikające z zakłóceń w systemie. Analizowali zachowanie 
łańcucha dostaw w następujących fazach: zastosowanie dynamiki systemów, anali-
za, identyfikacja i kategoryzacja czynników zmian, badanie zmienności parametrów 
systemów dla różnych stanów, identyfikacja potencjalnych możliwości modyfikacji 
w układzie łańcucha dostaw w odniesieniu do redukowania lub stymulowania nie-
stabilnych zachowań. Uwzględniając wyniki badań Rabelo et al. (2008), w artykule 
podkreślono dwa problemy decyzyjne: pierwszy występujący na poziomie strate-
gicznym, związanym z projektowaniem systemu logistyczno-produkcyjnego dla 
potrzeb realizacji zadań odroczonej produkcji, a drugi na poziomie operacyjnym, 
związanym z problemem reakcji na zakłócenia pojawiające się na etapie konfigura-
cji dostępnych w sieci zasobów dla potrzeb realizacji zleceń. 
 Warianty decyzji zasobowych (strategicznych) związanych z inwestycjami  
w infrastrukturę logistyczno-produkcyjną w literaturze rozważane są między inny-
mi poprzez włączenie sieciowej bazy zasobów (wspólnota zasobów)1. Van Mie-
ghem (2008) badał możliwości przenoszenia i kombinacji zasobów dla lepszej od-
powiedzi na niepewne wydarzenia, włączając w warianty decyzyjne kooperację  
w sieci w celu pozyskania wyspecjalizowanych zasobów partnerów i inwestycję we 
własne elastyczne zasoby. Można więc zauważyć, że warianty decyzyjne analizo-
wane przez Van Mieghema (2008) są zbieżne z przedstawianymi wariantami w tym 
rozdziale. W modelu zaprezentowanym w tym rozdziale nie uwzględniono jednak-
że elastyczności zasobów, skoncentrowano się natomiast na wahaniach popytu jako 
istotnym motywie budowania relacji sieciowych, a także uwzględniono dwie formy 
kooperacji (w oparciu o umowę kooperacyjną i współpracę nieformalną), stąd też 

                                                 
1  R. Van Mieghem, Newsvendor networks: Inventory Management  and Capacity Invest-

ment with Discretionary Activities 2008. 



Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz 426 

metodyka badań zaproponowana do analizy konfiguracji takiego złożonego syste-
mu jest odmienna niż w pracy Van Mieghema (2008). 
 Dobierając technikę symulacji dla tak zdefiniowanego problemu badawczego 
(dobór formy relacji dla potrzeb pozyskania zasobu substytucyjnego w celu ograni-
czenia utraconej sprzedaży w warunkach popytu stabilnego oraz znacznych wahań 
popytu), szczególną uwagę zwrócono na Dynamikę Systemów Zarządzania.  
 W modelowaniu symulacyjnym zaprezentowanym w tym rozdziale skoncen-
trowano się na pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwo bazowe zasobów (dystrybutor 
wyrobów hutniczych realizujący zadania odroczonej produkcji) substytucyjnych 
względem tego zasobu, który cechuje się zdolnościami produkcyjnymi niewystar-
czającymi do pełnego zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez klientów. Zasób ten 
pozyskiwany jest poprzez kooperację. Analizowano dwie najbardziej popularne 
formy nawiązywania współpracy w tej branży: współpracę formalną w oparciu  
o umowy kooperacyjne oraz współpracę nieformalną. Uwzględniono zależność 
pomiędzy typem relacji a dostępnością zasobu partnera. W zależności od wielkości 
spływających zamówień, uwzględniając limit zasobu będącego w posiadaniu przed-
siębiorstwa bazowego oraz stan magazynu wyrobów gotowych, uruchamiana jest 
kooperacja. Celem zasadniczym jest pełne zrealizowanie wpływających do przed-
siębiorstwa zamówień w wyznaczonym standardzie czasowym, nieprzekraczającym 
3 tygodni. Tym samym dąży się do redukcji utraconej sprzedaży.  
 Proces realizacji zamówień z uwzględnieniem zasobu kooperanta zostaje uru-
chomiony po wpłynięciu zamówień przekraczających stan magazynowy i zdolności 
zasobowe przedsiębiorstwa. W zależności od typu współpracy zamówienie u ko-
operanta przebiega albo zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie kooperacyjnej 
(dostępność zasobowa na poziomie 30 ton), albo w przypadku współpracy niefor-
malnej – zgodnie z aktualnie dostępnymi mocami wytwórczymi (dostępność zaso-
bowa jest zmienną losową). W obydwu przypadkach zamówienie wysyłane jest do 
magazynu integratora po wcześniejszej kompletacji. W przypadku umowy koopera-
cyjnej ustalono minimalną partię dostaw na poziomie 30 ton. Kooperacja niefor-
malna pozwala na uruchomienie dostawy od 10 ton.  
 Modelowanie symulacyjne przeprowadzono w programie Vensim (rysunek 1). 
W eksperymencie badano wpływ wahań popytu na ilość realizowanych terminowo 
zamówień. Wartości, które wzięto pod uwagę przy eksperymentach, ustalono na 
podstawie badań ankietowych zrealizowanych w 2010 roku w sektorze dystrybucji 
wyrobów hutniczych w Polsce oraz statystycznych danych branżowych. W mode-
lowaniu uwzględniono dwa spośród trzech stanów zmienności popytu według regu-
ły Pareto: popyt stabilny (zmienność w przedziale <0–20%>), popyt niestabilny 
(zmienność w przedziale (20–50%>). Nie uwzględniono trzeciego stanu zmienności 
– popyt całkowicie niestabilny o wahaniach przekraczających 50%, gdyż takich 
stanów systemu nie odnotowano w danych rzeczywistych. Przyjęto, że granicznymi 
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wartościami wykorzystania zasobów, które stanowią motyw nawiązania kooperacji, 
jest przynajmniej 80-procentowe wykorzystanie zasobów. 
 Przebieg eksperymentów wykazał, że wraz ze zmiennością popytu wzrasta 
znaczenie współpracy w zakresie zasobów substytucyjnych. Przy założeniach przy-
jętych w badaniach kooperacja formalna przynosi zawsze większe korzyści niż 
współpraca nieformalna. Posiadanie umowy kooperacyjnej zapewnia równomierne 
obciążenie zasobów integratora. W przypadku popytu niestabilnego utracona sprze-
daż dla współpracy nieformalnej jest wyższa niż współpracy w oparciu o umowę 
kooperacyjną. Jest to spowodowane zmienną dostępnością zasobów kooperanta,  
z którym nie zawarto umowy kooperacyjnej. W związku z tym w opracowaniu 
koncepcji modelu kooperacji (rozdział 4) dla potrzeb analizy zakłóceń w przepły-
wach materiałowych uwzględniono wyłącznie współpracę formalną.  
 

 
Gdzie: OdroczProdukcja – odroczona produkcja, MagWyrGotIntegr – magazyn wyrobów 
gotowych integratora, Brak Sprzedaz – utracona sprzedaż, MaxProdZas – maksymalne zdol-
ności produkcyjne zasobu integratora, CyklProd – cykl produkcyjny, CyklDost – cykl reali-
zacji zamówienia, PlanZamKlient – plan zamówień klientów, CyklKoop – cykl produkcyjny 
kooperatora, TransportKoop – cykl transportowy integrator – kooperator, MaxKoopZas  
– maksymalne zdolności produkcyjne kooperatora, MagWyrKoop – magazyn wyrobów 
gotowych kooperatora 

Rys. 1. Model współpracy integrator – kooperant  

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Vensim. 
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2.  Konceptualizacja modelu symulacji sterowania przepływami materiałowy-
mi w sieci 

 
 Sterowanie przepływami materiałowymi w sieci logistyczno-produkcyjnej 
wymaga opracowania sposobu reakcji organizacji na zakłócenia pojawiające się  
w trakcie przebiegu procesu realizacji zleceń i podwykonawstwa. Analiza zakłóceń 
w przepływach materiałowych w sieci współpracujących przedsiębiorstw wymagać 
będzie identyfikacji czynników determinujących przebieg procesu realizacji zamó-
wienia. Ogólny schemat procesów realizacji zamówienia w systemie produkcyjno- 
logistycznym przedstawiono na rysunku 2.  
 

 
 

Rys. 2.  Ogólny schemat układu sterowania przepływem materiałowym w systemie produk-
cyjno-logistycznym 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Plan stanowi normę układu sterowania zawierającą wykaz asortymentu, wiel-
kość zlecaną i oczekiwaną produkcji, termin wykonania oraz parametry technolo-
giczne, kontrolne i sterujące, do których zalicza się między innymi: wielkość partii, 
cykl produkcyjny oraz wielkość zapasów w toku. Pomiar parametrów obrazujących 
realizację procesu produkcji jest podstawą decyzji koordynujących przepływy ma-
teriałowe. Likwidacja odchyleń może być realizowana poprzez dyspozycje stanowi-
skowe, materiałowe lub parametry techniczne operacji bez zmiany wielkości pla-
nowanych. Innym wariantem działań regulującym przepływ i zmierzającym do 
wyrównania wielkości oczekiwanej z uzyskiwaną jest korekta przyjętych norm. 
Korygowanie warunków realizacji procesu produkcji jest najradykalniejszym dzia-
łaniem zmierzającym do zmiany algorytmu operacyjnego planowania produkcji.  
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 Zakłócenia w złożonym systemie produkcyjno-logistycznym (sieci) identyfi-
kowane są zarówno na wejściu do systemu, w przepływach materiałowych w sys-
temie, jak i na wyjściu z systemu. W literaturze logistycznej zakłócenia w przepły-
wach dyskutowane są niezwykle rzadko. Najwięcej dyskusji w tym obszarze odnosi 
się do definiowania ryzyka w procesach logistycznych. Tang (2006) rozważa Za-
rządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw (SCRM) jako zbiór wszystkich rodzajów 
zdarzeń, które mogą wywołać nieplanowane zmiany w systemie począwszy od 
czynników operacyjnych wewnątrzorganizacyjnych, a skończywszy na czynnikach 
losowych, takich jak katastrofy, terroryzm itd. Podobnie inni autorzy specjalizujący 
się w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw jako źródła ryzyka przyjmują sze-
roką bazę potencjalnych zakłóceń, zwracając jednakże uwagę, że nie wszystkie 
takie zdarzenia wymagają nadzwyczajnego zaangażowania zasobów przedsiębior-
stwa. W miarę wzrostu zainteresowania rożnymi formami współpracy w sieciach  
i w łańcuchach dostaw pojawiają się badania wskazujące relacje międzyorganiza-
cyjne jako jedno ze źródeł powstawania zakłóceń powodujących odchylenia w pro-
cesach logistycznych i produkcyjnych2. Ze względu na złożoność procesów pro-
dukcyjnych realizowanych w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami prowadzenie 
badań na rzeczywistym systemie produkcyjnym jest niezwykle trudne, czasochłon-
ne i kosztowne. Modele symulacyjne umożliwiają natomiast prowadzenie analizy 
procesu poprzez poddawanie go nowym warunkom. Szczególnie w przypadku zło-
żonych elastycznych systemów produkcyjnych modyfikacje wyposażenia technolo-
gicznego i projektowanie algorytmów sterowania wygodniej jest przeprowadzić na 
podstawie modeli symulacyjnych3. 
 Problem analizy zakłóceń jest wieloetapowy i obejmuje identyfikację: miejsca 
pojawiania się czynnika zakłócającego, elementu, który jest źródłem zakłóceń, 
zakłócenia (trudność w funkcjonowaniu procesu), odchyleń (jako skutków zakłó-
ceń), strat (związanych z pojawianiem się odchylenia). Czynniki zakłócające to 
wszelkie nieoczekiwane zdarzenia mające destrukcyjny wpływ na system, wywołu-
jące zmianę stanu systemu w kierunkach dalekich od stanu równowagi lub celu 
działalności. Źródła zakłóceń podzielono na kategorie czynników endogenicznych 
związanych z charakterystyką zamówienia, charakterystyką przedsiębiorstwa ba-
zowego i charakterystyką partnera oraz czynniki egzogeniczne związane z otocze-
niem procesu realizacji zamówień (tabela 1).  
 

                                                 
2  S. Min, A. Roath, P. Daugherty, S. Genchev, H. Chen, A. Arndt, Richey R. Richey, 

Supply Chain Colaboration, What’s happening?, „The International Journal of Logistics Man-
agement” 2005, Vol. 16 (2). 

3  R. Zdanowicz, Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwa-
rzania, „Pomiary Automatyka i Robotyka” 2006, nr 1. 
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Tabela 1 
 

Podsumowanie zakłóceń w procesie produkcyjno-logistycznym 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Dla tak zdefiniowanego problemu sterowania przepływami, uwzględniając 
kooperujące podmioty oraz zidentyfikowane źródła zakłóceń, opracowano wstępne 
założenia modelu symulacyjnego pozwalającego śledzić wpływ różnych konfigura-
cji zakłóceń na rzeczywiste przebiegi procesów materiałowych. Jako narzędzie 
adekwatne do zdefiniowanego problemu wybrano modelowanie zdarzeń i procesów 
w sieci z wykorzystaniem oprogramowania ARENA. Kryteria, które brane były pod 
uwagę przy doborze oprogramowania, to stosunek ceny do zakresu możliwości 
budowy modeli symulacyjnych (w tym obejmujących: graficzne budowanie mode-
lu, programowe budowanie modelu, nieograniczoną wielkość modelu, język pro-
gramowania, planowanie procesu produkcyjnego, planowanie dostaw, zautomaty-
zowaną optymalizację modelu, kreatory tworzenia modelu i symulacji, interaktyw-
ne poszukiwanie błędów, planowanie eksperymentu oraz rozszerzających modelo-
wanie procesów produkcyjnych o: zaopatrzenie, bezpieczeństwo produkcji, gospo-
darkę materiałową, dystrybucję). 
 Wyniki modelowania przepływów materiałowych w systemie produkcyjnym  
z wykorzystaniem technik symulacji zdarzeń i procesów, w tym także z wykorzy-
staniem oprogramowania Arena, są dyskutowane w literaturze od wielu lat. Publi-
kacje wskazują na dotychczasowy zakres modelowania i symulacji procesów pro-
dukcyjnych i potwierdzają skuteczność tej techniki w modelowaniu procesów pro-
dukcyjnych przedsiębiorstwa. Problem sformułowany w konsekwencji rozważania 
na poziomie operacyjnym przepływów w sieci współpracujących przedsiębiorstw, 
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w tym kooperujących w zakresie podwykonawstwa wybranych operacji produkcyj-
nych, rozszerza dotychczasowe modele sterowania, włączając w system logistycz-
no-produkcyjny kooperujące z przedsiębiorstwem bazowym organizacje. Tak zło-
żony system, w którym elementami jest kilka organizacji, wymaga uwzględnienia 
dostępności zasobów poszczególnych elementów tego systemu, wpływu typu relacji 
na dostępność zasobów i pojawiające się zakłócenia pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemu (organizacjami kooperującymi w sieci). Ponadto jako źródła 
endogeniczne zakłóceń w systemie wytypowano zarówno procesy produkcyjne, jak 
i logistyczne, a także przepływy informacyjne. Na wytypowane źródła endogenicz-
ne zakłóceń wpływ mają zmienne egzogeniczne, takie jak: kongestie, PKB, stopy 
procentowe, inflacja, kursy walutowe, katastrofy, warunki atmosferyczne i inne. 
Wstępne badania wpływu tych zmiennych na kształtowane relacje w sieci przepro-
wadzono na etapie konfiguracji sieci na poziomie strategicznym. Szczegółowy 
wpływ tych elementów na zmienne endogeniczne, a także analiza korelacji pomię-
dzy zmiennymi endogenicznymi, egzogenicznymi a pojawiającymi się zakłócenia-
mi w sieci produkcyjno-logistycznej przeprowadzona zostanie w kolejnym etapie 
badań.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaproponowana metodyka analizy konfiguracji sieci współpracujących przed-
siębiorstw dystrybucyjnych realizujących zadania odroczonej produkcji uwzględnia 
problemy logistyczno-produkcyjne dotykające zarządzania operacyjnego oraz stra-
tegicznego. Wskazane techniki symulacyjne dobrano adekwatnie do postawionych 
problemów decyzyjnych. Poziom strategiczny wskazuje na ogólną konfigurację 
systemu przy uwzględnieniu wahań popytu, natomiast poziom operacyjny dotyczy 
sterowania przepływami w już zaprojektowanej strukturze. W pierwszym przypad-
ku, uwzględniając poziom uogólnienia, a także konieczność śledzenia wpływu 
sprzężeń zwrotnych na wyjście systemu (skuteczność integratora, która w założeniu 
ma zmierzać do ograniczenia utraconej sprzedaży), były przesłanką do wyboru 
techniki symulacji – Dynamika Systemów Zarządzania. Sformułowanie problemu 
na poziomie zarządzania operacyjnego wymagało doboru techniki umożliwiającej 
szczegółowe badania procesu i zdarzeń. Koncepcja modelu symulacyjnego proce-
sów w sieci współpracujących przedsiębiorstw uwzględnia zakłócenia identyfiko-
wane wokół czynników endogenicznych i egzogenicznych. Model sterowania 
uwzględnia także siłę zakłócenia według oceny wpływu na system (reakcja na po-
ziomie dostępnych buforów, reakcja na poziomie buforów nadzwyczajnych, reakcja 
na poziomie zmiany konfiguracji struktury systemu). Proponowana metodyka bę-
dzie rozwijana i uściślana poprzez eksperymenty prowadzone w ramach projektu 
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badawczego własnego dla przypadków sieci dystrybucji z odroczoną produkcją  
w sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych.  
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SIMULATION TECHNIQUES IN THE MODELLING OF BUSINESS 
PROCESSES IN LOGISTIC/PRODUCTION NETWORKS 

 
 

Summary 
 
 The article considers possibilities of using simulation techniques for modelling 
processes in networks of cooperating enterprises. The proposed methodology of analys-
ing the network configuration of cooperating distribution enterprises which complete 
postponed production tasks takes into account logistics and production problems affect-
ing the operations management and strategic management. Simulation techniques indi-
cated in the article were selected adequately to the posed decision problems. 
 

Translated by Marzena Kramarz 
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SYSTEM DO MODELOWANIA EKONOMICZNYCH ASPEKTÓW PRZEPISÓW 
RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Intensywny rozwój motoryzacji i wzrastające natężenie ruchu drogowego 
zmuszają do ulepszania istniejących oraz szukania nowych rozwiązań dotyczących 
poprawy organizacji ruchu drogowego. Cenionym rozwiązaniem poprawiającym  
w znacznym stopniu przepustowość ruchu jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, 
popularnie zwane rondem. Składa się ono z placu w kształcie koła lub w kształcie 
zbliżonym do koła, okolonego drogą jednokierunkową, do której dochodzą promie-
niście drogi. Swoją konstrukcją ogranicza prędkość jazdy oraz zapewnia kierują-
cym lepszą widoczność, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Według 
danych statystycznych na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym występuje 5 razy 
mniej wypadków niż na innych skrzyżowaniach, a liczba ofiar śmiertelnych zmniej-
sza się o ponad 95%. 
 Jednakże zaobserwować można, iż skrzyżowanie o ruchu okrężnym sprawia 
uczestnikom ruchu wiele trudności. Powodem występowania takich sytuacji jest 
brak jasnych regulacji prawnych określających zasady poruszania się na rondach. 
Niejednoznaczność przepisów powoduje, że instruktorzy szkół nauki jazdy uczą 
kursantów w odmienny sposób, co w dalszej konsekwencji powoduje różne zacho-
wania kierowców na tego typu skrzyżowaniach.  
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu regulacji prawnych na 
ekonomiczne aspekty przeciętnego użytkownika pojazdu. Aby to osiągnąć, autor 
opracował program do symulacji okrężnego ruchu drogowego i wykonał badania 
dotyczące czasu przebywania na rondzie w zależności od zastosowanych przepi-
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sów1. Zwiększony czas przebywania na rondzie jest jednym z wielu czynników 
powodujących niezadowolenie uczestników ruchu (w kontekście zwiększonego 
zużycia paliwa, a co za tym idzie, większych wydatków). W skali pojedynczego 
pojazdu i pojedynczej sytuacji być może nie ma to większego znaczenia, ale należa-
łoby poczynić obliczenia dla mieszkańców dzielnicy, miasta czy całego kraju. 
 
 
1. Określenie przedmiotu badań 
 
 Przedmiotem badań jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym znajdujące się  
w Szczecinie u zbiegu ulicy ks. Piotra Skargi, alei Wyzwolenia, ulic Stanisława 
Staszica oraz ks. Hugona Kołłątaja. 
 

 
 
Rys. 1.  Plan sytuacyjny badanego obszaru (z zaznaczoną numeracją dróg wykorzy-

stywaną w dalszej części niniejszego artykułu).  
Źródło: program nawigacyjny Automapa. 
 
 Skrzyżowanie posiada dwa pasy ruchu i skupia pięć dróg dojazdowych  
w następującej konfiguracji (numeracja zgodna z rysunkiem 1),  

                                                 
1  Ustawą regulującą przepisy poruszania się w ruchu drogowym jest ustawa Prawo o ruchu 

drogowym (DzU 05.108.908) wprowadzona 20 czerwca 1997 roku i potocznie zwana „kodeksem 
drogowym”. 
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 jeden pas zjazdowy i dwa pasy wjazdowe,  
 dwa pasy zjazdowe i dwa pasy wjazdowe,  
 dwa pasy zjazdowe i dwa pasy wjazdowe,  
 jeden pas zjazdowy i dwa pasy wjazdowe,  
 jeden pas zjazdowy i dwa pasy wjazdowe. 

 
 
2. Krótkie przedstawienie opracowanego systemu 
 
 Opracowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie symulacji ruchu na 
skrzyżowani o ruchu okrężnym. Użytkownik ma możliwość określenia parametrów 
ronda, a także zasad na nim panujących. Program podzielony jest na dwie części:  
nawigacyjną oraz wizualną. System posiada wiele opcji i parametrów, których 
ustawienie ma wpływ na przebieg symulacji. Wynik symulacji zapisywany jest do 
pliku tekstowego, a zawarte są w nim dane (np. czas trwania symulacji, liczba sa-
mochodów na rondzie, liczba pojazdów, które w momencie zakończenia symulacji 
znajdowały się na rondzie, i wiele innych) można, w dalszej kolejności, wykorzy-
stać do analizy ruchu, wyznaczenia trendów itd. Więcej na temat aplikacji można 
przeczytać w artykule The Effectiveness of Lane Selection in Roundabout2. 
 
 
3.  Określenie wybranych parametrów opracowanego systemu umożliwiają-

cych badanie czasu pobytu pojazdów na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 
 
 Opracowany system umożliwia określenie (wagowo) udziału kierowców 
wjeżdżających danym wlotem na rondo względem wszystkich wlotów. Możliwe 
także jest określenie dla każdego z wlotów liczby pojazdów (wagowo) zmierzają-
cych do konkretnego wylotu. Dzięki temu możliwe jest symulowanie rzeczywistego 
poruszania się pojazdów na rondzie. W programie dostępna jest opcja „Procent 
samochodów wjeżdżających na rondo na zewnętrzny pas”, która określa procento-
wy udział aut, które bez względu na docelowy zjazd poruszają się po zewnętrznym 
pasie ronda. Zmiana tego parametru wykaże, przy jakiej wartości czas pobytu na 
rondzie będzie najdłuższy. Wartość 0% (symulacja 1, tabela 3) określa, że wszyst-
kie auta poruszają się według następujących zasad: 

 jeżeli kierujący pojazdem ma zamiar opuścić rondo pierwszym, najbliż-
szym wylotem, to musi zająć zewnętrzny pas, wjeżdżając na rondo; 

 jeżeli kierujący pojazdem ma zamiar opuścić je innym niż najbliższym wy-
lotem, to powinien zająć wewnętrzny pas, wjeżdżając na rondo. Zbliżając 

                                                 
2  K. Małecki, J. Wątróbski, The Effectiveness of Lane Selection in Roundabout, Metody 
Informatyki Stosowanej 2009, nr 3. 
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się do właściwego wylotu powinien tuż po minięciu ostatniego wylotu po-
przedzającego wylot docelowy zmienić pas na zewnętrzny (oczywiście 
manewr ten powinien być zasygnalizowany). 

 Natomiast wartość ustawiona na 100% (symulacja 2, tabela 4) oznacza, że 
wszyscy uczestnicy ruchu poruszają się zewnętrznym pasem bez względu na zjazd, 
którym zamierzają opuścić skrzyżowanie. 
 Kolejna opcja, „Prawy pas ronda dla zjeżdżających w najbliższy wylot”, okre-
śla zewnętrzny pas ronda jako służący tylko i wyłącznie do zjazdu w najbliższy 
wylot. Dzięki zastosowaniu tej opcji pojazdy znajdujące się na środkowym pasie 
ronda mają możliwość bezpośredniego zjazdu z niego. Zastosowanie tej opcji 
uniemożliwia określenie wartości dla opcji „Procent samochodów wjeżdżających 
na rondo na zewnętrzny pas”, ponieważ prawy pas będą zajmować tylko pojazdy 
zjeżdżające najbliższym wylotem. 
 
 
4. Badania eksperymentalne  
 
 Obie symulacje uwzględniające wyżej omówione zasady zostały przeprowa-
dzone celem pozyskania materiału do porównania, a wyniki przedstawione w pre-
zentowanych tabelach i na rysunkach. 
 Ilościowy aspekt symulacji (liczba pojazdów wjeżdżających i zjeżdżających 
na skrzyżowanie z poszczególnych ulic) prezentują tabele 1 i 2. 
 

Tabela 1  
 

Liczba pojazdów wjeżdżających z poszczególnych kierunków 
 

Nr wjazdu Pojazdy wjeżdżające Waga (%) 

1 160 12,62 

2 220 17,35 

3 392 30,91 

4 208 16,40 

5 288 22,71 

suma 1268 100,00 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2  
 

Liczba pojazdów zjeżdżających w poszczególne kierunki 
 

Nr zjazdu Pojazdy zjeżdżające Waga (%) 

1 288 22,71 

2 188 14,83 

3 244 19,24 

4 216 17,03 

5 332 26,18 

suma 1268 100,00 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
 
Rys. 2.  Stosunek samochodów wjeżdżających do samochodów zjeżdżających na poszcze-

gólnych zjazdach  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.  Charakterystyka zajmowania możliwych pasów wjazdowych na poszczególnych 
wlotach  

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Otrzymane wyniki dowodzą, iż zmiana zasad regulujących poruszanie się na 
rondzie ma znaczący wpływ na średni czas pobytu pojazdu na takim skrzyżowaniu. 
W dalszej konsekwencji ma to wpływ np. na wydatki poniesione na paliwo, co przy 
stale rosnącej cenie jest znaczącym elementem kosztowym wśród wydatków mie-
sięcznych każdego użytkownika pojazdu.  
 Analizując szczegółowo drugą symulację, można zauważyć, że samochody, 
wjeżdżając na skrzyżowanie, ustawiały się głównie na lewym pasie wjazdowym. 
Wynikiem czego pojazdy mające zamiar skręcić w najbliższy wyjazd mogły szybko 
opuścić skrzyżowanie, nie czekając w kolejce wraz z pozostałymi pojazdami. Co 
prawda samochody, które zmierzały do wyjazdów położonych dalej niż pierwszy 
możliwy, czekały w (stosunkowo) dłuższej kolejce, jednak kolejka ta przemieszcza-
ła się w dość szybkim tempie. W rezultacie średni czas oczekiwania był krótszy  
w stosunku do średniego czasu uzyskanego w symulacji pierwszej. 
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Tabela 3 
 

Czas pobytu pojazdu na rondzie podczas pierwszej symulacji 
 

Konfiguracja Min. Maks. Średni 

Z wlotu 1 do wlotu 1 34,434 161,611 65,087 

Z wlotu 1 do wlotu 2 29,243 148,164 61,686 

Z wlotu 1 do wlotu 3 26,150 139,842 63,882 

Z wlotu 1 do wlotu 4 22,994 164,833 54,817 

Z wlotu 1 do wlotu 5 22,100 82,330 46,803 

Z wlotu 2 do wlotu 1 30,243 517,091 211,289 

Z wlotu 2 do wlotu 2 50,803 515,224 205,658 

Z wlotu 2 do wlotu 3 28,050 544,592 208,444 

Z wlotu 2 do wlotu 4 30,550 547,266 254,297 

Z wlotu 2 do wlotu 5 40,090 572,089 198,759 

Z wlotu 3 do wlotu 1 30,500 444,441 213,829 

Z wlotu 3 do wlotu 2 41,799 459,831 212,818 

Z wlotu 3 do wlotu 3 40,250 470,629 200,175 

Z wlotu 3 do wlotu 4 31,100 408,232 196,678 

Z wlotu 3 do wlotu 5 32,702 442,671 209,102 

Z wlotu 4 do wlotu 1 28,328 153,612 72,641 

Z wlotu 4 do wlotu 2 24,524 187,554 69,633 

Z wlotu 4 do wlotu 3 22,100 175,457 61,411 

Z wlotu 4 do wlotu 4 31,902 193,203 65,222 

Z wlotu 4 do wlotu 5 29,450 170,508 74,966 

Z wlotu 5 do wlotu 1 28,002 130,268 57,496 

Z wlotu 5 do wlotu 2 25,994 154,012 57,181 

Z wlotu 5 do wlotu 3 23,200 134,217 52,016 

Z wlotu 5 do wlotu 4 22,594 132,668 55,755 

Z wlotu 5 do wlotu 5 28,093 181,306 64,828 

Średni czas pobytu pojazdu na skrzyżowaniu: 144,9. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 
 

Czas pobytu pojazdu na rondzie podczas drugiej symulacji 
 

Konfiguracja Min. Maks. Średni 

Z wlotu 1 do wlotu 1 32,1 71,6 50,4 

Z wlotu 1 do wlotu 2 31,5 68,8 43,4 

Z wlotu 1 do wlotu 3 25,5 71,2 44,6 

Z wlotu 1 do wlotu 4 23,6 65,6 45,5 

Z wlotu 1 do wlotu 5 21,3 40,3 30,2 

Z wlotu 2 do wlotu 1 20,7 43,4 30,7 

Z wlotu 2 do wlotu 2 36,1 285,1 184,5 

Z wlotu 2 do wlotu 3 34,1 289,2 196,8 

Z wlotu 2 do wlotu 4 44,6 270,2 186,5 

Z wlotu 2 do wlotu 5 26,3 270,7 189,9 

Z wlotu 3 do wlotu 1 53,5 232,1 145,8 

Z wlotu 3 do wlotu 2 21,1 57,9 38,0 

Z wlotu 3 do wlotu 3 43,1 213,6 156,5 

Z wlotu 3 do wlotu 4 38,3 240,6 151,6 

Z wlotu 3 do wlotu 5 68,0 199,7 161,2 

Z wlotu 4 do wlotu 1 31,1 218,7 133,3 

Z wlotu 4 do wlotu 2 40,1 226,4 144,6 

Z wlotu 4 do wlotu 3 20,8 42,3 30,2 

Z wlotu 4 do wlotu 4 96,1 217,3 155,1 

Z wlotu 4 do wlotu 5 48,5 213,2 134,1 

Z wlotu 5 do wlotu 1 49,4 198,1 113,9 

Z wlotu 5 do wlotu 2 29,8 183,1 108,4 

Z wlotu 5 do wlotu 3 44,7 184,3 106,7 

Z wlotu 5 do wlotu 4 22,2 43,7 31,5 

Z wlotu 5 do wlotu 5 61,0 174,7 112,0 

Średni czas pobytu pojazdu na skrzyżowaniu: 109,02. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5 
 

Zestawienie średnich czasów pobytu pojazdu na skrzyżowaniu  
w poszczególnych symulacjach 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Artykuł porusza ważną i aktualną kwestię – modelowanie ruchu drogowego  
w aspekcie aktualnie obowiązujących aktów prawnych i ich wpływ na wydatki 
użytkowników pojazdów. Autor krótko opisał opracowaną aplikację do modelowa-
nia ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, przeprowadził badania dla wybrane-
go przypadku (jedno z rond w Szczecinie) oraz wykazał, że zmiana przepisów ru-
chu drogowego może przyczynić się do oszczędności czasowych i finansowych 
mieszkańców miast i użytkowników dróg. 
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Numer symulacji 
Średni czas pobytu pojazdu na 

skrzyżowaniu 
Różnica czasów w porównaniu 

z pierwszą symulacją 

1 144,9 ------------- 

2 109,02 35,88 
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MODELING SYSTEM FOR ECONOMIC ASPECTS  
OF ROAD RULES FOR THE ROUNDABOUT 

 
 

Summary 
 
 The purpose of this article is to present the legislatives’ impact on the economic 
aspects of the average vehicle’s user. To achieve this, the author developed a program 
to simulate traffic on the roundabout and performed research on the residence time at 
the roundabout, depending on the applied legislatives. Increased time spent on the 
roundabout is one of many factors causing dissatisfaction of traffic participants (in 
terms of increased fuel consumption and hence, higher costs). The scale of a single 
vehicle and a single case may not really matter but it would make the calculations for 
the residents of the district, town or around the country.  
 

Translated by Krzysztof Małecki 
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE  
W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Prowadząc obecnie jakąkolwiek formę aktywności, trudno nie zauważyć dale-
ko idących zmian zachodzących w otoczeniu. Stwierdzając ten fakt, mam na myśli 
fundamentalne przeistoczenia, które dokonały się w gospodarce oraz mentalności 
ludzkiej na przestrzeni ostatnich lat. Można wśród nich wyróżnić między innymi: 

 istniejące regulacje prawne (zarówno lokalne jak i międzynarodowe), 
 dostęp do zasobów naturalnych i ludzkich, 
 rozwój technologii (m.in. EDI, Internetu, RFID, GSM, GPS)1. 

 W następstwie ich wspólnego działania ekonomia oparta na materii i energii 
jest z powodzeniem zastępowana przez informację – jeden z paradygmatów cywili-
zacyjnych2. Ekonomia przemysłowa jest zastępowana przez ekonomię opartą na 
wiedzy. Ponadto bardzo dynamiczny rozwój technologii i technik związanych  
z szybką wymianą danych (takich jak: mikroelektronika, informatyka, mobilna 
łączność) czy też biotechnologią i bioniką powoduje, że w efekcie znajdujemy się  
w dobie kolejnej (trzeciej) rewolucji. Stan gospodarki (zarówno lokalnej, jak i glo-
balnej), w której nowoczesne technologie – jak również interakcje przez nie powo-
dowane – w sposób wyraźny determinują wszelkie przejawy ludzkiej działalności3. 

                                                 
1  W. Szymanowski, Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, 

Difin, Warszawa 2008, s. 18–22. 
2  K. Krzysztofek, M.S. Szczepańska, Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do 

informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 176. 
3  T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, s. 60–63. 
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Gospodarka charakteryzuje się trzema następującymi cechami: po pierwsze, jest 
ona globalna, po drugie, faworyzuje byty niematerialne – idee, informacje i ich 
powiązania, po trzecie, jest silnie wewnętrznie połączona4. Przejawem procesu 
globalizacji jest powszechne zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań elektronicz-
nych obserwowanych obecnie w każdym przejawie ludzkiej działalności. Trend ten 
występuje nie tylko w przemyśle, ale również w szeroko rozumianych usługach czy 
też rolnictwie. 
 
 
1. Precision agriculture 
 
 W literaturze przedmiotu (w zakresie rolnictwa) podstawową rozpatrywaną 
jednostką jest system gospodarowania. W dalszej części artykułu należy przez to 
pojęcie rozumieć sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej oraz jej przetworzenia, wyceniony kryteriami ekolo-
gicznymi i ekonomicznymi5. Współcześnie należy dodatkowo nałożyć na tę defini-
cję wymagania stawiane przez obecną rzeczywistość całkowicie zdominowaną 
przez informację. Według Komisji Europejskiej obok rolnictwa konwencjonalnego 
należy również wyodrębnić alternatywne systemy produkcji rolniczej. Należą do 
nich: 

 rolnictwo ekologiczne, które jako naczelny aspekt działalności stawia me-
tody produkcji mające na celu ochronę środowiska; 

 rolnictwo zintegrowane, które w sposób holistyczny łączy metody produk-
cji nastawione na minimalizację zużycia niezbędnych nakładów energe-
tycznych zewnętrznych przy zachowaniu efektywności; 

 rolnictwo ochronne, które zmierza do ochrony gleby i zachowania jej pro-
duktywności; 

 rolnictwo jakościowe, wykorzystujące metody wytwarzania produktów  
o dodatkowej wartości rynkowej; 

 rolnictwo miejskie, którego funkcjonowanie ograniczone jest do granic 
administracyjnych miasta lub jego bezpośrednich obrzeży; 

 rolnictwo trwałe – zastosowanie zasad ekologicznych w planowaniu zinte-
growanych systemów produkcyjnych; 

 rolnictwo precyzyjne, w którym bardzo duży nacisk położony jest na wy-
korzystywanie różnorodnych technologii informatycznych do różnorod-
nych działań (takich m.in. jak dopasowanie ilości nawozów, środków 

                                                 
4  K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001, s. IX. 
5  A. Harasim, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG, Puławy 2006, s. 113. 
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ochrony do potencjonalnego zapotrzebowania uprawianych roślin, automa-
tyczne sterowanie różnego rodzaju maszynami itp.)6. 

 Z wyżej wymienionych obecnie najbardziej prężnie rozwija się rolnictwo 
precyzyjne. Jest ono systemem rolniczym wykorzystującym wysoko rozwinięte 
technologie nawigacyjne i informatyczne (Global Positioning System – GPS, oraz 
Geographic Information System – GIS)7. Fundamentem poprawnego funkcjonowa-
nia tego systemu produkcji rolnej jest efektywne zbieranie informacji o tzw. zmien-
ności przyrodniczej określonego obszaru (np. uprawy) z bardzo dużą dokładnością. 
Współcześnie precyzja tego typu pomiarów dochodzi w skrajnych przypadkach do 
1 cm2. Następnie tak uzyskane dane wykorzystywane są do przygotowania  
(z uwzględnieniem dostosowanych do tej zmienności geograficznej) odpowiednich 
– wymaganych zabiegów agrotechnicznych, takich jak np. nawożenie oraz wyko-
rzystanie środków ochrony chemicznej roślin. Należy podkreślić, że podstawą efek-
tywnego funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego jest posiadanie dokładnych da-
nych cyfrowych (map) uzyskanych w oparciu o technologie GPS i GIS. Na ich 
podstawie (w oparciu o istniejący obrys danego obszaru, występujące naturalne lub 
sztuczne ograniczenia, zasobność gleby albo zmieniające się parametry fizyko-
chemiczne) dokonuje się optymalizacji wykonywanych zabiegów8, 9. 
GPS 
 Pełna nazwa tego systemu to GPS-NAVSTAR (Global Positioning System  
– Navigation Signal Timing and Ranging). Jest to ogólnodostępny (darmowy), 
utrzymywany przez Departament Obrony USA, satelitarny system nawigacyjny. 
Umożliwia on szybkie i dokładne wyznaczanie współrzędnych określających pozy-
cję (tzn. poprzez podanie szerokości i długości geograficznej) anteny odbiornika za 
pomocą wirtualnego układu odniesienia. System składa się z trzech segmentów: 
segmentu kosmicznego, segmentu naziemnego i segmentu użytkownika. 
 Głównym celem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego 
położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie. Jest on (cel) realizowany poprzez 
wyznaczenie współrzędnych konkretnego miejsca na Ziemi w dowolnie wybranym 
czasie. Przy wyznaczaniu pozycji anteny odbiornika występują cztery wielkości: 
trzy współrzędne pozycji oraz błąd zegara odbiornika. Ze względu na potrzebę 
pełnej synchronizacji czasu każdy satelita jest wyposażony w zespół złożony z tzw. 
atomowych wzorców częstotliwości, których zadaniem jest wygenerowanie na 

                                                 
6  Perspective Analysis of agricultural Systems, Technical Report EUR 21311, European 

Commission, Directorate General Joint Research Centre, Brussels 2005. 
7  D. Gozdowski, J. Tyburski, S. Simona, Rolnictwo precyzyjne, SGGW, Warszawa 2007. 
8  L. Zimny, Definitions and Division of Farming Systems, Acta Agrophysica 2007, Vol. 10 

(2). 
9  A.B. McBratney, B. Whelan, Precision Agriculture, McMillan, NSW, Sydney 2006, 

s. 274–275. 
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bieżąco lokalnej skali czasu. Ze względu na wysoką stabilność takiego układu moż-
na z dużą dokładnością określić położenie danego obiektu w terenie w odniesieniu 
do czasu10. 
 Należy zdawać sobie sprawę, że elementem mierzonym jest czas, jaki zajmuje 
pokonanie drogi od satelity do odbiornika (dodatkowo satelita wysyła informację  
o czasie emisji sygnału)11. Na tej podstawie obliczane są odległości poszczególnych 
satelitów od odbiornika.  
Geographics Information System (GIS) 
 Współcześnie wykorzystanie różnorodnych komponentów środowiska w sys-
temach społeczno-ekonomicznych wymaga zgromadzenia odpowiednich informa-
cji. Jest to system informacji przestrzennej (geograficznej). Zawiera on podstawowe 
dane przestrzenne – w postaci danych cyfrowych – w wygodnej do dalszych zasto-
sowań formie (na ogół w postaci mapy wektorowej).  
 System informacji przestrzennej zbudowany jest na ogół z odpowiednio przy-
gotowanych podsystemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych 
cyfrowych uzbrojonych w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz kreatywny 
czynnik ludzki. Innymi słowy jest to zorganizowany zestaw złożony ze sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, danych oraz osób, stworzony w celu realizacji 
konkretnych zadań. Specjalizuje się on w gromadzeniu, magazynowaniu, przygo-
towaniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu i późniejszym wykorzystywaniu danych 
przestrzennych (określających m.in. takie parametry, jak: położenie, wielkość, 
kształt oraz występujące pomiędzy nimi relacje topologiczne) i opisowych (precy-
zujące nieprzestrzenne właściwości i relacje obiektów). 
 Istniejące systemy informacji przestrzennej można podzielić m.in. w oparciu  
o dokładność (a co za tym idzie również szczegółowość) danych w nich przecho-
wywanych. W konsekwencji wyodrębnia się: 

 systemy informacji terenowej (Land Information System, LIS), 
 systemy informacji geograficznej (Geographics Information System, GIS). 

 System informacji terenowej jest tworzony w oparciu o informacje uzyskiwa-
ne na podstawie bezpośrednich pomiarów w terenie oraz teledetekcji (m.in. wielko-
skalowe zdjęcia lotnicze i satelitarne rzędu 1 : 5000 i większe). 
 System informacji geograficznej jest tworzony głównie w oparciu o dane 
przetworzone (informacja wtórna) dla celów kartograficznych. Dokładność ich 
wykonania oraz szczegółowość informacji w nich zawartych odpowiada skalom 
średnio i mało skalowym (rzędu 1 : 10 000 i mniejsze). 
 Posiada bardzo szerokie zastosowanie, takie jak np.:  

 śledzenie ruchu pojazdów wyposażonych w GPS; 

                                                 
10  J. Narkiwicz, GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwo WKŁ, War-

szawa 2007, s. 11–17. 
11  J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009, s. 160–163. 
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 optymalizacja koniecznych zabiegów w oparciu o aktualne informacje do-
tyczące właściwości gleby (odczyn pH, zasobność w składniki pokarmowe, 
zawartość frakcji i materiału organicznego, wilgotność oraz transpiracja); 

 optymalizacja koniecznych zabiegów w oparciu o aktualne informacje do-
tyczące właściwości roślin (gatunek, kondycja, faza rozwojowa, dojrza-
łość); 

 optymalizacja koniecznych zabiegów w oparciu o aktualne informacje do-
tyczące właściwości agrofagów (chwasty, szkodniki, patogeny); 

 optymalizacja koniecznych zabiegów w oparciu o aktualne informacje do-
tyczące parametrów meteorologicznych (temperatura, wilgotność, opady, 
nasłonecznienie, prędkość wiatru); 

 optymalizacja koniecznych zabiegów w oparciu o aktualne informacje do-
tyczące plonów (uzyskanych, szacowanych)12; 

 ocena wpływu różnego rodzaju zabiegów i inwestycji na środowisko; 
 opracowywanie różnego rodzaju scenariuszy wykorzystania procesów, ta-

kich jak np. nawożenie i zastosowanie środków ochrony; 
 tworzenie zintegrowanych systemów informacyjnych13. 

 Konieczność posiadania aktualnych informacji przestrzennych wynika nie 
tylko z aktualnego zapotrzebowania występującego na rynku. Pewne standardy oraz 
kierunki rozwoju narzuca również istniejące prawodawstwo (zarówno unijne, jak  
i krajowe). Przykładem mogą być: Dyrektywa Inspire 2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. oraz ustawa o infrastrukturze informacji 
przestrzennej. 
 
 
2. Implementacja precision agriculture w praktyce gospodarczej 
 
 Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez European GNSS Agency 
zastosowanie rozwiązań bazujących na technologii GPS i GIS umożliwia uzyskanie 
m.in. takich korzyści, jak: 

 udoskonalenie precyzyjności prowadzenia różnego rodzaju maszyn rolni-
czych; 

 ciągłe śledzenie będących do dyspozycji zasobów (np. wody, paszy, nawo-
zów) oraz ich racjonalniejsze wykorzystanie; 

 bardzo precyzyjne dokonywanie wszelkich pomiarów metrologicznych  
i geodezyjnych (m.in. pełna identyfikacja poszczególnych działek rolnych, 
tzw. geośledzenie); 

                                                 
12  G. Doruchowski, Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym, „Inżynieria Rolni-

cza”  nr 107/9, s. 24. 
13  Z. Pawlak, Zarządzanie komponentami środowiska, INTER-INFOR, Poznań 2011, s. 12–

14. 
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 dokładne pozycjonowanie maszyn, urządzeń i upraw; 
 udoskonalenie precyzyjności podejmowanych działań. 

 Wszystkie te elementy przyczyniają się do precyzyjniejszego wykonywania 
wszelkich koniecznych zabiegów we właściwym miejscu, we właściwy sposób, we 
właściwym czasie, po będącej do zaakceptowania przez wszystkie strony cenie. 
Obecnie (dane za 2009 rok) około 8% maszyn i urządzeń rolniczych jest wyposa-
żonych w tego typu urządzenia w UE. Według prognoz w roku 2013 procent ten 
wzrośnie do 13. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że zastosowanie rozwią-
zań bazujących ma systemie GPS przynosi wymierne korzyści. Do najważniejszych 
z nich można zaliczyć: 

 zmniejszenie o 2,36% ilości czasu, paliwa i nasion (w stosunku do rozwią-
zań niewykorzystujących systemu GPS) niezbędnych do realizacji posta-
wionych zadań, 

 zmniejszenie o 14% zużywanych ilości nawozów, 
 zwiększenie uzyskiwanych plonów (średnio o 3–13%), 
 zmniejszenie o 23% zapotrzebowania na różne środki ochrony roślin14,  
 poprawa jakości produktów rolnych, 
 zmniejszenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko 

naturalne15,  
 zmniejszenie kosztów produkcji w granicach 10–30%16,  
 zmniejszenie o 15–25% potrzebnego uwrocia, 
 zwiększenie o 65% plonów17, 
 zmniejszenie zapotrzebowania na wodę do 50%, 
 zwiększenie przyswajalności długookresowej azotu o 53%, 
 zwiększenie przyswajalności krótkookresowej azotu o 29%18, 
 zmniejszenie czasu pracy o 20–30%, 
 zmniejszenie kosztów o 100–300 euro na hektar19. 

 Praktyczne wdrożenie technologii GPS i GIS w rolnictwie przynosi bardzo 
wiele korzyści. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że stopień uzyskiwanych 

                                                 
14  G. Doruchowski, op. cit, s. 19–31. 
15  R. Holownicki, Analiza możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w ogrodnictwie 

na podstawie dostępnych rozwiązań i stanu prac badawczo-rozwojowych, Instytut Sadownictwa  
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Skierniewice 2008, s. 7–12. 

16  A. Siennicki, Rolnictwo precyzyjne, www.kpodr.pl/index.php/mechanizacja-
budownictwo/48-mechanizacja/549-rolnictwo-precyzyjne, s. 3. 

17  C.J. Coopmans, M. Zanen, Nitrogen efficiency in organic farming using a GPS precision 
farming technique,  www.isofar.org. 

18  M. Yu, E. Segarra, R. Lascano, J. Booker, Economic Impacts of Precision Farming in Ir-
rigated Cotton Production, „The Texas Journal of Agricultural and Natural Resource” 2003, Vol. 
16, s. 1–5.  

19  H. Auernhammer, Precision farming – the environmental challenge, „Computers and 
Electronics in Agriculture”, Vol. 30, s. 36–40. 
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efektów zależy od wielu elementów, m.in. takich jak: dokładność i aktualność po-
siadanych danych cyfrowych, klasa urządzeń lokalizacji satelitarnej oraz wyposa-
żenia technicznego służącego do bardzo precyzyjnego dawkowania różnego rodzaju 
substancji chemicznych wykorzystywanych do nawożenia czy ochrony przed za-
grożeniami. Przykłady praktycznych zastosowań tego typu rozwiązań przedstawio-
ne są w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
 

Implementacja zastosowania różnych rozwiązań w precision agriculture 
 

Typ rozwiązania Charakterystyka Nazwa handlowa 

Zarządzanie 
nawożeniem  

Zestaw zbudowany jest z czujników, które 
zbierają informacje. Dzięki wbudowanym 
lampom błyskowym rozwiązanie niezależne 
jest od światła naturalnego 

YARA N sensor 

Mapy glebowe 

Skaner mierzy konduktywność elektromagne-
tyczną, która zależy m.in. od zawartości części 
gliniastych w glebie. Mapa uwzględnia obok 
informacji o glebie również rzeźbę terenu 

Skaner glebowy Em 
38 

Moduły GPS 
Moduł umożliwia pracę z dokładnością do 15 
cm 

Moduł Ez Guide 250 

Moduł koordyna-
cji prowadzenia 

Moduł umożliwia koordynację prowadzenia 
maszyn rolniczych z dokładnością do 2 cm 
(przy korzystaniu ze stacji referencyjnej) 
– również na nierównych polach. Wyposażony 
w dwa niezależne żyrokompasy. Umożliwia 
kompensację pozycji pochodzącą z odbiornika 
GPS do 10 razy na sekundę 

Moduł Ez-Steer 

 
Źródło:  www.agriconpolska.pl/pl/produkty 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując, należy zauważyć, że zastosowanie technologii GPS oraz GIS 
w agrologistyce przynosi oczekiwane cele szczególnie tam, gdzie dużą wagę przy-
wiązuje się do takich elementów, jak m.in.: przejrzystość przepływu informacji  
i towarów, łatwa ich lokalizacja, podniesienie efektywności produkcji, ograniczenie 
zapotrzebowania na niezbędne do wykonania zabiegi czy też zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu jakości. Efektywne zastosowanie obydwu technologii przynosi 
dodatkowe wartości w postaci innowacji. Możliwe staje się znaczące ograniczenie 
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konieczności stosowania środków ochrony (nawet do 70% w przypadku herbicy-
dów – uprawa orzeszków ziemnych w USA, 80% – uprawa zbóż na płatki w Niem-
czech), wody czy też kosztów pracy (40 euro/ha/rok – w przypadku gospodarstw  
o powierzchni ok. 2000 ha w Niemczech; 30 euro/ha/rok – w przypadku gospo-
darstw o powierzchni ok. 300 ha w Wielkiej Brytanii)20. 
 Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że przytoczony w tym opracowaniu 
przykład dotyczy tylko bardzo wąskiego zakresu – przejawu wykorzystania niektó-
rych korzyści płynących z efektywnego zastosowania technologii ICT w rolnictwie. 
Co więcej, ewentualne badania muszą być kontynuowane i to zarówno w zakresie 
podstawowych założeń, jak i „uzbrojenia w elementy wspomagające”, takie jak np. 
technologia GPS i GIS. Współczesne coraz szersze zastosowania tychże technologii 
wpływa z jednej strony na obniżenie kosztów, a z drugiej na usprawnianie jej dzia-
łania. Jeszcze stosunkowo niedawno niektóre zastosowania były niemożliwe ze 
względu chociażby na istniejące ograniczenia konstrukcyjne oraz technologiczne.  
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ICT IN PRECISION AGRICULTURE  
 
 

Summary 
 
 The article deals with precision agriculture in the age of information society. First, 
the author focuses on the new agriculture branches such as conservation agriculture, 
integrated agriculture, secure agriculture, added-value agriculture, urban agriculture, 
permanent agriculture (permaculture), and finally precision agriculture. Focusing on the 
last type, he discusses the usage of GPS and GIS systems. Some examples of successful 
implementation of information technologies are presented. Finally, advantages of such 
solutions are listed.  
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MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zidentyfikowanie procesów biznesowych zachodzących w danej firmie czy 
organizacji umożliwia jej reorganizację w celu wydajniejszego i bardziej transpa-
rentnego funkcjonowania, opracowanie właściwszych procedur (lepiej przystają-
cych do aktualnych warunków organizacyjnych i technologicznych), optymalizację 
i automatyzację pracy, zorganizowanie odpowiedniego obiegu informacji i doku-
mentów, sprawowanie nadzoru, rozliczanie z wyników pracy i przypisanej odpo-
wiedzialności itd. Jest również niezbędne przy informatyzacji przedsiębiorstwa  
i wyborze systemów informatycznych planowanych do wdrożenia. 
 Z obserwacji wynika, że w wielu przypadkach nawet pracownicy o długim 
stażu pracy mają problem ze szczegółowym przedstawieniem działalności firmy,  
z identyfikacją i opisem zachodzących procesów biznesowych oraz powiązań mię-
dzy nimi. Brak precyzyjnie zdefiniowanych procedur i zasad oraz ustalenia osób 
odpowiedzialnych za poszczególne obszary i zadania sprzyja dowolności w ich 
realizacji oraz utrudnia ocenę i rozliczalność ich wykonania (kto i w jakim stopniu 
wpłynął na uzyskaną jakość produktu czy usługi, kto ponosi odpowiedzialność za 
dany odcinek pracy itp.). 
 Wnikliwa i rzetelna analiza procesów biznesowych często ujawnia złą organi-
zację pracy, niegospodarność, złe przechowywanie i przekazywanie dokumentów, 
dostęp do zasobów osób nieupoważnianych, powielanie prac, wielokrotne groma-
dzenie tych samych danych, brak osób odpowiedzialnych za wyodrębnione obszary 
itd. Dlatego też nie wszyscy pracownicy są zainteresowani jej przeprowadzeniem 
i nie pomagają wystarczająco (a bywa, że wręcz utrudniają jej wykonanie, nie prze-
kazując pełnej posiadanej wiedzy, na przykład z obawy o utratę miejsca pracy).  
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 Modelowaniem procesów biznesowych (business process modeling) zajmują 
się analitycy, których zadaniem jest wyodrębnienie procesów przedsiębiorstwa i ich 
opisanie z wykorzystaniem ustalonych konwencji, zapisów i diagramów. Taka wi-
zualizacja procesu biznesowego w notacji umożliwiającej jednoznaczną interpreta-
cję, jest jego modelem. Opracowano wiele różnych notacji i standardów wykorzy-
stywanych w modelowaniu, na przykład: 

 UML (Unified Modeling Language) – zunifikowany język modelowania, 
 SysML (Systems Modeling Language) – język modelowania systemów (za-

leżność pomiędzy UML i SysML przedstawiono graficznie na rysunku 1),  
 BPEL (Business Process Execution Language) – język wykonywania pro-

cesów biznesowych,  
 BPMN (Business Process Model and Notation) – opracowana przez BPMI 

(Business Process Management Initiative) notacja zgodna z SOA1 (Service-
Oriented Architecture – architektura zorientowana na usługi), wykorzysty-
wana do modelowania procesów biznesowych, 

 WSDL (Web Services Description Language) – standard opisu interfejsu 
usług sieciowych, 

 EPC2 (Event-driven Process Chain) – notacja wykorzystywana do mode-
lowania łańcucha procesów sterowanych zdarzeniami,  

 SOMA (Service-Oriented Modeling and Architecture) – metodyka opraco-
wana przez IBM, w związku z intensywnym rozwojem koncepcji SOA, 
ułatwiająca zbudowanie modelu odzwierciedlającego cele i potrzeby bizne-
sowe. 

 
 
 
 
 
 
Rys. 1.  Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy UML i SysML 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Celem organizacji standaryzujących jest dostarczenie uniwersalnego, jednoli-
tego i akceptowalnego standardu wystarczającego do wszechstronnego modelowa-
nia procesów biznesowych3. 

                                                 
1  Metodyka tworzenia systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem defi-

niowania usług, które spełnią wymagania użytkownika. 
2  Łatwa w opanowaniu notacja umożliwiająca użytkownikom bez przygotowania tech-

nicznego szybkie dokumentowanie oraz optymalizację organizacji pracy. 

  

 UML 

SysML  
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1. Cykl życia procesu biznesowego  
 
 Proces biznesowy to uporządkowany w czasie zestaw czynności, zadań i zda-
rzeń, realizowanych przez systemy informatyczne i ludzi, z wykorzystaniem okre-
ślonych zasobów w celu osiągnięcia określonego celu biznesowego (np. wytworze-
nia produktu lub wykonania usługi). Dobrze opisany proces powinien zawierać 
informacje o wszystkich możliwych etapach procesu, akcjach umożliwiających 
przechodzenie między etapami, rolach i wynikających z nich uprawnieniach po-
szczególnych użytkowników oraz danych wejściowych i wyjściowych. 
 Do modelowania procesów biznesowych wykorzystuje się różne strategie: 
wstępującą (bottom-up) – od szczegółu do ogółu, zstępującą (top-down) – od ogółu 
do szczegółu, rozprzestrzeniania (inside-out) – od procesów najważniejszych do 
drugorzędnych (ale również istotnych), lub mieszaną (mixed) – będącą kombinacją 
różnych podejść. 
 W cyklu życia procesu biznesowego można wyróżnić następujące etapy 
(przedstawione na rysunku 2): 

 identyfikację, czyli ogólne rozpoznanie procesu biznesowego i jego funk-
cjonalności (w tym ustalenie jego nazwy, kolejności i właścicieli zdarzeń 
oraz zależności pomiędzy nimi, wejść i wyjść, niezbędnych zasobów) oraz 
zdokumentowanie go w ustalonej notacji (np. w postaci karty procesu);  

 analizę i modelowanie – etap ten obejmuje szczegółową analizę i uzupeł-
nienie danych o procesie biznesowym, ustalenie metryk, czyli kluczowych 
wskaźników efektywności KPI (Key Performance Indicators), uzupełnienie 
dokumentacji (karty procesu); 

 symulację wykonania procesu i wyliczenie metryk KPI, weryfikację mode-
lu procesu biznesowego, zidentyfikowanie i zlokalizowanie potencjalnych 
problemów i wąskich gardeł oraz sposobów ulepszenia procesu; 

 realizację praktyczną procesu, czyli powiązanie modelu z rozwiązaniami 
technicznymi; 

 wykonanie procesu biznesowego z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi 
i rozwiązań technicznych, przekazanie efektów prac użytkownikom koń-
cowym; 

 monitoring i optymalizację – na ogół proces biznesowy nie jest doskona-
ły, więc wszystkie problemy powinny być zidentyfikowane, a działania na-
prawcze i optymalizujące podjęte (np. zmiana założeń i metryk procesu, 
przeprojektowanie procesu).  

                                                                                                                        
3  Na stronie www.omg.org/spec jest dostępna lista wszystkich specyfikacji (m.in. BPMN 

2.0, SysML 1.2, UML 2.4.1) udostępniona przez konsorcjum OMG (Object Management Group), 
działające od 1989 roku i zajmujące się współtworzeniem standardów międzyplatformowych.  
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 W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w procesie, należy rozpocząć 
jego cykl życia od początku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.  Etapy cyklu życia procesu biznesowego  

Źródło: M. Sałaciński, Modelowanie procesów biznesowych. Praktyczne wykorzystanie 
BPMN, www.software.com.pl (3.12.2012). 

 
 Aby poprawnie wykonać model procesów biznesowych, należy opracować 
słownik (glossary) pojęć biznesowych, model analizowanej struktury organizacyj-
nej oraz zdefiniować reguły biznesowe (funkcjonowania) i ograniczenia dziedzino-
we dotyczące modelowanej dziedziny.  
 Do zapisu reguł biznesowych (w języku niezależnym od platformy implemen-
tacyjnej) może być wykorzystany zatwierdzony przez OMG standard SBVR (Se-
mantics of Business Vocabulary and Business Rules). Przykładami reguł zapisanych 
w języku SBVR są: Jest konieczne, by każda faktura miała co najmniej jedną pozy-
cję sprzedaży (It is necessary that…). Jest możliwe, by faktura miała więcej niż 
jedną pozycję sprzedaży (It is possible that…). Nie jest możliwe, by faktura nie 
miała danych nabywcy (It is not possible that…). 
  

Identyfikacja 
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2. Problemy z wyodrębnianiem i definiowaniem procesów biznesowych 
 
 Przyczyn trudności związanych z wyodrębnianiem i definiowaniem procesów 
biznesowych jest wiele. Często jest to brak odpowiedniej wiedzy dziedzinowej 
i zrozumienia funkcjonowania tych procesów przez analityka, brak precyzyjnie 
zdefiniowanych pojęć i ich znaczenia w danym obszarze biznesowym. Trudności 
wynikają też z niejednoznacznie określonych procedur i wymagań, nieustalonej 
bądź niejednolitej postaci dokumentów, jakimi posługują się pracownicy w co-
dziennej pracy oraz z dowolności w wykonywaniu zadań.  

 

Rys. 3.  Notacja BPMN 2.0  

Źródło:  www.mgx.com.pl/pdf/BPMN2_0_Poster_PL.pdf  

 
 Problemem bywa też weryfikowanie opisów procesów biznesowych. Opisy 
wyrażone w języku naturalnym są często długie, niejednoznaczne (przez co pozo-
stawiają możliwość indywidualnej interpretacji), a wprowadzanie do nich zmian 
i poprawek może doprowadzić do utraty ich spójności. Natomiast przedstawione 
w ustalonej notacji (na przykład UML, SysML, BPMN) są często trudne do zrozu-
mienia i nie dla wszystkich czytelne (rysunek 3). Ponadto nie zawsze można w nich 
wyrazić wszystkie istotne aspekty. Kłopoty z modelowaniem mogą również wyni-
kać ze skomplikowanej (złożonej) struktury firmy czy zagadnienia, złożoności pro-
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cesów lub z wykonywania niektórych zadań przez firmy zewnętrzne (które nie chcą 
udostępniać żadnych informacji związanych z ich realizacją ani ich optymalizować 
i zmieniać). 
 Z badań ankietowych firmy Jama Software4 przeprowadzonych w okresie 
listopad/grudzień 2010 roku wynika, że najwięcej problemów w zarządzaniu wy-
maganiami sprawia zrozumienie potrzeb klienta, co przedstawiono na rysunku 4 
(w ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 
 Zarówno pracownicy branżowi, jak i informatycy używają specyficznych 
określeń, niezrozumiałych dla osób postronnych lub kojarzących się im z zupełnie 
innymi pojęciami. Modelowanie biznesowe ma na celu ułatwienie komunikacji 
ludziom z tych dwóch światów i wprowadzenie języka zrozumiałego dla obu stron. 
Nie jest to łatwe, gdyż w zasadzie każde nowe przedsięwzięcie może odnosić się do 
innej dziedziny i często są to przedsięwzięcia bardzo duże (np. ze względu na liczbę 
procesów i wymagań biznesowych), złożone i dedykowane dla konkretnego klienta 
(a więc niepowtarzalne).  
 
 

Rys. 4.  Przyczyny trudności w zarządzaniu wymaganiami  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Simpson J., The State of Requirements Mana-
gement 2011, Jama Software.  

 
 Wynikiem modelowania procesów biznesowych powinna być jednoznaczna 
specyfikacja procesów, zapisana w ustalonej notacji, zrozumiała dla klienta, przed-
stawicieli użytkowników końcowych i wykonawców, zaakceptowana przez wszyst-
kie strony (w tym również przez sponsora finansującego prace). Niestety, prawi-
dłowe wyodrębnienie i zdefiniowanie procesów biznesowych często utrudnia brak 

                                                 
4  Simpson J., The State of Requirements Management 2011, Jama Software. 

http://info.jamasoftware.com/acton/attachment/1511/f-000f/0/-/-/-/-/file.pdf 
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stabilizacji w firmie czy w otoczeniu, co istotnie opóźnia lub wręcz uniemożliwia 
pracę.  
 
 
3. Zarządzanie zmianami 
  
 Dużym problemem podczas modelowania procesów biznesowych są zacho-
dzące w tym czasie zmiany w firmie (w strukturze, strategii, kadrowe), 
w prawodawstwie międzynarodowym, krajowym czy lokalnym, przepisach finan-
sowych czy branżowych, w możliwościach finansowych sponsora przedsięwzięcia, 
wydarzenia losowe itp. Bywa również, że kierownictwo różnych szczebli nie do 
końca świadome jest, jak funkcjonuje firma i poszczególne działy oraz jaki jest 
obieg informacji i dokumentów. Często dopiero podczas analizy tych obszarów 
poznaje je, uświadamia sobie nieodpowiedniość funkcjonowania i organizacji pracy 
oraz konieczność przeprowadzenia zmian (niekiedy bardzo gruntownych). W przy-
padku analizy działalności firmy w związku z projektowaniem dla niej nowego 
systemu informatycznego wszystkie procesy biznesowe powinno się najpierw do-
stosować do potrzeb (aktualnych i przyszłych) i je zoptymalizować. Koszt zbyt 
późnego uwzględnienia zmian może być bardzo duży. Opracowany model powi-
nien być elastyczny i przystosowany do możliwych (koniecznych) zmian oraz 
ewentualnych modyfikacji w przyszłości.  
 W przypadku przedsięwzięć informatycznych, w zależności od ich charakteru, 
powinna być dobrana odpowiednia metodyka zarządcza i wytwórcza. Do metodyk 
zarządczych zalicza się na przykład PRINCE2 i PMBoK, a do metodyk wytwór-
czych – RUP i metodyki zwinne (agile), na przykład SCRUM. Metodyki zwinne 
zakładają częste kontakty z klientem, przyrostowe precyzowanie wymagań 
i rozwiązań oraz ograniczenie dokumentowania (stąd nazywane są lekkimi). 
W odróżnieniu od nich, w metodykach ciężkich kładzie się duży nacisk na precy-
zyjną specyfikację wymagań na samym początku przedsięwzięcia oraz opracowanie 
dokumentacji, a wszystkie etapy są ściśle określone i należy ich przestrzegać. Me-
todyka Scrum, która może być wykorzystywana nie tylko do prowadzenia przed-
sięwzięć informatycznych, nie wymaga wykonania od razu całego projektu i mode-
lowania wszystkich procesów biznesowych, gdyż planowanie i modelowanie rozwi-
ja się wraz z postępem prac, a wymagania są weryfikowane przez klienta podczas 
częściowych wydań produktów. 
 
 
4. Narzędzia wspierające modelowanie procesów biznesowych 
 
 Wśród wielu narzędzi wspierających modelowanie procesów biznesowych 
w różnych notacjach można wymienić: 
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 produkty firmy iGrafx i firmy MGX, wykorzystywane do symulowania, 
modelowania, analizowania i dokumentowania procesów biznesowych, 
wspierające przemysłowe standardy modelowania, między innymi Six 
Sigma, Lean, BPMN, ITIL;  

 MagicDraw – profesjonalne narzędzie do wizualnego modelowania 
w UML, SysML czy BPMN, z możliwością wsparcia pracy grupowej; 

 Metastorm – narzędzia do analizowania i dokumentowania, wspierające 
prace całego cyklu życia oprogramowania: od strategii do implementacji, 
z w pełni zintegrowanym repozytorium;  

 Enterprise Architect firmy Sparx Systems – popularne narzędzie do mode-
lowania w UML i SysML, umożliwiające porównywanie i znajdowanie 
zmian w diagramach; 

 ARIS Platform – zestaw narzędzi do definiowania, wdrażania oraz kontroli 
poziomu realizacji strategii biznesowych, do modelowania, symulacji, 
optymalizacji oraz publikacji procesów biznesowych, zarządzania architek-
turą systemów IT, przenoszenia modeli procesów biznesowych na poziom 
aplikacji IT (np. SAP NetWeaver), tworzenia architektury zorientowanej na 
usługi (SOA) i zarządzania regułami biznesowymi; 

 Visual Paradigm for UML – do modelowania procesów biznesowych 
i systemów informatycznych, wspiera w pełni standardy BPMN, UML, 
SysML, umożliwiając tworzenie aplikacji w pełnym cyklu wytwórczym od 
modelowania procesów biznesowych i analizy systemu poprzez projekto-
wanie aż do implementacji, łącznie z modelowaniem wymagań 
i modelowaniem danych; 

 Microsoft Visio – intuicyjne i łatwe do opanowania narzędzie do tworzenia 
diagramów; 

 ADONIS:Community Edition – bezpłatny program do modelowania 
i optymalizacji procesów biznesowych w BPMN 2.0. 

 Odpowiedni dobór narzędzi ułatwia i przyspiesza prace związane z opracowa-
niem diagramów i ich edycję. Tymczasem z wcześniej już wspomnianego raportu 
Jama Software wynika, że ponad 83% ankietowanych zapisuje wymagania w pli-
kach edytorów tekstów i arkuszach kalkulacyjnych, 42% w e-mailach, a 31%  
– w ogóle ich nie zapisuje, tylko przekazuje ustnie podczas codziennych spotkań 
zespołu. Jednak ponad 71% badanych przyznało, że najlepiej wątpliwości związane 
z wymaganiami wyjaśniają diagramy procesów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Celem modelowania procesów biznesowych (niezależnie od tego, czy jest ono 
przeprowadzane w związku z reorganizacją w firmie, czy z modyfikacją istniejące-
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go oprogramowania lub z wytworzeniem nowego) jest szczegółowe opisanie danej 
firmy, zachodzących w niej zdarzeń typowych i nietypowych z uwzględnieniem roli 
uczestniczących w nich osób oraz wykorzystywanych zasobów. Modelowanie pro-
cesów biznesowych musi uwzględniać sytuacje zmienne i niepewne oraz związane 
z tym ryzyka, a także powiązania z innymi obszarami (biznesowymi, prawnymi, 
informatycznymi itd.). Wymaga zrozumienia działania procesów biznesowych, 
ewentualnej ich optymalizacji i ostatecznie zaakceptowania ustalonych i zdokumen-
towanych modeli. 
 Zapotrzebowanie na analityków procesów biznesowych, ze znajomością danej 
dziedziny biznesowej oraz odpowiednich technologii i narzędzi wspierających pra-
cę w tym zakresie, jest obecnie bardzo duże ze względu na powszechne wdrażanie 
systemów informatycznych, zastępowanie starych systemów nowymi oraz ich inte-
grację z innymi systemami. Zadaniem analityków jest nie tylko zebranie wszelkiej 
wiedzy związanej z analizowanym obszarem biznesowym, ale jej uporządkowanie, 
wskazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu i zaproponowanie lepszych, ela-
stycznych, wydajnych i skalowalnych rozwiązań. Jakość przeprowadzonej analizy 
i opracowanych modeli procesów biznesowych ma bezpośredni wpływ na powo-
dzenie podejmowanych przedsięwzięć informatycznych i jakość wytworzonego 
systemu (bazy danych, oprogramowania). 
 Modelowanie procesów biznesowych jest zadaniem złożonym i powinno być 
wykonywane przez specjalistów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi wspierają-
cych tę pracę.  
 
 
Literatura 
 
1. Sałaciński M., Modelowanie procesów biznesowych. Praktyczne wykorzystanie 

BPMN, www.software.com.pl (3.12.2012). 
2. Simpson J., The State of Requirements Management 2011, Jama Software.  
3. Specyfikacje Object Management Group, www.omg.org/spec (10.01.2012). 
4. Strona domowa firmy MGX Infoservice, www.mgx.com.pl (10.01.2012). 
 
 

BUSINESS PROCESS MODELING 
 
 

Summary 
 
 Business process modeling is a task dealt with by analysts who identify corporate 
business processes and describe them using a dedicated notation. The constantly chang-
ing reality is a significant problem. The issues related to business process modeling are 
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presented in this paper. The tools supporting the work of analysts are also discussed; the 
right choice of tools makes is easier to develop and edit diagrams and reduces the 
amount of time required. 
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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy w polskiej, jak i światowej gospo-
darce tendencję stosowania systemowego podejścia do zarządzania. Kierunek ten 
nakreślili znawcy zarządzania jakością, którzy w wyniku fascynacji systemowym  
i procesowym modelem zarządzania jakością, który jest dowodem na spełnianie 
potrzeb klientów, doprowadzili do prawie półtora miliona certyfikowanych syste-
mów w ponad 170 krajach na świecie1. W ślad za systemami zarządzania jakością 
modelem tym zaczęto obejmować inne wybrane obszary zarządzania, jak bezpie-
czeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001), zarządzanie środowiskowe (ISO 14001), 
bezpieczeństwo żywności (ISO 22000), bezpieczeństwo informacji (ISO 27001) 
czy też zarządzanie bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw (ISO 28000)2. Skala tego 
trendu spowodowała potrzebę zinformatyzowania czynności wynikających z wy-
magań poszczególnych systemów, przede wszystkim nadzorowania dokumentacji  
i prowadzenia zapisów.  
 System zarządzania jakością z reguły kojarzy się ze stosami papierów, do 
których należą procedury, instrukcje, regulaminy, formularze oraz załączniki.  
Z procesem zarządzania jakością wiąże się gromadzenie i przetwarzanie znacznej 
ilości informacji. Bazy danych wdrażanego systemu muszą zawierać wszelkie nie-
zbędne treści opisujące proces. Każde działanie wymaga szczegółowego scharakte-

                                                 
1  The ISO Survey of certifications 2010, www.iso.org.pl – International Organization for 

Standardization (20.12.2011). 
2  M. Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Misztal, B. Mrugalska, Projektowanie systemów zarzą-

dzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 
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ryzowania i z reguły potwierdzenia na piśmie. Osiągnięcia dotyczące jakości stale 
wnoszą nowe elementy, dlatego dane wymagają systematycznej i szczegółowej 
aktualizacji. Dokumentacja stale się rozrasta, uzupełniana jest niezbędnymi atesta-
mi, potwierdzeniami, planami kontrolnymi. 
 Dotychczas większość przedsiębiorstw opracowywała dokumentację systemu 
jakości w formie tradycyjnej, czyli na papierze. Wiąże się to z takimi niedogodno-
ściami, jak długi czas reakcji między zmianą w dokumencie a jego uaktualnieniem, 
tworzenie dużej liczby dokumentów, a w przypadku błędów lub zmian – koniecz-
ność powtórzenia całego procesu uaktualnienia, druku i dystrybucji dokumentów3. 
Zaletą stosowania rozwiązań internetowych jest dostępność informacji. Każdy do-
kument występuje w postaci elektronicznej. Za pomocą przeglądarki internetowej 
ma do nich dostęp każdy uprawniony użytkownik, pracownik firmy oraz auditor 
zewnętrzny. 
 
 
1. Elektroniczne dokumentowanie systemów zarządzania 
 
 Wymagania zawarte w normie ISO 9001, jak również wymagania pozostałych 
systemów zarządzania nakładają na przedsiębiorstwo konieczność starannego do-
kumentowania tego systemu. Bardzo ważne jest również, by firma zidentyfikowała 
oraz stale nadzorowała aktualne wersje dokumentów potrzebnych do jego prawi-
dłowego funkcjonowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością obejmuje 
dokumenty zewnętrzne (normy międzynarodowe i państwowe) oraz dokumenty 
wewnętrzne (opracowane w ramach przedsiębiorstwa). Wewnętrzna dokumentacja 
istniejącego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością składa się z księgi 
jakości, procedur, instrukcji i zapisów jakości. 
 W wymienionych dokumentach systemu zarządzania jakością są opisane 
wszelkie działania konieczne do uzyskania, a następnie utrzymania odpowiedniego 
stopnia wiarygodności, że produkowane wyroby będą trwale spełniać ustalone wy-
magania jakościowe. Norma ISO 9001 wymaga ustanowienia udokumentowanych 
sześciu podstawowych procedur. 
 Celem nadzorowania dokumentacji jest zapewnienie aktualności i właściwego 
dostępu do dokumentów i danych związanych z wymaganiami normy, a także do-
kumentów zewnętrznych. Aktualne zaświadczenia i dane powinny być dostępne  
w miejscach, gdzie wykonywane są działania związane z funkcjonowaniem syste-
mu jakości. Nieaktualne dane należy usunąć z wyznaczonych miejsc lub zabezpie-
czyć przed ich wykorzystaniem oraz odpowiednio oznaczyć4.  
                                                 

3  Zarządzanie jakością, red. J. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2003. 

4  A. Pacana, A. Mec, Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO serii 
9000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001. 
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 Nadzorowanie zapisów dotyczy reguł przechowywania zapisów dotyczących 
jakości. Służą one do wykazania, że system zarządzania jakością jest zgodny  
z określonymi wcześniej wymaganiami. Ich gromadzenie ma charakter dowodowy, 
są one przeglądane podczas auditów. Zapisy muszą być łatwe do odszukania, czy-
telne, odpowiednio oznaczone5. 
 Trzecia z wymaganych procedur wymaga, aby okresowo odbywał się audit 
wewnętrzny w całym przedsiębiorstwie. Plan przygotowywany jest na podstawie 
dokumentacji oraz doświadczeń z lat poprzednich. Na podstawie danych z planu 
auditów pełnomocnik ds. systemu wyznacza auditora wiodącego odpowiedzialnego 
za przeprowadzenie badania, a także ustalenie z nim oraz kierownikami odpowied-
nich działów terminu jego przeprowadzenia. Następnie zespół auditorów kompletu-
je dokumentację, która poddawana jest analizie pod kątem zgodności z wymaga-
niami odpowiednich norm i przepisów. Efektem jej jest lista pytań auditowych. Po 
analizie następuje zebranie danych i sporządzenie raportu. W trakcie wykonywania 
tej czynności auditorzy klasyfikują niezgodności i ich przyczyny. Protokół przeka-
zywany jest zainteresowanym osobom w celu określenia działań korygujących  
i zapobiegawczych6. 
 W czwartej procedurze nadzoru nad wyrobem niezgodnym należy odpowied-
nio postępować z niezgodnościami poprzez izolowanie, ich opisywanie ze wskaza-
niem miejsca składowania, postępowania, przyczyn i kosztów z tym związanych7.  
 Ostatnie dwie wymagane procedury dotyczą działań korygujących i zapobie-
gawczych. W czynnościach projakościowych należy zwrócić większą uwagę na 
zapobieganie niż usuwanie problemów. Powinno się określić zakresy tych czynno-
ści w zależności od poziomów błędów oraz odpowiednio sklasyfikować i dostoso-
wać do nich działania. 
 Zestawienie procedur trzech najpopularniejszych systemów (wg ISO 9001, 
ISO 14001 i OHSAS 18001) oraz czynności z nich wynikających, a także możliwo-
ści ich elektronicznej realizacji przedstawiono w tabeli 1. 
 
  

                                                 
5  S. Płaska, D. Samociuk, Systemy zapewnienia jakości formułowane przez normy ISO se-

rii 9000, Wydawnictwo Uczelniane, Lublin 1998. 
6  S. Wawak, Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, Helion – One Press, Gliwice 2002. 
7  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008. 
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Tabela 1 
 

Zestawienie procedur jakościowych, środowiskowych i bhp  
oraz możliwości ich elektronicznego stosowania 

 
Procedura Sens stosowania Forma elektronicznej realizacji 

Nadzór nad 
dokumentacją i 
danymi 

Aktualność i właściwy 
dostęp do dokumen-
tów 

Dostęp pracowników przez intranet do dokumentacji 
systemowej, która: 
 jest zabezpieczona przed wprowadzaniem zmian, 
 umożliwia wydruk dokumentu, ale z zaznaczeniem 

daty wydruku, 
 wskazuje historię zmian, 
 umożliwia wysyłanie powiadomień o wprowadzeniu 

zmian, 
 eliminuje dostęp do nieaktualnej wersji dokumentu 

Nadzorowanie 
zapisów 

Łatwe do odszukania, 
czytelne, odpowiednio 
oznaczone zapisy 

Tam, gdzie to możliwe, ewidencje zaistniałych zdarzeń 
prowadzi się elektronicznie: 
 w opracowanych formularzach oznaczonych nadanym 

numerem  identyfikacyjnym wg przywołania w do-
kumentacji, 

 automatycznie przypisuje się czas edycji, 
 można powiadamiać o terminach wynikających  

z ewidencji, 
 automatycznie wykonywana jest analiza danych  

– raportowanie 
Audity wewnętrz-
ne 

Planowanie, organi-
zowanie, przeprowa-
dzanie i dokumento-
wanie auditów we-
wnętrznych 

Opracowany roczny plan auditów dostępny jest dla 
wszystkich zainteresowanych. 
Auditorzy opracowują harmonogram auditu, który jest 
rozsyłany zainteresowanym komórkom. Na podstawie 
dokumentacji przechowywanej w systemie mogą genero-
wać się pytania auditowe. Auditorzy opracowują protokół 
z auditu, który elektronicznie modyfikują/zatwierdzają 
osoby związane z auditem 

Nadzorowanie 
niezgodności 

Izolowanie i opisywa-
nie niezgodności 
i postępowania z nimi 

Elektroniczna ewidencja niezgodności, która określa: 
 opis zdarzenia, daty, osoby, 
 przyczyny, skutki, 
 podjęte działania korekcyjne, 
 powiązanie z niezbędnymi działaniami korygującymi 

Działania korygu-
jące 

Podejmowanie  
i dokumentowanie 
działań eliminujących 
przyczyny zaistniałych 
niezgodności 

Elektroniczne inicjowanie działań korygujących i ich 
opiniowanie. 
Nadzorowanie wykonania i terminów zadań wynikają-
cych z poszczególnych działań korygujących 

Działania zapo-
biegawcze 

Podejmowanie  
i dokumentowanie 
działań eliminujących 
przyczyny potencjal-
nych niezgodności 

Elektroniczne inicjowanie działań zapobiegawczych i ich 
opiniowanie. 
Nadzorowanie wykonania i terminów zadań wynikają-
cych z poszczególnych działań zapobiegawczych 

Nadzorowanie 
wymagań praw-
nych i innych 

Identyfikowanie 
wymagań prawnych 
i dostęp do nich 

Prowadzenie aktualizowanego na bieżąco wykazu wyma-
gań prawnych i norm wraz ze ścieżką dostępu (Internet, 
zasoby programowe). 
Powiązanie wymagań z poszczególnymi procesami, aby 
stanowiły dokument związany przy auditowaniu 

Szkolenia Zapewnienie kompe-
tencji i świadomości 
pracowników 

Prowadzony elektronicznie rejestr szkoleń z możliwością 
powiadamiania o terminie rozpoczęcia/zakończenia 
szkolenia 
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Procedura Sens stosowania Forma elektronicznej realizacji 
Monitorowanie 
znaczących 
aspektów środo-
wiskowych 

Monitorowanie cha-
rakterystyk operacji 
mających znaczący 
wpływ na środowisko 

Prowadzony elektronicznie arkusz charakterystyk  
z możliwością odniesienia do ustalonych norm i powia-
damiania o terminie wykonania pomiaru 

Identyfikacja 
zagrożeń, ocena 
ryzyka i określe-
nie środków 
kontroli 

Identyfikowanie 
zagrożeń, ocena 
ryzyka, środki kontroli 

Zespołowa identyfikacja zagrożeń (na zasadzie elektro-
nicznego opiniowania propozycji), ocena ryzyka wg 
wybranej metody i okresowa kontrola z możliwością 
powiadamiania o terminie 

Badanie zdarzeń 
wypadkowych 

Rejestrowanie i anali-
zowanie wypadków 

Elektroniczna ewidencja wypadków określa: 
 opis wypadku, daty, osoby, 
 przyczyny, konsekwencje, 
 podjęte działania powypadkowe, 
 powiązanie z niezbędnymi działaniami korygujący-

mi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Misztal, B. 

Mrugalska, op. cit. 
 
 Możliwość elektronicznego prowadzenia powyższych zapisów uzależniona 
jest przede wszystkim od miejsca i warunków ich prowadzenia. Większość powyż-
szych zapisów prowadzi pełnomocnik ds. systemu i czyni to właściwie zza biurka, 
więc pewne jest powodzenie prowadzenia ich elektronicznie. W przypadku gdy 
zapisy są ściśle związane z procesem produkcyjnym, są prowadzone podczas wy-
konywania czynności na hali produkcyjnej – oczywiste jest, że będą wykonywane 
odręcznie. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, gdzie pracownicy najniższego szczebla 
są wyposażeni w komputery na stanowisku pracy i mogą prowadzić zapisy bezpo-
średnio do systemu. Zależy to jednak od umiejętności pracowników i ich świado-
mości, a także możliwości sprzętowych przedsiębiorstwa. 
 
 
2. Wspomaganie komputerowe systemów zarządzania 
 
 Sprawne zarządzanie firmą łączy się z koordynacją przepływu informacji.  
W tym celu kluczowe jest wdrożenie systemu informatycznego obejmującego cały 
obszar działania przedsiębiorstwa i dążącego do jego integracji na poziomie proce-
sów. W każdej firmie celem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania po-
winno być usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza poprzez ana-
lizę i optymalizację procesów w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa8. 
Konstrukcja programów umożliwia rozwój i instalację kolejnych kompatybilnych 
aplikacji, spełniających potrzeby firmy. Oprogramowania stwarzają możliwość 
opracowania, aktualizacji, a także dystrybucji dokumentacji, zaprojektowanie audi-
tów wewnętrznych, rejestrację niezgodności oraz wprowadzenie działań korygują-

                                                 
8  Zarządzanie jakością… 
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cych i nadzór nad nimi. Wszystkie rozwiązania informatyczne umożliwiają uregu-
lowanie zagadnień z ewidencją dokumentów, tworzeniem dokumentacji, dystrybu-
cją i nadzorem nad dokumentami oraz autoryzacją dokumentów. Podłączenie do 
każdego typu dokumentu odpowiedniego szablonu zapewnia tworzenie standardo-
wych dokumentów systemowych, takich jak: procedury, formularze, instrukcje, 
stanowi pomoc we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. 
 Na rynku dostępne są gotowe rozwiązania informatyczne. Zadaniem ich jest 
wyeliminowanie papierowej wersji dokumentów oraz zmniejszenie wydatków  
i czasu, które firma przeznacza na utrzymanie systemu jakości. Większość firm 
zamawia u dostawców oprogramowanie dostosowane do ich potrzeb. W Stanach 
Zjednoczonych dostępnych jest ponad 50 aplikacji wspomagających nadzorowanie 
dokumentacji, zapisów i zarządzanie procesowe. Oferują one różne od siebie roz-
wiązania, ale właściwie sprowadzają się do tej samej funkcji – pozwalają na przej-
rzyste wprowadzanie zmian do dokumentacji według ustalonej ścieżki ich zatwier-
dzania oraz automatyczne powiadamianie o wprowadzonych zmianach. Wiele  
z nich, oprócz podstawowej funkcji nadzorowania dokumentacji, oferuje możliwość 
prowadzenia głównych zapisów systemowych dotyczących niezgodności, działań 
zapobiegawczych, korygujących, auditów, szkoleń, wyposażenia pomiarowego,  
a także dodatkowe narzędzia, jak np. obsługa klienta, ocena dostawców, SPC, 
FMEA9. W Polsce przoduje kilka aplikacji, które stanowią gotowe rozwiązania 
nakierowane przede wszystkim na systemy duże, skomplikowane (wskazuje na to 
ich zawiłość w monitorowaniu zatwierdzania dokumentów przez kolejne upoważ-
nione osoby). Zestawienie najpopularniejszych obecnie na rynku rozwiązań infor-
matycznych wraz z dostępnymi funkcjami przedstawiono w tabeli 2.  
 Zestawienie w tabeli 2 sugeruje, że dostępne na rynku polskim aplikacje nie 
wyczerpują możliwości wspomagania komputerowego systemów zarządzania  
w porównaniu z możliwościami wykazanymi w tabeli 1. Poszczególne programy 
oferują wybrane moduły systemów zarządzania. Istnieje jeszcze wiele obszarów, 
które można byłoby objąć zarządzaniem elektronicznym, jak np. nadzorowanie 
wymagań prawnych i norm, identyfikacja i nadzorowanie aspektów środowisko-
wych czy nadzorowanie wypadków przy pracy. Istnieją też obszary zupełnie specy-
ficzne dla przedsiębiorstwa, jak ocena dostawców, która trudna jest do ujednolice-
nia w realiach przedsiębiorstw różnych branż i wielkości. 
 Większość gotowych aplikacji nie odpowiada w pełni potrzebom konkretnej 
firmy. Należy wówczas dopasować zaproponowane rozwiązania do realiów przed-
siębiorstwa lub opracować aplikację zupełnie nową według potrzeb i oczekiwań 
konkretnego przedsiębiorstwa. Zaletą takiego programu będzie zastosowanie roz-
wiązań adekwatnych do konkretnych realiów i wyeliminowanie konieczności do-

                                                 
9  J. Jones, Document Control Software Buyers Guide, www.qualitydigest.com 

(20.12.2011). 
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stosowywania się do pomysłów sprecyzowanych na przykładach innych przedsię-
biorstw. Niestety, nie wszystkie przedsiębiorstwa stać jest na takie udogodnienie.  
 

Tabela 2  
 

Najczęściej stosowane rozwiązania informatyczne w Polsce 
 

Lp. Nazwa programu Dostępne funkcje 
1.  NAuDoc Nadzorowanie dokumentacji 

Zarządzanie procesami 
Powiązanie dokumentów i zapisów ze strukturą organizacyjną 
Zapisy dotyczące niezgodności 
Zapisy dotyczące zadowolenia klienta 
Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych 
Prowadzenie auditów wewnętrznych 
Zapisy z przeglądu zarządzania 
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego 

2. NND 9000 Nadzorowanie dokumentacji 
Zarządzanie procesami 
Powiązanie dokumentów i zapisów ze strukturą organizacyjną 
Zapisy dotyczące niezgodności 
Zapisy dotyczące zadowolenia klienta 
Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych 
Prowadzenie auditów wewnętrznych 
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego 

3. ISOFT Document 
Management Sys-
tem 

Nadzorowanie dokumentacji 
Zarządzanie procesami 
Powiązanie dokumentów i zapisów ze strukturą organizacyjną 
Zapisy dotyczące niezgodności 
Zapisy dotyczące zadowolenia klienta 
Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych 
Zarządzanie kadrami 
Obsługa klienta 

4. ISO 9001 Nadzorowanie dokumentacji 
Zarządzanie kadrami 
Obsługa klienta 
Wybrane narzędzia jakości 

5. DGA-BMP Nadzorowanie dokumentacji 
Zarządzanie procesami 

6. Dedal Nadzorowanie dokumentacji 
7. ARIS QMS Zarządzanie procesami 
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Podsumowanie 
 
 Głównym zadaniem systemów zarządzania jest nadzorowanie dokumentacji 
systemowej i prowadzenie zapisów będących dowodami obiektywnymi na wyko-
nanie czynności i udokumentowanie jej wyników. W praktyce oznacza to utrzymy-
wanie w ciągłej aktualności dokumentów oraz prowadzenie czytelnych i łatwo do-
stępnych zapisów. Pozwala to na zwiększenie efektywności systemu oraz wspoma-
ga audity wewnętrzne, podnosząc ich skuteczność. W wielu przedsiębiorstwach 
ilość utrzymywanych dokumentów i wielorakość prowadzonych zapisów przema-
wia za tym, aby wprowadzić w życie komputerowe wspomaganie. Programy 
usprawniają wymianę informacji pomiędzy pracownikami, a tym samym wspoma-
gają pracę zespołową, zwiększają bezpieczeństwo oraz nadzór nad danymi istotny-
mi dla skutecznej pracy. W zależności od oczekiwań i zakresu elektronicznej do-
kumentacji polscy przedsiębiorcy mają do wyboru kilka gotowych rozwiązań. Pro-
gramy te oferują przede wszystkim elektroniczne nadzorowanie dokumentacji  
i zapisów, a poza tym nadzorowanie wybranych obszarów zarządzania przedsię-
biorstwem. Gotowość rozwiązania i jego uniwersalność w odniesieniu do szerokie-
go wachlarza klientów sprawiają, że niekiedy należy dostosować swoje oczekiwa-
nia do propozycji danego programu. Spełnienie wszystkich oczekiwań wobec apli-
kacji może zapewnić jedynie zbudowanie programu od podstaw na życzenie kon-
kretnego przedsiębiorstwa. 
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MANAGEMENT SYSTEMS COMPUTER AIDED 
 
 

Summary 
 
 The article is dealing with management systems computer-aided. Timeliness sub-
ject confirms the significant multiplicity of systems in Poland and worldwide. Require-
ments for management systems lead to maintain specific documentation and records. In 
the case of many personal relationships it can be difficult. Confronting this need are 
computer applications that support and monitoring the documentation and records. The 
article attempts of refinement functions that can be electronically done. In the article 
tried to compare it with the capabilities of Poland's most popular programs. 
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Wprowadzenie 
 
 W sytuacji zwiększającej się globalizacji można zaobserwować coraz wyraź-
niejszy wzrost zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w uczest-
nictwie na światowym rynku. Małe firmy ze względu na wewnętrzne ograniczenia 
są bardziej wrażliwe na nieodłączne ryzyko działalności na międzynarodowym 
rynku. Do ograniczeń tych można zaliczyć na przykład niedobór środków finanso-
wych, wysoko kwalifikowanych pracowników czy też zasobów informacyjnych 
potrzebnych w warunkach niepewności i ryzyka występującego w trakcie podej-
mowania działalności na rynkach zewnętrznych. 
 Rozwój procesów występujących w tradycyjnym przedsiębiorstwie staje się 
niewystarczający do osiągnięcia długotrwałego, satysfakcjonującego wyniku. Pro-
wadzenie działalności w wysoce konkurencyjnym otoczeniu warunkuje wykorzy-
stanie potencjału elektronicznego biznesu (określanego dalej jako e-biznes), który 
może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Podstawą e-biznesu jest za-
stosowanie informatycznych i komunikacyjnych technologii, które mogą zmienić 
dotychczasową koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stworzyć warunki dla 
rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych.  
 Występujący obecnie proces globalizacji oraz rozwój technologii informa-
tycznych wpływa na zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a tym samym  
w koncepcji tradycyjnego modelu przedsiębiorstwa. Znaczenie modelu elektronicz-
nego przedsiębiorstwa wzrasta w odniesieniu do stale rozszerzającego się zasięgu 
działalności przedsiębiorstwa (współpracy pomiędzy partnerami handlowymi). 
Wykorzystanie modelu elektronicznego przedsiębiorstwa umożliwia firmom funk-
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cjonowanie w warunkach konkurencji, w osiągnięciu większego udziału w rynku 
czy w wypracowaniu większej lojalności klientów.  
 Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wspomagają zarządzanie 
wszystkimi procesami gospodarczymi przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem przepływów finansowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
łączności komputerowej i metod komunikacji sieciowej systemy ERP umożliwiają 
przedsiębiorstwom swobodniejszą współpracę z dostawcami oraz klientami. Tech-
nologie internetowe umożliwiają obecnie pracę w systemie ERP za pośrednictwem 
przeglądarki WWW (ERP II). Dzięki temu klient może nie tylko uzyskać informa-
cje o ofercie przedsiębiorstwa, lecz również złożyć zamówienie. W ten sposób sys-
temy ERP II stymulują elektroniczną integrację nie tylko samych systemów infor-
matycznych, ale także procesów biznesowych partnerów gospodarczych, przyczy-
niając się do zwiększenia ich efektywności przez efekt synergii i tworząc podstawę 
do funkcjonowania organizacji wirtualnych1. 
 
 
1. E-biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 
 W celu określenia natury i kontekstu małych i średnich przedsiębiorstw ważne 
jest, aby nie traktować ich jako małe wersje dużych przedsiębiorstw. MSP posiadają 
specyficzne cechy dotyczące zasobów ludzkich oraz technologicznych. Ze względu 
na ograniczenia finansowe zazwyczaj nie inwestują one w nową technologię, jeśli 
nie widzą jej natychmiastowego wykorzystania. Również nie inwestują w szkolenia 
(edukację) pracowników, jeśli na skutek tego kluczowi pracownicy nie wywiązy-
waliby się ze swoich bieżących zadań, są w najbliższym czasie przewidziani do 
wykonywania innych obowiązków, czy jeśli zdobyta wiedza nie jest możliwa do 
wykorzystania w praktyce. Tradycyjne czasochłonne, teoretyczne i oparte na wy-
kładach kursy są traktowane przez małe przedsiębiorstwa jako nieużyteczne. Dlate-
go też coraz częściej MSP zwracają się w kierunku alternatywnych możliwości 
edukacji, na przykład typu e-learning. Tego typu kształcenie może prowadzić do 
wzrostu konkurencyjności MSP, na przykład poprzez szkolenia dotyczące technik 
sprzedaży, zarządzania finansami czy środowiskiem2. 
 Wzrost handlu elektronicznego (e-handel), czyli kupowanie i sprzedawanie 
przez media elektroniczne, umożliwia MSP z nową infrastrukturą konkurowanie na 
równi z dużymi przedsiębiorstwami. Jedną z cech MSP jest ich zdolność szybszego 
przystosowania się do wymagań klienta. Pozwala to MSP przesuwać się w kierunku 

                                                 
1  A. Sankowska, Organizacje wirtualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, Poznań 2009. 
2  E-learning dla wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, red. D. Ko-

prowska, T. Sułkowski, w: E-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach, Państwowy 
Instytut Badawczy, Radom 2008, s. 98. 
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bardziej zyskownych obszarów rynku. Chociaż istnieje możliwości zwiększenia 
konkurencyjności MSP poprzez wdrożenie e-biznesu, niewiele przedsiębiorstw się 
na to decyduje. Powody tego są różne, na przykład brak świadomości, niepewność 
dotycząca wielkości zysków generowanych przez e-handel czy to, że produkt firmy 
nie jest właściwy dla sprzedaży internetowej.  
 Proces transformacji firmy w kierunku e-biznesu potrzebuje wiedzy o techno-
logii i możliwościach jej wykorzystania w nowy sposób. Wynika stąd potrzeba 
uczenia i rozwoju kompetencji wśród pracowników firmy, aby przeprowadzić tę 
transformację. W procesie transformacji przedsiębiorstwa do e-biznesu można wy-
szczególnić następujące fazy: 

 dostęp do poczty elektronicznej oraz Internetu, 
 założenie strony internetowej przedsiębiorstwa, 
 kupno–sprzedaż online, 
 electronic ERP (tzw. e-komponenty, np. e-CRM, e-SCM – por. rozdział 2).  

 Do współczesnych wyzwań i trendów, które wywierają wpływ na MSP, moż-
na zaliczyć3: 

 duże przedsiębiorstwa redukują liczbę stałych pracowników, korzystając  
w razie potrzeby z usług MSP, 

 technologia informatyczna i komunikacyjna ma coraz większe znaczenie 
jako środek zwiększania obrotów przedsiębiorstwa, 

 wzrasta poziom globalizacji, co wpływa na konieczność rywalizacji z mię-
dzynarodową konkurencją,  

 zamożność i nabycie wysokich umiejętności wpływa na wzrost mobilności 
ludzi, 

 większy nacisk na dywersyfikację, tak w aspekcie działalności przedsię-
biorstwa, jak i umiejętności pracowników, 

 większy indywidualizm konsumenta wpływa na jego oczekiwania wzglę-
dem produktu, 

 większy popyt na specjalistyczne umiejętności. 
 Wydaje się, że spośród wyżej wymienionych czynników niebagatelne znacze-
nie ma technologia informatyczna i komunikacyjna, z której przedsiębiorstwo po-
winno korzystać. Duże przedsiębiorstwa posiadają większe możliwości korzystania 
z nowych technologii, jednakże MSP są bardziej wrażliwe na zmiany na rynku. 
 Do głównych przyczyn braku zainteresowania MSP wdrożeniem e-biznesu 
można zaliczyć: 

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

work for small and medium-sized enterprises in Europe, „Journal of Business and Society” 2006, 
Vol. 19, s. 135. 
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 brak długookresowej wizji (strategii) przedsiębiorstwa oraz skupianie się 
na bieżących kwestiach, takich jak zysk, podatki, rywalizacja z konkuren-
cją, spełnienie których jest wymogiem przetrwania firmy; 

 niedostateczne rozpoznanie możliwości, które oferuje Internet i e-handel. 
 Czynnikami hamującymi wprowadzenie koncepcji e-biznesu mogą być na 
przykład: stopień koniecznych inwestycji, opłaty za dostęp do Internetu, utworzenie 
domeny czy strony internetowej firmy, niskie kwalifikacje pracowników, brak wi-
docznych korzyści dla firmy, powolny lub niestabilny transfer danych przez łącza 
komunikacyjne, obawa przed wirusami czy hakerami. Do innych powodów braku 
wdrożeń e-biznesu można zaliczyć to, że produkt/usługa jest nieodpowiedni do 
elektronicznego handlu, rynek jest zbyt mały, niepewność co do płatności, termi-
nów dostaw czy gwarancji, logistyczne wąskie gardła lub strata istniejących kana-
łów sprzedaży. Nie bez znaczenia na wdrożenie e-biznesu w MSP jest też wielkość 
firmy (koszt korzystania z Internetu w mikro czy małych przedsiębiorstwach może 
być relatywnie wysoki) czy też wiek decydenta, którym zazwyczaj jest właściciel 
(starsza osoba prawdopodobnie będzie mniej skłonna do wykorzystania Internetu 
jako narzędzia biznesowego)4. 
 
 
2. Wykorzystanie electonic-ERP w e-biznesie 
 
 W gospodarce elektronicznej zmianie ulegają sposoby organizowania związ-
ków między kontrahentami, które budowane są na bazie nowych technologii komu-
nikacyjnych i informatycznych (głównie Internetu)5. Gwałtowny rozwój Internetu 
zmienił tradycyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej na model 
gospodarowania określany jako e-biznes. Przedsiębiorstwa realizujące ten model są 
określane jako przedsiębiorstwa usieciowione (net-enterprise, web-enterprise). 
Wykorzystują one sieci i systemy oparte na wiedzy do zwiększania swych zdolno-
ści do uczenia się, dzielenia wiedzy i szybkiego reagowania na potrzeby klientów6. 
Gromadzą one wszystkie informacje dotyczące swojej działalności w postaci elek-
tronicznej i wykorzystują globalną infrastrukturę komunikacyjną, jaką oferują m.in. 
Internet, intranet oraz sieci telekomunikacyjne. 
 Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej tych organizacji jest umoż-
liwienie łatwego dostępu do informacji, szybkie komunikowanie się i zawieranie 
transakcji drogą elektroniczną. Konieczne jest udostępnienie zasobów informacji 

                                                 
4  Ibidem, s. 138-139. 
5  H. Dudycz, M. Dyczkowski, Tendencje rozwojowe gospodarczych systemów informacyj-

nych, w: Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych, IBS PAN, Warszawa 
2001, s. 96. 

6  W. Chmielarz, Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwa 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 16. 
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zgromadzonych m.in. w bazach danych systemów transakcyjnych – nie tylko pra-
cownikom, ale też klientom czy dostawcom. Prowadzenie e-biznesu wymaga dosto-
sowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa do działania w technologii in-
ternetowej i zagwarantowania dostępu do jego zasobów podmiotom zewnętrznym. 
 Analizując systemy określone jako electronic ERP (eERP, ERP II), można 
stwierdzić, że podstawową cechą, która odróżnia je od systemów ERP, jest możli-
wość korzystania z bazy danych i funkcji systemu poprzez sieć WWW. System 
eERP cechuje też odejście od rozróżniania w systemie informacyjnym modułów 
funkcjonalnych w kierunku tworzenia systemów opartych na tzw. e-komponentach 
(e-suits). Oferują one możliwość tworzenia portali internetowych przeznaczonych 
nie tylko dla pracowników, ale również dla podmiotów zewnętrznych (klientów 
instytucjonalnych i indywidualnych, dostawców czy firm kooperujących)7. Zada-
niem portali jest zapewnienie bezpośredniej komunikacji użytkowników z zasobami 
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Portale systemów eERP umożliwiają  
w szczególności: 

 dostęp do bazy danych i funkcji systemu za pomocą przeglądarki interne-
towej użytkownikom wewnętrznym, co jest szczególnie ważne dla pracow-
ników wykonujących pracę w terenie; 

 dokonywanie zakupów w sklepach internetowych utworzonych przez 
przedsiębiorstwo, czyli prowadzenie handlu elektronicznego typu B2C (bu-
siness to customer) oraz wykorzystanie Internetu w zarządzaniu relacjami  
z klientem (electronic Customer Relationship Management – e-CRM); 

 prowadzenie biznesu elektronicznego typu B2B, czyli zawieranie transakcji 
handlowych między partnerami rynkowymi (dostawcami, klientami); 

 integrację systemów ERP partnerów rynkowych i rozszerzanie biznesu ty-
pu B2B do postaci kooperowania biznesów (co-operative business), okre-
ślanego też mianem B2P (business to partners), które oprócz operacji han-
dlowych, polega na wspólnym działaniu w zakresie planowania zaopatrze-
nia, produkcji i dystrybucji, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych itp., 
co prowadzi do zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na platfor-
mie internetowej (electronic Supply Chain Management – e-SCM). 

 Portale systemów eERP stanowią też platformę dla integracji systemu ERP  
z systemami CRM i SCM, do których dostęp jest realizowany przez sieć Internet  
(e-CRM i e-SCM). Portale te mogą być także wykorzystane do tworzenia tzw. gru-
powych systemów wspomagania decyzji (Group Decision Support Systems  
– GDSS)8, które korzystają z intranetu jako platformy komunikacyjnej. Na rysunku 
1 została przedstawiona idea systemów eERP. 
                                                 

7  P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003, s. 20. 
8  D. Dziuba, Grupowe systemy wspomagania decyzji we wspomaganiu procesów decyzyj-

nych, w: Systemy wspomagania organizacji, red. J. Gołuchowski i H. Sroka, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej, Katowice 2000, s. 67–78. 
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Rys. 1. Idea systemów eERP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dudycz i Dyczkowski, op. cit., s. 99. 

 
 Model B2B/B2C jest często definiowany jako proces negocjacyjny między 
przedsiębiorstwami przez Internet czy inne technologie. Wykonywanie operacji 
gospodarczych w tradycyjnym modelu przedsiębiorstwa może zostać usprawnione 
poprzez wykorzystanie nowych technologii, co skutkuje zazwyczaj osiągnięciem 
wyższej efektywności. Ze względu na intensywny proces globalizacji tradycyjne 
źródła przewagi konkurencyjnej, takie jak niskie koszty bezpośrednie wytworzenia 
produktu, dogodne ulokowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego czy sieci dystrybu-
cyjnej wyrobów, tracą na znaczeniu. Wobec tego firmy poszukują nowych możli-
wości poprawienia efektywności swojej działalności. Wykorzystanie modelu 
B2B/B2C tworzy korzystne warunki dla przedsiębiorstw do uzyskania wzrostu 
efektywności wewnętrznych operacji, szybkiej wymiany informacji czy szybkiego 
reagowania na potrzeby klienta. Nie bez znaczenia w modelu tym jest nawiązanie 
bezpośredniej kooperacji z partnerem biznesowym; rezygnacja z usług pośredników 
skutkuje skróceniem łańcucha logistycznego, a tym samym zmniejszeniem kosztów 
z tym związanych. 
 Wśród korzyści stosowania modelu B2B/B2C można wymienić: 

 oszczędność czasu w odniesieniu do wymiany informacji pomiędzy klien-
tem a sprzedającym oraz przeprowadzenia procesu sprzedaży,  

 zmniejszenie wydatków związanych z automatyzacją procesu sprzedaży 
oraz skróceniem łańcucha logistycznego (sprzedaż bezpośrednio dla klien-
ta, bez udziału pośredników), 

 przyspieszenie procesu zwrotu towaru, 
 uproszczenie procesu sprzedaży i utworzenie go bardziej komfortowym dla 

klienta. 
 Podsumowując, można stwierdzić, że systemy eERP – oprócz funkcjonalności 
systemu bazowego ERP, do której zapewniają dostęp za pomocą przeglądarki 
WWW – umożliwiają kompleksową obsługę procesów biznesowych realizowanych 

e-komponenty

e-commerce, e-CRM 

B2B/B2C 

B2P/e-SCM 

Group DSS

WWW, front-end

ERP 
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przez współpracujące obiekty gospodarcze, wykorzystując w tym celu technologie 
internetowe. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ze względu na intensywny proces globalizacji tradycyjne źródła przewagi 
konkurencyjnej, takie jak przykładowo dogodne położenie, tracą na znaczeniu. 
Wobec tego firmy poszukują nowych możliwości poprawienia efektywności swojej 
działalności. Wykorzystanie modelu business to business czy business to customer 
tworzy korzystne warunki dla przedsiębiorstw do uzyskania wzrostu efektywności 
wewnętrznych operacji, szybkiej wymiany informacji czy szybkiego reagowania na 
potrzeby klienta. Procesy globalizacji determinują działalność przedsiębiorstwa na 
krajowym, jak również międzynarodowym rynku. Obecnie obserwuje się stały 
rozwój e-biznesu, opierający się na zastosowaniu technologii informatycznych  
i komunikacyjnych do realizacji tradycyjnych procesów biznesowych. Korzyści  
z połączenia zastosowań e-biznesu z tradycyjnymi procesami biznesowymi pozwa-
lają uzyskać przewagę konkurencyjną i wejść na rynek międzynarodowy. Ponadto 
do korzyści wykorzystania e-handlu można zaliczyć oszczędność kosztów poprzez 
uproszczenie procesów (na przykład sprzedaży, zakupu) realizowanych w firmie. 
Ma to szczególne znaczenie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które 
posiadają zazwyczaj ograniczony dostęp do środków pieniężnych oraz funkcjonują 
na rynkach o wysokim poziomie konkurencji.  
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E-BUSINESS SUPPORT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
WITH USING ERP SYSTEM 

 
 

Summary 
 
 Intensive process of globalization, as well as the changes in customer behavior 
influences on the adoption of enterprise to the present trends, for example to put an 
order in electronic way. Use of electronic business (e-business) models gives companies 
possibility to survive under the conditions of competition or to reach greater markets. 
However, e-business models have changed usual conception of business. The article 
aims to present a support of e-business in sector of small and medium enterprises using 
ERP system. 
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WIRTUALNY KLASTER KOMPUTEROWY JAKO NARZĘDZIE 
OPTYMALIZACJI WYDAJNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
  
 Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w oparciu o technologie informa-
tyczne. Ciągły rozwój społeczeństwa informacyjnego jest możliwy dzięki rozwojo-
wi infrastruktury technicznej. Pomimo ciągłego wzrostu wydajności infrastruktury 
technicznej zawsze pojawiają się zadania, które przekraczają możliwości używa-
nych urządzeń. Wydajność urządzeń komputerowych zwiększa się poprzez stoso-
wanie szybszych technologii półprzewodnikowych i wzrost częstotliwości taktowa-
nia procesorów. Tego typu działania wiążą się ze zwiększeniem emisji energii 
cieplnej i koniecznością wydajniejszego chłodzenia układów elektronicznych. Mi-
niaturyzacja układów elektronicznych w zasadzie dobiega kresu. Przyszłością są 
rozwiązania równoległe.  
 Procesory komputerów są wyposażane w kilka rdzeni (Multi Core) oraz tech-
nologię hiperwątkowości (Hyper Threading – HT). Wiele rdzeni jest zintegrowa-
nych w obudowie jednego procesora i każdy z nich stanowi procesor fizyczny wy-
korzystujący ten sam zestaw wyprowadzeń. Przy użyciu technologii HT do każdego 
rdzenia procesora fizycznego można przypisać dwa procesory wirtualne, przez co 
podczas obliczeń prowadzonych równolegle dwa niezależne wątki będą mogły 
korzystać z procesora w tym samym czasie (sprawia to wrażenie wykonania równo-
ległego). Jeżeli aplikacja potrafi pracować wielowątkowo, to może to przyspieszyć 
wykonywanie programu od kilku do kilkunastu procent. Procesor wykorzystujący 
HT jest widziany przez system operacyjny jako dwa procesory logiczne. Wzrost 
wydajności procesorów przy jednoczesnej niskiej cenie umożliwia konstruowanie 
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coraz bardziej wydajnych komputerów i serwerów, a w konsekwencji całych sys-
temów komputerowych1. 
 
 
1. Klaster komputerowy 
 
 Klaster komputerowy (Computer Cluster) jest to grupa wzajemnie połączo-
nych niezależnych serwerów współdziałających razem, jako pojedynczy zintegro-
wany system komputerowy. Każdy serwer w klastrze tworzy węzeł klastra. Każdy  
z serwerów z osobna może pracować niezależnie, bez klastra. Integracja serwerów 
w klastrze jest możliwa poprzez oprogramowanie zarządzające klastrem. Głównym 
zadaniem oprogramowania zarządczego jest sterowanie właściwą pracą systemu, 
dystrybucją zadań, migracją procesów i zarządzanie zasobami systemu. 
 

 
 

Rys. 1. Podział klastrów komputerowych  

Źródło: opracowanie własne. 

  
 Klaster może realizować różne działania. W zależności od przeznaczenia 
można wyróżnić trzy rodzaje klastrów (rysunek 1), klastry obliczeniowe (ang. 
Compute Clusters), klastry wysokiej dostępności (ang. High Availability Clusters), 
klastry równoważące obciążenie (ang. Load Balancing Clusters). 
 
 
2. Klaster obliczeniowy 
 
 Klaster obliczeniowy zapewnia zwiększoną moc obliczeniową. Najczęściej 
jest wykorzystywany do przeprowadzania obliczeń wysokiej wydajności (High 
Performance Computing), które wymagają wykonania dużej liczby operacji arytme-

                                                 
1  K. Lal, T. Rak, Linux a technologie klastrowe, Mikom, Warszawa 2005, s. 49–95. 
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tycznych i logicznych.2 Obliczenia dotyczące konkretnego zadania są prowadzone 
w sposób równoległy, za pomocą wielu węzłów działających jednocześnie. Oczy-
wiście zadanie musi zostać wcześniej przekształcone tak, aby każdy węzeł realizo-
wał odrębną i niezależną część całego zadania. Obliczenia równoległe znaczenie 
skracają czas rozwiązania zadań. 
 Klaster obliczeniowy umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji poprzez jej 
pracę na wielu węzłach klastra równolegle. Do stworzenia aplikacji, która potrafi 
wykorzystywać równolegle wiele węzłów klastra, niezbędne jest wykorzystanie 
specjalnej biblioteki programistycznej. Przykładem narzędzi do tworzenia opro-
gramowania dla obliczeń równoległych jest: Interfejs Transmisji Wiadomości MPI 
(Message Passing Interface), Wirtualna Maszyna Równoległa PVM (Parallel Vir-
tual Machine). Klaster obliczeniowy jest często nazywany mianem klastra wysokiej 
wydajności (High Performance Cluster). 
 Ze względu na architekturę rozwiązania można wyróżnić następujące dwa 
rodzaje klastrów: 

 superkomputery, 
 klastry komputerów PC. 

 Superkomputery to komputery o mocy obliczeniowej znacznie przewyższają-
cej moc obliczeniową komputerów PC. Budowane są na zamówienie najczęściej  
z seryjnie produkowanych podzespołów komputerowych. Miarą wydajności super-
komputerów jest liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (Floating Po-
int Operations Per Second). Stale uaktualniana jest lista 500 superkomputerów, 
które uzyskują najlepszy wynik w teście Lapack (test numerycznego rozwiązywania 
problemów algebry liniowej). 
 Klastry komputerów PC wykorzystują do swojego funkcjonowania powszech-
nie dostępny sprzęt komputerowy. Oferują moc obliczeniową jak najmniejszym 
kosztem. Ideą funkcjonowania klastrów komputerów PC jest fakt, że większość 
mocy obliczeniowych komputerów osobistych działających samodzielnie nie jest 
wykorzystywana. Połączenie komputerów za pomocą sieci lokalnych sprzyja wza-
jemnej komunikacji i współdziałaniu. Jednym z najpopularniejszych klastrów kom-
puterów PC jest Beowulf, w którym komputery działają w oparciu o system opera-
cyjny Linuks3. 
 
 
  

                                                 
2  R. Wyrzykowski, Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe, budowa i wy-

korzystanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009, s. 18–19. 
3  W. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006, 

s. 696–711. 
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3. Klaster wysokiej dostępności 
 
 Klaster wysokiej dostępności (klaster HA) zapewnia dostępność systemu 
komputerowego w przypadku wystąpienia awarii. Na każdym z węzłów klastra 
instalowane są usługi, które będą dostępne w trybie wysokiej dostępności. Wszyst-
kie węzły klastra korzystają ze wspólnej macierzy dyskowej (Shared Storage). 
Jeden z węzłów klastra jest węzłem podstawowym (Primary Node), a pozostałe 
węzły są węzłami zapasowymi (Backup Node)4. Każdy z węzłów klastra wysokiej 
dostępności może się znajdować w dwóch trybach: aktywnym (Active), kiedy po-
siada uruchomione usługi w trybie wysokiej dostępności, lub w trybie pasywnym 
(Passive), kiedy nie posiada uruchomionych zasobów i znajduje się w stanie goto-
wości. Ciągły dostęp do zasobów klastra HA jest możliwy poprzez odwołanie się 
do adresu IP wirtualnego interfejsu, który wskazuje na interfejs sieciowy węzła 
podstawowego. Awaria węzła podstawowego nie powoduje zmiany adresu IP kla-
stra HA. Oprogramowanie nadzorujące pracę klastra HA wykrywa wystąpienie 
awarii węzła przy wykorzystaniu usług uczestnictwa (Membership Services) i moni-
torowania zasobów (Monitoring Services). Mianem usług uczestnictwa określa się 
analizę komunikatów dostępności (Heartbeat) wysyłanych pomiędzy węzłami kla-
stra. Monitorowanie zasobów to mechanizm okresowego sprawdzania dostępności 
usług węzła aktywnego. Wystąpienie awarii węzła powoduje rozpoczęcie procesu 
przejmowania zasobów (Failover). Zabezpieczeniem przed przypadkową utrata 
dostępności powinna być redundancja ścieżek pomiędzy węzłami klastra. Istnieje 
możliwość przywrócenia pracy macierzystego węzła po jego naprawie (Failback). 
Klaster HA nie zwiększa wydajności systemu komputerowego, jednakże umożliwia 
wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii (Single Point of Failure). Podstawo-
wym zadaniem klastra HA jest zwiększenie niezawodności i dostępności systemu 
komputerowego. Klaster wysokiej dostępności jest często nazywany klastrem pracy 
awaryjnej lub klastrem niezawodnościowym.  
 Naturalnym rozwinięciem klastrów HA są systemy stałej dostępności pomimo 
wystąpienia awarii (Fault Tolerance – FT). Główna różnica pomiędzy klastrem HA 
bez systemu FT a klastrem HA z system FT jest taka, że w przypadku pierwszego  
z nich zakłada się konkretny czas przestoju na usunięcie ewentualnej awarii (okre-
śla się procentowo jego dostępność). Klaster HA z technologią FT jest niezawodny, 
dopóki posiada redundancję wadliwego komponentu. Wszystkie komponenty w tej 
technologii mogą być wymieniane w trakcie pracy systemu (Hot Swapping). Ze 
względu na konfigurację węzłów można wyróżnić następujące dwa rodzaje kla-
strów HA: 

 aktywny/aktywny (Active/Active), 

                                                 
4  A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, War-

szawa 2003, s. 20. 
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 aktywny/pasywny (Active/Passive). 
 W modelu aktywny/pasywny klaster składa się z dwóch węzłów: podstawo-
wego, będącego w trybie aktywnym, i zapasowego, będącego w trybie pasywnym. 
W przypadku awarii węzła podstawowego jego funkcje przejmuje węzeł zapasowy. 
W modelu aktywny/aktywny klaster składa się z dwóch węzłów, które są jednocze-
śnie aktywne. Obydwa węzły współdzielą obciążenie (Load Sharing) generowane 
przez klientów korzystających z usług. Ruch sieciowy skierowany do węzła niedo-
stępnego ze względu na awarię zostanie skierowany do węzła aktywnego. Większa 
liczba węzłów dostępnych w ramach klastra umożliwia dokonywanie modyfikacji 
konfiguracji. Przy N węzłach aktywnych oraz M węzłach pasywnych (klaster N  
+ M) awaria jednego z węzłów aktywnych powoduje przejęcie jego roli przez jeden 
węzeł pasywny.  
 
 
4. Klaster równoważenia obciążenia 
 
 Klaster równoważenia obciążenia zapewnia równomierne rozłożenie obciąże-
nia na węzły klastra. Obciążenie jest generowane poprzez strumień zapytań od 
klientów do serwera usług. Rozłożenie obciążenia (Load Balancing) to proces, 
podczas którego następuje dystrybucja zapytań klientów na węzły klastra za po-
średnictwem urządzenia sieciowego. Ideą równoważenia obciążenia jest niedopusz-
czenie do pełnej zajętości zasobów jednego z węzłów klastra. 
 Ze względu na konfigurację sieciową można wyróżnić następujące dwa rodza-
je klastrów LB: 

 klastry równoważenia obciążenia w oparciu o serwer DNS, 
 klastry równoważenia obciążenia w oparciu o serwer rozpraszający. 

 Równoważenie obciążenia bazujące na serwerze DNS (Domain Name Servi-
ce) jest prostym przypisaniem jednej domenie kilku adresów IP (kilku rekordów A) 
przy wykorzystaniu mechanizmu DNS Round Robin. Algorytm karuzelowy (Round 
Robin) umożliwia szeregowanie zapytań do serwera DNS bez uwzględnienia prio-
rytetów (poszczególne zapytania o rekord A dają w rezultacie naprzemiennie różne 
adresy IP). Wadą mechanizmu DNS Round Robin jest trudne do przewidzenia rów-
noważenie obciążenia oraz brak mechanizmu wykrywającego awarię węzłów kla-
stra. 
 Równoważenie obciążenia bazujące na serwerze rozpraszającym zapytania 
(Load Balancing Server) zachodzi w warstwie 4 modelu OSI lub w warstwie 7 
modelu OSI5. Rozłożenie obciążenia w warstwie 4 modelu OSI (na poziomie IP) 
polega na dystrybucji żądań od klientów do właściwych serwerów bez potrzeby 
analizy zawartości pakietu. Rozłożenie obciążenia w warstwie 7 modelu OSI (na 

                                                 
5  http://www.linuxvirtualserver.org (luty 2012). 
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poziomie aplikacji) polega na analizie zawartości pakietu i dystrybucji zapytania do 
określonego węzła klastra. Przy wyborze konkretnego węzła klastra można zasto-
sować różne algorytmy szeregowania zapytań. Zastosowanie serwera rozpraszają-
cego zapytania umożliwia również monitorowanie dostępności węzłów klastra. 
 
 
5. Propozycja architektury środowiska wirtualnego klastra komputerowego  
 
 Wirtualny klaster komputerowy jest realizacją trzech głównych rodzajów 
klastrów: klastra obliczeniowego, klastra wysokiej dostępności, klastra równoważą-
cego obciążenie, w postaci środowiska maszyn wirtualnych (rysunek 2). Celem 
proponowanej architektury jest możliwość jednoczesnego przeprowadzania obli-
czeń dla wielu zadań na dowolnej liczbie węzłów przy zachowaniu ciągłej dostęp-
ności środowiska obliczeniowego i oszczędności zasobów. 
 Schemat powstał w oparciu o oprogramowanie wirtualizacyjne VMware 
vSphere Hypervisor. Do wirtualizacji takiego środowiska można użyć każdego 
innego oprogramowania wirtualizacyjnego. Jedynym komponentem, który wymaga 
zastąpienia równoważnym rozwiązaniem, jest switch dystrybucyjny, który jest cha-
rakterystyczny dla oprogramowania firmy VMware. 
 Środowisko składa się z dwóch serwerów fizycznych, switcha fizycznego  
i współdzielonej pamięci masowej. Serwery fizyczne posiadają cztery karty siecio-
we Ethernet, switch fizyczny wykorzystuje dziewięć z dwunastu portów Ethernet, 
współdzielona pamięć masowa posiada dwa porty Ethernet. Wszystkie komponenty 
fizyczne są połączone ze sobą według schematu za pomocą kabli typu patchcord. 
Każda z kart sieciowych serwerów fizycznych jest przeznaczona do przesyłania 
konkretnego ruchu sieciowego: komunikacja wirtualnych maszyn (Node), komuni-
kacja z macierzą dyskową (iSCSI), ruch sieciowy związany z migracją wirtualnych 
maszyn pomiędzy serwerami fizycznymi (Vmotion), analiza komunikatów dostęp-
ności serwerów fizycznych (FT). Pozostałe komponenty oraz połączenia są wirtual-
ne i powstały w oparciu o oprogramowanie wirtualizacyjne.  
 Na dwóch serwerach fizycznych został zainstalowany i uruchomiony hiper-
nadzorca typu 1, który działając bezpośrednio na poziomie fizycznego sprzętu, ma 
pełną kontrolę nad uruchomionymi wirtualnymi maszynami. Każdy hipernadzorca 
używa wirtualnego przełącznika sieciowego (I/O plane), umożliwiającego komuni-
kację wszystkim wirtualnym maszynom w ramach środowiska wirtualnego danego 
hipernadzorcy. Każda wirtualna maszyna jest połączona za pośrednictwem wirtual-
nej karty sieciowej Ethernet z portem sieciowym Ethernet switcha dystrybucyjnego 
(control plane). Na switchu sieciowym (I/O plane) hipernadzorcy są wydzielone 
porty dla połączeń: iSCSI, Vmotion i FT. Porty sieciowe switcha dystrybucyjnego 
również podzielone są na grupy, w celu oddzielenia ruchu sieciowego: ISCSI, No-
de, Vmotion, FT, podobnie jak w switchu fizycznym. Pomiędzy portami przełącz-
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nika hipernadzorcy (iSCSI, Vmotion, FT) oraz odpowiadającymi im portami swi-
tcha dystrybucyjnego są nawiązane połączenia.  
 

 
 

Rys. 2. Proponowana architektura środowiska wirtualnego klastra komputerowego  

Źródło: opracowanie własne. 

   
 Klaster obliczeniowy jest realizowany na węzłach wirtualnych maszyn. Aktu-
alnie węzły: Node A1, Node A2 i Node A3, realizują zadania obliczeniowe A. Na-
tomiast węzły: Node B1 i Node B2, realizują zadanie obliczeniowe B. Ilość węzłów 
potrzebnych do obliczeń jest regulowana przez pulę zasobów (ilość pamięci RAM  
i wolne cykle procesorów serwera fizycznego), wyrażoną w postaci wolnych slo-
tów. Ilość wolnych slotów i ilość wirtualnych maszyn jest uzależniona od parame-
trów poszczególnych wirtualnych maszyn i puli zasobów serwera fizycznego.  
 Klaster wysokiej dostępności jest realizowany poprzez technologię stałej do-
stępności wirtualnej maszyny pomimo wystąpienia awarii serwera fizycznego 
(Fault Tolerance). Jeżeli serwer fizyczny 2 ulegnie awarii, to obliczenia zadań A  
i B wykonywane przez węzły: Node A3 i Node B2, nie zostaną utracone. Mecha-
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nizm FT umożliwi migrację uruchomionych już wirtualnych maszyn (bez restartu) 
na serwer fizyczny 1. Migracja wirtualnych węzłów jest możliwa dzięki temu, że 
każdy z węzłów istnieje w postaci plików na współdzielonej pamięci masowej, do 
której mają dostęp obydwa serwery fizyczne.  
 Klaster równoważący obciążenie jest realizowany poprzez mechanizm dyna-
micznego utrzymywania równowagi i alokacji zasobów DRS (Distributed Resource 
Scheduler). Mechanizm ten jest wbudowany w oprogramowanie wirtualizacyjne  
i pozwala balansować posiadanymi zasobami. Na bieżąco jest monitorowany sto-
pień obciążenia serwerów fizycznych i dokonywana jest migracja uruchomionych 
wirtualnych maszyn pomiędzy serwerami fizycznymi. Jeżeli wszystkie wirtualne 
maszyny znajdowałyby się na serwerze fizycznym 1 i mechanizm DRS wykryłby, 
że wirtualne maszyny wymagają dodatkowej mocy, to serwer fizyczny 2 zostałby 
włączony i część maszyn zostałaby na niego przemigrowana. Jeżeli sytuacja byłaby 
odwrotna, serwer fizyczny 2 byłby obciążony w niskim stopniu, to mechanizm 
DRS migrowałby maszyny na serwer fizyczny 1, a serwer fizyczny 2 zostałby wy-
łączony. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane rozwiązanie wirtualnego klastra pokazuje, że mechanizm 
wirtualizacji jest bardzo dobrym narzędziem do optymalizacji wydajności infra-
struktury technicznej społeczeństwa informacyjnego. Użycie technologii wirtuali-
zacji do połączenia funkcjonalności klastra obliczeniowego, klastra wysokiej do-
stępności i klastra równoważącego obciążenie pozwala na uzyskanie wydajnej in-
frastruktury obliczeniowej odpornej na awarię i przystosowanej do oszczędności 
zasobów. 
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A VIRTUAL COMPUTER CLUSTER AS A TOOL FOR AN EFFICIENCY 
OPTIMIZATION OF INFORMATION SOCIETY TECHNICAL 

INFRASTRUCTURE 
 
 

Summary 
 
 The article presents and describes the following computer clusters, Compute Clus-
ters, High Availability Clusters and Load Balancing Clusters. The author designs an 
architecture of virtual computer cluster environment that enables running calculations 
for many tasks on many nodes at the same time, maintaining continuous availability of 
computing environment and the most effective use of resources.  
 

Translated by Maciej Roszkowski 
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OPCJE RZECZOWE W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH  
W SEKTORZE IT – KORZYŚCI I OGRANICZENIA 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Począwszy od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia zyskuje popularność 
koncepcja opcji rzeczowych. Zastosowanie tej koncepcji to przede wszystkim: oce-
na opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstw, a także 
modelowanie procesów biznesowych. Wiele publikacji tudzież aplikacji tej koncep-
cji dotyczy sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Badania empi-
ryczne poświęcone popularności tej koncepcji wśród menedżerów nie potwierdzają 
jednak wzrostu jej znaczenia w procesach decyzyjnych i nie wskazują, aby – lan-
sowana przez część teoretyków – teza o szybkim zastąpieniu tradycyjnych metod, 
opartych na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych przez analizę 
opcji realnych, miała uzasadnienie. 
 Celem niniejszego opracowania jest prezentacja korzyści, jakie płyną 
z wykorzystania analizy opcji realnych, pokazanie przykładów zastosowania tej 
metody w sektorze IT oraz wyeksponowanie ograniczeń stosowania tej metody. 
 
 
1. Metoda opcji rzeczowych – geneza i podstawowe założenia 
 
 Termin opcje rzeczowe (real options)1 został wprowadzony do literatury 
przedmiotu przez S. Myersa w 1977 roku2. Odnosił się do koncepcji aplikacji teorii 

                                                 
1  W polskiej literaturze przedmiotu poza wymienionym terminem używa się również ter-

minu opcje realne. 
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opcji finansowych do wyceny inwestycji niefinansowych, charakteryzujących się 
wbudowaną elastycznością decyzyjną i stwarzających możliwość uczenia się  
w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego. 
 Opcja rzeczowa może być zdefiniowana jako prawo do podejmowania  
– w chwili obecnej lub w przyszłości, zakreślonej terminem wygaśnięcia opcji  
– decyzji o dysponowaniu strumieniami pieniężnymi związanymi z określoną kate-
gorią aktywów rzeczowych. 
 Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wraz ze wzrostem zainteresowania 
problematyką wartości i metod wyceny, analiza opcji rzeczowych zaczęła cieszyć 
się coraz większym zainteresowaniem środowisk zarówno naukowych, jak i bizne-
sowych. Postrzegana była jako alternatywne lub komplementarne podejście do 
oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz 
budowy strategii przedsiębiorstwa. 
 Jednym z istotnych zagadnień problematyki zarządzania zarówno na poziomie 
operacyjnym, jak i strategicznym jest ocena wartości elastyczności decyzyjnej  
w warunkach niepewnego otoczenia i dynamicznej konkurencji. Wraz z rozwojem 
teorii opcji rzeczowych pojawiły się nadzieje, że analiza wariantów rozwoju  
w kategoriach opcji będących w dyspozycji firmy umożliwi kwantyfikację tej ela-
styczności.  
 Metoda opcji rzeczowych pozwala na uwzględnienie i kwantyfikację wartości 
menedżerskiej elastyczności decyzyjnej, zazwyczaj rozumianej jako: 

 zdolność do podjęcia ważnej strategicznie decyzji czasie, kiedy przynajm-
niej częściowo zmniejszył się poziom niepewności towarzyszący tej decy-
zji, kiedy wiedza o otoczeniu firmy jest większa,  

 zdolność do modyfikacji parametrów realizowanego projektu już po jego 
rozpoczęciu,  

 zdolność do realizowania decyzji w etapach, pozwalająca na traktowanie 
inwestycji na danym etapie jako nabycie prawa do realizacji etapu kolejne-
go.  

 Metoda stosowana może być zarówno na poziomie operacyjnym – do oceny 
efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych lub wyceny wartości 
przedsiębiorstw, jak i na poziomie strategicznym – jako koncepcja wspierająca 
procesy tworzenia i implementacji strategii. 
 Istota metody opcji rzeczowych opiera się na konstatacji, że w obliczu wzra-
stającej niepewności otoczenia i zmieniających się paradygmatów decyzyjnych 
zmierzających do optymalizacji wyboru elastyczność menedżerska jest źródłem 
dodatkowej wartości, której uwzględnienie w procesach decyzyjnych pozwala na 
podejmowanie decyzji przyczyniających się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.  

                                                                                                                        
2  S. Myers, Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics” 1977, 

Vol. 5, No. 2, s. 147–175. 
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 Dodatkowo metoda opcji rzeczowych przyjmuje założenie – budzące u wielu 
badaczy wątpliwości natury metodologicznej – że wykorzystanie zapożyczonych  
z rynków finansowych metod wyceny opcji umożliwia kwantyfikację wspomnianej 
elastyczności menedżerskiej, dotyczącej inwestycji o charakterze rzeczowym. 
 Istotnym komponentem wartości opcyjnej jest proces uczenia się, którego 
efektywność, zwłaszcza obecnie, w obliczu szybko zmieniającego się dominujące-
go paradygmatu gospodarki, decyduje o konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa. 
Procesy organizacyjnego uczenia się są możliwe dzięki sekwencyjnemu eksploro-
waniu otoczenia firmy, inicjowaniu projektów bez pełnego zaangażowania kapita-
łowego i ich kontynuacji, modyfikacji lub zaprzestaniu, w zależności od tego, jak 
zmienia się otoczenie, wiedza o nim oraz poziom kompetencji firmy. 
 Etapowość i uwzględnienie możliwości modyfikacji pierwotnych założeń 
dotyczących projektu inwestycyjnego stanowi o dynamicznym charakterze tej me-
tody, co przeciwstawiane jest – postrzeganym jako statyczne, tj. bazujące na warto-
ściach oczekiwanych – metodom opartym na dyskontowaniu przepływów pienięż-
nych. 
 Wyróżnikiem metody opcji rzeczowych jest wyeksponowanie faktu, że wiele 
projektów inwestycyjnych podlega dynamicznej ewolucji w miarę upływu czasu, 
zaś dysponowanie przez decydenta elastycznością w zakresie kształtowania charak-
terystyki projektu przekłada się na dodatkową wartość tegoż projektu. 
 Do pionierów badania wpływu nieodwracalności (irreversibility) nakładów 
inwestycyjnych na wartość projektu należą K. Arrow i A. Fisher3. Autorzy ci zwró-
cili uwagę na wpływ, jaki na wartość projektu inwestycyjnego ma sytuacja, kiedy 
nieodwracalność (irreversibility) nakładów inwestycyjnych w niepewnym otocze-
niu moderowana jest możliwością opóźnienia decyzji o rozpoczęciu realizacji pro-
jektu. Zdaniem autorów, nieodwracalne zaangażowanie zasobów w obliczu nie-
pewnej przyszłości wymaga uwzględniania, przy kalkulacji opłacalności inwestycji, 
premii opcyjnej, która ma stanowić rekompensatę za utratę elastyczności decyzyj-
nej. 
 Analizy poświęcone problematyce wartości opcji w przypadku nieodwracal-
nych decyzji w niepewnym otoczeniu, niewątpliwie kluczowe dla rozwoju teorii 
opcji rzeczowych, pomijają jednak fakt, że wartość wynikająca z możliwości opóź-
nienia nieodwracalnej decyzji aż do momentu, kiedy zostanie rozwikłana niepew-
ność otoczenia, może zostać zniwelowana wskutek działań konkurencji. Zwraca na 
to uwagę wielu autorów w późniejszych publikacjach. Na przykład S. Grenadier 
wykazał, na gruncie teorii gier opcyjnych, że wzrost liczby konkurentów prowadzi 
do zaniku wartości opcji oczekiwania4.  
                                                 

3  K. Arrow, A. Fisher, Environmental preservation, uncertainty and irreversibility, „Quar-
terly Journal of Economics” 1974, Vol. 88, Iss. 2, s. 312–319. 

4  S. Grenadier, Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory, Risk 
Books, London 2001. 
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 Zarówno w wymienionych, jak i wielu innych pracach poświęconych tej pro-
blematyce akceptowana jest teza, że opcje rzeczowe mają wartość tylko wówczas, 
jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki: 

 decyzja inwestycyjna jest nieodwracalna, 
 występuje niepewność związana z decyzją, 
 istnieje swoboda decyzyjna związana z ostatecznym kształtem przedsię-

wzięcia, którego decyzja dotyczy. 
 Wymienione powyżej klasyczne czynniki warunkujące występowanie warto-
ści opcyjnej można rozszerzyć o dodatkowe wymogi wynikające z organizacyjnych 
uwarunkowań podejmowania decyzji: 

 strategie elastyczności menedżerskiej są oparte na wiarygodnych danych 
i są możliwe do zrealizowania, 

 menedżerowie w swoich decyzjach zachowują się w sposób racjonalny 
i podejmując decyzje, kierują się kryteriami efektywności i sprawności or-
ganizacyjnej. 

 Można wyróżnić tylko dwie sytuacje, w których dysponowanie elastycznością 
decyzyjną nie wpływa na decyzje inwestycyjne firm. Pierwsza to sytuacja, w której 
menedżer posiada pełną informację. Jeśli wszystkie istotne informacje są dostępne 
ze stuprocentową pewnością, proces decyzyjny zostaje zredukowany do wyboru 
najlepszej z dostępnych alternatyw. Nie ma potrzeby aktywnego zarządzania przed-
sięwzięciem inwestycyjnym w celu poprawy jego efektywności. Optymalna ścieżka 
decyzyjna jest zdefiniowana a priori. Druga to sytuacja, w której wszystkie decyzje 
inwestycyjne mają charakter w pełni odwracalny. Decyzja, której skutki można bez 
żadnych konsekwencji zniwelować, może być podejmowana jako decyzja pozba-
wiona jakiegokolwiek ryzyka. Tym samym elastyczność decyzyjna nie wpływa na 
wartość analizowanego projektu. 
 Ponieważ całkowita lub częściowa nieodwracalność decyzji inwestycyjnej jest 
charakterystyczna dla zdecydowanej większości projektów, czynnikami decydują-
cymi o wartości opcji rzeczowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym są: niepew-
ność i elastyczność decyzyjna. 
 Inwestycje w sektorze IT zazwyczaj charakteryzują się dużą niepewnością, 
wysokimi nakładami kapitałowymi oraz nieodwracalnością będącą konsekwencją 
wyboru określonej technologii. Spełniają więc kryteria uzasadniające wykorzysta-
nie w ich analizie i ocenie podejścia opcyjnego. Z tego względu w literaturze 
przedmiotu często postuluje się wykorzystanie opcji rzeczowych w procesach decy-
zyjnych w przedsiębiorstwach sektora IT. Metoda opcji rzeczowych ma jednak 
istotne ograniczenia, które sprawiają, że powinno się ją traktować jedynie jako 
metodę komplementarną w stosunku do innych. 
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2. Opcje rzeczowe – aplikacje w sektorze IT 
 
 Począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych w literaturze przedmiotu poja-
wiło się szereg opracowań dokumentujących faktyczne zastosowanie opcji rzeczo-
wych w sektorze IT lub prezentujących postulatywne modele wykorzystujące kon-
cepcję opcji realnych. Uzasadnieniem dla relatywnej popularności opcji rzeczo-
wych w analizach firm sektora IT jest fakt, że wiele projektów inwestycyjnych z 
tego obszaru charakteryzuje się między innymi dużą niepewnością, wieloetapowo-
ścią oraz znaczącymi wymogami kapitałowymi.  
Wśród pionierów piśmiennictwa poświęconego opcjom rzeczowym w inwestycjach 
w sektorze IT należy wymienić R. Kauffmana 5, 6, E. Clemonsa7, B. Dos Santosa8  
i R. Kumara9. Prace Kaufmanna i pozostałych wymienionych autorów koncentrują 
się na ocenie przydatności opcji rzeczowych do oceny projektów inwestycyjnych w 
sektorze IT. Problematykę wyceny wartości oprogramowania, z perspektywy 
opcyjnej, podejmują w swoich pracach między innymi A. Taudes10 oraz R. Fich-
man ze współautorami11. W kolejnych latach Fichman podejmuje problematykę 
wartości opcyjnej związanej z inwestowaniem w innowacyjne platformy technolo-
gii informatycznych (Fichman12). Spośród autorów już w latach dziewięćdziesią-
tych propagujących podejście opcyjnie w ocenie inwestycji w technologie informa-

                                                 
5  R. Kauffman, J. Konsynski, C. Kriebel, Evaluating reaesrch approaches to IT business 

value assessment with the senior management in mind, w: Strategic Information Technology 
Management: Perspectives on Organizational Growth and Competitive Advantage, eds. D. Bank-
er, R. Kauffman, M. Mahmood, Idea Group Publishing, Middletown, PA, 1993. 

6  M. Benaroch, R. Kauffman, A case for using real option pricing analysis to evaluate in-
formation technology project investments, „Information Systems Research” 1999, Vol. 10, Iss. 1, 
s. 70–86. 

7  E. Clemons, Evaluating strategic investments in information systems, „Communications 
of the ACM” 1991, Vol. 34, Iss. 1, s. 22–36. 

8  B. Dos Santos, Justifying Investments in New Information Technologies, „Journal of 
Management Information Systems” 1991, Vol. 7, No. 4, s. 71–89. 

9  R. Kumar, A note on project risk and option values of investments in information techno-
logies, „Journal of Management Information Systems” 1996, Vol. 13, Iss. 1, s. 187–193. 

10  A. Taudes, Software growth options, „Journal of Management Information systems” 
1998, Vol. 15, Iss. 1, s. 165–185; A. Taudes, M. Feurstein, A. Mild, Options Analysis of Software 
Platform decisions: A Case Study, „MIS Quarterly” 2000, Vol. 24, No. 2, s. 227–243. 

11  R. Fichman, C. Kemerer, The assimilation of software process innovations: An organiza-
tional learning perspectine, „Management Science” 1997, Vol. 43, Iss. 10, s. 1345–1363;  
R. Fichman, S. Moses, An incremental process for software implementation, „Sloan Management 
Review” 1999, Vol. 40, Iss. 2, s. 39–42. 

12  R. Fichman, Real options and IT platform adoption: implications for theory and practice, 
„Information Systems Research” 2004, Vol. 15, No. 2, s. 132–154. 
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tyczne należy również wymienić N. Kulatilakę, który opisał wraz ze współautorami 
przykład inwestycji IT w sektorze bankowym13. 
 Spośród autorów popularyzujących podejście opcyjnie w ocenie projektów IT 
należy zwrócić uwagę na M. Benarocha. W minionej dekadzie opublikował on, 
wraz ze współautorami, szereg artykułów poświęconych problematyce zarządzania 
ryzykiem w projektach IT z wykorzystaniem opcji rzeczowych14.  
 Pierwsza dekada bieżącego stulecia to wzrost liczby publikacji, jak 
i praktycznych aplikacji koncepcji rzeczowych w sektorze IT (aczkolwiek należy 
zaznaczyć, że popularność tej metody wśród menedżerów jest wciąż daleka od 
oczekiwań części teoretyków). M. Mkhize i N. Moja analizują (na przykładzie po-
łudniowoafrykańskiego operatora telefonii komórkowej) przydatność metody opcji 
rzeczowych do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.  
 Inwestycje w rozbudowę infrastruktury Internetu szerokopasmowego, ocenia-
ne z wykorzystaniem metody opcji rzeczowych, są przedmiotem zainteresowania 
między innymi G. Angelou oraz A. Economidesa15, a także N. Elnegaarda16.  
W polskiej literaturze przedmiotu problem aplikacji metody opcji rzeczowych do 
analizy opłacalności inwestycji porvidera usługi Internetu szerokopasmowego od-
najdujemy w pracy W. Rudnego17. 
 L. Wu i C. Ong18 wskazują na konieczność rozszerzenia dotychczasowej me-
todologii wyboru projektów inwestycyjnych, w szczególności w obszarach – a do 

                                                 
13  P. Barasubramanian, N. Kulatilaka, J. Storck, Managing information technology invest-

ments using a real-options approach, „Journal of Strategic Information Systems” 2000, Iss. 9, s. 
39–62. 

14  M. Benaroch, Managing information technology investment risk, „Journal of Manage-
ment Information Systems” 2002, Vol. 19, Iss. 2, s. 43–84; M. Benaroch, Y. Lichtenstein,  
K. Robinson, Real options in information technology risk management: An empirical validation 
of risk-option relationships, „MIS Quarterly” 2006, Vol. 30, Iss. 4, s. 827–864; M. Benaroch,  
M. Jeffery, R. Kauffman, S. Shah, Option-based risk management: A field study of sequential 
information technology investment decisions, „Journal of Management Information Systems” 
2007, Vol. 24, Iss. 2, s. 103–140. 

15  G. Angelou, A. Economides, Flexible ICT investments analysis using real options, „In-
ternational Journal of Technology, Policy and Management” 2005, Vol. 5, Iss. 2, s. 1–11; Idem, 
Broadband investments as growth options under competition threat, FITCE 45th Congress, Ath-
ens 2006; Idem, A real options approach for prioritizing ICT business alternatives: a case study 
from broadband technology business field, „Journal of the Operational Research Society” 2008, 
Vol. 59, Iss. 10, s. 1340–1351; Idem, A decision analysis framework for prioritizing a portfolio of 
ICT investment projects, „IEEE Transactions on Engineering Management” 2008, Vol. 55, Iss. 3, 
s. 479–495. 

16  N. Elnegaard, How to incorporate the value of flexibility in broadband access network 
rollout investment projects, 41st European Telecommunications Congress (FITCE), Genova 2002. 

17  W. Rudny, Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two AE w Katowicach, Katowice 2009. 

18  L. Wu, C. Ong, Management of information technology investment: A framework based 
on real options and Mean-Variance theory perspective, „Technovation” 2008, Vol. 28, Iss. 3,  
s. 122–134. 
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takich zaliczają sektor IT – w których wymagane są duże nakłady kapitałowe. Zda-
niem wymienionych autorów obiecującą w tym względzie alternatywę stanowi 
metoda opcji rzeczowych. Wykorzystując ten model w połączeniu z klasycznym 
modelem MV (Mean-Variance), prezentują nowatorskie spojrzenie na metodologię 
wyboru projektów inwestycyjnych.  
 Wielu autorów, w tym między innymi Y. Lee i S. Lee19 oraz L. Kuo-Jung  
i D. Shyu20, wskazuje na celowość wykorzystania opcji rzeczowych do wyceny 
projektów inwestycyjnych w sektorze IT. Z kolei Pendharkar21 wykorzystuje opcje 
rzeczowe do wyceny wieloetapowych, wzajemnie powiązanych inwestycji w sekto-
rze IT.  
 Z kolei I. Bardhan, S. Bagchi i R. Sougstad22 proponują wykorzystanie opcji 
rzeczowych jako narzędzia pozwalającego na ustalenie priorytetów wyboru konfi-
guracji portfela inwestycji w aplikacje informatyczne w energetyce. C. Özogul,  
E. Karsak i E. Tolga23 wykorzystują metodologię opcji rzeczowych do oceny opła-
calności wdrożenia systemu ERP w placówce służby zdrowia. D. Pak i J. Kempo24 
podejmują próbę wykorzystania opcji rzeczowych do optymalizacji decyzji w ob-
szarze sieci telekomunikacyjnych. A W. Ramirez, F. Hermantzis i V. Tanguturi25 
wykorzystują metodę opcji rzeczowych do analizy efektywności projektów inwe-
stycyjnych związanych z rozwojem sieci telefonii bezprzewodowej. 
 Wymienione powyżej, przykładowe publikacje – zarówno dokumentujące 
rzeczywiste wdrożenia w praktyce, jak i propozycje o charakterze modelowym  
– wskazują na rosnące zainteresowanie koncepcją opcji rzeczowych. Jednakże kry-
tyczna analiza zarówno wymienionych, jak i innych publikacji wskazuje, iż  
w większości przypadków prezentowane są ogólne, proste modele o niskim stopni 
operacjonalizacji (a tym samym mało przydatne w praktyce) bądź też modele wy-

                                                 
19  Y. Lee, S. Lee, The valuation of RFID investment using a fuzzy real option, „Expert Sys-

tems with Applications” 2011, Vol. 38, Iss. 10, s. 12195–12201. 
20  L. Kuo-Jung, D. Shyu, The valuation of information technology investments by real op-

tions analysis, „Review of Pacific Basin Financial Markets & Policies” 2009, Vol. 12 Iss. 4,  
s. 611–628. 

21  P. Pendharkar, Valuing interdependent multi-stage IT investments: A real options ap-
proach, „European Journal of Operational Research” 2010, Vol. 201, Iss. 3, s. 847–859. 

22  I. Bardhan, S. Bagchi, R. Sougstad, Prioritizing a portfolio of information technologies 
investment projects 2004, Vol. 21, Iss. 2, s. 33–60. 

23  C. Özogu, E. Karsak, E. Tolga, A real option approach for evaluation and justification of 
a hospital information system, „Journal of Systems & Software” 2009, Vol. 82, Iss. 12, s. 2091–
2102. 

24  D. Pak2008, Keppo, A real option approach to telecommunications network optimiza-
tion, 8th Annual Conference “Real Options. Theory Meets Practice”, Montreal 2004, 
http://www.realoptions.org/abstracts_2004.html 

25  W. Ramirez, F. Hermantzis, V. Tanguturi, Deployment of Wi-Fi networks in enterprise 
market: An application in wireless data services, 10th Annual Conference “Real Options. Theory 
Meets Practice” New York 2006, http://www.realoptions.org/abstracts_2006.html 
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korzystujące skomplikowane narzędzia matematyki wyższej (więc również mało 
przydatne w praktyce, jako że większość menedżerów nie dysponuje wystarczającą 
wiedzą w tym zakresie).  
 Aktualnie mamy więc do czynienia z sytuacją, kiedy literatura przedmiotu 
obfituje z jednej strony w analizy opcji rzeczowych jako ogólnych heurystyk decy-
zyjnych, z drugiej zaś strony  prezentowane są proste, „akademickie” modele wy-
ceny opcji rzeczowych. 
 Celowe więc jest sformułowanie pytania dotyczącego przyczyn sprawiają-
cych, że de facto brak jest „modeli środka”, czyli takich, które byłyby na tyle pro-
ste, aby możliwe było ich powszechne stosowanie, a zarazem wystarczająco „nie-
trywialne”, aby ich przydatność nie była kwestionowana na gruncie „ogólnikowo-
ści” i „oczywistości” oraz konieczności przyjęcia trudnych do spełnienia w prakty-
ce założeń „wyjściowych” warunkujących stosowanie tej metody.  
 Wydaje się również zasadne zawężenie zakresu przydatności tej metody do 
określonych klas problemów decyzyjnych. Prezentowane w niektórych publika-
cjach poglądy, że metoda opcji rzeczowych trwale zastąpi klasyczne metody oceny 
efektywności oparte na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych, 
należy raczej traktować jako wyraz myślenia życzeniowego zwolenników tej meto-
dy aniżeli jako wyraz istotnego przełomu w teorii i praktyce zarządzania i finansów. 
 
 
3. Opcje rzeczowe – ograniczenia zastosowania w praktyce 
 
3.1. Opcje rzeczowe a opcje finansowe – zakres dopuszczalnej analogii 
 
 Głównym źródłem problemów związanych z wykorzystaniem opcji realnych 
w praktyce jest to, że metodologia ich wyceny została zapożyczona z metodologii 
wyceny opcji finansowych. Zastosowanie tych samych metod wyceny do walorów 
o zasadniczo odmiennej charakterystyce nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. 
Na cenę opcji ma wpływ sześć podstawowych parametrów: charakterystyka waloru 
bazowego, cena wykonania, termin wykonania, ryzyko, poziom stóp procentowych, 
dywidendy. Aczkolwiek istnieje szereg analogii pomiędzy charakterystyką tych 
parametrów dla obu rodzajów opcji (tj. opcji finansowych i realnych), występują 
także istotne różnice, które utrudniają proste przeniesienie metod wyceny z jednego 
obszaru do drugiego. 
 Dla przykładu, w teorii opcji finansowych zakłada się, że zmiana ceny waloru 
bazowego ma charakter procesu stochastycznego. Najczęściej przyjmuje się, iż jest 
to tzw. geometryczny ruch Browna (Geometric Brownian Motion – GBM), proces 
Poissona lub proces powrotu do średniej (mean-reverting process). Badania empi-
ryczne potwierdzają, że w przypadku większości walorów finansowych faktyczny 
proces zmiany ich ceny może zostać w sposób satysfakcjonujący opisany przez te 
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procesy. W przypadku większości aktywów rzeczowych, w odróżnieniu od finan-
sowych, przyjęcie takiego założenia jest często daleko idącym uproszczeniem, gdyż 
inne czynniki wpływają na poziom ich ceny. 
 Jednym z najważniejszych parametrów wyznaczających wartość opcji jest 
zmienność stóp zwrotu z waloru bazowego. Dla opcji finansowych wartość tego 
parametru ustala się, analizując dystrybucję stóp zwrotu w przeszłości lub oblicza-
jąc tzw. zmienność implikowaną (implied volatility) na podstawie aktualnych ryn-
kowych cen opcji. W przypadku opcji realnych zazwyczaj brak jest informacji  
o historycznych stopach zwrotu, a walor bazowy nie znajduje się w obrocie. 
 Kolejne różnice pomiędzy opcjami rzeczowymi a finansowymi dotyczą ceny 
wykonania i terminu wykonania. Cena wykonania, w przypadku opcji realnych, jest 
równa kosztowi inwestycji, w wyniku której posiadacz opcji będzie realizował 
określone przepływy pieniężne, lub przychodowi wynikającemu z rezygnacji  
z kontynuacji projektu (np. sprzedaż praw intelektualnych, sprzedaż majątku). 
Oznacza to, że może się zdarzyć, iż kwota ta nie zostanie wypłacona jednorazowo 
(jak ma to miejsce w przypadku opcji finansowych), lecz płatności będą realizowa-
ne w transzach, w pewnym przedziale czasu. Aby możliwa była wycena opcji, ko-
nieczne jest ustalenie jednej, zagregowanej ceny wykonania. W literaturze przed-
miotu problem ten nie jest dogłębnie analizowany. Najczęściej przyjmuje się 
uproszczenie założenie ( podobnie jak w przypadku wielu modeli NPV), że nakład 
inwestycyjny zostanie poniesiony jednorazowo, na końcu okresu (subokresu obję-
tego analizą). 
 Termin wykonania opcji realnej, w odróżnieniu od opcji finansowej, może nie 
być znany z wyprzedzeniem, może zależeć od ceny wykonania innej opcji i od 
relacji pomiędzy ryzykiem prywatnym i publicznym. Problemy takie, jak konku-
rencja, zmiany w technologii, czynniki makroekonomiczne oraz ryzyko specyficzne 
dla firmy, mogą wpłynąć na termin wykonania opcji. Opcje realne mogą nie być 
wykonane w jednym, konkretnym momencie w czasie (może to być proces); okre-
ślony przedział czasu może być potrzebny na zbudowanie zakładu, na instalację 
wyposażenia i na przeszkolenie personelu. Termin wykonania może być odległy 
(dla opcji finansowych jest to zazwyczaj okres do 18 miesięcy). Standardowe tech-
niki wyceny opcji finansowych nie odzwierciedlają w pełni wymienionych wyżej 
niepewności związanych z ceną i terminem wykonania. 
 
3.2. Opcje rzeczowe – ograniczenia organizacyjne 
 
 Jednym z wyróżników koncepcji opcji rzeczowych jest silne akcentowanie 
swobody (elastyczności) decyzji podejmowanych w odniesieniu do przedsięwzięcia 
będącego przedmiotem analizy. Właśnie owa swoboda decyzji ma stanowić dodat-
kową, nieuwzględnioną w klasycznych metodach oceny opłacalności, wartość uza-
sadniającą podjęcie realizacji projektu. Opcje rzeczowe posiadają cechę elastyczno-
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ści nie dlatego, że dokonujemy substytucji szeregu mniejszych inwestycji w miejsce 
jednej, dużej inwestycji, lecz dlatego, iż owe duże nakłady (lub ich część) mogą nie 
zostać poniesione, jeśli takie będzie przyszłe wskazanie ze strony ustalonych kryte-
riów decyzyjnych. Możliwość rezygnacji z opcji, dopuszczenie do jej wygaśnięcia 
jest więc fundamentalnym testem faktycznej swobody podejmowania decyzji. 
 W tym kontekście należy zauważyć, że im mniej precyzyjnie sformułowane są 
kryteria rezygnacji26 z opcji, tym trudniejsze staje się ustalenie momentu, w którym 
należałoby to zrobić, i tym mniej jednoznaczna jest interpretacja kategorii „ela-
styczność”. To zaś musi prowadzić do pytania o zasadność stosowania metody 
opcji rzeczowych w takim kontekście. W obliczu braku jednoznacznych kryteriów 
firmy mogą napotykać na poważne, wynikające z uwarunkowań behawioralnych, 
problemy z rezygnacją ze zidentyfikowanych uprzednio opcji rzeczowych. Problem 
ten jest pogłębiany przez fakt, że większość opcji o charakterze strategicznym 
w ogóle nie ma określonego zewnętrznie27 terminu wygaśnięcia. W przypadku prac 
badawczo-rozwojowych czy inwestycji związanych z rozwojem nowego segmentu 
rynku trudno jest zazwyczaj ex ante ustalić, jak długi będzie czas trwania danej 
opcji28. Brak obiektywnie (tj. przez rynek, jak w przypadku opcji finansowych) 
wyznaczonego terminu wygaśnięcia czyni z tego parametru wyceny opcji czynnik 
wyznaczany wewnętrznie” przez firmę. Podważa to elementarne założenia przyj-
mowane dla wyceny opcji finansowych, a tym samym stawia pod znakiem zapyta-
nia przydatność formuł wyceny opcji finansowych, zaś w przypadku stosowania 
tych formuł zmusza do pytania o faktyczną interpretację otrzymanej wartości licz-
bowej (tj. wartości opcji rzeczowej) i jej przydatność w podejmowaniu decyzji. 
Brak obiektywnie ustalonego terminu wygaśnięcia opcji stwarza warunki do nego-
cjacji organizacyjnych odnośnie do tego terminu, co niesie ze sobą ryzyko, iż inwe-
stycje firmy będą uwarunkowane siłą przetargową poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych w obrębie firmy. 
 Sytuacja, w której kontynuacja lub zakończenie projektu może być wynikiem 
wewnątrzorganizacyjnych negocjacji, stawia pod znakiem zapytania merytoryczną 
użyteczność obliczonej na początku procesu decyzyjnego wartości opcji rzeczowej. 
To zaś prowadzi do wniosku, iż metoda opcji rzeczowych może być stosowana 
jedynie w odniesieniu do projektów o wysokim stopniu strukturalizacji, z wyraźnie 
zdefiniowanymi etapami, terminami ich zakończenia i możliwie precyzyjnie okre-

                                                 
26  Słowo „rezygnacja” rozumiane jest jako tożsame z „doprowadzeniem do wygaśnięcia 

opcji”. 
27  Tak jak ma to miejsce w przypadku opcji finansowych, gdzie termin wygaśnięcia jest 

ustalany przez podmiot wystawiający opcję. 
28  To, że opcja rzeczowa może nie mieć wyraźnie określonego terminu wygaśnięcia,, nie 

oznacza, że jej czas trwania będzie liczony do nieskończoności. Dla przykładu, działalność firm 
konkurencyjnych może doprowadzić do faktycznego wygaśnięcia opcji. Jednakże i w takim 
przypadku termin wygaśnięcia opcji nie może być określony ex ante. 



Włodzimierz Rudny 498 

ślonymi kryteriami oceny sukcesu na poszczególnych etapach. O ile bowiem wyko-
rzystanie metody opcji rzeczowych może skłaniać do zaakceptowania przedsię-
wzięć, które byłyby odrzucone przy stosowaniu metody NPV, o tyle owe uzasad-
nione inwestycje mogą doprowadzić, zamiast do wzrostu, do spadku wartości, jeśli 
wbudowane w procedurę oceny opłacalności założenia o elastyczności wyjścia  
z inwestycji okażą się błędne. W sytuacjach, w których istnieje szeroki wachlarz 
możliwych rozstrzygnięć dla niepewności technologicznej oraz/lub rynkowej, przy-
datność metody opcji rzeczowych może budzić wątpliwości.  
 Wskazania decyzyjne płynące z wykorzystania metody opcji rzeczowych do 
oceny opłacalności projektów inwestycyjnych będą właściwe tylko wówczas, kiedy 
zastosowanie tej metody będzie pozwalało zarówno na uzasadnienie celowości 
inicjacji projektu (utworzenie opcji), jak i uzasadnienie jej kontynuacji (wykonanie 
opcji) lub odrzucenia (akceptacja wygaśnięcia opcji). Brak właściwego wskazania 
może prowadzić do złych decyzji, oznaczających akceptację złych projektów lub 
odrzucenie obiecujących. 
 Wykorzystanie logiki opcji rzeczowych do oceny projektów inwestycyjnych 
może skłaniać decydentów do rozpoczynania szeregu projektów w oparciu 
o przesłankę, że w razie negatywnej, etapowej oceny tych projektów będą mogli 
je w dowolnym momencie czasu zakończyć. W praktyce jednak działania decyden-
tów mogą napotkać opór osób zaangażowanych w realizację tych projektów; osób, 
dla których zakończenie projektu będzie sprzeczne z ich interesem. Do podjęcia 
decyzji o zakończeniu projektu (tj. doprowadzeniu do wygaśnięcia opcji) nie wy-
starcza więc znajomość reguł decyzyjnych dotyczących opcji na rynkach finanso-
wych.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Koncepcja opcji rzeczowych, wykorzystując analogie z opcjami finansowymi, 
stanowi próbę uwzględnienia w procesach wyceny elastyczności menedżerskiej. 
Jest szczególnie zaleca do oceny inwestycji charakteryzujących się wysoką kapita-
łochłonnością, nieodwracalnością i sekwencyjnością. Kryteria te spełnia wiele in-
westycji w sektorze IT. Prezentowane modele wyceny są jednak – zazwyczaj  
– uproszczone i mają raczej charakter konceptualny lub wykorzystują narzędzia 
matematyki wyższej, stając się tym niedostępne dla większości menedżerów. Do-
datkowo ewentualna aplikacja tych modeli wymaga spełnienia szeregu niereali-
stycznych, z praktycznego punktu widzenia, wymogów. Analogie pomiędzy opcja-
mi rzeczowymi i finansowymi – stanowiące, teoretycznie, przesłankę do stosowania 
tych samych metod wyceny – budzą szereg wątpliwości, w szczególności w kon-
tekście organizacyjnych uwarunkowań kreowania i wykonywania opcji rzeczo-
wych. 
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REAL OPTIONS IN INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS PROCESSES 

MODELLING – BENEFITS AND LIMITATIONS 
 
 

Summary 
 
 Real options constitute a systematic and integrated approach to valuation of real 
assets in a dynamic and uncertain environment. They are also used in the context of 
company valuation and business strategy preparation. Real options value managerial 
flexibility in capital intensive, irreversible and sequential investments. Application 
of real option methodology has become popular in IT sector, however most models 
presented are not sufficiently operationalized. 
 The comparability between financial and real options inputs and valuation meth-
ods remains doubtful. Real options, unlike financial ones, are heavily influenced by 
patterns of organizational behavior. 
  

Translated by Włodzimerz Rudny 
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POTRZEBY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ROZWOJU 
ICH POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jak pokazały ostatnie dziesięciolecia, rozwój gospodarek krajów europejskich 
uzależniony jest od warunków, jakie one stwarzają dla tworzenia potencjału małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP) w ramach realizowanej polityki gospodarczej. 
To, że przedsiębiorstwa te stanowią siłę napędową raczej nie trzeba udowadniać. 
Potwierdzają to bowiem liczne badania prowadzone w tym zakresie przez niezależ-
ne instytucje w ciągu ostatnich lat. W Polsce dynamiczny rozwój MSP przypada na 
okres ostatniego dwudziestolecia, co związane jest z uzyskaniem swobody w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzeniem zasad wolego rynku 
(tzw. plan Balcerowicza). Jak pokazują ostanie dane, przedsiębiorstwa te stanowią 
99,8% wszystkich podmiotów czynnych w gospodarce (z czego 96% przypada na 
podmioty mikro, 3% na małe oraz ok. 2% na średnie), generując ok. 47% PKB oraz 
zatrudniając średnio 60–70% osób czynnych zawodowo1. Pomimo tego, że cały 
sektor MSP stanowi tak ogromny potencjał gospodarczy, w ujęciu jednostkowym 
przedsiębiorstwa te są słabe ze względu na ograniczone zasoby materiale i niemate-
rialne, będące następstwem ich wielkości i co za tym idzie, ich ograniczonych moż-
liwości w dostępie do zewnętrznych źródeł pozyskania tych zasobów. Ta ułomność 
wpływa negatywnie na kształtowanie ich potencjału rozwojowego (a tym samym 

                                                 
1  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, A. Januszkiewicz, Unia Europejska dla menedże-

rów – warunki funkcjonowania oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w kontekście 
założeń unijnych, Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Naukowe PŁ, Łódź 2011.  
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ich konkurencyjności na rynku krajowym czy europejskim), oznaczającego w prak-
tyce wdrażanie zmian innowacyjnych.  
 W literaturze przedmiotu istnieje wiele pojęć dotyczących innowacji. Można 
je rozpatrywać w ujęciu szerokim (procesu), jak i wąskim (rezultatu). W pierwszym 
znaczeniu innowacje „to procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania 
i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji, życiu 
społecznym”2. Wąskie znaczenie oznacza najczęściej pomijanie zmian organizacyj-
nych i społecznych na korzyść innowacji technicznych, które stanowią zmiany  
„w metodach wytwarzania i produktach (ewentualnie w organizacji procesu pro-
dukcyjnego), bazujących na nowej lub niewykorzystanej dotychczas wiedzy”3.  
Z pojęciem innowacji związana jest ściśle innowacyjność, rozumiana jako „zdol-
ność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowa-
cji”(…), stanowiąc „siłę kreatywną każdej organizacji, wpisaną na trwale w jej 
system zarządzania i kulturę”4. Zdolność ta jest pochodną posiadanego potencjału 
innowacyjnego i skłonności przedsiębiorców do bycia innowacyjnym. Ta ostania w 
odniesieniu do polskich warunków pozostaje w ścisłym związku z istniejącymi 
uwarunkowaniami rynkowymi, które przez wiele kolejnych lat nie sprzyjały moty-
wowaniu przedsiębiorców do implementowania nowych rozwiązań czy też prowa-
dzenia własnej działalności B+R (czynnikiem bezpośrednio kształtującym konku-
rencyjność przedsiębiorstwa była na pierwszym miejscu cena). Jednakże jak ostanie 
badania dowodzą, sytuacja zmienia się i zarówno konsumenci, jak i producenci 
zaczynają dostrzegać znaczenie innowacyjności w podnoszeniu swojej konkuren-
cyjności rynkowej5.  
 Na wzrost (lub spadek) potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa wpływ 
mają uwarunkowania zewnętrzne (polityka innowacyjna państwa), jak i wewnętrz-
ne wynikające ze świadomości czy wiedzy przedsiębiorców (kadry zarządzającej) 
oraz zatrudnionego personelu (często są to przesłanki mentalnościowe lub brak 
planowania strategicznego, sprowadzającego się do stwierdzenia „jakoś to będzie” 
opartego na bieżących, a nie na przyszłych kryteriach rozwoju). Potencjał innowa-
cyjny najczęściej rozumiany jest jako zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania 
nowych produktów i rozwiązań6. Doprecyzowując powyższą definicję, należy pod-

                                                 
2  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa– 

Łódź 2001.  
3  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie 

Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.  
4  A. Pomykalski, op. cit. 
5  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, Innovativeness as a target product of actions of 

small and medium enterprises, Product and packaging, Marketing aspects, eds. J. Lewandowski, 
M. Sekieta, I. Jałmużna, Technical University of Lodz, Lodz 2010.  

6  K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. 
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kreślić, że potencjał innowacyjny jest konsekwencją posianych przez przedsiębior-
stwo zasobów. Należy do nich zaliczyć „wszystko to, co pozostaje w jego dyspozy-
cji i może wpływać na jego funkcjonowanie”7, co w odniesieniu do pojęcia „poten-
cjał innowacyjny” oznacza „wyposażenie” przedsiębiorstwa w takie zasoby, „aby 
mogło ono skutecznie kreować i komercjalizować innowacje”8.  
  Do uwarunkowań wewnętrznych wpływających na kształtowanie potencjału 
innowacyjnego należy zaliczyć potrzeby przedsiębiorców w zakresie „uzupełnia-
nia” posiadanych zasobów w celu podnoszenia ich potencjału innowacyjnego.  
 Celem tego krótkiego opracowania jest fragmentaryczna analiza posiadanych 
przez MSP zasobów innowacyjnych i najczęściej zgłaszanych potrzeb służących do 
kształtowania zasobów innowacyjnych, a tym samym potencjału innowacyjnego 
badanego sektora MSP.  
 
 
1. Metodyka badań 
 
 Badania skierowane zostały do ponad 700 podmiotów innowacyjnych (mikro, 
małych i średnich) funkcjonujących na terenie sześciu województw (łódzkiego, 
mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-
mazurskiego). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji do analizowanej próby zali-
czonych zostało dokładnie 567 przedsiębiorstw. Znaczna część z nich, bo aż 62%, 
funkcjonowała poza głównymi aglomeracjami miejskimi (były to mniejsze miasta, 
miasteczka lub regiony peryferyjne). W zdecydowanej większości badaniami (ze 
względu na ich specyfikę) objęto przedsiębiorstwa produkcyjne (ok. 64%) według 
klasyfikacji PKD. Dokonując podziału na rodzaj wprowadzonych przez podmioty 
innowacji, należy stwierdzić, że dominowały innowacje produktowe, chociaż wi-
doczne są również inne ich rodzaje (procesowe, organizacyjne czy też marketingo-
we; rysunek 1). Popularność tych innowacji wynika m.in. z szybkich efektów ryn-
kowych (są to zazwyczaj gotowe rozwiązania implementowane z zewnątrz), co dla 
badanego sektora MSP ma duże znaczenie z punktu widzenia konkurencyjności  
i szybkich zysków. Należy jednak pamiętać o tym, że zdecydowanie korzystniej 
jest, kiedy temu rodzajowi towarzyszą innowacje procesowe (technologiczne), po-
zwalające na unowocześnianie procesów produkcyjnych (w tym też finalnych pro-
duktów) w perspektywie kolejnych kilku lat (związane jest to m.in. z perspekty-
wicznym planowaniem rozwoju swojego potencjału innowacyjnego). Inne ich ro-
dzaje (marketingowe, organizacyjne, w zakresie budowy modeli biznesowych itd.) 
wydają się pochodną wcześniejszych wdrożeń (szczególnie o charakterze proceso-

                                                 
7  M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.  
8  Ibidem.  
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wym), wpływają one (również w dużym stopniu)  głównie na poprawę bieżącego 
działania przedsiębiorstwa i w pewnym pośrednim stopniu oddziałują również na 
efekt końcowy, jakim jest produkt innowacyjny dostępny na rynku.  
 

 
 

Rys. 1.  Rodzaje innowacji wśród badanych MSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

 
 

Rys. 2.  Długość funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Wśród badanych podmiotów dominowały przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
rynku dłużej niż 12 lat. Posiadają więc bogate doświadczenie w budowaniu swojej 
potencjału innowacyjnego. Największą część z nich stanowiła średnia grupa przed-
siębiorstw, co wynika z ich ewolucji w czasie i zmiany wielkości od mikropodmio-
tów aż do średnich. W najmniejszym stopniu uczestnikami tego badania były 
przedsiębiorstw, których okres działalności rynkowej był nie dłuższy niż 3 lata 
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(rysunek 2). Taki dobór próby z punktu widzenia badanych zasobów i zgłaszanych 
w tym zakresie potrzeb ma duże znaczenie i pomaga on w wyciągnięciu bardziej 
trafnych wniosków.  
 
 
2. Znaczenie zewnętrznych źródeł w zakresie kształtowania potencjału inno-

wacyjnego MSP 
 
 Przeprowadzone badania wskazują na celowość budowania potencjału inno-
wacyjnego podmiotów sektora MSP. Zdecydowana większość respondentów (ok. 
80%) stwierdzała, że ich rozwój innowacyjny przyniósł im konkretne korzyści (ry-
sunek 3). Oznacza to konieczność dalszego unowocześniania swojego przedsiębior-
stwa poprzez rozwój posiadanych już zasobów. 
  

 
 

Rys. 3.  Korzyści z wprowadzenia innowacji (tak/nie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Dokonując oceny zewnętrznych źródeł pozyskiwania rozwiązań innowacyj-
nych, należy stwierdzić, że dostęp do nich jest oceniany raczej negatywnie. 
W znacznej części (48% wskazań) badane podmioty podkreślają w ten sposób, że 
otoczenie to nie miało większego znaczenia w procesie budowania własnego poten-
cjału innowacyjnego (rysunek 4). Oczywiście można zadać sobie pytanie, co to 
oznacza. Z jednej strony może to być skutek wykorzystywania (w większym stop-
niu) swoich wewnętrznych zasobów, wynikający bezpośrednio z braku potrzeby 
wspierania się źródłami zewnętrznymi (mniej prawdopodobne), z drugiej zaś  
– skutek utrudnionego dostępu do tych źródeł, spowodowanego istniejącymi barie-
rami (w większym stopniu prawdopodobne).  
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Rys. 4.  Rola zewnętrznych źródeł (zasobów i pomysłów) we wdrażaniu innowacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Istnienie barier potwierdza fakt, że największy procent negatywnych wskazań 
w zakresie oceny źródeł zewnętrznych dotyczy przedsiębiorstw mikro – z uwagi na 
to, że same nie posiadają dobrze rozwiniętych swoich zasobów (głównie ze wzglę-
du na swoją wielkość i związane z tym faktem ograniczone możliwości rozwoju)  
– oraz duża liczba wskazań podmiotów średnich, które pomimo tego, że mają zde-
cydowanie lepiej rozwinięte własne zasoby niż podmioty mikro, chętnie wykorzy-
stałyby istniejące w otoczeniu szanse rozwoju poprzez wzbogacenie posiadanych 
już zasobów. Jednakże uniemożliwia to właśnie (zarówno jednym, jak i drugim) 
powstawanie ograniczeń zewnętrznych, niesprzyjających implementowaniu roz-
wiązań i podnoszeniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.  
 Potwierdzeniem przedstawionej tezy o istnieniu zewnętrznych ograniczeń 
utrudniających budowanie własnego potencjału innowacyjnego są kolejne dane 
dotyczące potrzeby nawiązania zewnętrznych kontaktów (z instytucjami otoczenia 
biznesu) w celu uzupełnienia brakujących własnych zasobów. Większość podmio-
tów wskazała, że chętnie by nawiązała zewnętrzne relacje (ok. 52%), ale nie ma 
takiej możliwości. Pozostała część (ok. 48%) stwierdziła, że nie ma większego 
sensu (i nie widzi takiej potrzeby), aby uzupełniać swoje zasoby w oparciu o źródła 
zewnętrzne (IOB). Przyczyn takie stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, przedsię-
biorcy twierdzą, że otoczenie nie jest w stanie zaproponować im czegoś ciekawego 
z ich punktu widzenia. Świadczą o tym wskazania „mało przydatnych rozwiązań 
dla firmy” oraz „współpracy jako mało skutecznego sposobu budowania potencjału 
innowacyjnego firmy”. W obu przypadkach wielkości wskazań przekroczyły po-
ziom 15% (rysunek 5).  
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Rys. 5.  Przyczyny braku zapotrzebowania na współpracę z IOB, służącą budowaniu poten-
cjału innowacyjnego wśród MSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Pytanie, jakie się w tej sytuacji nasuwa, brzmi: jakie źródła te przedsiębior-
stwa uważają za najbardziej cenne i gdzie chcą one uzupełniać swoje zasoby, jak 
nie w otoczeniu? Do wzrostu potencjału innowacyjnego niezbędna jest bowiem 
wzajemna wymiana doświadczeń, pozyskiwanie nowych pracowników (wysoko 
kwalifikowanych) oraz implementowanie wiedzy (know-how). W tym ostatnim 
przypadku duże znaczenie może mieć prowadzenie własnych prac B+R, jednak jak 
pokazują badania, ten rodzaj działalności nie jest zbyt popularny wśród omawiane-
go sektora (z różnych przyczyn)9.  
 W grupie przedsiębiorstw wykazujących potrzeby w zakresie współpracy  
z otoczeniem (IOB) największym zainteresowaniem cieszą się usługi doradcze  
i wdrożeniowe (odpowiednio, 28,7% oraz 23%) (rysunek 6).  
 Dla budowania potencjału innowacyjnego poprzez współpracę z otoczeniem 
(IOB) niezbędne jest również dostarczenie przedsiębiorstwom analizowanego sek-
tora usług informacyjnych (20% wskazań) i szkoleniowych (16% wskazań) oraz 
pomocy w dostępie do rynków zbytu (19%). W tym ostatnim przypadku „dostęp” 
należy rozumieć szeroko, nie tylko w kontekście rynku zbytu, ale również kontaktu 
zapewniającego możliwość wymiany wzajemnych informacji, doświadczeń i ob-
serwacji konkurencji w zakresie nowych produktów i rozwiązań. 
 

                                                 
9  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, European Union support as a prerequisite for in-

novation development of polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house R&D 
activities, Technical University of Lodz, Lodz 2008. 
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Rys. 6.  Oczekiwany przez MSP rodzaj pomocy (potrzeb) zgłaszanej w ramach współpracy 

z otoczeniem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 
3. Potrzeby MSP w zakresie kształtowania potencjału innowacyjnego 
  
 Powyższa analiza w ograniczonym zakresie określiła rolę otoczenia (IOB)  
w procesie budowania potencjału innowacyjnego MSP. W tej części artykułu doko-
nana zostanie analiza zgłaszanego zapotrzebowania przez MSP w zakresie wybra-
nych składników wpływających na zasoby podmiotów omawianego sektora. Dla 
potrzeb niniejszego opracowania wyróżniono zasoby kapitałowe (zaliczono do nich 
dostęp do kapitału), zasoby wiedzy pracowników (usługi szkoleniowe), wiedzę 
techniczną (dostęp do innowacji, usługi badawcze), kontakty (w zakresie nowych 
technologii, wdrożeń czy biznesu). Z rysunku 7 już wynika, że największe potrzeby 
dotyczą uzupełnienia zasobów finansowych, nowych kontaktów biznesowych oraz 
dostępu do rynków zbytu. Jednakże dokonując ich podziału według powyższej 
klasyfikacji zasobów, należy stwierdzić, że na pierwszym miejscu są potrzeby  
w zakresie finansów (ok. 77%), zapewnienia kontaktów (o różnym charakterze) 
(ok. 39%), wiedzy technicznej (ok. 30%) oraz wiedzy pracowników (ok. 27%). 
Najmniejsze wskazania wynikające z poniższego rysunku nie muszą oznaczać, że 
niski poziom potrzeb w zakresie uzupełnienia określonych zasobów wynika z ich 
zaspokojenia. Raczej jest to następstwo słabego ich wykorzystywania w budowaniu 
potencjału innowacyjnego MSP (charakterystyczne dla polskich realiów), stąd też 
niski poziom potrzeb.  
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Rys. 7. Potrzeby MSP w zakresie dalszej realizacji działalności innowacyjnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Istnieje też duże zróżnicowanie tych potrzeb ze względu na wielkość bada-
nych przedsiębiorstw. Względnie największa różnica pomiędzy podmiotami mikro 
a średnimi istnieje w grupie potrzeb „o charakterze badawczym” (ok. 14%), co jest 
następstwem niskiego zaangażowania tych pierwszych w tego typu działalność. 
Zdecydowanie bardziej wymagające są one pod względem „kontaktów bizneso-
wych”, gdyż wyraźnie ich zapotrzebowanie na uzupełnienie zasobów w tym zakre-
sie jest znacznie wyższe niż podmiotów średnich.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Powyższe badania pozwalają na wyciągnięcie kilku istotnych wniosków. Po 
pierwsze, budowanie potencjału innowacyjnego jest priorytetem dla większości 
podmiotów funkcjonujących w sektorze MSP. Po drugie, raczej słabo oceniają one 
w tym procesie rolę otoczenia, w tym instytucji wspierania przedsiębiorczości 
(IOB), gdyż usługi świadczone przez nie (według opinii badanych) są raczej mało 
przydatne. Po trzecie, największe zapotrzebowanie w zakresie współpracy z szero-
ko rozumianym otoczeniem dotyczy uzupełnień w odniesieniu do usług doradczych 

70,6%

40,8%

64,2%

18,4%

26,9%

20,9%

10,9%

54,7%

81,7%

40,8%

60,1%

25,4%

31,5%

24,4%

19,7%

60,1%

79,7%

50,3%

56,2%

30,7%

37,9%

39,9%

24,8%

64,7%

77,2%

43,4%

60,5%

24,3%

31,6%

27,3%

18,0%

59,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

dostępu do kapitału 

dostępu do innowacji 

nowych kantaków biznesowych 

nawiązania kontaktów badawczo-wdrożeniowych 

nawiązania kontaktów - nowe technologie

usług o charakterze szkoleniowym

usług o charakterze badawczym 

dostępu do nowych rynków zbytu towarów

mikro małe średnie razem



Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju… 511

i wdrożeniowych (IOB). Po czwarte, analizując potrzeby przedsiębiorców w tym 
sektorze, należy stwierdzić, że najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców dotyczą 
zasobów finansowych (kapitałowych), w zakresie kontaktów (o różnym charakte-
rze), wiedzy technicznej i wiedzy pracowników. Budowanie potencjału innowacyj-
nego przedsiębiorstw jest trudnym i długotrwałym procesem. Wymaga tworzenia  
i uzupełniania istniejących zasobów przedsiębiorstwa. Dlatego też konieczne staje 
się trwałe i sukcesywne monitorowanie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Jest to 
bowiem warunek dalszego rozwoju innowacyjności i konkurencyjności tego sektora 
zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.  
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THE SME NEEDS IN THE AREA OF THEIR INNOVATION POTENTIAL 
DEVELOPMENT ON THE AUTHORS’ OWN RESEARCH 

 
 

Summary 
 
 The development of the SME innovation potential is one of the conditions of the 
competitiveness growth in the national and world’s market. In the consequence of it, the 
enterprises are motivated to increase own sustainable sources of, capital (funds), knowl-
edge, human resources, etc. This article is aimed to estimate of the present needs of The 
SME which have not been realised so far, and the realisation of them is necessary for 
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the future development of this sector. The included analyse is based on the own re-
search.  
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INTEGRACYJNA ROLA PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ  
W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesna rywalizacja o klienta powoduje, że przedsiębiorstwa odchodzą 
od produkcji wielkoseryjnej na rzecz współpracy w pojedynczymi odbiorcami, 
dążąc do maksymalnego zaspokojenia ich potrzeb. W tej sytuacji przejście na zasa-
dy zarządzania procesowego staje się wyzwaniem dla kierownictw współczesnych 
przedsiębiorstw. Konieczność jednostkowego traktowania każdego klienta oraz 
podejmowanie różnego rodzaju współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi 
powodują, że liczba i różnorodność realizowanych procesów utrudniają w dużym 
stopniu ich uporządkowanie i zarządzanie nimi. Dzieje się tak nawet mimo zasto-
sowania narzędzi technologii informacyjnej do wspierania zarządzania realizowa-
nymi procesami. 
 Coraz powszechniejsze stają się różnego typu narzędzia (np. BPMN – Busi-
ness Process Modeling Notation) czy nawet całe pakiety służące do modelowania 
procesów biznesowych (np. ARIS – Architektur Integrierter Informationssyteme). 
Dzięki wspomnianym narzędziom można rozszerzać funkcjonalność współcze-
snych systemów informatycznych, które służą do wspierania realizacji procesów  
w przedsiębiorstwie. Ponadto w przedsiębiorstwach korzysta się jeszcze z innych 
narzędzi do opisu i modelowania procesów charakterystycznych dla poszczegól-
nych obszarów działalności (np. modele księgowe). 
 Stosowane modele mogą być wykorzystywane do projektowania nowych 
procesów (wymagają wtedy pozyskiwania lub tworzenia nowych zasobów wiedzy) 
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lub do opisu ich realizacji (pełnią wtedy funkcje informacyjne)1. Zastosowanie 
różnych typów modeli nie zawsze sprzyja ich integracji. 
 W niniejszym artykule przedstawiono problematykę przestrzeni informacyjnej 
przedsiębiorstwa. Stosując metodologię systemów informacji przestrzennej wyko-
rzystującą problematykę przestrzeni informacyjnej przedsiębiorstwa, można inte-
grować modele ex ante (służące do projektowania), jak i ex post (przeznaczone do 
opisu zjawisk rzeczywistych). Dzięki temu istnieje możliwość weryfikacji modeli 
projektowanych procesów poprzez wykorzystanie danych rzeczywistych opisują-
cych przypadki ich realizacji. 
 
 
1. Pojęcie przestrzeni informacyjnej 
 
 Słownikowe pojęcie przestrzeni to „trójwymiarowa rozciągłość nieokreślona  
i nieograniczona, w której zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne”2. Współczesne 
nauki do swoich metodologii wprowadzają przestrzenie abstrakcyjne, bazujące 
głównie na modelach matematycznych, gdzie wybrane cechy definiują osie prze-
strzeni. Definiowane w ten sposób przestrzenie mogą być wielowymiarowe i tylko 
dla celów wizualizacji ogranicza się je do trzech wybranych osi. 
 B. Stefanowicz, prowadząc rozważania na temat natury informacji, przedsta-
wił własną definicję przestrzeni informacyjnej. W swych rozważaniach definiuje 
informację jako treść komunikatu. Następnie definiuje przestrzeń komunikatów 
(K), opisując ją poprzez obiekty (O), ich atrybuty (A) i nadając im wymiar czasowy 
(T). Przedstawia to następujący wzór3: 
 

K = O × A × T 
 
 Obiekty w komunikatach są reprezentantami informacji, a ich relacje mogą 
tworzyć szerszy kontekst i stanowić czynnik budujący wiedzę w przedsiębiorstwie. 
Współczesne warunki gospodarcze zmieniają się dynamicznie, w związku z tym 
uwzględnienie czynnika czasu staje się bardzo istotną kwestią. 
 Zdefiniowane matematycznie przestrzenie informacji można wizualizować, 
korzystając z dostępnych narzędzi technologii informacyjnej. Na zdefiniowane 
przestrzenie można nanosić poszczególne obiekty (O). Ich alokacja zależy od war-
tości atrybutów przestrzennych (Ap) odnoszących się do cech definiujących osie 

                                                 
1  Do funkcji informacyjnych zalicza się: ewidencję danych, informowanie i sprawozdaw-

czość, automatyczną analizę i kontrolę realizowanych procesów oraz wspieranie procesów decy-
zyjnych. Zob. m.in. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa, 
2006.  

2  Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, PWN, Warszawa 1979. 
3  B. Stefanowicz, Informacja, Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 51. 
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wymiaru danej przestrzeni. Drugi element istotny dla wizualizacji obiektów w prze-
strzeni to argumenty opisujące (Ao). Atrybuty opisujące pozwalają na określenie 
sygnatury znaku reprezentującego dany obiekt w trakcie wizualizacji, a ponadto 
pozwalają na określenie roli danego obiektu w prezentowanej zbiorowości. 
 Współczesnym informacjom coraz częściej przypisuje się wartości prze-
strzenne. Oznacza to, że poszczególne obiekty można wizualizować przy wykorzy-
staniu map geograficznych. W tym wypadku współrzędne geograficzne będą atry-
butami przestrzennymi. Natomiast sposób prezentacji danego obiektu zależeć bę-
dzie od wartości atrybutu opisującego, według którego nastąpi wizualizacja. 
 Jednakże można poszczególne wspomniane obiekty wizualizować na prze-
strzeniach zdefiniowanych matematycznie (według osi współrzędnych XY – 2D lub 
XYZ – 3D). Jak wspomina B. Stefanowicz, na przestrzeni można wykonywać różne 
operacje. Zaliczyć do nich można m.in. ograniczenie przestrzeni, jej złożenie lub 
zakrzywienie (w tym wypadku byłaby to operacja odwrotna do kartograficznej, 
gdzie mapa na płaszczyźnie wizualizuje kształt kuli ziemskiej). 
 Do tego dochodzi czynnik czasu. Jeśli przyjąć, że każdy obiekt (O) jest nieza-
leżny, to kwestia jego wizualizacji sprowadziłaby się do jego alokacji w zdefinio-
wanej przestrzeni. Jednakże w praktyce gospodarczej przedstawiciele różnych zbio-
rowości biorą udział w wielu procesach (zdarzeniach). Mowa tu m.in. o takich zbio-
rowościach jak pracownicy, kontrahenci, poszczególne maszyny i urządzenia. Ana-
liza ich aktywności jest niezwykle istotna dla kadry menadżerskiej przedsiębiorstw.  
 Dlatego każde zdarzenie zarejestrowane w postaci komunikatu (K) powinno 
równocześnie odwoływać się do właściwych obiektów informacyjnych, jeśli są już 
one zarejestrowane w systemie. W ten sposób zwiększa się integralność zasobów 
informacyjnych, zmniejszając równocześnie ich redundantność, a przede wszystkim 
można wykazać aktywność danego obiektu. 
 Wspomniana aktywność może być wizualizowana za pomocą animacji lub 
symulacji zdarzeń z udziałem poszczególnych obiektów informacyjnych, a bazować 
będzie na szeregach czasowych, które utworzone zostaną poprzez przywiązywanie 
kolejnych komunikatów dotyczących danego obiektu. W tym przypadku każdy 
komunikat musi zawierać określenie czasowe. 
 Jak widać, na podstawie definicji B. Stefanowicza można dokonać wizualiza-
cji poszczególnych komunikatów w odpowiednio zdefiniowanej przestrzeni. Wy-
maga to jednak formalizacji opisu zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie oraz 
zapewnienia spójności danych przechowywanych w systemach informatycznych 
przedsiębiorstw lub pozyskiwanych z sieci rozległych, takich jak Internet. 
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2. Modelowanie procesów biznesowych 
 
 Współcześnie stosowane są różne narzędzia służące do modelowania. W za-
leżności od procedur korporacyjnych przedsiębiorstwa mogą one pełnić funkcje 
pomocnicze, gdzie kierownicy za pomocą schematów i grafik rozpisują na papierze 
zadania do wykonania dla poszczególnych pracowników (np. grafy, tablice krzy-
żowe, harmonogramy Gantta). Jednakże można również stosować ściśle sformali-
zowane narzędzia, służące nie tylko do wyznaczenia zadań, ale do projektowania 
całych procedur korporacyjnych. W tym celu można zastosować m.in. takie narzę-
dzia, jak: UML (Unified Modeling Language)4, BPMN5, BPML (Business Process 
Modeling Language) czy OWL (Web Ontology Language)6. Na bazie różnych nota-
cji i języków tworzone są narzędzia informatyczne i integrowane z systemami in-
formatycznymi przedsiębiorstw. Tworzone modele można następnie implemento-
wać do systemów informatycznych, dzięki czemu służyć będą one do bieżącego 
zarządzania zaprojektowanymi procedurami.  
 W ramach wspomnianych narzędzi nie tylko używa się ściśle określonych 
symboli, których stosowanie wyznaczają określone reguły gramatyczne, ale rów-
nież istotna jest warstwa logiczna i słownikowa, która musi być zgodna z termino-
logią stosowaną w przedsiębiorstwie i zapisaną w jego systemie informatycznym. 
Innymi słowy, projektant procesów musi stosować aparat terminologiczny stoso-
wany w przedsiębiorstwie. 
 Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb kontrahentów i klientów, a także 
dostępność narzędzi modelowania, można zaprojektować wiele modeli. Problemy 
zaczynają się w trakcie ich analizy, kontroli oraz koordynacji ich realizacji, kiedy 
dostępne w przedsiębiorstwie zasoby trzeba dzielić na różne procesy. 
 Zresztą modelowanie w przedsiębiorstwie może być postrzegane pod różnymi 
kątami widzenia. W niniejszych rozważaniach podjęto kwestię dwóch kryteriów: 
czasu i odniesienia opracowanych modeli do rzeczywistości. Biorąc za kryterium 
czas, przyjęto modelowanie ex ante – stosowane do tworzenia nowych procedur, 
oraz ex post, gdzie tworzone modele w sposób uproszczony odzwierciedlają stan 
przedsiębiorstwa. 
 Według drugiego kryterium w przedsiębiorstwie można przyjąć dwie perspek-
tywy modelowania: organizacyjną – czyli związaną z tworzeniem nowej wartości 
(np. projektowanie nowych procesów lub doskonalenie już istniejących), oraz reali-
zacyjną – polegającą na bieżącej ewidencji, analizie, kontroli i weryfikacji realizo-

                                                 
4  W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski, Modelowanie systemów informatycznych w języku 

UML 2.1 w praktyce, WN PWN, Warszawa 2007. 
5  BPMN 2.0 – Business Proces Model and Notification, http://www.bpmb.de/index.php/ 

BPMNPoster 2010 
6  M. Dean, G. Schreiber., OWL Web Ontology Language. W3C Recommendation 
(2004), http://www.w3.org/TR/owl-ref/  
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wanych modeli. Wspomniane dwa kryteria ułożono w układ XY i zaprezentowano 
w ujęciu przestrzennym. Natomiast sam opis procesu modelowania ujęto, wykorzy-
stując model spiralny7, stosowany w procedurach tworzenia systemów informa-
tycznych. Patrz rysunek 1. 
  

 

Rys. 1. Przestrzenne ujęcie procesów modelowania w przedsiębiorstwie 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Przedstawione przestrzenne ujęcie problematyki modelowania w przedsiębior-
stwach zakłada, że jest to zjawisko ciągłe. Dlatego w jego ramach wyróżniono czte-
ry fazy: 

 Formalizacja – polegająca na określeniu potencjalnych źródeł wartości do-
danej dla przedsiębiorstwa, a następnie zaprojektowaniu procedur proce-
sów. Wspomniane procedury stanowią skutek egzemplifikacji wiedzy i do-
świadczenia menedżera – projektanta procesu. 

 Planowanie – związane jest z wdrożeniem opracowanych procedur proce-
sów do praktyki gospodarczej. W ramach tej fazy określa się zasady reali-

                                                 
7  Zob. m.in. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, red.  

A. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002. 
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zacji konkretnych, realnych procesów oraz wyznacza się rzeczywiste 
wskaźniki efektywności dla konkretnych procesów. 

 Weryfikacja i kontrola – polega na budowie modelu realnego stanu przed-
siębiorstwa. Wspomniany model wykorzystuje dane rzeczywiste zapisane 
w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa lub pozyskane z sieci rozle-
głych (Internet). W tym wypadku istotne jest dopasowanie terminologiczne 
wewnętrznych zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa z danymi pocho-
dzącymi z otoczenia. 

 Doskonalenie – polega na analizie i weryfikacji zaprojektowanych proce-
dur procesów. Wszak nie wszystkie procedury procesów mogą być zapro-
jektowane optymalnie lub zmienić się mogą warunki ich realizacji. Dlatego 
istotna jest weryfikacja stosowanych modeli procesów wraz ze wskazaniem 
kierunków zmian. 

 Przedstawiony cykl jest powielany wielokrotnie, dopóki funkcjonuje dane 
przedsiębiorstwo. Jego efektem jest ciągłe doskonalenie procedur działania przed-
siębiorstwa i dopasowywanie się do zmieniających się warunków. Z drugiej strony 
należy pamiętać, że współczesne korporacje mają coraz bardziej rozbudowane,  
a przy tym nie zawsze sztywne struktury organizacyjne. Stąd procedury korpora-
cyjne stają się wyznacznikiem funkcjonowania poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych i pojedynczych pracowników. 
 Mnogość procesów i pracowników powoduje trudności w syntetycznym uję-
ciu wszystkich zjawisk w przedsiębiorstwie. 
 
 
3. Integracja modeli biznesowych z wykorzystaniem wizualizacji przestrzennej 
 
 Wizualizacja przestrzenna procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wy-
maga ujednolicenia aparatu pojęciowego stosowanego w modelach w skali całego 
przedsiębiorstwa. Każdy obiekt (O) podlegający wizualizacji może być przypisany 
tylko w jedno miejsce przestrzeni (bez względu na to, czy będzie to punkt, linia, 
plama, czy poligon). Dlatego każde kolejne komunikaty odwołujące się do danego 
obiektu (O) muszą być mu przypisane. Dzięki temu do każdego obiektu przypisy-
wane będą wszystkie komunikaty, jakie go będą dotyczyć. W ten sposób utworzone 
zostaną szeregi czasowe (T – przy założeniu, że każdy komunikat ma odwołania 
czasowe, co ma miejsce w systemach informatycznych). 
 Do obsługi komunikatów można przypisać odpowiednie funkcje stosowane  
w metodologii obiektowej8 czy ontologiach9 służących do pozyskiwania zasobów 

                                                 
8  Zob. m.in. E. Yourdon, C. Argila, Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady 

zastosowań, WNT, Warszawa 2000. 
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informacyjnych z otoczenia, a następnie dopasowywanych do danych przechowy-
wanych w wewnętrznych systemach informatycznych. 
 Integracja modeli biznesowych z wykorzystaniem wizualizacji przestrzennej 
bazuje na czterech elementach: 

 modelach referencyjnych baz danych systemów informatycznych i prze-
chowywanych w nich zasobach informacyjnych, 

 ontologiach stosowanych w usługach webowych do integracji zasobów in-
formacyjnych, 

 regułach formalizacyjnych narzędzi modelowania, 
 zasadach modelowania przestrzennego bazującego na metodologii syste-

mów informacji przestrzennej10. 
  Celem integracji jest stworzenie uniwersalnego narzędzia pozwalającego na 
przeprowadzenie procesu modelowania bezpośrednio na podstawie wizualizacji  
z użyciem przestrzeni informacyjnych lub stworzenie podstaw konwersji modeli 
opracowanych za pomocą dotychczasowych narzędzi do wspomnianej postaci. Na 
podstawie przestrzeni informacyjnej mogą być opracowane mapy przedsiębiorstw, 
które umożliwią wizualizację wielu procesów równocześnie, zarówno tych zapro-
jektowanych (przedstawionych w perspektywie organizacyjnej), jak i tych realnych 
(perspektywa realizacyjna). Reguły wizualizacji przedstawia poniższa procedura: 

 Wizualizacja odbywać się będzie w przestrzeniach zdefiniowanych geogra-
ficznie lub heurystycznie na podstawie gromadzonych komunikatów (K). 

 Na wyznaczone przestrzenie nanoszone są obiekty (O). Ich alokacja zależy 
od wartości ich atrybutów przestrzennych (Ap) i jest stała dla danej prze-
strzeni (chyba że natura danego obiektu związana jest z ruchem, np. prze-
syłana paczka w firmie logistycznej). 

 Dobór symbolu obiektu nastąpi na podstawie wartości atrybutu opisującego 
(Ao) zdefiniowanego na danej warstwie tematycznej. Na tworzonych ma-
pach można nakładać wiele warstw tematycznych. Od użytkownika będzie 
zależeć, ile warstw nałoży, aby mapa była dla niego nośnikiem odpowied-
nich danych, a równocześnie była czytelna. 

 Do każdego obiektu można podłączyć hiperłącze, dzięki czemu będzie 
można uzyskać o nim więcej danych. 

 Komunikaty (K) opisujące poszczególne obiekty powinny być uporządko-
wane pod względem tematycznym i czasowym. Dzięki temu będzie można 
dokonać wizualizacji zjawisk według wybranych warstw tematycznych  
i zachodzących zmienności w czasie. 

                                                                                                                        
9  Zob. m.in. F. Baader, I. Horrocks, U. Sattler, Description Logics. In “Handbook on On-

tologies”, Edited by S. Staab and R. Studer, Series „International Handbooks on Information 
Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004. 

10  L. Litwin, G. Myrda, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzen-
nymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice 2005. 
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 Zastosowanie modelowania przestrzennego może służyć również do mode-
lowania zjawisk bezpośrednio na mapach. Oczywiście musi to być zgodne 
z symboliką stosowaną w ramach danej warstwy tematycznej. Wyniki mo-
delowania mogą być zapisywane w normatywnych bazach danych systemu 
informatycznego. 

 Efekty integracyjne widać będzie we wszystkich czterech fazach modelowania 
wspomnianych wcześniej. Podstawowe zagadnienia przedstawia tablica 1. 
 

Tabela 1 
 

Rozszerzenie dostępnych funkcji dzięki zastosowaniu przestrzeni informacyjnych 
 

Faza 
Modelowanie biznesowe 
tradycyjnymi narzędziami 

Rola integrująca 

Formalizacja Budowa modeli pojedynczych proce-
sów. Oddzielne wiązanie różnych 
procesów. 
Jednolita baza pojęciowa dla wszyst-
kich narzędzi 

Wizualizacja według wybranych 
typów obiektów. Możliwość prezen-
tacji wielu modeli procesów powią-
zanych z prezentowanymi obiekta-
mi O 

Planowanie Wyznaczanie zadań realizacyjnych, 
bieżących wskaźników efektywno-
ści, planów strategicznych  

Wizualizacja zakładanych planów 
według warstw tematycznych 

Weryfikacja  
i kontrola 

Kontrola realizacji zakładanych 
planów, określanie czynników nie-
zgodności 

Tworzenie map rozbieżności. Wizu-
alizacja różnych aspektów niezgod-
ności 

Doskonalenie Określenie potrzeb doskonalenia.  
Weryfikacja i tworzenie nowych 
modeli biznesowych 

Wizualizacja nanoszonych zmian. 
Możliwość nanoszenia zmian bezpo-
średnio na mapach 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
 Za tradycyjne narzędzia, przedstawione w tabeli 1, należy uważać różnorodne 
schematy, diagramy, grafy, a nawet pakiety informatyczne, które umożliwiają opra-
cowanie i równoczesną wizualizację procedur pojedynczych procesów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zastosowanie przestrzeni informacyjnej do modelowania biznesowego jest 
współcześnie możliwe z wielu względów. Do ważniejszych należy zaliczyć ogólny 
trend do wizualizacji zjawisk za pomocą technik opisowych. Wizualizacja prze-
strzenna pozwala dodatkowo na równoczesną prezentację wielu zjawisk. 
 Są oczywiście pewne uwarunkowania, które należy spełnić. Należy do nich 
m.in. konieczność stosowania ujednoliconego słownika terminologicznego w skali 
przedsiębiorstwa, konieczność dopasowywania zewnętrznych zasobów informacyj-
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nych do rozwiązań stosowanych wewnątrz organizacji, a także konieczność ścisłe-
go przestrzegania reguł formalizacji stosowanych narzędzi. 
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INTEGRATION ROLE OF INFORMATION SPACE  
IN BUSINESS PROCESS MODELING 

 
 

Summary 
 
 The paper shows a conception of using information space in business process 
modeling. B. Stefanowicz defines information space as combination of communiqué 
(K), objects (o), attributes (A) and time (T). The basis of the conception is a model of 
spatial approach in business modeling  
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NARZĘDZIA MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH W ASPEKCIE 
WYTWARZANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podejście procesowe zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność  
w teorii i praktyce zarządzania. Elementy podejścia procesowego były natomiast od 
bardzo dawna wykorzystywane na potrzeby wytwarzania oprogramowania. Działa-
nia takie były wspierane przez różnorodne narzędzia informatyczne, lecz grono ich 
użytkowników było w praktyce ograniczone do specjalistów z zakresu IT. Popular-
ność zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu zmieniła tę sytuację, roz-
szerzając krąg użytkowników narzędzi wykorzystujących koncepcje procesowe do 
licznych specjalistów kierujących organizacjami na różnych ich szczeblach. 
 Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji i możliwości współczesnych 
informatycznych narzędzi modelowania i zarządzania procesami biznesowymi. 
Analiza została przeprowadzona przede wszystkim z punktu widzenia wspomaga-
nia wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania wspierającego zarządzanie orga-
nizacjami. 
 
 
1. Przesłanki modelowania procesów biznesowych 
 
 Procesowa analiza przedsiębiorstwa obejmująca wyodrębnienie procesów, 
określenie ich powiązań oraz wskazanie zależności pomiędzy procesami a jednost-
kami organizacyjnymi i produktami są punktem wyjścia do współczesnego spojrze-
nia na procesowe zarządzanie przedsiębiorstwami. Stoi ono w opozycji do trady-
cyjnego podejścia statycznego (strukturalnego), które z obecnego punktu widzenia 
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utrudniało zaspokajanie potrzeb klientów i utrudniało osiąganie zamierzonych wy-
ników finansowych. Istotna dla popularyzacji procesowej orientacji w zarządzaniu 
była koncepcja restrukturyzacji procesów biznesowych BPR (Business Process 
Reengineering)1, 2, która mimo znacznej późniejszej ewolucji stała się podstawą 
obecnego spojrzenia na procesy biznesowe. We współczesnym podejściu uważa się, 
że procesy powinny podlegać ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu.  
 Proces może być rozumiany jako grupa powiązanych czynności, składających 
się na pewną całość, posiadających wejścia i wyjście, tworzących wartość z punktu 
widzenia klienta3, a także jako ciąg wzajemnie powiązanych (zależnych) czynności 
i innych zdarzeń, wywołujących określone zmiany i zmierzających do osiągania 
określonego wyniku końcowego4. Tak więc znacząca większość działań w organi-
zacjach wchodzi w skład definiowalnych procesów biznesowych, takich jak proce-
sy produkcyjne, procesy obsługi klienta, procesy kadrowe. W przypadku niektórych 
organizacji, takich jak instytucje administracji publicznej, ze względu na charakter 
ich działalności, unika się niejednokrotnie pojęcia „proces biznesowy”, zastępując 
go na przykład terminem „proces operacyjny”, nie zmienia to jednak znacząco jego 
istoty. Na podejściu procesowym opiera się koncepcja zarządzania procesami biz-
nesowymi BPM (Business Process Management), obejmująca definiowanie istnie-
jących i docelowych procesów, w tym wprowadzanie dobrych praktyk poprzez 
zapożyczanie referencyjnych (wzorcowych) procesów. Tak wiec BPM to nie tylko 
modelowanie procesów, lecz także ich szczegółowe dokumentowanie i analiza. 
Dąży się do osiągnięcia maksymalnej mierzalności procesów w celu pogłębionej 
ich analizy oraz pomiaru wydajności i w dalszej kolejności – ich ewaluacji i opty-
malizacji. 
 Konsekwencją podejścia procesowego w zarządzaniu jest analiza procesowa 
wykorzystywana do oceny jakości funkcjonowania organizacji. Po opisie wzorco-
wych przebiegów procesów wraz z miarami ich oceny tworzy się księgi jakości 
procesów w celu uzyskania certyfikacji organizacji przez niezależne jednostki cer-
tyfikujące. Powszechna tendencja dążenia do uzyskania certyfikatów zgodności  
z normami ISO 9001 jest obecnie istotną przesłanką popularyzacji modelowania 
procesów biznesowych. 
 Kolejną przesłanką popularyzacji podejścia procesowego od kilku lat jest 
wykorzystywanie systemów przepływu pracy (workflow). Pod tym pojęciem należy 

                                                 
1  M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revo-

lution, Harper Business, New York 1993. 
2  T.H. Davenport, Process Innovation, Re-engineering Work through Information Technol-

ogy, Harvard Business School Press, Boston 1993. 
3  M. Hammer, J. Champy, op. cit. 
4  J. Lichtarski, O relacji pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, 

w: Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, SGH, Warszawa 
2004. 
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rozumieć wszelkie aspekty przepływu informacji w ramach organizacji i sposobu 
ich przetwarzania, a w odniesieniu do technologii informatycznych – narzędzia 
wspierające w przedsiębiorstwie pracę grupową. W praktyce takie podejście zawęża 
się często do sformalizowanego i zalgorytmizowanego opisu metod przepływu 
dokumentów oraz oprogramowania zarządzania elektronicznym obiegiem doku-
mentów. Formalnie, według organizacji Work Flow Management Coalition, work-
flow jest automatyzacją procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas 
której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika 
do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych5. Niezależnie od uję-
cia, pojęcie workflow ściśle wiąże się z podejściem procesowym, wymagając zaw-
sze precyzyjnego opisu procesów w przedsiębiorstwie. 
 Niezależnie od opisanych powyżej przesłanek związanych z wykorzystywa-
niem opisu procesów biznesowych na potrzeby zarządzania organizacjami, podej-
ście procesowe było wcześniej szeroko stosowane przy analizie i projektowaniu 
systemów informatycznych. Jedną z metod opisu funkcjonalnego systemów w ra-
mach modelowania strukturalnego są diagramy przepływu danych DFD (Data Flow 
Diagrams). Przedstawiają one system jako procesy połączone przepływami danych. 
W porównaniu ze współczesnym spojrzeniem na modelowanie procesów w dia-
gramach DFD nie stosuje się terminologii ekonomicznej, lecz typową terminologię 
informatyczną. Pojęcie procesu dotyczy tutaj procesu przetwarzania danych we-
wnątrz systemu. Zadaniem DFD jest prezentacja przemieszczeń danych (przepły-
wy), miejsc ich przechowywania (składnice), przetwarzania (procesy), źródeł bądź 
miejsc przeznaczenia danych poza systemem (interfejsy, terminatory). Ogranicze-
niem w klasycznym zastosowaniu DFD jest prezentacja wyłącznie sfery przepływu 
danych, nie zaś sfery obiektów materialnych ani sfery przepływu informacji steru-
jącej. Niektóre szczegółowe metodyki strukturalne zalecały także równoległe sto-
sowanie innych notacji o podejściu procesowym, jak na przykład diagramy zależ-
ności funkcji. Należy ponadto nadmienić, że dalsza ewolucja notacji DFD zaczęła 
dopuszczać, wraz ze wzrostem znaczenia modeli logicznych, także przepływy wy-
kraczające poza ścisłe klasyczne przepływy danych. Metody strukturalne przez 
długie lata były podstawowym podejściem do analizy i projektowania systemów 
informatycznych i nadal są chętnie stosowane do dnia dzisiejszego, choć z czasem 
modelowanie strukturalne zbliżyło się do współczesnych metod modelowania pro-
cesów biznesowych. 
 W międzyczasie modelowanie na potrzeby wytwarzania systemów informa-
tycznych zdominowane zostało przez metody obiektowe. We współczesnym ujęciu 
charakterystyczne dla nich jest wykorzystywanie języka UML (Unified Modeling 
Language). Został on zaprojektowany w celu definiowania, wizualizacji, konstru-
owania i dokumentowania systemów informatycznych. W ramach języka UML 

                                                 
5  http://www.wfmc.org 
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istnieje kilkanaście szczegółowych diagramów o różnym przeznaczeniu, wśród nich 
na przykład diagram czynności przeznaczony do modelowania czynności i zakresu 
odpowiedzialności elementów oraz użytkowników systemu. Choć diagram ten słu-
ży przede wszystkim do przedstawiania algorytmów, jest bardzo zbliżony do podej-
ścia procesowego. Możliwości stosowania tej konkretnej notacji i ogólnie UML do 
modelowania procesów biznesowych są kwestią dyskusyjną. Z jednej strony język 
UML został skonstruowany do innych celów, z drugiej z powodzeniem jest stoso-
wany właśnie do opisu procesów6, 7.  
 
 
2. Informatyczne narzędzia modelowania procesów biznesowych 
 
 Nawiązując do przedstawionych powyżej przesłanek stosowania podejścia 
procesowego, można historycznie wydzielić dwie podstawowe grupy narzędzi in-
formatycznych, które miały za zadanie wspieranie takiego podejścia: 

 narzędzia komputerowego wspomagania inżynierii oprogramowania, 
 narzędzia komputerowego modelowania i analizy procesów biznesowych 

na potrzeby zarządzania. 
 Pierwsza grupa, występująca zazwyczaj pod nazwą CASE (Computer Aided 
Software Engineering), ewentualnie jako CAISE (Computer Aided Information 
Systems Engineering), miała na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu wytwa-
rzania oprogramowania, a także podniesienie jakości powstających aplikacji. Na-
rzędzia CASE wspierają na przykład wytwarzanie różnych dokumentów, diagra-
mów, a także struktur danych, kodu programu oraz całego systemu informatyczne-
go. W niniejszych rozważaniach istotne jest wspomaganie fazy analizy i projekto-
wania w cyklu życia systemów, realizowane z wykorzystaniem podgrupy narzędzi 
określanej jako upper-CASE, wspierającej użytkowników zarówno w zakresie 
czynności technicznych, jak i zarządczych. Narzędzia lower-CASE, w odróżnieniu 
od upper-CASE, wspomagają właściwe konstruowanie systemów, czyli głównie 
fazę kodowania, przede wszystkim w zakresie czynności technicznych. Jak wcze-
śniej wspomniano, jedną z podstawowych notacji wykorzystujących w modelowa-
niu strukturalnym podejście procesowe, było DFD i takie między innymi diagramy 
można było budować z wykorzystaniem narzędzi upper-CASE8.  

                                                 
6  Por. G. Bartoszewicz, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych 

systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2007, s. 168–187. 

7  Por. M. Lasek, Podejście procesowe i notacja UML w modelowaniu procesów gospodar-
czych, w: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. M. Romanowska, M. Troc-
ki, Difin, Warszawa 2005, s. 241–284. 

8  J. Wieczorkowski, P. Polak, A. Kamiński, Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ – na-
rzędzia wsparcia metodyk, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red.  
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 Narzędzia komputerowego modelowania procesów biznesowych na potrzeby 
zarządzania powstały później od narzędzi CASE. Ich powstanie było odpowiedzią 
na zapotrzebowanie zgłaszane przez specjalistów od zarządzania w związku z po-
pularyzacją podejścia procesowego w tej dziedzinie nauki. Pierwotnie narzędzia 
takie umożliwiały wyłącznie definiowanie i graficzną wizualizację procesów. Wy-
magało to stosowania graficznych notacji zrozumiałych dla użytkowników bizne-
sowych. Do tej podgrupy należy oprogramowanie nastawione głównie na ilustrację 
procesów w formie diagramów. Poszczególne procesy mogą mieć przypisane cha-
rakterystyki (opisowe i wartościowe), które nie są jednak w tym przypadku podsta-
wą do przeprowadzenia szczegółowej analizy za pomocą takiego narzędzia. Na-
stępnie powstawały wersje oprogramowania umożliwiające analizę, symulację  
i ewaluację procesów. Zawierały one możliwości określania mierzalnych parame-
trów (np. czas, koszt), kalkulacji związanych z wydajnością procesów, przygoto-
wywania wielu scenariuszy i wreszcie ewaluacji oraz optymalizacji procesów. 
Przykładowe analizy mogły dotyczyć obciążenia i wykorzystania poszczególnych 
pracowników i jednostek organizacyjnych, wynajdowania wąskich gardeł, pono-
szonych kosztów, porównań przebiegu rzeczywistych procesów z procesami opty-
malnymi. Współcześnie oprogramowanie, określane jako systemy BPM, wykracza 
niejednokrotnie poza projektowanie, analizę i optymalizację, podążając w kierunku 
automatyzacji procesów. Można to traktować jako odpowiednik wspomnianego 
rozszerzania funkcjonalności oprogramowania CASE w kierunku automatyzacji 
wytwarzania oprogramowania. 
 Ewolucja z jednej strony narzędzi komputerowego modelowania procesów 
biznesowych na potrzeby zarządzania, z drugiej zaś narzędzi komputerowego 
wspomagania inżynierii oprogramowania, mimo ich różnej genezy, prowadzi do 
rozmycia się wyraźnych granic pomiędzy tymi grupami. W zależności od punktu 
widzenia można spotkać opinie, że oprogramowanie klasy CASE to wyspecjalizo-
wane narzędzia modelowania procesów biznesowych rozwinięte w kierunku wy-
twarzania oprogramowania wspomagającego te procesy, a jednocześnie inne opinie, 
że narzędzia modelowania i analizy procesów są podgrupą oprogramowania klasy 
CASE. 
 
 
3. Wpływ podejścia procesowego na wytwarzanie i wdrażanie oprogramowa-

nia 
 
 W zakresie wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych jedną  
z głównych korzyści popularyzacji podejścia procesowego jest wykorzystywanie 

                                                                                                                        

M. Romanowska, M. Trocki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1081, 
Wrocław 2005, s. 314–323. 
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zbliżonego języka komunikacji przez specjalistów IT i specjalistów od zarządzania. 
Stosując graficzne notacje prezentujące przebieg procesów biznesowych, łatwiej 
jest ustalić wymagania stawiane przed oprogramowaniem. Można także w ten spo-
sób proponować optymalny przebieg potencjalnych procesów wykorzystujących 
możliwości wdrażanych systemów informatycznych. Zaznaczyć należy, że więk-
szość wdrażanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie orga-
nizacjami ma charakter transakcyjny, czyli w praktyce służy do automatyzacji lub 
wspomagania procesów biznesowych. Opracowywanie map procesów ma właśnie 
najszersze zastosowanie w przypadku tego typu oprogramowania. Wychodzi się  
z założenia, że prawidłowy opis organizacji, obejmujący model procesów bizneso-
wych, wykorzystywany do zaprojektowania systemu informatycznego redukuje 
ryzyko niepowodzenia projektu. 
 Istotnym dylematem pozostaje zastosowanie odpowiedniej notacji modelowa-
nia procesów zadowalającej zarówno zarząd, jak i specjalistów IT. Od początku 
wykorzystywania modelowania procesów biznesowych z jednej strony powszech-
nie stosowany był uniwersalny język UML, z drugiej zaś pojawiały się dedykowane 
prostsze wyspecjalizowane notacje służące wyłącznie do tworzenia map procesów. 
Zbyt proste notacje zazwyczaj były źle przyjmowane przez informatyków ze 
względu na niewystarczającą precyzję.  
 Od kilku lat najpopularniejszą dedykowaną notacją modelowania procesów 
biznesowych jest BPMN (Business Process Modeling Notation). Jest ona wyposa-
żona w dużą liczbę symboli, dzięki czemu osiągnięto wysoki poziom precyzji.  
W stosunku do stosowanych wcześniej popularnych metod (na przykład diagramów 
EPC stosowanych w narzędziach ARIS) zauważa się pewien wzrost złożoności 
notacji. Mimo to uznaje się, że jest ona wystarczająco intuicyjnie zrozumiała i na-
daje się do wykorzystania przez kierownictwo organizacji, które nie musi mieć 
specjalnego przygotowania w tym kierunku. Dzięki swojej jednoznaczności notacja 
ta dobrze spełnia swoją rolę w definiowaniu wymagań funkcjonalnych stawianych 
przed systemami informatycznymi. Jej sformalizowanie i kompletność umożliwiają 
automatyczną konwersję do stosowanego w procesie wytwarzania oprogramowania 
języka opisu procesów BPEL (Business Process Execution Language for Web Se-
rvices) i w konsekwencji wspomaga automatyzację implementacji systemów infor-
matycznych. BPMN dla informatyków stał się wygodnym uzupełnieniem UML, 
pozostając jednocześnie czytelnym zapisem dla zarządu. Należy jednak nadmienić, 
że ze względu na wysoką specjalizację BPMN nie jest w stanie zastąpić klasycz-
nych metod modelowania systemów, gdyż na  przykład ogranicza się do modelo-
wania przepływów sterowania kosztem przepływów danych oraz nie zawiera in-
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formacji o strukturze i dostępie do danych9. Obie notacje są komplementarne, pre-
zentują różne spojrzenia na modelowanie systemów:  

 UML służy do modelowania zorientowanego obiektowo,  
 BPMN służy do modelowania zorientowanego procesowo. 

 We współczesnej inżynierii oprogramowania zauważa się znaczące trendy 
dotyczące wykorzystania procesów biznesowych przy wytwarzaniu systemów in-
formatycznych. Jedną z takich tendencji jest koncepcja integracji systemów z wy-
korzystaniem architektury zorientowanej na usługi SOA (Service Oriented Archi-
tecture) w powiązaniu z ideą usług sieciowych (Web Services). Architektura SOA 
kładzie nacisk na współpracę pomiędzy poszczególnymi aplikacjami w oparciu  
o model usług bazujących na zdefiniowanych uprzednio procesach biznesowych. 
Architekturę informatyczną traktuje się jako sieć współpracujących węzłów usług. 
Każda integrowana aplikacja odgrywa w biznesie zdefiniowaną rolę, funkcje bizne-
sowe są usługami świadczonymi na rzecz użytkownika. Przy takim podejściu moż-
na wyróżnić dwa poziomy działania platformy integracyjnej - obok poziomu fi-
zycznego, traktowanego jako integracja aplikacji na poziomie wymiany danych 
EAI (Enterprise Application Integration), istnieje poziom logiczny o znaczeniu 
sterującym. Sprowadza się on do zarządzania procesami biznesowymi BPM i jest 
powiązany z koniecznością stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych10.  
 Innym znaczącym trendem wykorzystującym modelowanie procesów bizne-
sowych jest, związane z wdrażaniem oprogramowania standardowego, zastosowa-
nie referencyjnych modeli procesów. Dotyczy to w szczególności zintegrowanych 
systemów informatycznych zarządzania o charakterze transakcyjnym, takich jak 
oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning). W celu przyspieszenia 
kastomizacji oprogramowania oferuje się rozwiązania prekonfigurowane, związane 
na przykład z branżą gospodarczą lub regionem (zazwyczaj państwem). Koncepcja 
ta opiera się na założeniu podobieństwa realizowanych procesów biznesowych  
w ramach jednej gałęzi gospodarki (aspekt dobrych praktyk i standardów branżo-
wych) lub w ramach jednego państwa (aspekt prawny i aspekt tradycji). Przy oma-
wianym podejściu do wdrażania systemów dopuszcza się wprowadzanie istotnych 
zmian przebiegu dotychczasowych procesów w celu dostosowania ich do możliwo-
ści wdrażanego oprogramowania. Systemy prekonfigurowane można traktować 
jako rozwiązania ramowe (szkieletowe), wykorzystujące istniejące standardy pro-
wadzenia działalności, przeznaczone do dalszej indywidualnej adaptacji. Branżowe 
podejście do oferty systemów klasy EPR zyskało popularność na przykład przy 
produkcji procesowej (np. branża spożywcza i chemiczna) i dyskretnej (np. moto-

                                                 
9  M. Piotrowski, Business Process Modeling Notation. Notacja modelowania procesów 

biznesowych. Podstawy, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007, s. 10. 
10  D. Chappell, Enterprise Service Bus, O’Reilly, Sebastopol 2004. 
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ryzacja, meblarstwo, elektronika), a także w sektorze finansowym oraz w handlu 
detalicznym i hurtowym.  
 

 

Rys. 1.  Przykład referencyjnego modelu procesów biznesowych w narzędziu ARIS  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zastosowanie referencyjnych modeli procesów biznesowych wymusza pod-
czas wdrażania systemu szerokie stosowanie narzędzi modelowania procesów biz-
nesowych. Narzędzia takie mogą być wbudowane w systemy ERP lub być rozwią-
zaniami niezależnymi. Przykładem jest wieloletnia strategiczna współpraca SAP  
z dostawcą narzędzia modelowania procesów ARIS – firmą IDS Scheer11. Istotą 
popularności omawianego podejścia jest znacznie zredukowany koszt i czas wdro-
żenia. Jednocześnie przedsiębiorstwa przy tej koncepcji pozyskania systemu nie 
zamykają sobie możliwości dalszego rozwoju oprogramowania w przyszłości na 
podobnych zasadach jak w przypadku wdrożenia klasycznej wersji oprogramowa-
nia bez zastosowania prekonfiguracji12.  
                                                 

11  Por. R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006. 
12  http://help.sap.com 
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Podsumowanie 
 
 Szeroko stosowane podejście procesowe związane z wytwarzaniem systemów 
informatycznych ma dłuższą historię niż okres popularności procesowego podejścia 
do zarządzania. W zależności od przyjętych strukturalnych lub obiektowych metod 
modelowania systemów używano różnej terminologii, lecz istota podejścia miała 
wiele elementów wspólnych ze współczesnym modelowaniem procesów bizneso-
wych. Ewolucja koncepcji procesowych oraz wspomagających je narzędzi informa-
tycznych zbliżyła podejścia stosowane przez specjalistów od IT oraz od zarządza-
nia. Narzędzia modelowania procesów biznesowych stały się wspólną platformą 
komunikacji biznesu oraz technologii.  
 Ewolucja stosowanych notacji graficznych prowadzi z jednej strony do forma-
lizacji i zapewnienia jednoznaczności, z drugiej zaś do większej czytelności i do-
stępności dla użytkowników bez specjalistycznego przygotowania technologiczne-
go. Jednocześnie obserwuje się wpływ modelowania procesów biznesowych na 
współczesne koncepcje inżynierii systemów informatycznych, czego przykładem 
jest wytwarzanie i integracja oprogramowania z wykorzystaniem architektury zo-
rientowanej na usługi SOA oraz metody wdrożeń zintegrowanych systemów infor-
matycznych zarządzania klasy ERP oparte na referencyjnych modelach procesów. 
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TECHNOLOGIA ZBLIŻENIOWA A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Coraz więcej kart, zarówno płatniczych jak i identyfikacyjnych, wykorzystuje 
technologię RFID (Radio-Frequency Identification). Technologia ta, oparta na 
transmisji fal radiowych, umożliwia identyfikację obiektu z pewnej odległości. Jej 
zastosowanie jest obecnie bardzo duże z uwagi na niezawodność identyfikacji, 
wszechstronne możliwości wykorzystywania oraz wygodę i prostotę stosowania. 
Istnieją jednak obawy o dostateczne bezpieczeństwo gromadzonych danych i prze-
prowadzanych w tej technologii transakcji. Zagadnienia te są przedmiotem rozwa-
żań w niniejszej pracy.  
 
 
1. Technologia RFID 
 
 Jedną z najpopularniejszych i bardzo prężnie rozwijających się technologii 
wykorzystywanych do automatycznej identyfikacji danych jest obecnie technologia 
RFID. Chociaż została opracowana już w 1948 roku, to zastosowano ją komercyj-
nie dopiero w latach 80. XX wieku. Pierwsze urządzenie RFID z 16-bitową pamię-
cią zaprezentowano w 1971 roku w Nowym Jorku. Dzięki technologii RFID, przy-
pominającej kody kreskowe, ale wykorzystującej fale radiowe, dane zapisane  
w transponderze1 (zwanym w tym przypadku również tagiem lub znacznikiem) 
mogą być udostępniane na odległość. W odróżnieniu jednak od kodu kreskowego 

                                                 
1  Bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne odbierające nadesłany sygnał oraz odpowia-

dające na niego w czasie rzeczywistym. 
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technologia ta jest znacznie wygodniejsza w użyciu, ponieważ tag nie musi być 
widoczny na zewnątrz podczas odczytu. Pierwsze urządzenia RFID wykorzystywa-
ły fale LF (o niskich częstotliwościach), obecnie częściej wykorzystuje się pasma 
HF, VHF, UHF i Microwave2. W tabeli 1 zamieszczono zestawienie częstotliwości 
wykorzystywanych w systemach RFID3.  
 

Tabela 1 
 

Zestawienie częstotliwości wykorzystywanych w systemach RFID 
 

Pasmo Zasięg Częstotliwości Opis 
LF 1 m 125 kHz 

134,2 kHz 
Do kontroli dostępu, w handlu, w kluczach samo-
chodowych, do znakowania zwierząt 

HF 1,5 m 13,56 MHz Do kontroli tożsamości i identyfikacji przedmio-
tów, np. wejść do obiektów, obiegu dokumentów, 
bagażu na lotniskach, książek w bibliotece, tagi 
mają najczęściej postać etykiet, 
możliwy jednoczesny odczyt wielu tagów 

VHF 3 m 30–300 MHz W firmach przewozowych, ochroniarskich, trans-
porcie miejskim 

UHF 6 m 860–960 MHz W logistyce, do identyfikacji obiektów w ruchu 
Micro
wave 

Ponad 10 m 2,45 GHz 
5,8 GHz 

Do identyfikacji obiektów w ruchu,  
 banknotów, w medycynie;  
wykorzystywane są najczęściej tagi aktywne 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.portalrfid.pl/wprowadzenie.php? it=6. 
 
 Od 23 listopada 2006 roku dyrektywa Komisji Europejskiej obliguje państwa 
Unii Europejskiej do przestrzegania dokumentu ETSI 302 208, określającego wy-
magania dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie 
częstotliwości UHF.  
 Każdy transponder ma przypisany unikatowy numer seryjny, co zapewnia 
jego jednoznaczną identyfikację. Transpondery mogą mieć postać naklejki z kodem 
paskowym, można je umieścić wewnątrz opakowania towaru lub w obudowie 
umożliwiającej użycie na dowolnej powierzchni i w różnych warunkach czy też  
w postaci chipu wszczepić pod skórę (rysunek 1). Często mają postać karty plasti-
kowej lub breloczka (rysunek 2).  
  

                                                 
2  LF (Low Frequency) – niskie częstotliwości, HF (High Frequency) – wysokie częstotli-

wości, VHF (Very High Frequency) – bardzo wysokie częstotliwości, UHF (Ultra High Frequen-
cy) – ultra wysokie częstotliwości, Microwave – mikrofale. 

3  Portal RFID, www.portalrfid.pl/wprowadzenie.php?it=6. 
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Rys. 1.  Przykładowe wyglądy transponderów RFID  

Źródło::  http://phamthaiquy-rfid.blogspot.com/2009/04/week-1-introduction-to-rfid.html, 
http://upway.pl/tagi-rfid-inlay 

 
 Karta      Breloczek    Bransoletka          Żeton   Klips 
 
Rys. 2.  Przykłady urządzeń bezstykowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Odczyt danych z transpondera możliwy jest dzięki czytnikom (skanerom, 
terminalom) o zróżnicowanej budowie i funkcjonalności. Również tagi różnią się 
między sobą wyglądem i budową, zawsze jednak posiadają mikrochip z pamięcią  
(o pojemności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy bitów) i niewielkich rozmiarów 
antenę. W technologii RFID wykorzystywane są transpondery aktywne (wyposażo-
ne w baterie), pasywne (bez własnego źródła zasilania, na ogół o mniejszych roz-
miarach i długim czasie użytkowania) lub półpasywne (z wewnętrznym zasilaniem, 
oczekujące na sygnał z zewnętrz) oraz urządzenia czytająco-programujące zawiera-
jące nadajnik i dekoder. 
 Tagi, ze względu na możliwość zapisu i odczytu danych, są oznaczane jako 
RO (Read-Only) – tylko do odczytu, WORM (Write Once Read Many) – jednokrot-
nego zapisu i wielokrotnego odczytu, lub RW (Read Write) – wielokrotnego odczy-
tu i zapisu.  
 Etykiety RFID umożliwiają wykonywanie podstawowych operacji na danych 
(zapis/odczyt, dopisywanie, kasowanie). Znajdują zastosowanie na przykład jako 
naklejki samochodowe, do oznaczania towarów lub dokumentów. Drukarki RFID 
umożliwiają nie tylko drukowanie etykiet, ale także zapisywanie (dopisywanie) 
jawnych lub zaszyfrowanych danych i ich usuwanie. 
 Niezwykła popularność RFID wynika z możliwości korzystania z tagów  
w skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych, na odległość, po ich ukryciu 



Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska 538 

czy zanieczyszczeniu. Ponadto w transponderach można zapisać znacznie więcej 
danych niż za pomocą kodów kreskowych. Terminale umożliwiają odczyt z wielu 
tagów (nawet kilku tysięcy) znajdujących się jednocześnie w polu odczytu. Urzą-
dzenia RFID są wykorzystywane na przykład do określania czasu pracy, identyfika-
cji przedmiotów, osób i zwierząt oraz obserwacji ich przemieszczania się, inwenta-
ryzacji i kontroli przepływu towarów w czasie rzeczywistym, segregacji odpadów 
oraz do zabezpieczeń przed kradzieżą i fałszerstwem.  
 
 
2. Rozwój technologii zbliżeniowej 
 
 Technologia RFID, umożliwiająca odczyt i/lub zapis danych z urządzeń będą-
cych w zasięgu odpowiedniego czytnika, jest stosowana w kartach bezstykowych 
(proximity lub contactless card) wykorzystywanych coraz częściej do regulowania 
płatności oraz identyfikacji. Parametry kart identyfikacyjnych (wymiary, trwałość, 
odporność na zginanie, temperaturę, wilgotność, światło i środki chemiczne) są 
zgodne z normą ISO/IEC 7810:2003, a inne parametry dla formatu ID-1 określane 
są przez dodatkowe normy: ISO/IEC 7811 (grubość, zaokrąglenie krawędzi), 
ISO/IEC 7813 (metody zapisu danych na karcie i na pasku magnetycznym) oraz 
ISO/IEC 7816 (dla kart z wbudowanym mikroprocesorem i punktami styku na 
przykład dla szeregowej transmisji danych). W normie ISO/IEC 7810:2003 zdefi-
niowano cztery formaty kart, ich opisy zawarto w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
 

Formaty kart zdefiniowanych w normie ISO/IEC 7810:2003 
 

Format 
Wymiary  

(mm) 
Zastosowanie 

ID-1 85,60 × 53,98 W bankowości (m.in. karty zbliżeniowe),  
prawa jazdy, dowody osobiste (m.in. w Polsce) 

ID-2 (A-7) 105 × 74 Dowody osobiste wydawane w Niemczech do listopada 
2010 roku 

ID-3 (B-7) 125 × 88 Ogólnoświatowy format paszportów i wiz  
ID-000 25 × 15 Karty SIM 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie normy ISO/IEC 7810:2003 Identification cards 

– Physical characteristics.  
 
 
 Występują różne standardy urządzeń RFID w zależności od parametrów tech-
nicznych, takich jak: prędkość transmisji, rozmiar pamięci transpondera, rodzaj 
kodowania czy rozróżnialność wielu urządzeń w zasięgu czytnika: 
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 TIRIS – jeden z pierwszych systemów RFID, wykorzystywany głównie w 
handlu do znakowania towarów (np. do zabezpieczania przed kradzieżą); 

 Hitag – standard umożliwiający zdalny zapis i odczyt danych z prędkością 
4 kb/s i częstotliwością 125 kHz oraz możliwością ich kodowania – wyko-
rzystywany w przemyśle oraz przez systemy pobierania opłat (np. przy 
wejściu do obiektów rekreacyjno-sportowych, takich jak baseny czy wy-
ciągi narciarskie), a także do znakowania zwierząt i produktów; 

 Unique – najprostszy i powszechnie używany system do identyfikacji  
i kontroli dostępu, stosowany w legitymacjach studenckich i pracowni-
czych, do rejestracji czasu pracy; wykorzystuje częstotliwość 125 kHz  
w zasięgu czytnika do 15 cm; transfer danych odbywa się z prędkością  
2 kb/s, pamięć całkowita ma pojemność 64 bity i jest przeznaczona tylko 
do odczytu; 

 Q5 – system umożliwiający konfigurację transpondera i zabezpieczenie go 
hasłem (transponder składa się z 8 sektorów, z których pierwszy przecho-
wuje dane konfiguracyjne, siódmy – ewentualne hasło zabezpieczające,  
a pozostałe sektory są wykorzystywane do odczytu i ewentualnie do zapisu, 
jeśli nie zostało ustawione zabezpieczenie);  

 Mifare – standard umożliwiający pracę w częstotliwości 13,56 MHz (pręd-
kość odczytu i zapisu danych wynosi 106 kb/s), wykorzystywany przede 
wszystkim w kartach bankowych, identyfikacyjnych i biletach; wszystkie 
typy kart (Ultralight, Ultralight C, Classic, Plus, DESFire, DESFire EV1, 
SmartMX, SAM AV2) są zgodne z normą ISO/IEC 14443 dla kart zbliże-
niowych i protokołów transmisji danych między nimi; 

 ICODE – system wykorzystujący transpondery bardzo płaskie, o dużej po-
jemności i pracujące w częstotliwości 13,56 MHz, stosowany głównie  
w sprzedaży detalicznej, logistyce (np. do śledzenia trasy przesyłki) oraz  
w bibliotekach. 

 Niestety, dotychczas stosowane standardy umożliwiają zdalne skopiowanie 
danych z karty w bardzo krótkim czasie (m.in. z powodu słabości mechanizmów 
szyfrujących).  
 Od 2005 roku mikrochipy RFID firmy Hitachi (pracujące w częstotliwości 
2,45 GHz) są umieszczane w banknotach euro i dolarach w celu zabezpieczenia ich 
przed fałszerstwem i kontroli ich przemieszczania się. Pomimo mikroskopijnych 
rozmiarów (0,05 mm × 0,05 mm) mikrochipy mają pamięć ROM o pojemności 128 
bitów. Oficjalnie mogą być odczytywane z odległości 40 cm, ale istnieje obawa, że 
zasięg dla odczytu i zapisu wynosi nawet kilka metrów. 
 Początkowo szerokie zastosowanie RFID ograniczała dość wysoka cena urzą-
dzeń, obecnie nie stanowi to już bariery dla ich coraz powszechniejszego użycia.  
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3. Rodzaje kart bezstykowych 
  
 W Polsce są wykorzystywane dwa typy zbliżeniowych kart płatniczych: Ma-
sterCard PayPass (wprowadzone przez BZ WBK w 2007 roku) oraz Visa payWave 
(wprowadzone przez BZ WBK w 2008 roku). Karty PayPass są używane w 37 
krajach i dotychczas wydano ich ponad 100 mln. W Europie po raz pierwszy karty 
payWave wprowadzono w 2005 roku, a karty PayPass w 2006 roku w Turcji4. 
 W Polsce w 2010 roku wydano ok. 2 mln kart zbliżeniowych (wzrost w ciągu 
roku z 320 tys. do 2,3 mln), w czerwcu 2011 było ich już ok. 5,9 mln, a w grudniu  
– 8 mln (na ok. 32 mln wszystkich rodzajów kart płatniczych). Większość z nich to 
karty Visa (5,5 mln)5. Nie jest to spowodowane tak dużym zainteresowaniem ze 
strony klientów, ale decyzjami banków, które wydają nowe karty płatnicze już tylko 
wykonane w tej technologii. Politykę taką wprowadziły banki PKO BP i Pekao SA 
wydając odpowiednio karty Visa payWave i MasterCard PayPass. Nowo instalo-
wane terminale obsługują już oba rodzaje kart płatniczych (technologia PayPass 
była wprowadzana wcześniej, stąd nadal można spotkać czytniki obsługujące tylko 
karty MasterCard). 
 Karty zbliżeniowe bez jakiejkolwiek autoryzacji wykorzystywane są przede 
wszystkim do regulowania niewielkich płatności. Czas obsługi takiej transakcji jest 
bardzo krótki, ponieważ nie jest konieczne połączenie z bankiem i weryfikowanie 
stanu konta. Technologia payWave przy kwocie powyżej ustalonego w danym kraju 
limitu6 wymaga wprowadzenia karty do czytnika przez sprzedawcę i autoryzacji 
klienta przez podanie numeru PIN. Natomiast technologia PayPass wymaga poda-
nia PIN-u i jedynie zbliżenia karty przez klienta do czytnika.  
 Banki starają się przekonać klientów do technologii RFID, oferując przeróżne 
gadżety (breloczki, zegarki) zamiast tradycyjnych kart plastikowych. Według da-
nych z sierpnia 2011 roku Polska jest jednym z krajów o największej liczbie trans-
akcji zbliżeniowych dokonywanych w Europie. Stale zwiększa się również liczba 
terminali POS (Point Of Sale) do obsługi kart zbliżeniowych – z ok. 10 tys. do ok. 
40 tys. w ciągu 2011 roku, przy czym szacuje się, że w 2015 będzie ich 200 tys. Na 
stronach WWW Visa i MasterCard dostępna jest lista miejsc realizacji płatności  
w systemie bezstykowym. Z ankiety autorskiej przeprowadzonej wśród 190 studen-
tów Politechniki Wrocławskiej w listopadzie 2011 roku wynika, że 51% z nich 
posiada zbliżeniowe karty płatnicze. Wszyscy studenci mają bezstykowe legityma-
cje studenckie, ale 20% nie zna i nie wykorzystuje ich możliwości.  

                                                 
4 MasterCard PayPass na świecie. www.paypass.pl/#/na-swiecie 

5  Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe II kwartał 2011 r., 25.10.2011. 
6  W Polsce dla kart zbliżeniowych bez autoryzacji obowiązuje limit 50 zł, w USA 50 dol., 

w Wielkiej Brytanii 15 funta w krajach strefy euro 20 euro. 



Technologia zbliżeniowa a bezpieczeństwo danych 541

 Płatność w technologii zbliżeniowej może być dokonana z użyciem dowolne-
go, odpowiednio przystosowanego przedmiotu (np. telefonu komórkowego czy 
klucza samochodowego) wyposażonego w aplikację płatniczą (np. Visa Mobile czy 
MasterCard Mobile). Rozszerzeniem technologii RFID jest technologia NFC (Near 
Field Communication – komunikacja bliskiego zasięgu) przeznaczona głównie dla 
telefonów komórkowych, umożliwiająca wymianę danych w zasięgu 20 cm. 
 Karty zbliżeniowe, posiadające wiele zalet, stwarzają również dużo zagrożeń. 
Dzięki wbudowanej antenie uaktywniają się tylko w odległości do 10 cm przy ter-
minalach je obsługujących, ale istnieje tez prawdopodobieństwo odczytu danych  
z karty (na przykład daty ważności czy PIN-u) przez nieupoważnione osoby wypo-
sażone w odpowiednie czytniki. 
 
 
4. Zastosowania technologii bezstykowej a ochrona prywatności i danych 
 
 Wiele osób jest zachwyconych technologią zbliżeniową wykorzystywaną  
w kartach płatniczych, inni zdecydowanie są jej przeciwni. Sceptycy opowiadają się 
zwłaszcza przeciw praktykom banków zmuszających do posiadania kart zbliżenio-
wych, pomimo braku odpowiednich dla nich zabezpieczeń i małej liczby ogólnie 
dostępnych czytników. Od czerwca 2009 roku w Polsce wydawane są biometryczne 
paszporty z odciskami palców zapisanymi w chipie RFID wtopionym w okładkę 
(pierwszy e-paszport wydano w Malezji w 1998 roku). Od 2016 roku w kraju będą 
obowiązywały już tylko tego typu paszporty. Ochronne etui na paszporty i karty 
zbliżeniowe są już w sprzedaży, ale banki nie wydają kart w nie zaopatrzonych. 
Organy wydające dokumenty zbliżeniowe zapewniają o bezpieczeństwie ich użyt-
kowania, ale firmy produkujące etui ochronne ostrzegają klientów przed możliwo-
ścią zeskanowania danych i dowolnego ich wykorzystania. Dużym zagrożeniem, ze 
względu na możliwość powielenia urządzenia RFID, jest również wykorzystywanie 
technologii zbliżeniowej w kluczykach otwierających samochody lub bramy wej-
ściowe. 
 Oprócz niewątpliwych zalet technologii zbliżeniowej można wymienić też 
wiele wad, a wśród nich możliwość użycia karty przez osoby niebędące właścicie-
lem (brak konieczności autoryzacji przy niewielkich płatnościach), ograniczenie na 
kwotę i liczbę transakcji w ciągu dnia, brak możliwości zmiany limitu oraz wyłą-
czenia funkcji obsługi zbliżeniowej, możliwość odczytu danych przez nieuprawnio-
ne osoby (urządzenia). Ponadto brak jednolitych standardów, niewystarczająca jest 
liczba czytników (terminali) i bywają one zawodne, a także istnieje możliwość 
zbierania poufnych informacji (np. o sposobie życia, podróżach użytkownika – co 
może prowadzić do utraty prywatności). Wprowadzenie kart zbliżeniowych stwarza 
możliwość rozwoju nowych rodzajów przestępstw. Dziwić może fakt zmuszania 
klientów banków do posiadania kart zbliżeniowych pomimo braku dostatecznej 
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liczby terminali je obsługujących, braku polityki w zakresie uświadamiania o moż-
liwych zagrożeniach i promującej bezpieczne zachowania (np. przechowywania na 
koncie niewielkiej kwoty pieniędzy).  
 W Szwecji już w 1973 roku zezwolono na wszczepianie więźniom chipów 
RFID. Bywają one umieszczane w ciele pacjentów w domach starców i żołnierzy. 
Istnieje też kontrowersyjna koncepcja wszczepiania ich wszystkim noworodkom.  
W 2002 roku wszczepiono chipy firmy Applied Digital Solutions ochotnikom, któ-
rzy mogli je testować, automatycznie otwierając drzwi czy zapalając światło. Chip 
ten został zaakceptowany w 2004 roku przez amerykańską agencję do spraw żyw-
ności i leków – FDA (Food and Drug Administration) jako pierwszy biochip RFID, 
który może być wszczepiony w ciało człowieka. Brytyjski naukowiec Mark Gas-
son, chcąc ostrzec przed takimi praktykami, przeprowadził eksperyment (umieścił 
sobie pod skórą elektroniczny chip zainfekowany wirusem komputerowym, który 
został przekazany na inne chipy), wykazując możliwość niekontrolowanego infe-
kowania tych urządzeń (np. rozrusznika serca), czego skutki mogą być groźne  
i nieprzewidywalne7. Zdaniem Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i No-
wych Technologiach (EGE) wszczepianie ludziom urządzeń RFID, ze względu na 
możliwe poważne skutki medyczne, powinno być precyzyjnie uregulowane. 
 W 2009 roku opublikowano raport o możliwości zdalnego skopiowania karty 
zbliżeniowej dowolnego typu w bardzo krótkim czasie, a w 2011 zademonstrowano 
możliwość uzyskania klucza zabezpieczającego z karty Mifare. W związku z licz-
nymi obawami o bezpieczeństwo używania kart zbliżeniowych pracownicy Ma-
sterCard wydali oświadczenie8, w którym potwierdzili możliwość nieuprawnionego 
odczytu z karty (numeru konta i data ważności), stwierdzając, że tak niewielka 
liczba pobranych danych jest bezużyteczna. 
 Wiele zastosowań technologii RFID dotyczy sektora medycznego. Niestety, 
przeprowadzone badania wykazują negatywny wpływ tagów RFID na pacjentów  
i na urządzenia medyczne9. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Popularność i zakres wykorzystywania technologii RFID stale rosną. Znajduje 
ona zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach (handlu, bankowości, logisty-
ce, motoryzacji, medycynie itd.). Wprowadzenie jej na masową skalę znacznie 
upraszcza i przyspiesza wykonywanie transakcji finansowych, czynności monitoru-
jących i identyfikacyjnych, ułatwia zabezpieczanie towarów przed kradzieżą oraz 

                                                 
7  www.reading.ac.uk/sse/about/news/sse-newsarticle-2010-05-26.aspx 
8  Ł. Szewczyk, MasterCard, Płatności zbliżeniowe są bezpieczne, 19.10.2011.  
9  www.di.com.pl/news/21523,0,RFID_zagrozeniem_dla_pacjenta.html 
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fałszowaniem. Być może wkrótce wszelkie informacje o obywatelu (dane osobowe, 
finansowe, medyczne itd.) będą zapisywane w jednym chipie RFID o wszechstron-
nym zastosowaniu (w urzędach, służbie zdrowia, bankowości, miejscu pracy, ko-
munikacji, do identyfikacji przy otwieraniu drzwi mieszkania czy samochodu). 
Technologia ta jednak wymaga jeszcze ulepszenia. Brak jednolitych standardów 
ogranicza wykorzystywanie produktów wytwarzanych przez różnych producentów. 
Ponadto stosunkowo mała liczba zainstalowanych czytników dla urządzeń zbliże-
niowych jest znaczącym ograniczeniem dla ich powszechnego wykorzystywania. 
Użytkownicy kart bezstykowych nie zawsze mają świadomość, że zapisane w nich 
dane mogą zostać zdalnie odczytane bez ich wiedzy. Jednak największe obawy 
wśród posiadaczy urządzeń zbliżeniowych wzbudza świadomość możliwości ist-
nienia ukrytych funkcji i sposobów ich wykorzystywania (np. do obserwowania ich 
aktywności). Niestety, wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeń-
stwa obywateli na jak najwyższym poziomie mogą prowadzić do zagrożenia ich 
prywatności. 
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PROXIMITY TECHNOLOGIES VERSUS DATA SECURITY 
 
 

Summary 
 
 More and more id and payment cards are based on the RFID technology, which 
uses radio transmission that allows for object identification from a short distance. This 
technology becomes increasingly popular for the convenience it brings, high reliability 
and a diverse range of possible applications. There are, however, concerns related to the 
security of the stored data and the operations using this data; these issues are discussed 
in this paper. 
 

Translated by Zygmunt Mazur 
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EFEKT SIECIOWY NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH  
STOSOWANYCH W HANDLU INTERNETOWYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój 
handlu internetowego. Jest on stymulowany zarówno przez szybki przyrost liczby 
użytkowników Internetu, jak i przez wzrost liczby sklepów internetowych, która  
w 2010 roku osiągnęła poziom około dziesięciu tysięcy. W ciągu zaledwie trzech 
lat nastąpił niemal dwukrotny wzrost wolumenu obrotów polskiego handlu interne-
towego, którego wartość w 2010 roku osiągnęła poziom ponad 15,5 mld zł1. Dyna-
miczny rozwój tego segmentu rynku stymuluje innowacje w zakresie internetowych 
usług płatniczych, a ich bogata oferta jest już znacznie szersza niż dla transakcji 
dokonywanych w fizycznych punktach sprzedaży. Na świecie najczęściej stosowa-
nymi metodami płatności w handlu internetowym są karty płatnicze, a ich udział 
szacowany jest nawet na 90% globalnej liczby transakcji2. Rynek w Ameryce Pół-
nocnej jest zdominowany przez użycie kart kredytowych, a drugą najważniejszą 
metodą są tam serwisy płatności wirtualnych (np. PayPal). Także w większości 
krajów europejskich główną rolę odgrywają karty płatnicze, jednak dość często 
stosowane są przelewy bankowe, a w mniejszym stopniu płatność gotówką przy 

                                                 
1  G. Szymański, Badanie polskich sklepów internetowych, w: eCommerce 2011, Interna-

tional Data Group Poland, Warszawa 2011, 16–52. 
2  World Payments Report 2011, Capgemini & The Royal Bank of Scotland 2011. 
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odbiorze3. Na rynku polskim ukształtowała się zasadniczo odmienna struktura wy-
korzystania metod płatności w handlu internetowym, co rodzi pytania o przyczyny 
tego procesu. 
 Celem pracy jest zbadanie wpływu efektu sieciowego na wykorzystanie po-
szczególnych metod płatności stosowanych w handlu internetowym na rynku pol-
skim. Do realizacji analizy wykorzystano bogaty materiał empiryczny uzyskany 
przez autorów w toku kilkuletnich badań. 
 
 
1. Koncepcja efektu sieciowego 
 
 Typowym zjawiskiem występującym na rynku usług płatniczych jest efekt 
sieciowy, którego koncepcja zakłada, że wraz ze wzrostem liczby uczestników 
danego systemu (sieci) wzrastają korzyści dla tych uczestników. Oznacza to, że 
każdy nowy uczestnik zwiększa wartość systemu dla wszystkich jego uczestników4. 
W teorii ekonomii wyróżnia się dwa rodzaje efektu sieci: bezpośredni i pośredni.  
 Bezpośredni efekt sieciowy może być rozumiany jako stopień, w jakim war-
tość technologii jest wzmacniana przez możliwość interakcji z innymi użytkowni-
kami5. Przykładem tego rodzaju efektu są technologie telekomunikacyjne, tj. tele-
fon, faks czy poczta e-mailowa, gdzie o wartości przyłączenia się do sieci stanowi 
możliwość komunikowania się i wymiany informacji z innymi użytkownikami  
w ramach kompatybilnej technologii lub standardu. Tego typu efekt sieciowy wystę-
puje m.in. w przypadku izby rozliczeniowej, w ramach której uczestnicy dokonują 
wymiany komunikatów (informacji) skutkujących transferem środków pieniężnych. 
 Natomiast w przypadku pośredniego efektu sieciowego korzyści z uczestnic-
twa nie zależą bezpośrednio od wielkości sieci (liczby użytkowników danego pro-
duktu), do której należy użytkownik. Korzyści dla użytkownika wynikają z udo-
stępnienia mu produktów komplementarnych przez inną sieć podmiotów, która 
kieruje się w swoich decyzjach wielkością sieci, do której należy użytkownik. Na 
przykład dla użytkowników komputerów Macintosh najbardziej korzystna jest sy-
tuacja, w której liczba użytkowników takich komputerów jest duża, ponieważ 
wpływa to na większe zapotrzebowanie na kompatybilne oprogramowanie. Prowa-
dzi to z reguły do obniżenia cen oprogramowania lub jego większej różnorodności, 
co w rezultacie pozytywnie oddziałuje na wszystkich użytkowników. Innym waż-
nym przykładem pośredniego efektu sieciowego jest rynek kart płatniczych i termi-
nali POS. Dostępność terminali POS przyjmujących karty danego typu (np. w tech-

                                                 
3  Global Consumer Attitudes Towards Online Shopping, ACNielsen, NY, October 2005. 
4  J. Church, N. Gandal, D. Krause, Indirect Network Effects and Adoption Externalities, 

„Review of Network Economics” 2008, Vol. 7, Iss. 3, s. 337–338.  
5  M. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, „American 

Economic Review” 1985, Vol. 75, s. 424–440. 
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nologii zbliżeniowej) stanowi kluczową informację dla decyzji klienta o nabyciu 
tego typu karty (np. zbliżeniowej). Z kolei handlowcy nie zainwestują w instalację 
terminali POS obsługujących karty, które nie znajdują się w portfelach ich klien-
tów. Pośredni efekt sieciowy wiąże się z teorią rynków dwustronnych6.  
 Rynki dwustronne obsługują dwie różne grupy użytkowników, pomiędzy 
którymi następuje interakcja. Zgodnie z tą teorią, im więcej użytkowników rynku 
znajduje się po jednej stronie, tym większe korzyści odnosi druga strona rynku7. 
Ponadto obie strony rynku cechują się odmienną elastycznością popytu. W przy-
padku rynku kart płatniczych systemy oferują swoje produkty i usługi do dwóch 
różnych grup użytkowników, tj. do (1) posiadaczy kart oraz do (2) sprzedawców, 
którzy umożliwiają swoim klientom płatności przy użyciu tych kart. Obie grupy 
użytkowników systemu stanowią dwie różne strony rynku kart płatniczych. W ra-
mach systemów kart płatniczych ustalane są ceny (opłaty) z uwzględnieniem popy-
tu sprzedawców i popytu posiadaczy kart w celu maksymalizacji łącznych przycho-
dów uczestników systemu. Natomiast struktura cenowa obejmująca obie strony 
rynku może mieć znaczący wpływ na sukces komercyjny i stabilność danego sys-
temu. 
 
 
2. Akceptacja metod płatności przez sklepy internetowe 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pozwoliły na określenie zasię-
gu akceptowania pełnego zakresu metod płatności stosowanych w polskim handlu 
internetowym8 (rysunek 1). W szczególności uwzględniono także innowacyjne 
rozwiązania, z których najważniejszymi są: integrator płatności internetowych,  
e-przelew oraz serwis płatności wirtualnych9. 

                                                 
6  V. Stango, The Economics of Standards Wars, „Review of Network Economics” 2004, 

Vol. 3, Iss. 1, s. 1–19. 
7  J.-C. Rochet, J. Tirole, Platform Competition in Two-Sided Markets, „Journal of the Eu-

ropean Economic Association” 2003, Vol. 1, No. 4, s. 990–1029. 
8  Badania zrealizowane w 2008 i 2010 roku obejmowały sklepy internetowe prowadzące 

sprzedaż na terytorium Polski, zarówno poprzez własne strony WWW, jak i poprzez aukcje inter-
netowe. Nie obejmowały natomiast osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
które dokonywały sprzedaży na aukcjach internetowych. 

9  (1) Integrator płatności internetowych – firma zapewniająca automatyczną obsługę wielu 
kanałów płatności na rzecz sklepu internetowego; (2) E-przelew – internetowy interfejs automa-
tycznie generujący formularz przelewu bankowego, autoryzowany przez klienta w serwisie ban-
kowości internetowej jego banku; (3) Serwis płatności wirtualnych – system umożliwiający prze-
słanie płatności na adres e-mailowy odbiorcy za pomocą wirtualnych rachunków, zazwyczaj 
obciążający kartę płatniczą zleceniodawcy (np. PayPal); szerzej w: M. Polasik, K. Maciejewski, 
Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia Nr 241, Narodowy Bank 
Polski, Warszawa2009, s. 54–65. 
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Rys. 1. Metody płatności akceptowane przez sklepy internetowe w Polsce  

Źródło:  własne badania ankietowe: (a) rok 2008, próba N = 117, wywiady MillwardBrown 
SMG/KRC; (b) rok 2010, próba N = 711, wywiady Sklepy24.pl; odpowiedzi wie-
lokrotne10. 

 
 W 2010 roku formami płatności zdecydowanie najczęściej udostępnianymi 
przez sklepy internetowe były: przelew bankowy (95%) oraz płatność gotówką przy 
odbiorze towaru (92%). Porównanie lat 2008 oraz 2010 wskazuje na utrzymywanie 
się na polskim rynku dominującego zasięgu tych dwóch metod. Na uwagę zasługuje 
znaczące rozszerzenie w tym czasie zakresu akceptacji kilku ważnych metod:  
e-przelewów (z 26% aż do 51%), kart płatniczych (z 37% do 55%) oraz serwisów 
płatności wirtualnych (z 9% do 19%). Uzyskane wyniki wykazały istnienie bardzo 
znaczących dysproporcji w zasięgu akceptowania poszczególnych metod płatności 
przez sklepy internetowe.  
 
 
3. Dostępność metod płatności wśród użytkowników Internetu 
 
 Od początku rozwoju rynku e-commerce w Polsce najpowszechniej dostępną 
dla klientów indywidualnych metodą płatności pozostaje płatność gotówką za po-
braniem. Wynika to z faktu, że do jej stosowania wystarczy posiadanie gotówki,  
a zatem mogą ją stosować wszyscy klienci, nawet niekorzystający z usług banko-
wych czy niepełnoletni (rysunek 2).  

                                                 
10  (a) M. Polasik, K. Maciejewski, op. cit., s. 133; (b) M. Polasik, J. Kunkowski, Płatności 

w polskim handlu internetowym, w: e-Handel Polska 2010, red. G. Chodak, M. Kucia, P. Jarosz, 
Dotcom River 2011, https,//www.sklepy24.pl/raport_e-handel_2010 
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Rys. 2. Odsetek internautów posiadających dostęp do danej metody płatności. 

Źródło:  szacunki własne oparte na: (a) 2007 r., próba N = 1010, wywiady MillwardBrown 
SMG/KRC; (b) 2010 r., próba użytkowników Internetu N = 6296, wywiady Skle-
py24.pl; (c) 2011 r., próba N = 2974, wywiady TNS Pentor; (d) Rada Bankowości 
Elektronicznej przy ZBP, raporty 2008–201111; (e) Narodowy bank Polski; (f) 
Główny Urząd Statystyczny. 

 
 Dostępność przelewu bankowego zwiększyła się istotnie w latach 2008–2010, 
gdyż odsetek posiadaczy kont bankowych wzrósł do 72%. Jednocześnie nastąpiło 
bardzo znaczne rozpowszechnienie dostępności e-przelewów (29% internautów). 
Wynika ono z prawie dwukrotnego wzrostu liczba aktywnych klientów bankowości 
internetowej oraz wzrostu liczby banków oferujących tę usługę z 8 do 17. Z kolei 
na wzrost dostępności kart płatniczych z aktywną funkcją MO/TO/IO, które mogą 
być stosowane w zakupach internetowych, wpływ miała nie tylko rosnąca liczba 
kart w Polsce, ale przede wszystkim włączenie tej funkcji dla kart debetowych 
przez kolejne banki. Jednakże w 2010 r. zaledwie 43% wszystkich kart płatniczych 
pozwalało na dokonywanie płatności internetowych, a odsetek posiadających je 
internautów oszacowano na 26% (rysunek 2). Serwisy płatności wirtualnych, po-
mimo pewnego wzrostu popularności (do 5%), pozostały w Polsce metodą niszową. 
Zatem utrzymały się zasadnicze różnice w dostępności poszczególnych metod dla 
internautów. 
 
  

                                                 
11  (a) M. Polasik, K. Maciejewski, op. cit., s. 67–76; (b) M. Polasik, J. Kunkowski, op. cit.; 

(c) M. Polasik, J. Marzec, P. Fiszeder, J. Górka, Modelowanie wykorzystania metod płatności 
detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski (w druku). 
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4. Struktura wykorzystania usług płatniczych w handlu internetowym 
 
 Uzyskane wyniki badań empirycznych umożliwiły oszacowanie udziału po-
szczególnych metod płatności w łącznej wartości obrotów polskich sklepów inter-
netowych (rysunek 3).  
 

 
* Udział integratorów płatności obejmuje tylko transakcje zrealizowane za ich pomocą, których dany sklep 
internetowy nie potrafił przypisać do poszczególnych podstawowych metod płatności. 

 

Rys. 3. Odsetek wartości sprzedaży obsługiwanej z użyciem danej metody płatności 

Źródło:  wyniki własnych badań ankietowych sklepów internetowych: (a) 2008 r., próba  
N = 117, op. cit.; (b) 2010 r., próba N = 703, op. cit.12  

 
 W 2010 r. najpopularniejszymi metodami płatności pozostały: pobranie go-
tówkowe (37,9%) oraz przelew bankowy (35,4%). Metody te zanotowały pewien 
nieznaczny spadek udziału w porównaniu do 2008 roku. Udział e-przelewów i kart 
płatniczych utrzymywał się na niskim poziomie (około 5%), jednak ponieważ 
znaczna część transakcji tymi instrumentami została sklasyfikowana w ramach 
kategorii „integrator płatności”, należy założyć w ich przypadku niewielką tenden-
cję wzrostową. Znaczenie serwisów płatności wirtualnych na rynku polskim wciąż 
pozostało marginalne. Natomiast metodą, która zanotowała istotny wzrost udziału, 
był osobisty odbiór towaru zamówionego przez Internet i zapłata na miejscu. Wy-
niki te potwierdzają utrzymującą się na polskim rynku dominację płatności za po-
braniem i przelewów bankowych w handlu internetowym. Sytuacja pod tym wzglę-
dem nie zmieniła się w istotny sposób na przestrzeni trzech badanych lat, mimo 
wysiłków dostawców innych usług płatniczych oraz organizacji kartowych. 
 W celu dokonania analizy przyczyn nietypowej struktury płatności w polskim 
handlu internetowym dokonano zestawienia kluczowych parametrów najważniej-
szych metod płatności: zasięgu akceptowania, dostępności wśród potencjalnych 
klientów oraz udziału w wartości obrotów (rysunek 4).  

                                                 
12  (a) M. Polasik, K. Maciejewski, op. cit., s. 135; (b) M. Polasik, J. Kunkowski, op. cit. 
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Rys. 4.  Udział metod płatności w obrotach polskiego handlu internetowego w zależności 
od akceptacji przez sklepy i dostępności dla internautów w 2010 r. 

Źródło:  opracowanie własne w oparciu o dane z wykresów 1, 2 i 3. Powierzchnia poszcze-
gólnych kół odzwierciedla udział metody w wartości dokonanych transakcji (rysu-
nek 3). 

 
 Wyniki tej analizy sugerują silne oddziaływanie pośredniego efektu sieciowe-
go na rynku usług płatniczych. Praktycznie wszyscy menadżerowie sklepów inter-
netowych decydowali się na wdrażanie akceptacji tych metod, które były dostępne 
dla wyraźnej większości klientów. Nieco ponad połowa sklepów wdrażała także 
metody dostępne przynajmniej dla jednej czwartej klientów. Jednocześnie na decy-
zje internautów, planujących podjęcie zakupów internetowych, w zakresie zaanga-
żowania się w stosowanie danej metody płatności (np. poprzez wejście w posiada-
nie instrumentu płatniczego) bardzo silny wpływ wywierał zasięg ich akceptowa-
nia. Stosunkowo niewielka grupa internautów była zainteresowana metodami wdro-
żonymi przez mniej niż 60% sklepów, a niszowy serwis płatności wirtualnych wy-
bierały tylko osoby o specyficznych preferencjach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzone badania wykazały, że w handlu internetowym intensywne 
wykorzystywane są tylko te metody, które są szeroko rozpowszechnione wśród 
klientów i sprzedawców. Obserwowane odchylenia od tej prawidłowości wynikają 
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z oddziaływania pozostałych czynników, takich jak różnice w kosztach użytkowa-
nia danej metody, obawy o bezpieczeństwo transakcji czy preferencje klientów. 
Należy dodać, że płatność za pobraniem i przelewy bankowe były w praktyce jedy-
nymi dostępnymi rozwiązaniami w pierwszym okresie rozwoju polskiego handlu 
internetowego (tj. w latach 90. XX wieku). W szczególności dostępność kart kredy-
towych była wtedy w Polsce znikoma, w porównaniu do rynków zachodnich, gdzie 
były one na masową skalę wykorzystywane do transakcji internetowych. Natomiast 
w Polsce płatność za pobraniem i przelewy odniosły sukces w początkowej fazie 
rozwoju rynku i zdobyły wystarczająco dużą liczbę użytkowników, aby uzyskać 
pozytywne oddziaływanie efektu sieciowego. Efekt ten, w połączeniu z pewną iner-
cją zachowań płatniczych społeczeństwa, sprzyjał wieloletniej dominacji tych me-
tod płatności. W związku z powyższym należy sądzić, że główną przyczyną utrzy-
mywania się do chwili obecnej w Polsce nietypowej struktury wykorzystania metod 
płatności w handlu internetowym jest oddziaływanie pośredniego efektu sieciowe-
go. 

*** 
 Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt 
badawczy NN 113 308835 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze 
środków grantu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu nr 311-E (2011). Poglądy wyrażone przez autorów nie 
reprezentują stanowiska afiliowanych instytucji. 
 
 
Literatura 
 
1. Church J., Gandal N., Krause D., Indirect Network Effects and Adoption External-

ities, „Review of Network Economics” 2008, Vol. 7, Iss. 3.  
2. Global Consumer Attitudes Towards Online Shopping, ACNielsen, NY, Oct. 

2005. 
3. Katz M., Shapiro C., Network Externalities, Competition and Compatibility, 

„American Economic Review” 1985, Vol. 75. 
4. Polasik M., Kunkowski J., Płatności w polskim handlu internetowym, w: e-Handel 

Polska 2010, red. G. Chodak, M. Kucia, P. Jarosz, Dotcom River 2011. 
5. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, 

Materiały i Studia nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009. 
6. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., Modelowanie wykorzystania metod 

płatności detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia, NBP (w druku). 
7. Rochet J.-C., Tirole J., Platform Competition in Two-Sided Markets, „Journal of 

the European Economic Association” 2003, Vol. 1, No. 4. 
8. Stango V., The Economics of Standards Wars, „Review of Network Economics” 

2004, Vol. 3, Iss. 1. 



Efekt sieciowy na rynku usług płatniczych… 553

9. Szymański G., Badanie polskich sklepów internetowych, w: eCommerce 2011, 
International Data Group Poland, Warszawa 2011. 

10. World Payments Report 2011, Capgemini & The Royal Bank of Scotland 2011. 
 
 

NETWORK EFFECT ON THE E-COMMERCE PAYMENTS MARKET 
  
 

Summary 
 
 The influence of network effects on the use of various payment methods applied 
in e-commerce has been studied. The results of empirical research have shown that only 
these methods which are widespread among both sides of the market – online shops and 
customers – are commonly used in e-commerce. The usage of payments methods in the 
Polish e-commerce is untypical, because of the dominance of cash on delivery and bank 
transfers. This situation derives partly from the historical path of market development 
and inertia of customers’ behavior. The results suggest that the indirect network effects 
is the main reason of persistence of untypical structure of payments in Polish  
e-commerce. 
 

Translated by Janusz Kunkowski 
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EFEKTY IMPLEMENTACJI PROGRAMU JEDNOLITEGO OBSZARU PŁATNOŚCI 
W EURO DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payments Area  SEPA) to 
paneuropejski program budowy zintegrowanego rynku płatności detalicznych. Pro-
jekt ten ma na celu umożliwienie konsumentom, przedsiębiorcom oraz innym 
uczestnikom życia gospodarczego dokonywania oraz otrzymywania płatności bez-
gotówkowych w euro na obszarze Europy, zarówno transgranicznie, jak i w grani-
cach państw członkowskich, według takich samych zasad jak w swoich krajach.  
W efekcie powziętych prac od 2008 roku obok krajowych systemów zaczęły funk-
cjonować nowe instrumenty płatnicze SEPA: Polecenie Przelewu SEPA, Polecenie 
Zapłaty SEPA oraz Karty Płatnicze SEPA. Po stopniowej wymianie krajowe, we-
wnętrzne systemy zostaną zastąpione przez jednolite rozwiązania zgodne z ideą 
SEPA1. 
 Program SEPA swoim zasięgiem obejmuje 31 krajów: państwa członkowskie 
Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię. Jego powsta-
nie jest efektem współpracy trzech instytucji europejskich. Pierwotna inicjatywa 
należała do Komisji Europejskiej. Ważną rolę w powołaniu Jednolitego Obszaru 
Płatności w Euro odegrał Europejski Bank Centralny, który między innymi opubli-
kował dokument zawierający wymagania dla SEPA i harmonogram jego implemen-
tacji. Kluczową instytucją zajmującą się koordynacją prac związanych z omawia-
nym projektem na szczeblu ponadnarodowym jest powołana w 2002 roku Europej-
ska Rada ds. Płatności. Jest ona odpowiedzialna między innymi za definiowanie 

                                                 
1  Związek Banków Polskich, SEPA Polska, Wizja SEPA, http://www.sepapolska.pl 
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nowych zasad i procedur odnośnie do płatności w euro. W Polsce zaś bieżące prace 
w tym zakresie podejmuje SEPA Forum Polska działające przy Związku Banków 
Polskich (ZBP). 
 Celem pracy jest ocena pierwszych efektów implementacji projektu SEPA  
w Polsce oraz określenie czynników determinujących możliwość uzyskania przez 
banki korzyści z jego wdrożenia. Przeprowadzona analiza została oparta na badaniu 
ankietowym skierowanym do menadżerów wysokiego szczebla w bankach i pozo-
stałych podmiotach zaangażowanych w proces obsługi płatności na rynku polskim. 
Badanie zostało zrealizowane we współpracy z ZBP i SEPA Polska, z wykorzysta-
niem interaktywnego elektronicznego kwestionariusza ankietowego. Kwestiona-
riusz został rozesłany pocztą elektroniczną przez biuro SEPA Polska do wszystkich 
banków komercyjnych działających w naszym kraju oraz do zrzeszeń banków spół-
dzielczych. Badania zostały przeprowadzone w okresie od lutego do czerwca 2011 
roku, a w ich ramach uzyskano 24 odpowiedzi od 20 banków komercyjnych, 
1 zrzeszenia banków spółdzielczych oraz 1 z pozostałych instytucji sektora płatni-
czego. Banki komercyjne, które wzięły udział w badaniach, posiadały prawie 80% 
udziału w łącznej liczbie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzo-
nych przez banki komercyjne w Polsce. Zatem uzyskana próba badawcza jest wy-
soce reprezentatywna dla danych ilościowych oraz opinii menadżerów polskiego 
sektora bankowego. 
 
1. Potrzeba integracji europejskiego rynku usług płatniczych 
 
 Respondenci zostali poproszeni o ocenę zasadności wprowadzenia ogólno-
unijnych schematów dla płatności w euro w zakresie trzech głównych instrumentów 
objętych programem SEPA (rysunek 1). Najwyżej oceniono Polecenie Przelewu 
SEPA, w przypadku którego respondenci byli praktycznie zgodni co do wysokiej 
zasadności jego wdrożenia. Wynik ten wskazuje, że ogólnounijny schemat dla Po-
lecenia Przelewu SEPA jest właściwą odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowa-
nie banków w obszarze przelewów transgranicznych. Wynika ono z faktu, że wraz 
z postępującą integracją gospodarek europejskich i rosnącą wewnątrzunijną wy-
mianą handlową dynamicznie wzrastała liczba transakcji pomiędzy firmami, dla 
których przelewy bankowe są podstawową formą płatności. Ponadto migracje pra-
cowników pomiędzy krajami europejskimi, których doświadczyła także Polska, 
powodują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na realizację przekazów pienięż-
nych. Potrzeby te napotykały dotychczas barierę w postaci krajowego charakteru 
systemów rozliczeniowych dla przelewów bankowych, które były nieefektywne  
w transakcjach transgranicznych (ze względu na koszty i czas rozliczenia). 
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Rys. 1.  Ocena zasadności wprowadzenia ogólnounijnych schematów dla płatności w euro 
na poziomie Unii Europejskiej 

Źródło: badania ankietowe przedstawicieli banków i agentów rozliczeniowych; N = 24.  

  
 W zakresie Polecenia Zapłaty SEPA oceny zasadności jego wdrożenia są za-
sadniczo niższe niż dla Polecenia Przelewu SEPA. Wykorzystanie polecenia zapła-
ty w poszczególnych krajach Europy jest bardzo mocno zróżnicowane, a jego za-
sięg ograniczony raczej do płatności krajowych. Ponadto w większości państw 
polecenie zapłaty jest traktowane głównie jako instrument płatności za rachunki,  
w przypadku których niższe są potrzeby zasięgu transgranicznego. Niemniej na tym 
instrumencie można oprzeć działanie wielu usług płatniczych, więc może on być 
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi innowacji. Natomiast głównym celem opra-
cowania SEPA Cards Framework (SCF) nie było stworzenie warunków dla trans-
akcji transgranicznych (karty generalnie spełniały ten warunek), lecz podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa transakcji i infrastruktury płatniczej. Podstawowym ele-
mentem SCF jest bowiem wymóg migracji kart, terminali oraz bankomatów do 
standardu kart mikroprocesorowych EMV, zastępującego przestarzałą i podatną na 
działania przestępcze technologię paska magnetycznego. Zdecydowana większość 
(71%) przedstawicieli polskiego sektora bankowego wskazała, że wprowadzenie 
SCF jest uzasadnione, mimo niewielkiej skali oszustw kartowych w Polsce. 
 
 
2. Potencjalne korzyści wynikające z migracji do schematów SEPA 
 
 Wyniki badań pozwoliły na ustalenie, które grupy interesariuszy rynku płatno-
ści odniosą największe korzyści z realizacji programu SEPA. Analiza wyników 
(rysunek 2) wskazuje, że głównymi beneficjentami programu są klienci sektora 
bankowego. Wśród nich najwięcej skorzystają duże korporacje (71% wskazań na 
bardzo duże i duże korzyści), a nieco mniej małe i średnie przedsiębiorstwa (62% 
wskazań). 
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Rys. 2.  Ocena rozmiaru korzyści, jakie osiągną poszczególne grupy podmiotów 
z członkowstwa Polski w SEPA 

Źródło: badania ankietowe banków i agentów rozliczeniowych; N = 23–24. 

 
 Ocena taka wydaje się uzasadniona, gdyż właśnie przedsiębiorstwa funkcjonu-
jące we wspólnej europejskiej przestrzeni gospodarczej realizują najwięcej transak-
cji transgranicznych, w szczególności w zakresie polecenia przelewu. Także  
w przypadku konsumentów indywidualnych większość respondentów jest przeko-
nana, że odniosą oni duże korzyści (55% wskazań). Natomiast wszystkie pozostałe 
grupy interesariuszy odniosą nieporównywalnie mniejsze korzyści z wdrożenia 
SEPA.  
 Okazuje się, że większość respondentów (rysunek 2) jest przekonana o nie-
wielkich lub umiarkowanych korzyściach dla sektora bankowego wynikających  
z wdrożeniem programu SEPA. Jest to o tyle zaskakujące, że program SEPA sta-
nowi samoregulację sektora bankowego, w związku z czym należało oczekiwać, że 
taki sposób budowy europejskiego zintegrowanego rynku płatności detalicznych 
powinien być korzystny dla tego sektora. Szczególnie mało zachęcający wydaje się 
także wpływ projektu SEPA na działalność agentów rozliczeniowych i procesorów 
płatności na rynku polskim. Należy podkreślić, że badania zagraniczne wskazują na 
pozytywny wpływ projektu SEPA na konkurencyjność i efektywność kosztową 
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europejskiego systemu płatniczego, m.in. poprzez wykorzystanie efektu skali dzia-
łalności2. 
 

  
 

Rys. 3.  Najważniejsze potencjalne korzyści dla polskiego sektora bankowego płynące  
z uczestnictwa banków w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro 

Źródło: badania ankietowe przedstawicieli banków i agentów rozliczeniowych; N = 24. 

 
 Zrealizowane badanie pozwoliło również ustalić potencjalne korzyści, które 
może odnieść polski sektor bankowy w wyniku implementacji programu SEPA 
(rysunek 3). Najważniejszą korzyścią dla banków jest uproszczenie procedur płat-
niczych dla płatności transgranicznych (63% wskazań). Wydaje się to najbardziej 
widoczne w przypadku transgranicznego przelewu bankowego. Znaczna część ban-
ków liczy także na popularyzację obrotu bezgotówkowego wśród klientów, wzrost 
poziomu bezpieczeństwa transakcji oraz możliwość działalności w skali europej-
skiej (stanowiącej zasadniczy cel projektu SEPA). Natomiast istotną barierą uzy-
skania pełnych korzyści z SEPA jest pozostawanie polskiej gospodarki poza strefą 
euro. Trudno jest także liczyć na znaczący pozytywny wpływ SEPA na wzrost 
ogólnej wydajności funkcjonowania banków na rynku płatniczym, w sytuacji gdy 
płatności transgraniczne w Polsce stanowią wciąż niewielki odsetek wszystkich 
transakcji i banki nie odnoszą jeszcze znaczących korzyści z tzw. efektu skali dzia-
łalności. 
 
  

                                                 
2  W. Bolt, D. Humphrey, Payment Network Scale Economies, SEPA, and Cash Replace-

ment, „Review of Network Economics” 2007, Vol. 6, Iss. 4, s. 453–473. 
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3. Efekt sieciowy a korzyści z wdrożenia programu SEPA 
 
 W ramach przeprowadzonych badań oszacowano, jaki odsetek wszystkich 
banków prowadzących działalność w obszarze SEPA powinien wdrożyć ogólno-
unijne schematy SEPA, aby można było czerpać z nich wymierne korzyści (rysunek 
4). Wszyscy respondenci zgodzili się, że korzyści takie wystąpią w przypadku 
wprowadzenia ich przez prawie wszystkie banki (około 95% banków). Ponadto 2/3 
respondentów uznało, że korzyści takie wystąpią już przy 85% zasięgu wdrożenia. 
Niespełna połowa respondentów (46% wskazań) uważała, że minimalnym zasię-
giem wdrożenia, który pozwala na czerpanie korzyści z SEPA, jest 75% „sektora 
bankowego”. Zaledwie 13% respondentów uznało, że zasięg ten może być niższy, 
jednak nikt nie wskazał na zasięg wdrożenia SEPA poniżej połowy banków. Dla 
czerpania korzyści ze schematów SEPA wymagane jest zatem ich powszechne 
wdrożenie przez banki działające na tym obszarze. 
 

 
 

Rys. 4.  Minimalny odsetek wszystkich banków prowadzących działalność w obszarze 
SEPA, które powinny wdrożyć ogólnounijne schematy SEPA, aby możliwe było 
czerpanie wymiernych korzyści z tych standardów 

Źródło: badania ankietowe przedstawicieli banków i agentów rozliczeniowych; N = 24. 

 
 Wyniki te wskazują na występowanie bardzo silnego tzw. bezpośredniego 
efektu sieciowego na rynku usług płatniczych, który ujawnił się w obszarze standa-
ryzacji rozwiązań SEPA w ramach UE. Bezpośredni efekt sieciowy w tym wypad-
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ku związany jest z relacjami pomiędzy uczestnikami sektora bankowego3. Dopiero 
przy powszechnym wdrożeniu danego standardu przez uczestników systemu korzy-
ści zaczynają przeważać nad kosztami jego wprowadzenia. Postrzeganie przez sek-
tor bankowy tak wysokiego wymaganego pułapu wdrożenia schematów SEPA – na 
przeciętnym poziomie aż 81% sektora bankowego – może wynikać z faktu, że kosz-
ty standaryzacji i wdrażania nowych rozwiązań przez sektor bankowy wymagają 
zmian w wielu obszarach. Należy zatem oczekiwać występowania także istotnego 
pozytywnego wpływu rosnącej skali działalności (liczby transakcji) na efektywność 
ekonomiczną schematów SEPA, który był już obserwowany w krajach Europy 
Zachodniej4. 
 Należy zauważyć, że w przypadku bezpośredniego efektu sieciowego straty 
związane z opóźnieniem lub rezygnacją z migracji do danego standardu obciążają te 
podmioty, które dokonały inwestycji, a nie mogą z niego korzystać (w ramach ope-
racji realizowanych na rzecz partnerów, którzy go nie wdrożyli). Bezpośrednie 
efekty sieci spowalniają zatem powstawanie innowacji w obszarze bankowych 
usług płatniczych, ale jednocześnie otwierają pewne możliwości dla niebankowych 
instytucji płatniczych, które działają znacznie bardziej elastycznie i budują własne 
systemy rozliczeniowe. 
 W kontekście oddziaływania efektu sieciowego niezwykle istotne stają się 
perspektywy wdrożenia poszczególnych schematów SEPA w Polsce. Respondenci 
w większości optymistycznie oceniają szanse na zakończenie w 2014 roku migracji 
do Polecenia Przelewu SEPA (75% zdecydowanie i raczej wysokie). Grono scepty-
ków jest nieco większe w przypadku wdrażania standardu kart mikroprocesorowych 
EMV w ramach SCF (odpowiednio 65%). Inna sytuacja ma miejsce w przypadku 
Polecenia Zapłaty SEPA, w którego wdrożenie w Polsce do końca 2014 roku wie-
rzy zaledwie 21% respondentów. Natomiast 66% banków oceniło je jako niskie,  
a kolejne 13% nie widzi szans na realizację tego procesu. To przekonanie wynika 
m.in. z decyzji NBP o nieprzystępowaniu do Systemu Polecenia Zapłaty SEPA  
w chwili obecnej, a także KIR S.A. o nieuruchamianiu systemu rozliczeniowo-
rozrachunkowego dla tego instrumentu5. Ponadto unijne ustawodawstwo nakłada 
obowiązek posiadania zdolności odbiorczej w przypadku transakcji polecenia za-
płaty w euro przez banki polskie dopiero od 1 listopada 2014 roku lub w ciągu 1 
roku od wstąpienia do strefy euro. Biorąc pod uwagę niewielką popularność plece-

                                                 
3  M. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, „American 

Economic Review” 1985, Vol. 75, s. 424–440; V. Stango, The Economics of Standards Wars, 
„Review of Network Economics” 2004, Vol. 3, Iss. 1, s. 1–19. 

4  W. Bolt, H. Schmiedel, SEPA, efficiency, and payment card competition, European Cen-
tral Bank Working Paper Series 2009, No. 1140. 

5  D. Duziak, Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2010, 
http://www.sepapolska.pl 
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nia zapłaty wśród polskich klientów, brak pośpiechu we wdrażaniu schematu Pole-
cenie Zapłaty SEPA wydaje się uzasadniony.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyniki uzyskanych badań potwierdziły zasadność wdrażania koncepcji 
SEPA, mającej na celu integrację europejskiego rynku płatności detalicznych. 
Główną korzyścią dla sektora bankowego, wynikającą z implementacji programu 
SEPA, jest uproszczenie procedur płatniczych, przy czym dopiero wejście Polski do 
strefy euro pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości tego programu. Niemniej 
jednak należy podkreślić, że projekt SEPA przynosi zdecydowanie większe korzy-
ści klientom banków niż samym bankom oraz pozostałym uczestnikom systemu 
płatniczego. Wyniki badań wykazały ponadto, że możliwość rzeczywistego osią-
gnięcia korzyści z wdrożenia programu SEPA jest uwarunkowana występowaniem 
bardzo silnego bezpośredniego efektu sieciowego. W rezultacie osiągnięcie tych 
korzyści wymaga migracji do standardów SEPA zdecydowanej większości banków 
działających w Europie. Tylko taka sytuacja pozwoli na powszechne wykorzysty-
wanie instrumentów SEPA przez klientów i zapewni efektywność systemów rozli-
czeniowych. Polski sektor bankowy jest przekonany o wysokim prawdopodobień-
stwie dokonania pełnej migracji w zakresie Polecenia Przelewu SEPA oraz Kart 
Płatniczych SEPA do końca roku 2014. Zrezygnowano natomiast z migracji w naj-
bliższych latach do Polecenia Zapłaty SEPA, które ma niewielkie szanse na uzy-
skanie zainteresowania dużej liczby klientów. 
 

*** 
 Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt 
badawczy NN 113 308835 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze 
środków grantu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu nr 318-E (2011). 
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EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF THE SINGLE EURO PAYMENTS 
AREA FOR THE POLISH BANKING SECTOR 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the results of the survey study on effects and consequences of 
SEPA implementation in opinion of the Polish banking sector. The study has revealed 
the areas where a need of integrating European payment market occurs. It shows, that 
the main benefit for the banking sector resulting from the SEPA program is the simpli-
fication of payment procedures, that will only be fully used along with Polish accession 
to the euro zone. The benefits of SEPA are contingent upon a very strong direct network 
effect. Therefore they will be achievable when almost whole European banking sector 
will be SEPA compliant. However, SEPA project brings far greater benefits to clients 
than the banks and other participants of the payment system. 
 

Translated by Karolina Przenajkowska 
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AGREGACJA USŁUG FINANSOWYCH. TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU 
ELEKTRONICZNYCH FINANSÓW OSOBISTYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak 
również przemiany w sektorze usług finansowych przyczyniły się do zmian na 
rynku usług finansowych. Wzrastające dodatkowe dochody i aktywa nabywców, 
dziedziczone majątki, zmiana ról i struktury gospodarstw domowych oraz zacho-
dzące zmiany w kierunku zapotrzebowania na kompleksowe produkty zmuszają 
dostawców usług finansowych do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie 
swojej polityki produktowej. 
 Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki agregacji usług finansowych ze 
szczególnym zastosowaniem jej w sferze elektronicznych finansów osobistych. 
W artykule przedstawiono główne uwarunkowania rozwoju finansów osobistych 
w sieci oraz zwrócono uwagę na zmiany podmiotowe i strukturalne zachodzące 
w sektorze finansowym, wirtualizację sektora, jak również rozwój portali społecz-
nościowych. W dalszej kolejności opisano rozwój agregacji finansowej i jej zasto-
sowanie na rynku usług finansowych. W podsumowaniu wskazano na możliwości 
i perspektywy rozwoju tej usługi w przyszłości. 
 
 
1. Uwarunkowania elektronicznych finansów osobistych 
 
 Opisywany w literaturze dotychczasowy charakter sprzężeń zwrotnych na 
rynku usług finansowych, oparty głównie na dominacji dużych grup kapitałowych, 
wydaje się obecnie nieaktualny. Dotychczasowe opracowania literaturowe głównie 
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skupiają się na charakterystyce systemów finansowych zorientowanych bankowo 
lub opartych na funkcjonowaniu rynku papierów wartościowych, a także na identy-
fikacji usług finansowych, takich jak: usługi bankowe, ubezpieczeniowe, obrót 
papierami wartościowymi czy usługi leasingowe i faktoringowe1. Natomiast  
w ostatnich latach coraz silniej uwidaczniają się zmiany w sektorze finansowym, 
które nakreślają nowe kierunki działania biznesowego. Możemy do nich zaliczyć: 
rozproszenie podmiotowe sektora oraz powstawanie nowych modeli biznesowych, 
wykorzystanie technologii informacyjnych i informatycznych do tworzenia nowej 
oferty, obsługi klienta i zarządzania procesami biznesowymi - odejście od zastoso-
wania tradycyjnych instrumentów marketingowych oddziaływania na rynek w kie-
runku kastomeryzacji i podtrzymywania trwałych relacji z klientem, wykorzystanie 
rozwiązań rynków produktów konsumpcyjnych (np. Fast Moving Consumer Goods 
– FMCG) dla rynku usług finansowych, poszukiwanie przewagi konkurencyjnej 
oraz osiąganie rentowności w działaniu w sytuacji kryzysu gospodarczego i deko-
niunktury. Scharakteryzowane tendencje pokazują istotne przemiany w sektorze 
finansowym, a w szczególności rozwój pośrednictwa i doradztwa finansowego, jak 
również powstawanie nowych instrumentów finansowych i oferty dla klienta.  
  Ponadto na przestrzeni ostatnich lat widoczne są zmiany dotyczące gospo-
darstw domowych mające charakter ekonomiczny, społeczny i kulturowy, które  
w dużej mierze mają wpływ na preferencje w zakresie usług finansowych. Wśród 
najważniejszych z nich można wymienić: 

 wzrost majątków i aktywów dziedziczonych, 
 kryzys systemów emerytalnych oraz tendencje przesuwania odpowiedzial-

ności za świadczenia emerytalne ze strony państwa na jego obywateli, 
 zmiany w charakterze pracy – wzrost samozatrudnienia, większa mobilność 

ludzi do zmiany miejsca pracy i zamieszkania, 
 starzenie się społeczeństw oraz wydłużenie okresu życia, 
 zmiany w strukturze i roli gospodarstw domowych (wzrost liczby mał-

żeństw rozwiedzionych, posiadanie dzieci w późniejszym okresie, wydłu-
żenie okresu, w którym rodziny muszą osiągnąć wyższy dochód), 

 ukierunkowane zachowania nabywcze klientów w stronę produktów kom-
pleksowych i mniej homogenicznych, 

 procesy deregulacji wpływające na wytworzenie się kategorii dostawców 
usług finansowych oferujących kompleksowe usługi i produkty. 

 Należy również zauważyć, że nabywcy na rynku usług finansowych stają się 
coraz bardziej wymagający, mniej ufni, zaspokajają swoje potrzeby z reguły  
w więcej niż jednej instytucji finansowej i pragną samodzielnie decydować o loko-

                                                 
1  S. Smyczek, Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katowice 2007, s. 34; zob. także: W. Grzegorczyk, 
A. Sibińska, W. Krawiec, Współczesne dylematy marketingu bankowego, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 2010, s. 57; D. Korenik, Innowacje finansowe, PWN, Warszawa 2009, s 112. 
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waniu i zarządzaniu posiadanymi środkami finansowymi. Dodatkowo bogatsza 
wiedza z zakresu korzystania z nowych technologii daje im możliwość dostępu do 
usług różnych instytucji.  
 Wśród czynników kształtujących zachowania finansowe należy także wymie-
nić charakterystyczną dla sektora finansowego coraz to silniej postępującą wirtuali-
zację sektora, jak również postawy oraz zjawiska typowe dla „pokolenia sieci”2. Za 
sprawą rozwoju sieci społecznościowych, rozwoju technologii mobilnych oraz 
trendów prokonsumenckich uwidacznia się wśród konsumentów chęć współtwo-
rzenia produktów, zwiększonej aktywności na forach dyskusyjnych, blogach oraz 
reagowania na pojawiające się w sieci produkty i usługi. W przypadku finansów 
osobistych wpływ tych zjawisk najbardziej uwidacznia się na rozwój rynku klient– 
–klient (C2C), w ramach którego nabywcy aktywnie kupują oraz sprzedają różne 
usługi finansowe. 
 
 
2. Zarządzanie finansami osobistymi 
 
 Przyjęty w literaturze hierarchiczny model zachowań finansowych pokazuje 
zaangażowanie się gospodarstw domowych w wyższe poziomy zachowań finanso-
wych w zależności od wielkości ich dochodów3. Jednak ostatnie lata kryzysu finan-
sowego są wynikiem między innymi pewnych odmienności, takich jak nadmierne 
zadłużanie się zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych, brak 
oszczędności buforowych i zabezpieczeń czy źle zaplanowane inwestycje. Słabnące 
prognozy gospodarcze oraz niepewność jutra sprawiają, że nabywcy coraz większą 
wagę przykładają do domowych finansów i racjonalnego zarządzania posiadanymi 
zasobami. Można przyjąć założenie, że kierunkiem rozwoju zachowań finansowych 
będą te związane z szeroko pojętym zarządzaniem finansowym, które pozwolą 
gospodarstwom domowym bardziej świadomie zarządzać swoimi finansami. Prze-
jawem takich zachowań jest zarządzanie budżetami domowymi w sieci. Takie moż-
liwości dają pojawiające się w sieci serwisy Web 2.0 do zarządzania finansami 
osobistymi. W ramach typowych funkcjonalności serwisu klient może dokonywać 
następujących operacji, ułatwiających podejmowanie decyzji finansowych w zakre-
sie: 

 budżetowania wydatków osobistych oraz dochodów, 
 rejestrowania osobistych operacji finansowych, 
 analizy zyskowności i płynności finansowej, 

                                                 
2  B. Mróz, Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 r., perspektywa amerykańska, 

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011, nr 51, s. 192. 
3  G. Antonides W.F. van Raaij, Zachowania konsumentów. Podręcznik akademicki, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 442. 
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 planowania finansów domowych w przyszłości4. 
 Należy podkreślić, że narzędzia służące do analizowania przepływów pienięż-
nych w gospodarstwie domowym stale się rozwijają i zyskują nowe funkcje. Ponad-
to pojawiają się także takie funkcjonalności, jak możliwość zautomatyzowania 
finansowej ewidencji oraz rozbudowane opcje analizy inwestycji i narzędzi reko-
mendujących różne sposoby optymalizacji budżetów. Większość z istniejących na 
rynku polskim serwisów pozwala klientom na dużą aktywizację oraz rozwijanie 
zachowań społecznościowych, np. porównywanie wydatków z innymi użytkowni-
kami oraz dzielenie się radami przy planach finansowych. 
 
 
3. Pojęcie i charakterystyka agregatorów finansowych 
 
 Zjawisko agregacji rozprzestrzenia się w warunkach handlu elektronicznego 
i środowisku internetowym stosunkowo szybko i zmienia znacząco charakter za-
wieranych transakcji oraz powstające nowe modele biznesowe. Agregatorzy inter-
netowi stanowią typ pośrednika, który umożliwia klientowi zebranie szerokiej ofer-
ty z rynku i prezentacji jej na ekranie użytkownika. Dodatkowo poprzez wykorzy-
stanie bazy danych o klientach i dostawcach są w stanie dopasować odpowiednią 
ofertę do potrzeb docelowego nabywcy. Ten typ pośrednictwa posiada wiele cech 
unikalnych, do których zaliczyć można5: 

 szerokość oferty – agregacja poszerza asortyment produktów o te, które 
oferowane są przez innych dostawców, a w ten sposób daje możliwość 
kompleksowej obsługi klienta; 

 organizację informacji – celem agregatorów jest ułatwienie nabywcom za-
kupu produktu, stąd też informacje prezentowane są w sposób najbardziej 
odpowiedni dla klienta, aby mógł efektywnie podejmować swoje decyzje; 

 atrakcyjną cenę – przejrzystość cen w Internecie i komodyzacja skłaniają 
firmy do obniżania cen, agregatory dostarczają klientom dodatkowych war-
tości poprzez nagradzanie lojalnych klientów, zakupy masowe czy realiza-
cję mikrotransakcji; 

 wygodę użytkowania – poprzez wykorzystanie automatyzacji i globalnej 
sieci agregacja daje możliwość integracji informacji o kliencie, a na pod-
stawie analiz zachowań nabywczych umożliwia prognozowanie popytu, 
składanie w imieniu klienta zamówienia, a także usprawnianie procedur  
i zakupów produktów; 

                                                 
4  M. Kisiel, Domowy budżet w Internecie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Domowy-

budzet-w-Internecie-1906431.html 
5  J. Karolak, Agregatorzy internetowi, Modern Marketing 10/2000, 

www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr=200010&artnr=02 
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 pomoc w wyborze właściwej oferty – za pomocą innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w prezentowaniu oferty produktów, zwłaszcza dóbr ma-
terialnych, ułatwiają klientom wybór materiału bez konieczności bezpo-
średniego zobaczenia danego produktu; 

 pomoc w realizacji zamówienia – uczestniczą w procesie dostarczania i re-
alizacji zamówienie, gdzie przejmują na siebie funkcję monitorowania 
przesyłki produktu do klienta. 

 Ten model biznesowy zaadoptowany został również na rynku finansów elek-
tronicznych, gdzie zaczęły pojawiać się agregatory finansowe.  
 Agregacja finansowa definiowana jest jako usługa, która polega na zbieraniu 
informacji finansowych pochodzących z wielu źródeł, przedstawianiu jej w sposób 
transparentny na ekranie użytkownika i dokonaniu analizy tychże danych6. 
Madnick i Siegel wskazują na trzy najważniejsze cechy agregatorów interneto-
wych7. Należą do nich:  

 przejrzystość informacji (access transparency) – dostęp użytkownika do 
wielu informacji o produktach i dostawcach tych produktów;  

 przejrzystość kontekstowa (contextual transparency) – narzędzie dokony-
wania porównań instytucji i ich usług;  

 analiza (analysis) – pozwala na podstawie analiz dokonać syntezy wartości 
dodanej informacji. 

 Z wymienionych powyżej cech agregacji internetowej wynikają następujące 
korzyści agregatorów finansowych: 

 łączenie informacji finansowych oraz dostarczanie interpretacji bazującej 
na znaczeniu i kontekście zbieranych danych, w przeciwieństwie do portali 
finansowych, które jedynie są w stanie prezentować dane i wskazywać na 
dodatkowe serwisy internetowe; 

 wydobywanie danych z różnych miejsc w Internecie z użyciem nowych 
technologii; 

 zbieranie i prezentacja informacji finansowych na jednym ekranie, np. ze-
stawienie bieżących rachunków, oszczędnościowych lub kredytowych. 

 Najbardziej popularną odmianą agregatorów finansowych są agregatory kont 
bankowych, zaoferowane jako pierwsze przez amerykańskie instytucje finansowe, 
które dostarczają informacji o rachunkach klienta pochodzących z różnych banków. 
Obecne mechanizmy oferują bardziej zróżnicowane możliwości, takie jak: podsu-
mowanie transakcji, historia dokonywanych operacji finansowych w ramach kart 
płatniczych i kredytowych, zestawienie kredytów i pożyczek hipotecznych, transfer 

                                                 
6  H. Fujii, T. Okano, S. Madnick. M. Siegel, E-Aggregation, The Present and Future of 

Online Financial Services in Asia-Pacific, July 2002, MIT Sloan Working Paper No. 4405–02; 
CISL Working Paper No. 2002–06. 

7  S. Madnick, M. Siegel M., Seizing the Opportunity, Exploiting Web Aggregation, MISQ 
Executive, March 2002, s. 1–12. 
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pieniędzy z jednego rachunku na drugi, zestawienie akcji i papierów wartościo-
wych, ocena inwestycji. Ze względu na cel istnienia agregatorów i źródła informacji 
można wyróżnić ich cztery typy8: 

 relacyjny (relationship type) – zbiera i prezentuje różnorodne informacje 
pochodzące z różnych organizacji, które związane są z klientem, np. banki, 
fundusze ubezpieczeniowe i inwestycyjne, domy maklerskie; 

 porównawczy (comparison type) – pozwala na prezentację i porównanie 
produktów lub usług z konkurencyjnych instytucji; 

 internetowy (Internet type) – stanowi niezależne źródło informacji  
o instytucjach i ich ofercie pochodzących ze stron internetowych; 

 intranetowy (Intranet type) – bazuje na informacji pochodzącej z tej samej 
grupy instytucji finansowych powiązanych kapitałowo. 

 Innym podziałem agregatorów jest sposób pozyskiwania danych w celu udo-
stępnienia j ich swoim klientom. Ze względu na to kryterium wyróżnia się agregato-
ry9: 

 kopiujące ekran (screen scraping) – zbierają informacje o usługach, korzy-
stając z numerów identyfikacyjnych i haseł udostępnionych im przez klien-
tów. Zazwyczaj proces ten odbywa się bez zgody i pozwolenia instytucji 
finansowych; 

 bezpośrednio wczytujące (direct feed) – ta metoda pozwala na zestawienie 
i dostarczenie danych za zgodą wszystkich stron operacji, w tym instytucji 
finansowych, po potwierdzeniu tożsamości agregatora, instytucja macie-
rzysta za jego pośrednictwem transmituje dane na ekran klienta. 

  Młode pokolenie Internautów coraz bardziej potrzebuje narzędzi optymalizu-
jących ich decyzje finansowe, jak również delegowania kontroli w dziedzinie wy-
datków pieniędzy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę 
JWT, ponad połowa badanych deklaruje, że poprzez różnego rodzaju bodźce jest 
nakłaniana do nieracjonalnych zachowań konsumenckich10. Stąd też nabywcy dążą 
do szukania rozwiązań optymalizacji decyzji i przenoszenia odpowiedzialności na 
narzędzia elektroniczne w Internecie oraz poprzez technologie mobilne. 
 Agregatory finansowe pozwalają na łączenie informacji finansowych oraz 
dostarczanie interpretacji bazującej na znaczeniu i kontekście zbieranych danych,  
w przeciwieństwie do portali finansowych, które jedynie są w stanie prezentować 
dane i wskazywać na dodatkowe serwisy internetowe, wydobywają dane z różnych 
miejsc w Internecie z użyciem nowych technologii, pozwalają na zbieranie i pre-
zentację informacji finansowych na jednym ekranie, np. zestawienie bieżących 
rachunków, oszczędnościowych lub kredytowych. 

                                                 
8  H. Fujii , T. Okano, S. Madnick., M. Siegel, op. cit. 
9  www.star-system.com 
10  B. Mróz, op. cit.. 
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 Z agregacji finansowej korzystają głównie młodzi Internauci, którzy chcą 
mieć coraz większą kontrolę nad swoimi finansami. Narzędzia takie udostępniają 
między innymi: brytyjski supermarket finansowy egg – Egg Money Manager, Bank 
of America, który udostępnił narzędzia do analizy wydatków, czy dostawcy agrega-
cji finansów pochodzących spoza sektora finansowego, takie jak agregacja rachun-
ków Yodlee, Mint.com, Wesabe.com11. Jednym z ostatnich takich serwisów jest 
oferta hiszpańskiego banku BBVA, który swoim klientom udostępnił usługę „tu 
cuentas”(„liczysz”), za pomocą której klienci mogą dokonywać agregacji danych, 
kategoryzowania i analizowania wydatków oraz spersonalizowanych analiz finan-
sowych. 
 Klienci korzystają z takich rozwiązań, jak: 

 mechanizm inteligentnych porównań (intelligent comparison) – kompliacja 
informacji w celu dokonania zestawień i analiz służących do podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych i finansowych; 

 pełen zakres transakcji finansowych – klienci w oparciu o zagregowane in-
formacje o rachunkach dokonują zakupu produktów finansowych; 

 automatyczna optymalizacja portfela aktywów – przy wykorzystaniu opro-
gramowania następuje ciągła ocena zagregowanych informacji, co daje 
klientowi zdolność do profesjonalnej analizy finansowej w celu maksyma-
lizacji jego korzyści i planów finansowych. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Dynamika zmian sektora finansowego oraz bardzo szybki rozwój mediów 
elektronicznych są głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany w sektorze 
usług finansowych. Widoczne są one w wyborach usług finansowych oraz form 
realizacji transakcji. Najbardziej zauważalne w zachowaniach nabywców są trendy 
związane z zarządzaniem finansami osobistymi. Możliwe do realizacji poprzez 
agregatory finansowe oraz inne serwisy stworzone do zarządzania budżetami do-
mowymi. Warto także zwrócić uwagę na coraz silniejszy rozwój finansów C2C, 
które wydają się alternatywą dla tradycyjnego rynku usług finansowych obsługiwa-
nego przez banki i innych pośredników finansowych. Ich masowość będzie uzależ-
niona od wielu czynników, takich jak kryzys gospodarczy, uwarunkowania prawne 
oraz stopień wirtualizacji społeczeństwa. Ten ostatni z czynników ma szczególne 
znaczenie ze względu na fakt, że większość tych zachowań jest charakterystyczna 
dla użytkowników rozwiązań elektronicznych, takich jak Internet czy telefon ko-
mórkowy. 

                                                 
11  M. Kisiel, Tu cuentas – pierwszy prawdziwy bank 2.0, http://blog.finnovation.pl/2008/07/ 

tu-cuentas 
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Summary 
 
 The aim of the article is to make a characteristic of financial services aggregation 
with the particular focuse on its usage in online personal finance. The paper describes 
main determinants of personal finance development and pays attention on structural and 
subjective changes in financial sector, virtualization of the sector and social media de-
velopment. Further, it comprises the description of financial aggregation. Finally, it 
concludes and provides the future recommendations. 
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WYKORZYSTANIE INTERNETOWYCH PLATFORM FINANSOWYCH  
W ANALIZIE EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Korzystanie z nowoczesnych produktów rynku finansowego stawia nowe 
wyzwania przed systemami zarządzania aktywami zarówno w zakresie ich obsługi 
oraz wyceny, jak i potrzeby pełnej przejrzystości i zrozumienia związanego z nimi 
ryzyka. Ostatni kryzys uwidocznił wiele nowych, negatywnych zjawisk wynikają-
cych z obecnego stanu rozwoju rynków finansowych na świecie. Kluczowym ele-
mentem staje się więc szybka identyfikacja obszarów inwestycji obarczonych naj-
większym i najmniejszym ryzykiem wahań cen czynników rynkowych. Odpowie-
dzią na powyższe wyzwania są rozwiązania mające za zadanie wspierać inwesto-
rów giełdowych w podejmowaniu optymalnych i zyskownych decyzji inwestycyj-
nych. Powszechny dostęp do sieci Internet oraz nowoczesnych technologii w połą-
czeniu z coraz wyższymi wymaganiami klientów sprawiły, iż coraz trudniej wy-
obrazić sobie dziś nowoczesną instytucję finansową, dla której internetowa plat-
forma inwestycyjna nie stanowiłaby jednego z najważniejszych narzędzi w walce  
o klienta. Dzięki dostępowi do sieci klienci mogą znacznie łatwiej, a przede 
wszystkim efektywniej, alokować środki pieniężne. Platformy finansowe w zakre-
sie informacyjnym zapewniają użytkownikom szeroki dostęp do danych związa-
nych z rynkami kapitałowymi, pozwalają na obserwację trendów rynkowych i no-
towań giełdowych w czasie rzeczywistym, a także dostarczają pełną gamę narzędzi 
do ich analizy.  
 Celem analizy jest ocena efektywności polskich funduszy inwestycyjnych  
w okresie drugiej fali kryzysu, w roku 2011. Badania przeprowadzono z wykorzy-
staniem danych dostępnych na platformie finansowej www.fundusze.wp.pl.  
W pracy przybliżono stosowaną metodologię badań efektywności rynku funduszy 
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inwestycyjnych. Badania empiryczne dotyczą oceny efektywności funduszy inwe-
stycyjnych polskich akcji w zależności od przyjętego wzorca odniesienia. Ze 
względu na wymiary publikacji badania ograniczono do wybranej grupy funduszy. 
Zastosowano miesięczne wartości jednostek uczestnictwa wybranych funduszy 
inwestycyjnych polskich akcji. 
 
 
1. Miary efektywności 
 
 Literatura przedmiotu wymienia wiele definicji funduszu inwestycyjnego1 
oraz różnorakie kryteria ich klasyfikacji2. Wśród najważniejszych można wymienić 
klasyfikację ze względu na konstrukcję prawną funduszu oraz podział ze względu 
na kryteria ekonomiczne, zasięg regionalny, rodzaj lokat i ponoszone ryzyko, spo-
sób zarządzania oraz wysokość opłat i prowizji.  
 Grupę funduszy akcyjnych będących przedmiotem badań empirycznych sta-
nowią fundusze o wysokim ryzyku inwestycyjnym, wahającym się od 80% do 
100% udziału papierów wartościowych w aktywach funduszu. W decyzjach aloka-
cyjnych fundusze te mogą kierować się zarówno maksymalizacją zysku w najkrót-
szym możliwym okresie (growth funds), niedoszacowaniem pewnych spółek na 
rynku (value funds), jak i ugruntowaną pozycją spółek (blend funds).  
  Literatura przedmiotu badanie efektywności funduszu inwestycyjnego odnosi 
przede wszystkim do porównania uzyskanych przez niego wyników do wyników 
obliczonych dla przyjętego wzorca odniesienia funduszu, zwanego benchmarkiem. 
Wzorcem odniesienia może być wskaźnik powodzenia gospodarki, np. indeks gieł-
dowy lub specjalnie skonstruowany w tym celu portfel inwestycyjny. Względem 
wzorca odniesienia zarządzający funduszami dokonują optymalizacji portfeli inwe-
stycyjnych zarządzanych funduszy3. Badanie efektywności funduszy inwestycyj-
nych pozwala również odpowiedzieć na pytanie o dodatkową stopę zwrotu, jaką są 
one zdolne wypracować w wyniku dokonywanych lokat, oraz o ryzyko, które tym 
lokatom towarzyszy4. 

                                                 
1  M. Mazur, A. Chróściński, Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, 

,,Rzeczpospolita” 1996, nr 229; W. Tarczyński, M. Kunasz, Rynek kapitałowy, Zachodniopomor-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002; Por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 
r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546. 

2  K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne – rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. 
Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006; T. Sikora, Analiza wyników funduszy inwestycyjnych 
w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayerowskiego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 248, 
NBP, Warszawa 2010, s. 26. 

3  D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektyw-
ności, CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 53.  

4  T. Sikora, op. cit., s. 29. 
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  Do podstawowych metod oceny funduszy inwestycyjnych można zaliczyć 
ogólnie znane miary statystyczne, historyczną stopę zwrotu, odchylenie standardo-
we, współczynnik zmienności oraz współczynnik beta. Oceniając fundusze inwe-
stycyjne poza miarami ryzyka, należy przyjąć, że istotne jest obliczenie miar jego 
dywersyfikacji. Stosuje się miarę DR, czyli stosunek ryzyka rynkowego do ryzyka 
całkowitego funduszu oraz współczynnik determinacji. Poza powyższymi miarami 
do oceny funduszy inwestycyjnych wykorzystuje się wskaźnik błędu odwzorowania 
oraz wskaźnik informacyjny. 
 Wskaźnik błędu odwzorowania jest odchyleniem standardowym pomiędzy 
stopą zwrotu otrzymaną przez fundusz inwestycyjny a stopą zwrotu otrzymaną  
z wzorca odniesienia. Obliczany jest na podstawie następującego wzoru:  
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gdzie: TE – błąd odwzorowania (Tracking Error), Rp – stopa zwrotu funduszu inwe-
stycyjnego, Rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego (wzorca odniesienia), 
n – liczba okresów zwrotu. 
 
 Wskaźnik informacyjny IR określa, jaka wielkość dodatkowej stopy zwrotu 
przypada na jednostkę ryzyka względnego. Pozwala otrzymać odpowiedź na pyta-
nie, czy ryzyko powodowane odstępstwem od wiernego odwzorowania indeksu 
podjęte przez zarządzającego jest wynagradzane przez zwiększoną stopę zwrotu. 
Oblicza się go na podstawie następującego wzoru: 
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gdzie: IR – wskaźnik informacyjny, Rp – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego, 
Rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego (wzorca odniesienia), TE – błąd odwzoro-
wania (odchylenie standardowe aktywnej stopy zwrotu). 
 
 Zarówno wskaźnik błędu odwzorowania, jak i wskaźnik informacyjny są sto-
sowane do oceny różnych typów funduszy inwestycyjnych. 
  Badania efektywności funduszy opierają się najczęściej na modelu wyceny 
aktywów kapitałowych (Capital Assets Pricing Model – CAPM) oraz jego rozwi-
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nięciach5. Uzupełnieniem wyników uzyskiwanych na podstawie modelu CAPM są 
powszechnie stosowane wskaźniki efektywności inwestycyjnej. Przedstawiają one 
wyniki osiągnięte przez fundusz w świetle ryzyka, jakie towarzyszyło ich osiągnię-
ciu. Do podstawowych tego typu miar należą: wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Trey-
nora, wskaźnik Alfa Jensena, wskaźnik Alfa Sharpe’a oraz wskaźnik Modigliani & 
Modigliani6.  
 Wskaźnik Sharpe’a stanowi relację premii za podjęte ryzyko do odchylenia 
standardowego stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego. Obliczany jest na podstawie 
wzoru: 
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gdzie: Sp – wskaźnik Sharpe’a, Rp – średnia stopa funduszu inwestycyjnego w okre-
ślonym czasie, Rf – średnia stopa zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka w tam 
samy czasie, Sp – odchylenie standardowe stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego w 
danym czasie. 
 
 Wartości wskaźnika dla portfela badanego funduszu wyższe niż dla portfela 
rynkowego oznaczają, iż fundusz inwestycyjny jest efektywny.  
Kolejną miarą ryzyka jest wskaźnik Treynora. Jego konstrukcja jest zbliżona do 
wskaźnika Sharpe’a. Oblicza się go ze wzoru: 
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gdzie: Tp – wskaźnik Treynora, Rp - średnia stopa funduszu inwestycyjnego w okre-
ślonym czasie, Rf - średnia stopa zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka w tym 
samy czasie, β – współczynnik beta – ryzyko systematyczne funduszu inwestycyj-
nego w danym czasie.  
 

                                                 
5  W.F. Sharpe, Capital assets prices, a theory of market equilibrium under condition of 

risk, „Journal of Finance” 1964, Vol. 19, No. 3, s. 425–442; J. Lintner, The valuation of risk 
assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, „Review of 
Economics and Statistica” 1965, Vol. 47, No. 1, s. 13–37. 

6  W., Skrodzka, Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie de-
stabilizacji rynków finansowych, Matereriały WZ UGd. nr 4/5, Gdańsk, 2011, s. 173–184; 
A. Włodarczyk, Efektywność inwestycyjna OFE w Polsce a procesy konwergencji, w: Procesy 
konwergencji w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, red. J. Urbańska, Wyd. WZP, Często-
chowa 2010, s. 195–215. 
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 Wskaźnik Treynora informuje o wielkości premii, różnicy między stopą zwro-
tu funduszu inwestycyjnego a stopą zwrotu z instrumentu wolnego do ryzyka, na 
jednostkę podjętego ryzyka systematycznego7. Pełną ocenę badanego funduszu 
inwestycyjnego można uzyskać, porównując wskaźnik Treynora dla danego fundu-
szu inwestycyjnego ze wskaźnikiem dla wzorca odniesienia8. Im większa dodatnia 
różnica między tymi wskaźnikami, tym wyższa ocena efektywności funduszu. 
 Kolejną miarą stosowaną w ocenie efektywności jest wskaźnik Alfa Jensena. 
Obliczany jest na podstawie wzoru: 
 

    pfmfp RRRRJ 
    [5]  

 
gdzie: J – Alfa Jensena, Rp - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego, Rm - stopa 
zwrotu z portfela rynku, Rf – stopa zwrotu instrumentu wolnego od ryzyka, 
βp - współczynnik beta funduszu inwestycyjnego.  
 
 Dodatnie wartości wskaźnika wskazują o ile wyniki funduszu są wyższe od 
oczekiwanych. Wartości ujemne oznaczają, że fundusz inwestycyjny ma wyniki 
gorsze, niż to zakładano, i położony jest poniżej linii SML9.  
 Kolejną miarą jest wskaźnik Alfa Sharpe’a. W swej budowie przypominająca 
wskaźnik Alfa Jensena. Obliczany jest ze wzoru: 
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gdzie: AS – Alfa Sharpe’a, Rp – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego, Rm – stopa 
zwrotu z portfela rynku, Rf – stopa zwrotu instrumentu wolnego od ryzyka,  
sm – odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela rynku, sp –  odchylenie standar-
dowe stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.  
 
 Alfa Sharpe’a przedstawia różnicę między stopą zwrotu funduszu inwestycyj-
nego a stopą zwrotu portfela wzorcowego, którego ryzyko inwestycyjne jest mie-
rzone ryzykiem całkowitym funduszu inwestycyjnego. Dodatnia wartość wskaźnika 

                                                 
7  E. Ostrowska, Efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym – wskaźniki 

Sharpe’a, Treynora i Jensena, w: Prace naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe  
i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek nr 990, Wrocław, 2003, s. 251. 

8  F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji zarządzanie portfelem, cz. 1 i 2, Wyd. PWE, 
Warszawa 2001, s. 667. 

9  D. Dawidowicz, op. cit., s. 99. 
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oznacza, że dana inwestycja jest efektywna. Ujemna wartość wskazuje na nieefek-
tywność funduszu inwestycyjnego.  
 Miarą służącą do oceny efektywności funduszy inwestycyjnych jest również 
miara M2, czyli wskaźnik Modigliani & Modigliani. Mierzy stopę zwrotu osiąganą 
przez dany fundusz w oparciu o ryzyko całkowite wzorca odniesienia. Obliczany 
jest ze wzoru: 
 

  RRR
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sM ffp
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gdzie: M2 – miara Modigliani & Modigliani, sm – odchylenie standardowe stopy 
zwrotu benchmarku, sp –  odchylenie standardowe stopy zwrotu funduszu inwesty-
cyjnego, Rp – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego, Rf – stopa zwrotu instrumentu 
wolnego od ryzyka.  
 
 M2 zakłada, że portfel funduszu inwestycyjnego zostanie podwyższony albo 
obniżony przez aktywa wolne od ryzyka za pomocą „dźwigni” którą, jest iloraz 
odchylenia standardowego funduszu inwestycyjnego i odchylenia standardowego 
wzorca odniesienia. Tak powstanie nowy portfel – RAP, którego stopa zwrotu 
przypomina stopę zwrotu wzorca odniesienia10. Badany fundusz inwestycyjny mo-
żemy określić mianem efektywnego, jeżeli stopa zwrotu RAP ma większą wartość 
od stopy wzorca odniesienia, natomiast nieefektywnym, jeśli stopa zwrotu z takiego 
portfela jest mniejsza od stopy zwrotu wzorca odniesienia. 
 
 
2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych 
 
  Przedstawione w poprzednim podrozdziale mierniki posłużyły do oceny efek-
tywności wybranej grupy funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresach dru-
giej destabilizacji rynków finansowych, czyli w roku 2011. Do badań wykorzystano 
miesięczne wartości jednostek uczestnictwa wybranej grupy funduszy inwestycyj-
nych. Ocena efektywności funduszy została dokonana na podstawie utworzonego 
wzorca odniesienia składającego się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze średniej 
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Dla tak zdefiniowanego wzorca 
odniesienia oraz wybranych funduszy inwestycyjnych polskich akcji funkcjonują-
cych w danym roku obliczono miary: Rp – prostą roczną stopę zwrotu, sp – odchyle-
nie standardowe miesięcznych stóp zwrotu, RP  – premia za ryzyko funduszu, DR  

                                                 
10  J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wyd. 

PWN, Warszawa 2001, s. 135.  
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– wskaźnik stosunku ryzyka rynkowego do ryzyka całkowitego funduszu, J – Alfa 
Jensena funduszu, Sp – wskaźnik Sharpe’a funduszu, beta – współczynnik beta fun-
duszu, AS – Alfa Sharpe’a, Tp – wskaźnik Treynora funduszu, M2 – wskaźnik Mo-
digliani & Modigliani, TE – błąd odwzorowania, IR – wskaźnik informacyjny. 
Wyniki dla poszczególnych okresów przedstawiono w tabelach 1 i 2. Pogrubioną 
czcionką zaznaczono wyniki funduszy, które na podstawie obliczonych miar były 
lepsze od wyników uzyskanych przez wzorzec odniesienia, a więc wskazujące na 
efektywność danego funduszu. 
 

Tabela 1 
 

Podstawowe wskaźniki dla benchmarku i funduszy inwestycyjnych polskich akcji  
w 2011 roku 

 

Fundusz Rp Sp RP DR TE IR 
PKO Akcji Małych 
i Średnich Spółek 
FIO 

-21,972 4,15004 -26,499 0,920535 1,716141 -0,16789 

SKOK Akcji -21,97 4,178589 -26,499 0,963283 1,181487 -0,24385 

Noble Fund Akcji  -21,590 4,653742 -26,12 0,970385 1,133049 0,082555 

Investor Akcji 
Dużych Spółek FIO 

-19,964 4,526382 -24,492 0,97244 1,069634 1,607078 

Amplico Akcji Plus  -23,391 4,116375 -27,919 0,985753 0,786778 -2,17077 

Skarbiec Małych i 
Średnik Spółek 

-26,786 3,617953 -31,313 0,892755 2,072189 -2,46231 

Aviva Investors 
Polskich Akcji 

-25,931 4,562186 -30,458 0,948519 1,501209 -2,82934 

PZU Akcji Małych i 
Średnich Spółek 

-24,201 3,508416 -28,729 0,870958 2,196936 -1,14602 

UniAkcje Małych i 
Średnich Spółek 

-30,791 4,783066 -35,319 0,876811 2,45689 -3,70712 

Idea Akcji -29,639 5,773476 -34,167 0,975364 2,100055 -3,78845 
KBC Portfel Akcji 
Średnich Spółek 

-25,750 5,193804 -30,277 0,931256 1,999108 -2,03399 

Allianz Akcji Ma-
łych i Średnich 
Spółek 

-16,281 5,08287 -20,808 0,86414 2,661118 2,030226 

ING Średnich i 
Małych Spółek 

-34,538 4,850701 -39,065 0,895859 2,508524 -5,12428 

Allianz Akcji -14,552 3,881603 -19,08 0,903227 2,015831 3,537724 
Benchmark  -21,683 4,38299 -26,211    

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
  



Wioletta Skrodzka 578 

Tabela 2 
 

Miary efektywności skorygowane o ryzyko dla benchmarku i funduszy inwestycyjnych 
polskich akcji w 2011 roku 

 

Fundusz J Sp Beta AS Tp M2 
PKO Akcji 
Małych i Śred-
nich Spółek FIO 

-0,26623 -0,49362 0,871609 -0,11237 -2,35031 -1,78625 

SKOK Akcji -0,07101 -0,46641 0,918359 0,000565 -2,1222 -1,66698 

Noble Fund 
Akcji  

0,110717 -0,42894 1,030328 0,175016 -1,93741 -1,50274 

Investor Akcji 
Dużych Spółek 
FIO 

0,182027 -0,41347 1,004253 0,240226 -1,86362 -1,43496 

Amplico Akcji 
Plus  

-0,33568 -0,54145 0,925789 -0,30832 -2,40746 -1,99586 

Skarbiec Małych 
i Średnik Spółek 

-1,0924 -0,71845 0,736927 -0,91138 -3,52725 -2,77167 

PZU Akcji 
Małych i Śred-
nich Spółek 

-0,9242 -0,66977 0,697168 -0,71298 -3,37052 -2,55829 

UniAkcje Ma-
łych i Średnich 
Spółek 

-0,93154 -0,60383 0,956845 -0,65664 -3,01843 -2,26929 

Idea Akcji -0,52666 -0,54627 1,284793 -0,4603 -2,45479 -2,01701 
KBC Portfel 
Akcji Średnich 
Spółek 

-0,24567 -0,48177 1,103529 -0,07909 -2,26749 -1,73432 

Allianz Akcji 
Małych i Śred-
nich Spółek 

0,738046 -0,25796 1,002126 1,060223 -1,30839 -0,75334 

ING Średnich i 
Małych Spółek 

-1,30034 -0,68603 0,991456 -1,06467 -3,35642 -2,62958 

Allianz Akcji 0,311509 -0,34115 0,799903 0,486759 -1,65544 -1,11794 
Benchmark  -0,46655 1  -2,04487 -1,6676 

 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 W 2011 roku stopy zwrotu rozważanych funduszy inwestycyjnych polskich 
akcji cechowały się dużą zmiennością. Znalazło to potwierdzenie w wartościach 
odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu. W głównej mierze wynikało 
to z gwałtownych zmian wartości kursów na GPW. Roczne stopy zwrotu w roku 
2011 kształtowały się średnio na poziomie -24,04%. W 2011 roku cztery fundusze  
z rozpatrywanej grupy uzyskały stopę zwrotu wyższą od stopy zwrotu wzorca od-
niesienia. Wartości wskaźnika premia za ryzyko rynkowe dla rozpatrywanych fun-
duszy w 2011 roku były ujemne. Przyczyną tego w głównej mierze było nieko-
rzystne kształtowanie się kursów akcji na GPW oraz stosunkowo wysokie stopy 
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procentowe. Wartości ryzyka systematycznego, mierzone współczynnikiem beta, 
wskazują, że stopy zwrotu 6 funduszy w roku 2011 w dużym stopniu reagowały na 
zmiany rynkowe. Wartości wskaźnika błędu odwzorowania wskazują, że najbar-
dziej aktywną strategię zarządzania w grupie rozpatrywanych funduszy w 2011 
roku prowadził fundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, z wartością TE 
równą 2,66%. Wartości wskaźnika informacyjnego pozwalają na wyciągnięcie 
wniosku, że stosowanie aktywnej strategii zarządzania w roku 2011 przyniosło 
oczekiwane efekty w postaci dodatkowej stopy zwrotu. Fundusz Allianz Akcji uzy-
skał IR w wysokości 3,53%. Ocena wyników uzyskana na podstawie wszystkich 
rozważanych miar wskazuje, że w 2011 roku funduszami nieefektywnymi były 
fundusze: Aviva Investors Polskich Akcji, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, 
Idea Akcji, KBC Portfel Akcji Średnich Spółek, ING Średnich i Małych Spółek, 
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, Amplico Akcji Plus, Skarbiec Małych  
i Średnik Spółek oraz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek. Takie miary, jak: pro-
sta stopa zwrotu, premia za ryzyko funduszu, Alfa Jensena funduszu, wskaźnik 
Sharpe’a funduszu, Alfa Sharpe’a, wskaźnik Treynora funduszu, wskaźnik Modi-
gliani & Modigliani, wskaźnik informacyjny, wskazały w 2011 roku grupę fundu-
szy efektywnych w rozważanej grupie funduszy: Noble Fund Akcji, Investor Akcji 
Dużych Spółek FIO, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Akcji. 
Należy zwrócić uwagę na to, że dokonując w oparciu o wzorzec odniesienia oceny 
efektywności funduszu akcyjnego, nie uzyskamy wniosku, że był to fundusz otrzy-
mujący najlepsze wyniki czy najgorsze, tylko czy dany fundusz był efektywny, czy 
był nieefektywny w stosunku do danego wzorca odniesienia. 
 
 
Podsumowanie 
 
  Nowoczesne platformy finansowe umożliwiają użytkownikom dostęp do 
funkcjonalnych aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych 
portfeli. Zmiany zachodzące na światowych rynkach finansowych wywołane glo-
balnym kryzysem gospodarczym skłaniają do analizy wpływu zjawisk szokowych 
na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego. Celem analizy była ocena 
efektywności wybranej grupy polskich funduszy inwestycyjnych w 2011 roku  
z wykorzystaniem danych pochodzących z internetowej platformy finansowej. Sy-
tuacja na światowych rynkach finansowych wpływa znacząco na wyniki przecięt-
nego funduszu inwestycyjnego polskich akcji. Przeprowadzona analiza wykazała 
jednak, iż mimo złej koniunktury giełdowej większość wskaźników skorygowanych 
o ryzyko inwestycyjne zaliczyła niektóre fundusze do grupy efektywnych.  
 Potrzeby inwestorów giełdowych w zakresie dostępu do informacji, komuni-
katów i aktualnych notowań giełdowych są czytelne. Dane powinny być dostarcza-
ne jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie. Nowoczesne platformy finansowe 
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umożliwiają zarządzającym efektywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
Rozbudowane systemy umożliwiają śledzenie notowań instrumentów finansowych 
na GPW w Warszawie w czasie rzeczywistym, analizę aktualnych i przeszłych 
tendencji rynkowych, a także tworzenie indywidualnych strategii inwestycyjnych 
dostosowanych do profilu danego inwestora. Aplikacje są wykorzystywane zarów-
no przez użytkowników internetowych, jak również pracowników instytucji finan-
sowych. Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową eliminuje koniecz-
ność instalowania kosztownego środowiska programistycznego. Dając możliwość 
integracji z systemami zewnętrznymi, w postaci danych rynkowych czy samych 
systemów transakcyjnych, pozwala użytkownikowi tworzyć interaktywne wykresy  
i tabele prezentacyjne oraz umożliwia przeglądanie wyników utworzonych analiz 
na różnych poziomach. 
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USE THE INTERNET FINANCIAL PLATFORM TO THE ANALYSIS  
OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT FUNDS 

 
 

Summary 
 
 The paper paid special attention to the possible use of the Internet Financial Plat-
form to the analysis of the effectiveness of Polish shares investment funds in the period 
during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the 
managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages 
of considered methodology. The work pays special attention to the characteristics of the 
Polish investment funds market. A lot of space is also devoted to the broad description 
of the funds assessment methodology. 
  

Translated by Wioletta Skrodzka 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  702 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  87 2012 
 
 
 
 

ANETA WŁODARCZYK 
Politechnika Częstochowska 
 
 
 

EKONOMETRYCZNE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO POZYSKANIA 
INFORMACJI NA TEMAT ZMIENNOŚCI INWESTYCJI PORTFELOWYCH OFE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy coraz 
większego znaczenia nabierają złożone technologie informatyczno-
ekonometryczne. Obecnie, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, infor-
matyka sprzężona z nowoczesnymi, coraz doskonalszymi narzędziami ekonome-
trycznymi umożliwia pozyskiwanie dodatkowych informacji wspomagających pro-
ces podejmowania decyzji inwestycyjnych1 czy proces dokonywania wyboru pod-
miotu, któremu chcemy powierzyć środki finansowe zgromadzone na poczet przy-
szłej emerytury. Przedmiotem działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych 
(OFE) jest gromadzenie i efektywne inwestowanie środków finansowych pocho-
dzących od członków funduszu celem akumulacji ich kapitału emerytalnego. Po-
wszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), zarządzające środkami finansowymi 
OFE, mogą prowadzić niezależną politykę inwestycyjną, której ramy zostały okre-
ślone specjalnymi limitami dla poszczególnych kategorii lokat i ich udziałów  
w wartości aktywów2. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, ustalając skład port-
feli inwestycyjnych, biorą pod uwagę nie tylko limity inwestycyjne, ale i dwa za-

                                                 
1 Przegląd najnowszych metod ekonometrycznych wykorzystywanych do oceny ryzyka 

inwestycyjnego zawiera m. in. praca: W. Skrodzka, Metody oceny pomiaru wartości zagrożonej w 
warunkach wzmożonej niestabilności rynków finansowych, w: Przedsiębiorstwo w warunkach 
kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 3/2, 
s. 549–551. 

2  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa-
niem systemu ubezpieczeń społecznych, DzU z 2011 r., nr 75, poz. 398.  



Ekonometryczne narzędzia wykorzystywane do pozyskania informacji… 583

sadnicze kryteria dotyczące osiągnięcia maksymalnej rentowności inwestowanych 
środków członków funduszu przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bez-
pieczeństwa aktywom będącym przedmiotem inwestycji, aby osiągnąć efekt stabil-
nego i długoterminowego wzrostu inwestowanych aktywów3. Realizacja tak sfor-
mułowanych celów działalności inwestycyjnej OFE powinna prowadzić do mak-
symalizacji wartości jednostki rozrachunkowej w długim horyzoncie czasowym 
oraz jednoczesnego utrzymywania niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 
 Z powyższych powodów niezwykle istotną kwestią staje się implementacja 
najnowszych osiągnięć technologii informatycznej oraz narzędzi ekonometrycz-
nych do oceny zmienności wartości portfeli inwestycyjnych funduszy emerytal-
nych. Przykładem nowoczesnego produktu, który jest efektem wspólnej pracy in-
formatyków i ekonometryków, jest pakiet komputerowy PcGive, działający w śro-
dowisku Ox, który zawiera m.in. takie moduły, jak „Volatility Models (GARCH)”, 
„Time Series Models (ARFIMA)”, „Regime Switching Models”4, które umożliwia-
ją modelowanie zmienności cen instrumentów finansowych notowanych z wysoką 
częstotliwością na rynkach finansowych.  
 Celem tego opracowania jest przedstawienie narzędzi ekonometrycznych, 
jakimi są przełącznikowe modele Markowa, wraz z modułem „Regime Switching 
Models” pakietu PcGive oraz ich zastosowanie do identyfikacji czasu trwania sta-
nów wysokiej zmienności wartości portfeli inwestycyjnych OFE w Polsce w okre-
sie 1.01.2005–31.10.2011, który charakteryzowały nie tylko zmienne trendy na 
rynku giełdowym, ale również zmiana koniunktury w całej gospodarce. Tego typu 
informacje mogą być przydatne do przeprowadzenia analizy porównawczej fundu-
szy emerytalnych ze względu na potencjalne ryzyko towarzyszące ich działalności 
inwestycyjnej. 
 
 
1. Przełącznikowe modele Markowa 
 
 Hamilton (1994) wprowadził nową klasę modeli – przełącznikowe modele 
Markowa – do opisu poziomu średniego i poziomu zmienności ekonomicznych 
szeregów czasowych, w których występują zmiany strukturalne. W modelach prze-
łącznikowych zakłada się, że zarówno mechanizm sterujący zmianami w obrębie 
poszczególnych reżimów, jak i mechanizm zmiany reżimu jest losowy. Zatem spe-
cyficzny charakter tym modelom nadają: obserwowalny proces ekonomiczny oraz 

                                                 
3 Por. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak., A. Wojtasiak, Polityka inwestycyjna 

otwartych funduszy emerytalnych – analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, 2004, 
www.knf.gov.pl. 

4 Por. J.A. Doornik, D. F. Hendry, Econometric Modelling-PcGiveTM 13, Timberlake Con-
sultants Ltd., London 2009, Vol. III, s. 69–154. 
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nieobserwowalny proces sterujący. Przełącznikowy model Markowa zaproponowa-
ny przez Hamiltona ma następującą postać:5 
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gdzie: y – zmienna endogeniczna, X – wektor zmiennych egzogenicznych, γ – pa-
rametry strukturalne modelu, st – nieobserwowalna zmienna modelowana jako jed-
norodny łańcuch Markowa o N stanach i macierzy prawdopodobieństw przejścia 
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, określająca reżim, w jakim znajduje się zmienna yt w chwili t.  
 
 W związku z powyższym można wprowadzić następujące oznaczenia dla 
macierzy prawdopodobieństw przejścia P6: 
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gdzie: 
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 Elementy macierzy P, określające prawdopodobieństwa przejścia procesu ze 
stanu j w chwili t do stanu i w chwili t+1, spełniają następującą własność Markowa: 
 

jittttttt pjsisPyyyksjsisP |10111 )|(),...,,,...,,|(    [4] 
 

                                                 
5 Por. J.D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey 1994, s. 820. 
6 Por. A. Włodarczyk, Using Markov Switching Models for Forecasting Zloty Exchange 

Rate Volatility, w: The Challenges for Reconversion. Innovation – Sustainability – Knowledge 
Management, red. P. Pachura, ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton 2006, s. 533. 
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 Wprowadzenie przełączenia typu Markowa w poziomie średniej warunkowej 
dla procesu autoregresyjnego powoduje, że równocześnie zmianie podlega poziom 
nieopóźnionej, jak i opóźnionej zmiennej endogenicznej, a tym samym charakter 
relacji przyczynowo-skutkowej między nimi, która opisywana jest przez para-
metr ρ. Ponadto specyfikacja [1] zakłada heteroskedastyczność składnika losowego 
modelu, w związku z czym dopuszczono zmianę reżimu nie tylko w średniej wa-
runkowej procesu, ale również w wariancji procesu.  
 Najczęściej stosowaną metodą estymacji parametrów przełącznikowego mo-
delu Markowa jest metoda największej wiarygodności (MNW), gdyż estymatory 
MNW są zgodne, asymptotycznie nieobciążone, asymptotycznie najefektywniejsze 
i asymptotycznie normalne7. Hamilton (1994) do estymacji parametrów tego mode-
lu wykorzystywał algorytm EM (Expectations Maximization) zaproponowany przez 
Dempstera, Laird i Rubina (1977). Jednakże w pakiecie PcGive do estymacji para-
metrów przełącznikowego modelu Markowa można wykorzystać bardziej efektyw-
ny algorytm FSQP (Feasible Sequential Quadratic Programming) opracowany 
przez Lawrence’a oraz Titsa (2001).8  
 Hamilton (1994) formułuje następującą relację na warunkowy rozkład dwu-
stanowej (N = 2) zmiennej sterującej zmianami reżimu st

9: 
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gdzie postać funkcji gęstości rozkładu warunkowego zmiennej yt zależy od funkcji 
gęstości g(.) postulowanego rozkładu składnika losowego10: 
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7 Por. Z. Psaradakis, M. Sola, Finite-sample properties of the maximum likelihood esti-

mator in autoregressive models with Markov switching, „Journal of Econometrics” 1998, No. 86, 
s. 369–386. 

8 Por. C.T. Lawrence, A.L. Tits, A computationally efficient feasible sequential quadratic 
programming algorithm, „SIAM Journal of Optimization” 2001, No. 11, s. 1092–1118.  

9 Por. J.D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey 1994, s. 822–825. 

10 Por. J.D. Hamilton, Analysis of Time Series subject to Changes in Regime, „Journal of 
Econometrics” 1990, No. 45, s. 68–69. 
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natomiast t(j) oznacza warunkową średnią procesu, zależną od tego, iż w chwilach 
t, t-1 proces znajdował się w reżimach j0, j1. Wyznaczanie wartości prawdopodo-
bieństw tego, że w chwilach t, t-1 proces znajdował się w reżimach j0, j1 związane 
jest z następującym rekurencyjnym postępowaniem: 
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 Dodatkowym produktem estymacji parametrów przełącznikowego modelu 
typu Markowa są szeregi prawdopodobieństw określających szanse tego, że obser-
wacja w chwili t została wygenerowana w nieobserwowalnym reżimie 111: 
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 W tym miejscu warto podkreślić, iż moduł „Regime Switching Models” pa-
kietu PcGive umożliwia przyjęcie takiej specyfikacji równania [1], w której oprócz 
przełączenia typu Markowa średniej warunkowej procesu o strukturze autoregre-
syjnej i średniej ruchomej (MS-ARMA) można przełączać losowo również warian-
cję składnika losowego. 
 
 
2. Modelowanie zmienności wartości jednostek rozrachunkowych OFE z wy-

korzystaniem przełącznikowych modeli Markowa 
 
 W części empirycznej opracowania wykorzystano przełącznikowy model typu 
Markowa do identyfikacji okresów wysokiej zmienności wartości jednostek rozra-
chunkowych OFE w Polsce. Analizując przedstawione na rysunku 1 wartości loga-
rytmicznych stóp zwrotu dziennych jednostek rozrachunkowych poszczególnych 
OFE w okresie 1.01.2005–31.10.2011, można zauważyć, iż w niewielkim stopniu 
różnią się pomiędzy sobą.  
 

                                                 
11 Por. M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii fi-

nansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 2420–243. 
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Rys. 1.  Stopy zwrotu wartości jednostek rozrachunkowych OFE w Polsce w okresie 
1.01.2005–31.10.2011 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych: www.knf.gov.pl 

 

 
 

Rys. 2.  Stopy zwrotu wartości jednostek rozrachunkowych OFE w Polsce w okresie 
1.01.2005–31.10.2011 na tle prawdopodobieństw osiągnięcia reżimu wysokiej 
zmienności  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Estymację parametrów przełącznikowego modelu Markowa MS(2)-AR(1), 
zgodnie z relacjami [1] – [9], przeprowadzono przy wykorzystaniu modułu „Regi-
me Switching Models” pakietu PcGive, uzyskując następujące wyniki (por. tabela 
1). Należy zwrócić uwagę, iż oszacowane wariancje procesu różnią się na prze-
strzeni obydwu reżimów oraz prawdopodobieństwa przejścia dla łańcucha Marko-
wa są wysokie, na przykład p0|0 przyjmuje wartości od 0.94902 do 0.993475. 
Świadczy to o tym, iż jeśli proces znajdzie się w reżimie 0 (reżim wysokiej zmien-
ności) albo 1 (reżim normalnej zmienności), to prawdopodobnie pozostanie w nim 
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w następnej chwili, gdyż szanse przełączenia do innego reżimu są niewielkie (poni-
żej 10%). 
 

Tabela 1 
 
Oceny parametrów przełącznikowego modelu Markowa dla AEGON i Allianz Polska OFE12 
 

Parametr AEGON OFE Allianz Polska OFE 
Ocena parametru p-value Ocena parametru p-value 

Stała (0)  -0.08885 0.067 -0.05771 0.205 
Stała (1)  0.05273 0.000 0.04703 0.000 
AR-1 (0)  0.19130 0.000 0.18347 0.000 
AR-1 (1)  0.19349 0.000 0.18396 0.000 
wariancja (0)  0.66941 0.000 0.64130 0.000 
wariancja (1)  0.30704 0.000 0.29682 0.000 
pi|0 (i = 0, i = 1) 0.94902 0.05098 0.9544 0.0456 
pi|1 (i = 0, i = 1) 0.01452 0.98548 0.0139 0.9861 
Logarytm największej 
wiarygodności 

-780.2084 - -728.4892 - 

Box-Pirce (40) test 42.377 0.4114 43.654 0.3593 
ARCH 1-5 test 2.6138 0.0231 1.4840 0.1918 
Jarque-Bera test 0.4390 0.8029 0.4518 0.7978 

 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 Można na tej podstawie wnioskować o utrzymywaniu się stanów wysokiej  
i normalnej zmienności wartości jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych 
w analizowanym okresie. Na podstawie uzyskanych w procedurze estymacji wartości 
prawdopodobieństw wygładzonych można również oszacować moment przełączenia 
procesu z reżimu wysokiej zmienności do reżimu niskiej zmienności (musi być speł-
niona następująca zależność: P(st = 0/ΦT;θ) > 0,5 i P(st+1 = 0/ΦT;θ) < 0,5). Analizując 
rozmieszczenie stanów wysokiej zmienności wartości portfeli inwestycyjnych wy-
branych OFE (por. rysunek 2), należy zauważyć, iż przełączenia pomiędzy reżima-
mi wysokiej i niskiej zmienności w przypadku analizowanych funduszy emerytal-
nych nie rozkładały się równomiernie w czasie. Można bowiem wyróżnić podokre-
sy charakteryzujące się częstszymi (okres ostatniego światowego kryzysu finanso-
wego) i rzadszymi (okresy przed kryzysem subprime i po kryzysie) przełączeniami 
pomiędzy zdefiniowanymi w badaniu reżimami, co potwierdza występowanie efek-
tu grupowania wariancji w szeregach stóp zwrotu WJR OFE. W tabeli 2 zaprezen-

                                                 
12 Zamieszczone w tabeli statystyki podsumowujące własności standaryzowanych reszt 

modeli ekonometrycznych, brak autokorelacji składnika losowego (Box-Pirce (40)), brak efektu 
ARCH (ARCH 1-5) i normalność rozkładu standaryzowanych reszt (Jarque-Bera) zostały opisane 
m.in. w pracy:, S. Laurent, Estimating and Forecasting ARCH Models Using G@RCH, Timberla-
ke Consultants Ltd., London 2009, s. 20–23. 
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towano wyniki, na podstawie których można zidentyfikować momenty zmiany 
reżimu zmienności dla inwestycji portfelowych wybranych OFE w okresie 
1.01.2005–31.10.2011.  
 

Tabela 2 
 

Okresy podwyższonej zmienności wartości jednostek rozrachunkowych OFE 
 

Amplico Aviva BZ WBK Pekao Polsat 
06.10-20.10.2005 11.10-21.10.2005 03.10-14.10.2005 05.10-02.11.2005 
12.05-24.07.2006 27.10.2005 15.05-27.06.2006 03.01-06.02.2006 
15.01-25.01.2007 15.05-29.06.2006 27.02-07.03.2007 28.02-08.03.2006 
26.02-15.03.2007 18.01-24.01.2007 09.05-16.05.2007 15.05-27.06.2006 
10.05-13.06.2007 26.02-15.03.2007 06.06-12.06.2007 14.12-20.12.2006 
25.07-28.08.2007 14.05.2007 25.07-29.08.2007 12.01-19.03.2007 
05.11-29.11.2007 06.06-11.06.2007 05.11-05.12.2007 12.04-25.04.2007 
07.01-08.02.2008 26.07-29.08.2007 07.01-06.02.2008 27.04-12.06.2007 
29.02-19.03.2008 02.11-05.12.2007 03.03-18.03.2008 10.07-25.09.2007 
10.09-26.11.2008 04.01-15.02.2008 12.09-25.11.2008 30.10.2007-25.03.2008 
14.01-05.05.2009 27.02-20.03.2008 15.01-23.01.2009 21.04-05.05.2008 
11.08-24.08.2009 05.09-26.11.2008 03.02-25.02.2009 09.06-18.06.2008 
05.02.2010 14.01-26.02.2009 26.03-09.04.2009 23.06-16.12.2008 
19.04-27.05.2010 24.03-09.04.2009 11.08-24.08.2009 05.01-22.09.2009 
02.08-28.10.2011 12.08-26.08.2009 04.02-05.02.2010 27.11-30.11.2009 
 04.02-08.02.2010 19.04-27.05.2010 04.02-05.02.2010 
 19.04-27.05.2010 02.08-07.10.2011 19.04-27.05.2010 
 02.08-10.10.2011  02.08-28.10.2011 
 18.10-24.10.2011   

 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 Analizując momenty rozpoczęcia i czas trwania stanów wysokiej zmienności 
wartości portfeli inwestycyjnych OFE, można wskazać wspólne dla wszystkich 
funduszy okresy odznaczające się wyższym prawdopodobieństwem zmiany warto-
ści jednostek rozrachunkowych (WJR). Najlepsze lata dla działalności OFE, cha-
rakteryzujące się relatywnie niskim poziomem inflacji, dobrą koniunkturą w gospo-
darce i rosnącą płynnością rynku finansowego przypadają na okres 2005–2006,  
w którym nie zidentyfikowano częstych przełączeń procesu do reżimu wysokiej 
zmienności. W badanym okresie z możliwości przeprowadzenia dywersyfikacji 
międzynarodowej skorzystało 11 funduszy emerytalnych, przy czym częściej doko-
nywały inwestycji zagranicznych cztery największe fundusze działające na rynku 
(Amplico OFE, Aviva OFE Aviva WBK, ING OFE, OFE PZU Złota Jesień)13. 

                                                 
13  Por. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 

30.09.2005–30.09.2008, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, s. 27, 31–34, 
www.knf.gov.pl 
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Niestety, atrakcyjność lokat zagranicznych została ograniczona przez silną aprecja-
cję złotego, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w podwyższonej zmienności WJR 
OFE w październiku 2005 roku. Z kolei silna przecena na krajowym rynku papie-
rów wartościowych w połowie 2006 roku przyczyniła się do wzrostu zmienności 
WJR funduszy, zidentyfikowanego za pomocą przełącznikowego modelu Markowa 
jako okres wysokiej zmienności występujący u wszystkich funduszy emerytalnych 
w maju, czerwcu i lipcu 2006 roku.  
 W roku 2007 struktura portfela inwestycyjnego OFE podlegała dość wyraź-
nym zmianom, co zostało również odzwierciedlone w momentach trwania reżimów 
wysokiej zmienności WJR (por. tabela 2). Do lipca 2007 roku fundusze emerytalne 
wykorzystywały hossę na rynku finansowym, uzyskując wysokie stopy zwrotu  
z części udziałowej portfela i systematycznie zwiększając swoje zaangażowanie na 
rynku akcji kosztem instrumentów dłużnych. Po pierwszej fali globalnego kryzysu, 
spowodowanego załamaniem rynku kredytów wysokiego ryzyka w USA w lipcu 
2007, silne korekty spadkowe dotknęły też polski rynek kapitałowy, skutkując 
gwałtowną przeceną wartości portfeli inwestycyjnych OFE. Skutki drugiej fali kry-
zysu fundusze emerytalne odczuły w październiku 2008 roku. W tym okresie stra-
tegię redukcji zaangażowania w instrumenty udziałowe stosowały zgodnie niemal 
wszystkie OFE, poza OFE Polsat utrzymującym nadal inwestycje w papiery udzia-
łowe na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 35% wartości portfela. Ten 
fundusz charakteryzował się mało stabilną polityką inwestycyjną, której efektem 
były utrzymujące się przez dłuższy czas okresy podwyższonej zmienności wartości 
jednostek rozrachunkowych (por. tabela 2). W trzecim kwartale 2008 roku miał 
miejsce gwałtowny spadek poziomu rentowności instrumentów skarbowych utrzy-
mujący się do pierwszego kwartału 2009 roku, co w połączeniu z trwającym w tym 
samym czasie silnym trendem spadkowym na rynkach kapitałowych14 przyczyniło 
się do wzrostu zmienności wartości portfeli inwestycyjnych wszystkich OFE  
w Polsce, zidentyfikowanych również na podstawie przełącznikowych modeli Mar-
kowa. Od marca 2009 roku można było zauważyć pozytywne oddziaływanie gieł-
dowego trendu wzrostowego na wartość portfeli inwestycyjnych OFE, co zostało 
wychwycone w przeprowadzonych w niniejszym artykule badaniach w postaci 
okresów podwyższonej zmienności WJR funduszy rozpoczynających się w marcu, 
a kończących się w maju 2009 roku. W przypadku niektórych OFE zmienna ko-
niunktura na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych w 2009 roku skutko-
wała trwaniem stanu wysokiej zmienności przez kilka miesięcy (Amplico OFE, 
ING OFE, OFE Polsat), przy czym warto podkreślić, iż stan wysokiej zmienności 
nie powinien być utożsamiany tylko i wyłącznie ze spadkiem wartości portfeli in-

                                                 
14 Zwłaszcza w lutym indeksy giełdowe osiągnęły bardzo niskie wartości, np. 17.02.2009 r. 

WIG spadł do poziomu 21274,28 pkt., a WIG20 do 1327,64 pkt (kursy zamknięcia). Por. Infor-
macja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2008-30.09.2011, 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 39–42, www.knf.gov.pl 
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westycyjnych funduszy emerytalnych, ponieważ zgodnie z neutralną koncepcją 
ryzyka, mogą mu towarzyszyć ponadprzeciętne dochody z danej inwestycji15.  
 Można również wnioskować, iż wyodrębnione na podstawie prawdopodo-
bieństw wygładzonych z modelu Markowa okresy wysokiej zmienności WJR więk-
szości funduszy w 2009 roku związane były z odrobieniem strat poniesionych przez 
OFE podczas kryzysu subprime, na co wskazywałyby najwyższe w dotychczasowej 
historii wartości jednostek rozrachunkowych w 2010 roku dla 12 spośród 14 OFE 
(najsłabszymi funduszami na rynku w tym okresie były Generali OFE i OFE Pol-
sat). Kolejna fala kryzysu związana z zadłużeniem państw i trudną sytuacją w stre-
fie euro przyniosła dużą zmienność i niepewność na rynku finansowym, co miało  
w następstwie negatywny wpływ na wyniki inwestycyjne OFE i wyjaśniałoby jed-
nocześnie, dlaczego okres 2.08–28.10.2011 roku w przypadku każdego funduszu 
emerytalnego został zidentyfikowany jako ten, w którym obowiązywał reżim wy-
sokiej zmienności inwestycji portfelowych16.  
 Różnice w momencie rozpoczęcia i czasie trwania okresów przebywania pro-
cesu stóp zwrotu w reżimie wysokiej zmienności dla poszczególnych OFE w Polsce 
występują w fazie destabilizacji rynków finansowych związanej ze światowym 
kryzysem finansowym. Jednocześnie warto podkreślić, iż różnice te zanikają po 
roku 2010, charakteryzującym się dobrą koniunkturą na krajowym i zagranicznych 
rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie w kształtowaniu się wartości 
JR poszczególnych OFE. Zidentyfikowane po 2009 roku okresy trwania reżimu 
wysokiej zmienności wartości portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych są 
niemalże identyczne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Informacje o przyszłej zmienności wartości jednostek rozrachunkowych OFE 
mogą zostać wykorzystane przez zarządzających poszczególnymi portfelami do 
opracowania indywidualnych strategii inwestycyjnych i zabezpieczenia prognozo-
wanych ekspozycji funduszy emerytalnych na ryzyko inwestycyjne, co pozwoli im 
realizować ustawowo określony cel ich działalności, jakim jest osiągnięcia maksy-
malnej rentowności inwestycji portfelowych przy jednoczesnym zapewnieniu mak-
symalnego poziomu bezpieczeństwa lokowanych środków finansowych, zwłaszcza 
w okresach charakteryzujących się wysoką zmiennością cen ma rynkach finanso-
wych. Z kolei wykorzystanie narzędzi ekonometrycznych, jakimi są przełączniko-
we modele Markowa wraz ze specjalistycznym modułem „Regime Switching Mo-

                                                 
15  Por. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa finansowe. Ryzyko 

finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006, s. 179. 
16 Por. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych… 
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dels” pakietu PcGive, umożliwia modelowanie zmienności historycznych szeregów 
stóp zwrotu wartości jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych oraz jed-
nocześnie identyfikację okresów odznaczających się wysoką zmiennością inwesty-
cji portfelowych OFE. Tego typu informacje mogą być również istotne z punktu 
widzenia organów nadzorujących działalność inwestycyjną OFE w Polsce do prze-
prowadzenia analiz porównawczych osiąganych wyników inwestycyjnych ze 
względu na podobieństwo przyjętych strategii inwestycyjnych. Z drugiej strony 
odbiorcami informacji o czasie trwania okresów charakteryzujących się wysoką 
zmiennością wartości jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych mogą 
być sami członkowie funduszy lub osoby podejmujące dopiero decyzję o wyborze 
OFE, którzy na ich podstawie mogą ocenić stabilność wyników finansowych fun-
duszy emerytalnych w dłuższym okresie. Powyżej przedstawione kwestie dotyczące 
wykorzystania informacji o zmienności WJR OFE można również analizować  
w kontekście zaprezentowanego przez Łuszczuka i Pawłowską (2000) określenia 
społeczeństwa informacyjnego traktowanego jako „wielowymiarową rzeczywistość 
współtworzoną przez cztery podstawowe substraty: technologiczny, ekonomiczny, 
społeczny i kulturowy”17. 
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ECONOMETRIC TOOLS USED TO OBTAIN INFORMATION  
ON THE VOLATILITY OF OPF PORTFOLIO INVESTMENTS 

 
 

Summary 
 
 Information about volatility of OPF participation units values is becoming more 
and more important in risk measurement concept because risk always accompanies 
investment operations of pension funds. For the above-mentioned reason the paper 
shows the modern econometric tools - Markov switching models, which one can im-
plement for obtaining information on different regimes of volatility of OPF portfolio 
investments. Empirical studies included in the paper concern detecting the moments of 
time in which the stochastic switching between high-volatility regime and normal-
volatility regime in the series of OPF participation units returns took place in the period 
of 01.01.2005–31.10.2011. 
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INNOWACJE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Bankowość elektroniczna (e-banking) może być rozumiana trojako. Po pierw-
sze, jako zestaw środków technicznych (kanałów dystrybucji), umożliwiających 
zdalny dostęp do usług bankowych za pomocą systemów informatycznych i tele-
komunikacyjnych. Po drugie, jako usługa świadczona przez banki, które włączyły 
ją do swojej oferty. Po trzecie, jako specyficzna forma działalności banku, która 
polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, realizacji rozliczeń oraz 
świadczeniu innych usług finansowych bez konieczności odwiedzania banku1. 
 Bankowość elektroniczna oferowana jest klientom za pomocą różnych kana-
łów komunikacji, pozwalających wyróżnić kategorie bankowości elektronicznej,  
z których największe znaczenie mają, 

 bankowość samoobsługowa (self-banking), realizowana za pośrednictwem 
terminali udostępnionych przez bank w miejscach publicznych, 

 bankowość telefoniczna (phone banking), realizowana dzięki komunikacji 
głosowej, 

 bankowość mobilna (mobile banking), realizowana przy wykorzystaniu 
technologii niegłosowych, 

 bankowość telewizyjna (TV-banking), realizowana przy wykorzystaniu te-
lewizji cyfrowej, 

 bankowość komputerowa (PC-banking), realizowana za pomocą specjali-
stycznego oprogramowania instalowanego lokalnie na komputerze klienta, 

                                                 
1  M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa 

2009, s. 12–19. 
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który łączy się z serwerem banku za pośrednictwem modemu lub innego 
łącza internetowego, 

 bankowość internetowa (Internet banking), realizowana za pomocą sieci 
Internet, za pośrednictwem przeglądarek internetowych. 

 Stany Zjednoczone są krajem, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju wszyst-
kich powyższych kategorii bankowości elektronicznej. Rewolucyjny wręcz postęp 
w świecie technologii powoduje zmiany w podejściu klientów do banków i upo-
wszechnienie się innowacji wśród Amerykanów. 
 Zaufanie amerykańskich klientów do banków świadczących usługi poprzez 
Internet jest bardzo wysokie, i to mimo obaw o bezpieczeństwo i prywatność. Kosz-
ty związane z prowadzeniem rachunków i dokonywaniem operacji w tych bankach 
są o wiele niższe niż w bankach tradycyjnych i niższe niż w innych kanałach ban-
kowości elektronicznej. Wpływ na szybki rozwój tych banków mają także inne 
zalety, jakie wiążą się z korzystaniem z bankowości internetowej, takie jak: dostęp 
do usług bankowych bez potrzeby udania się do banku oraz korzystanie z tych 
usług poza godzinami pracy tradycyjnych oddziałów. 
 Opublikowane przez Federal Reserve Bulletin w 2009 roku badania, przepro-
wadzone przez Survey of Consumer Finances (SCF) oraz University of Michigan, 
wykazały, że większość amerykańskich gospodarstw domowych korzysta z produk-
tów bankowości elektronicznej, takich jak karty płatnicze czy bankomaty, a ponad 
połowa (53%) z bankowości internetowej. Najchętniej z innowacji korzystają naj-
zamożniejsi Amerykanie, ale ci ze średnimi dochodami i poniżej średniej szybko 
nadrabiają zaległości. Chętniej korzystają z bankowości elektronicznej ludzie młod-
si i lepiej wykształceni, natomiast innowacje z większymi oporami przyjmują osoby 
starsze i gorzej wykształcone2, ale i tu dynamika jest imponująca, zwłaszcza  
w bankowości internetowej, np. w 1996 roku jedynie 2% spośród starszych klien-
tów miało konto w banku internetowym, podczas gdy w 2006 roku już 20%3. 
 
 
1. Bankowość samoobsługowa 
 
 Bankowość samoobsługowa realizowana jest w szczególności przy wykorzy-
staniu bankomatów, samoobsługowych kiosków multimedialnych (e-kiosków) oraz 
elektronicznych punktów sprzedaży zwanych POS (Point of Sale). 
 Bankomaty wcześniejszego typu (cash dispenser – CD) służą jedynie do wy-
płaty gotówki, podczas gdy nowocześniejsze bankomaty wielofunkcyjne (automatic 

                                                 
2  J. Kolodinsky, J. Hogarth, M. Hilgert, The adoption of electronic banking technologies 

by US consumers, „The International Journal of Bank Marketing” 2004, Vol. 22. 
3  E. Robbins, Consumer Attitudes and the Adoption of e-Banking, „The RMA Journal” 

2010, Vol. 92. 
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teller machine – ATM) oferują więcej możliwości, wśród nich sprawdzanie salda 
rachunku, przyjmowanie gotówki w depozyt czy dokonywanie przelewów. 
 Pierwszy amerykański bankomat pojawił się na stałe we wrześniu 1969 roku 
w Nowym Jorku przy Rockville Center, a umieścił go tam Chemical Bank. Szybko 
zdobył on popularność klientów, a bank zdecydował się zamówić następne. Jednak 
już w 1960 roku przez 6 miesięcy testowano w tym mieście Bankograph, maszynę 
opracowywaną od 1939 roku przez Luthera Simjiana – ta próba zakończyła się 
niepowodzeniem, gdyż z nowatorskiego urządzenia korzystali głównie hazardziści  
i prostytutki4. 
 Pierwsze bankomaty pracowały w trybie offline i nie były połączone z żadny-
mi sieciami komputerowymi. Kolejne były połączone z bankiem w trybie online 
(łączność z bankiem w czasie rzeczywistym). Instalowane są wewnątrz i na ze-
wnątrz banków, a także poza nimi, w miejscach często odwiedzanych przez klien-
tów, np. w centrach handlowych.  
 Kioski multimedialne to urządzenia wyposażone w szybki procesor, czytnik 
kart magnetycznych/procesorowych i drukarkę, które połączone są bezpośrednio  
z Internetem. Klient, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, dotyka wy-
branych pozycji na ekranie dotykowym, dzięki czemu otrzymuje informacje o ofer-
cie banku, stanie rachunku i ma możliwość dokonania operacji bankowych. 
 Elektroniczne punkty sprzedaży służą do obsługiwania kart płatniczych. Za 
pomocą czytnika danych z karty umożliwiają dokonywanie transakcji w punkcie 
obsługującym takie karty, np. w sklepie, w którym klient banku kupuje towar lub 
zamawia usługę.  
 Karty płatnicze i kredytowe, początkowo wykonane z metalu, pojawiły się już 
w 1917 roku, a wydawała je amerykańska firma Smart & Roebuck. Po II wojnie 
światowej karty zaczęły być wydawane przez amerykańskie banki. W 1950 roku 
ukazała się pierwsza karta wykonana z plastiku, wydawana przez nowojorski Fran-
klin National Bank. W tym samym roku powstał najstarszy system kart płatniczych 
Diners Club, zaś w 1958 karty zaczęła wydawać organizacja American Express,  
a także Bank of America (stworzył system Bank Americard, z którego rozwinęła się 
później Visa)5.  
 Karty płatnicze, coraz bardziej zróżnicowane, rozprzestrzeniły się w całym 
kraju, stając się popularnym elektronicznym środkiem płatności. Karty bezstykowe, 
umożliwiające płacenie niskich rachunków poprzez zbliżenie karty do terminala bez 
podawania PIN-u, są przykładem jednej z nowszych innowacji w bankowości sa-
moobsługowej6. 

                                                 
4  FindingDulcinea Staff, On This Day, First Automatic Teller Machine in US Opened, 

www.findingdulcinea.com. 
5  J. Grzywacz, Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006, roz. 4.6. 
6  E. Robbins, op. cit. 
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2. Bankowość telewizyjna, telefoniczna i mobilna 
 
 Bankowość telewizyjna pojawiła się w latach 80. XX wieku, a bardziej popu-
larna stała się w drugiej połowie lat 90. W kolejnym dziesięcioleciu przestała jed-
nak być aż tak atrakcyjna wraz z pojawieniem się banków działających za pośred-
nictwem Internetu. 
 Istnieją dwie podstawowe odmiany bankowości telefonicznej: komunikacja 
głosowa dwustronna, z wykorzystaniem call center (serwisów telefonicznych ob-
sługiwanych przez operatora) i komunikacja głosowa jednostronna, z wykorzysta-
niem automatycznych serwisów telefonicznych banku IVR (Interactive Voice Re-
sponse), w ramach których klient kontaktuje się z bankiem, wybierając polecenia 
poprzez korzystanie z klawiatury telefonu w odpowiedzi na odpowiednie komuni-
katy głosowe. Bankowość mobilna wykorzystuje natomiast technologie niegłoso-
we, takie jak: SMS (Short Message Service), WAP (Wireless Application Protocol) 
oraz aplikacje klienckie, instalowane w urządzeniach przenośnych7. 
 Początki bankowości telefonicznej sięgają lat 60. W 2000 roku z tej kategorii 
bankowości elektronicznej korzystały w Stanach Zjednoczonych 4 mln klientów. 
Bankowość mobilna szybko zyskuje na popularności. Według Javelin Strategy and 
Research 36,7% dorosłych Amerykanów spośród tych, którym ich banki oferują 
taką możliwość, korzystało z tej usługi w ciągu roku8. 
 
 
3. Bankowość komputerowa 
 
 W szerszym znaczeniu odpowiednikiem bankowości komputerowej jest ter-
min home banking, gdy oprogramowanie, pozwalające na korzystanie z usług ban-
ku, znajduje się w domu klienta indywidualnego, ale także w siedzibie instytucji lub 
przedsiębiorstwa. W węższym znaczeniu home banking dotyczy jedynie klientów 
indywidualnych, natomiast w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw używany 
bywa termin office banking, zaś w odniesieniu do większych korporacji – termin 
electronic corporate banking. 
 Home banking pojawił się po raz pierwszy w Nowym Jorku, kiedy to w 1981 
roku cztery banki (Citibank, Chase Manhattan, Chemical Bank oraz Manufacturers 
Hanover) umożliwiły korzystanie ze swoich usług za pośrednictwem Videoteksu, 
czyli systemu informacyjnego dla użytkownika końcowego, za pomocą którego 
można było dwukierunkowo dostarczać informacje w formacie stosownym do wy-

                                                 
7  M. Polasik, op. cit., s. 24–25. 
8  E. Robbins, op. cit. 
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świetlania na ekranie specjalnego terminala, znajdującego się u klienta w domu lub 
w biurze9. Usługi te nie cieszyły się jednak dużą popularnością. 
 Home banking zaczął zyskiwać na znaczeniu wraz z rozpowszechnieniem się 
komputerów osobistych (personal computers – PC). Klient, który zainstalował na 
swoim komputerze w domu lub instytucji specjalistyczne oprogramowanie dostar-
czone przez bank, może się z nim komunikować za pomocą modemu transmitują-
cego dane przy wykorzystaniu linii telefonicznej10.  
 
 
4. Bankowość internetowa 
 
 W odróżnieniu od bankowości komputerowej w przypadku bankowości inter-
netowej klient kontaktuje się z bankiem za pomocą przeglądarki internetowej, wy-
korzystującej technologię WWW i nie instaluje na komputerze specjalistycznego 
oprogramowania. Banki internetowe wykorzystują system informatyczny obsługu-
jący automatycznie zlecenia wydane przez klientów. Istnieją w Stanach Zjednoczo-
nych banki wirtualne (w literaturze anglojęzycznej zwane Clicks Only), świadczące 
usługi wyłącznie za pomocą Internetu, w opozycji do banków tradycyjnych (zwa-
nych Bricks & Mortar). Natomiast te banki, które świadczą usługi wielokanałowo, 
oprócz tradycyjnych oddziałów także poprzez Internet, bezpośrednio lub przez 
oddział elektroniczny, zwane są Bricks & Clicks.  
 Pierwszym bankiem w Stanach Zjednoczonych (a zarazem na świecie), który 
umożliwił w grudniu 1994 roku dokonywanie transakcji poprzez Internet, był kali-
fornijski LA Jolla Bank FSB11, zaś pierwszym całkowicie wirtualnym bankiem na 
świecie został w październiku 1995 roku Security First Network Bank z Atlanty, 
założony z inicjatywy kasy oszczędnościowej First Federal Savings Bank of Pinevi-
le12. W pierwszym roku funkcjonowania pozyskał on 10 tys. klientów i zgromadził 
depozyty o wartości 41 mln USD. Jego sukces zachęcił inne banki do naśladowania 
rozwiązań technologicznych innowatora. Niedługo po nim powstały w USA kolejne 
banki wirtualne, m.in. NetBank, CompuBank, Wingspan, Telebank. 
 Także wielkie banki tradycyjne (Wells Fargo, Citibank, Bank One Corp., First 
Union Corp., Bank of America) postanowiły stworzyć moduł bankowości interne-
towej jako dodatkowy kanał dystrybucji swoich usług i zintegrować go z wcześniej-
szym systemem przetwarzania danych. Pod koniec 1999 roku z ich usług korzystało 

                                                 
9  M. J. Cronin, Banking and Finance on the Internet, John Wiley and Sons, Nowy Jork 

1997, s. 41. 
10  J. Grzechnik, Bankowość Internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000. 
11  Przegląd Finansowy Bankier.pl, 16 grudnia 2007, nr 4. 
12  K. Chodyła, E. J. Chmielewska, Wykorzystanie internetu w bankowości, „Parkiet” 2000, 

nr 1520, s. 5. 
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35,8% klientów bankowości internetowej w USA13. W marcu 2000 roku już 97 ban-
ków amerykańskich posiadało w pełni funkcjonalny serwis internetowy, a z usług 
bankowości internetowej korzystało 9,4 mln klientów. 
 Już pierwsze badania banków internetowych przeprowadzone w 1996 roku 
przez Booz-Allen & Hamilton Inc. wykazały, że bankowość internetowa charakte-
ryzuje się wielokrotnie niższymi kosztami realizacji jednej transakcji, nie tylko  
w porównaniu do przeprowadzenia jej w tradycyjnym oddziale, ale także w jakim-
kolwiek innym kanale komunikacji bankowości elektronicznej, co ukazuje tabela 1.  
 

Tabela 1 
 

Koszt realizacji transakcji przez różne kanały dystrybucji 
 

Kanał 
Koszt jednej transakcji w Stanach Zjednoczonych 

(1996, USD) 

Oddział tradycyjny 1,07 

Bankowość telefoniczna (call center) 0,54 

Bankomat  0,27 

Bankowość komputerowa (tryb offline) 0,015 

Bankowość internetowa 0,01 

 
Źródło:  dane Booz-Allen & Hamilton Inc. za: K. Liuhto, O. Luštšik, M. Sõrg i in., Organi-

zational and sectoral changes in transition banking: Estonian experience, w: Dy-
namics around and within organizations, red. M. Vadi, R. Vedina, „Trames” 2007, 
Vol. 11. 

 
 Banki internetowe ponoszą niższe koszty obsługi klienta, np. oszczędność  
z tytułu przesłania klientowi wyciągu z konta drogą elektroniczną zamiast tradycyj-
ną pocztą, wynosi jednorazowo ok. 45 centów, co przy 5 milionach klientów daje 
miesięczne oszczędności dla banku w wysokości 27 milionów USD14. 
 Banki wirtualne nie ucierpiały tak znacznie jak inne banki w czasie kryzysu 
finansowego, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Klienci 
banków zwracają uwagę nie tylko na wygodę, jaką daje im dostęp do usług banko-
wych przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, ale także na niższe koszty 
obsługi w porównaniu do tradycyjnych banków, co ma szczególnie duże znaczenie 
przy decyzji o wyborze konta bankowego w czasach, gdy gospodarka przechodzi 
kryzys.  
 

                                                 
13  K. Furst, W. Lang, D. Nolle, Internet banking in the U.S., landscape, prospects, industry 

implications, www.occ.treas.gov. 
14  A. Vats, The Next Wave in Internet Banking, www.infosys.com 
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Rys. 1.  Zadowolenie klientów z bankowości internetowej w Stanach Zjednoczonych  
w latach 2003–2011 (%)  

Źródło:  L. Freed, U.S. ForeSee Results. 2011 Online Banking Study, 
www.foreseeresults.com 

 
 Według szacunków The Pew Internet & American Life Project w grudniu 
2010 roku niemal 60% Amerykanów, mających dostęp do Internetu, korzystało  
z usług bankowych za jego pomocą15, w 2006 roku było ich 43%16, tak więc wzrost 
jest znaczny. Zadowolenie klientów banków korzystających z usług bankowości 
internetowej w USA jest wyższe niż tych, którzy korzystają z oferty banków trady-
cyjnych. Jak ukazano na rysunku 1 w 2009 i 2011 roku zadowolonych było aż 83% 
klientów banków internetowych, podczas gdy w 2003 było ich mniej, bo 73%17. 
 Według badań przeprowadzonych w 2006 roku przez University of Michigan 
76% badanych Amerykanów zgadzało się z twierdzeniem, że „bankowość elektro-
niczna jest wygodna” (w 1999 roku uważało tak 37% badanych), 80% twierdziło, 
że „bankowość elektroniczna jest wykorzystywana przez wiele osób”, 57% przy-
znało, że widziało, jak inni korzystali z bankowości elektronicznej, co wskazuje na 
wzrost jej popularności i znaczenia. Niemal trzech na pięciu respondentów wskaza-
ło, że muszą zapoznać się z tą technologią, co sugeruje, że podmioty świadczące 
usługi finansowe powinny zapewniać klientom szczegółową wiedzę na temat ofe-
rowanych innowacyjnych usług18. 

                                                 
15  T.C. Dinesh, What the Future of Online Banking Authentication Could Be, 

www.infosys.com. 
16  W. Rock, T. Hira, C. Loibl, The Use of the Internet as the Source of Financial Infor-

mation by Households in the United States, A National Survey, „International Journal of Man-
agement” 2010, Vol. 27. 

17  L. Freed, U.S. ForeSee Results. 2011 Online Banking Study, www.foreseeresults.com. 
18  E. Robbins, op. cit. 
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 Wśród obaw związanych z bankowością elektroniczną (szczególnie interne-
tową) dominują to związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Ponad połowa 
badanych twierdziła, że ich pieniądze są tak samo bezpieczne podczas korzystania  
z bankowości elektronicznej, jak podczas korzystania z innych usług bankowych. 
46% respondentów uznało jednak, że „obawiają się, że systemy bankowości elek-
tronicznej nie są wystarczająco bezpieczne i mogą stracić swoje pieniądze”. Ponad-
to 60% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „bankowość elektroniczna 
zwiększa prawdopodobieństwo, że stanę się ofiarą kradzieży tożsamości”. Media 
nagłaśniają przypadki kradzieży danych, ale rzeczywista liczba przestępstw tego 
typu jest niewielka, a instytucje finansowe starają się zwiększać bezpieczeństwo 
dokonywanych transakcji19. Muszą jednak umieć skutecznie przekonać o tym klien-
tów, także tych potencjalnych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Bankowość elektroniczna oferowana jest klientom za pomocą różnych kana-
łów komunikacji, wśród których wyróżnić można bankowość samoobsługową, 
telefoniczną, mobilną, telewizyjną, komputerową i internetową. Stany Zjednoczone 
odgrywają znaczącą rolę w rozwoju wszystkich powyższych kategorii bankowości 
elektronicznej. Innowacją, która szczególnie szybko zyskała uznanie amerykań-
skich klientów, jest bankowość internetowa. 
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E-BANKING INNOVATIONS IN THE UNITED STATES 
 
 

Summary 
 
 E-banking represents a variety of new effective delivery channels for banking 
products and services such as: self-banking, phone banking, mobile banking, TV-
banking, PC-banking and Internet banking. Online banking has been regarded as the 
most important way to reduce cost and maintain or enhance services for consumers. 
Internet banking has grown rapidly in the United States and has become one of the most 
popular innovations adopted by customers. 
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ANALIZA OBAW ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI ZBLIŻENIOWYMI W POLSCE  
NA PODSTAWIE BADAŃ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Płatności zbliżeniowe w Polsce w okresie ostatnich kilku miesięcy przeżywały 
prawdziwą falę zainteresowania. W telewizji czy też w innych środkach masowego 
przekazu pojawiały się serie reklam, komentarzy oraz „testów” dotyczących oma-
wianego typu płatności. Zainteresowanie to było spowodowane szerokim projektem 
wprowadzenia do kieszeni polskiego klienta kart płatniczych umożliwiających płat-
ności zbliżeniowe1. W tym miejscu należy zaznaczyć, że bardzo często utożsamia 
się obecnie możliwość dokonania płatności zbliżeniowej z wykorzystaniem do tej 
czynności karty płatniczej (co tak naprawdę – w celu uproszczenia analizy zjawiska 
– czyni w tym artykule sam autor), jednak dokonywanie płatności czy quasi-
płatności zbliżeniowej nie jest czymś zupełnie nowym ani ściśle związanym z kar-
tami płatniczymi. Już od kilku lat rozważany temat przewijał się w związku z pró-
bami wprowadzania kart miejskich, płatności mobilnych oraz mikropłatności (tu-
dzież kombinacji wszystkich tych zagadnień)2.  
  

                                                 
1  Według danych szacunkowych zawartych na stronie NBP, na rynku funkcjonuje 7,6 mln 

kart zbliżeniowych (dane na koniec III kwartału 2011 roku) - zanotowano więc (przez okres pół 
roku) wzrost o około 45% – zob.: NBP, Departament Systemu Płatniczego, Informacje o kartach 
płatniczych III kwartał 2011 r., Warszawa 2011, s. 12–13, www.nbp.pl  

2  Por. np.: Ł. Zakonnik, Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatności bezgotów-
kowych opiewających na niskie kwoty, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządza-
nia Wiedzą, red. W. Bojar, PSZW 2010, nr 29, s. 167–178.  
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1.  Potencjalne korzyści związane z posiadaniem kart płatniczych umożliwia-
jących dokonywanie płatności zbliżeniowych 

 
 Jakie są zalety – z punktu widzenia klienta banku – wynikające z posiadania 
karty płatniczej umożliwiającej dokonywanie płatności zbliżeniowych? Jak można 
do użytkowania wspomnianego typu karty nakłonić klienta? Pytania powyższe 
wydają się obecnie bardzo istotne. Lista potencjalnych zalet – celowo dość subiek-
tywna i wynikająca z haseł pojawiających się w szeroko rozumianych materiałach 
reklamowych przedstawianych przez organizacje promujące karty3 – może prezen-
tować się tak, jak pokazano to poniżej. 

 Oszczędność czasu, która wynika z braku konieczności autoryzowania 
płatności poprzez podawanie numeru PIN karty (pod pewnymi warunka-
mi). 

 Wygoda (i oczywiście także oszczędność czasu), która wynika z braku ko-
nieczności wkładania karty do terminalu (także pod pewnymi warunkami). 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, co wynika z braku konieczności 
podawania karty sprzedawcy (a tym samym teoretyczne uniemożliwienie 
nieuczciwego wykorzystania informacji zawartych na karcie). 

 Możliwość integracji w jednym rozwiązaniu kilku funkcjonalności (np. 
karta płatnicza i karta miejska). 

 Bycie „modnym”, bycie na bieżąco z nowościami. 
 
 
2.  Potencjalne obawy związane z posiadaniem kart płatniczych umożliwiają-

cych dokonywanie płatności zbliżeniowych 
 
 Skoro istnieją tak atrakcyjne zalety związane z korzystaniem z kart zbliżenio-
wych, to czy są – a jeśli tak, to jakie – wady lub sytuacje problemowe związane  
z analizowanym tematem? Lista zamieszczona poniżej przedstawia potencjalne 
sytuacje problemowe wraz z próbą ich typowej kontrargumentacji z punktu widze-
nia aspektów technicznych czy regulacji organizacyjno-prawnych. 

 Luki w bezpieczeństwie umożliwiające dokonanie kradzieży środków pie-
niężnych związanych z kartą. Brak konieczności podawania numeru PIN 
może teoretycznie spowodować, że w wyniku przystawienia do karty od-

                                                 
3  Oczywiście pisząc o głównych organizacjach, bierze się pod uwagę dwie: VISA i Ma-

sterCard. Niemniej ze względu, że to banki emitują karty z funkcjonalnością płatności zbliżenio-
wej, warto zwrócić uwagę na fakt, że na koniec III kwartału 2011 r. tylko 5 banków (PKO BP, 
Bank Pekao, ING Bank Śląski, BZ WBK i Citi Handlowy) było odpowiedzialnych za wydanie 
klientom aż 86% kart analizowanego typu (co jednak zapewne będzie ulegać dynamicznym 
zmianom) – zob.: M. Sadrak, Karty zbliżeniowe w co czwartym portfelu, Open Finance, 
25.10.2011, www.forbs.pl 
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powiedniego terminalu będzie możliwe pobranie pewnej ilości pieniędzy 
zupełnie bez wiedzy właściciela karty (ewentualnie w momencie kradzieży 
złodziej może pobrać z karty praktycznie wszystkie dostępne środki pie-
niężne, zanim właściciel zauważy utratę karty). Zagrożenie to, choć teore-
tycznie możliwe, nie powinno być dla klienta dotkliwe (jeśli w ogóle wy-
stąpi), a to z kilku powodów. Po pierwsze, istnieją górne limity transakcji, 
do których można dokonywać płatności bez podawania numeru PIN. Po 
drugie, istniej możliwość ustalenia ilości następujących po sobie operacji, 
które można dokonać bez podawania numeru PIN (a więc w obydwu przy-
padkach straty powinny być niewielkie). Po trzecie, odległość między kartą 
a terminalem płatniczym musi być stosunkowo mała – rzędu najwyżej kli-
ku centymetrów. Po czwarte, terminal przed dopuszczeniem do użytku po-
winien być autoryzowany w odpowiedniej organizacji płatniczej, a w związ-
ku z tym istnieje możliwość zidentyfikowania i zablokowania takiego urzą-
dzania. Po piąte, istniejące regulacje prawne zakładają odpowiedzialność 
klienta tylko do pewnej sumy utraconych środków pieniężnych. 

 Wielokrotne pobranie płatności za ten sam towar. Lęk przed opisaną sytu-
acją bazuje na założeniach wymienionych w punkcie powyżej. Zaznaczyć 
jednak należy, że nie mamy tu do czynienia z kradzieżą, ale z błędem  
– właściciel karty może niechcący kilkakrotnie zbliżyć kartę do terminalu 
płatniczego (a tym samym dokonać płatności). Tak postawiony problem 
jest w dużej mierze wyolbrzymiony. Po pierwsze, terminal płatniczy jest 
tak zaprogramowany, aby obsłużyć konkretną płatność (czyli płacimy „za 
towar”, a nie za „zbliżenie” karty). Po drugie, użytkownik jest zazwyczaj 
informowany dźwiękowo o dokonaniu transakcji. Po trzecie, istnieją pro-
cedury pozwalające na odzyskanie pieniędzy, jeżeli płatność została pobra-
na przez pomyłkę. 

 Utrata anonimowości, śledzenie preferencji użytkownika. Niekiedy jako 
potencjalną wadę korzystania z płatności zbliżeniowych uważa się możli-
wość instalowania np. w ościeżnicach specjalnych skanerów mających re-
jestrować wchodzących do pomieszczeń i wychodzących. W ten sposób 
uzyskane informacje miałyby służyć do zbierania preferencji klientów (in-
stalacja w sklepach) czy wręcz do inwigilowania obywateli (jeśli dane takie 
zbierają instytucje państwowe). Trudno polemizować z tak przedstawio-
nymi zarzutami, niemniej wydaje się oczywiste, że tego typu działania prę-
dzej czy później zostałyby wychwycone i doprowadziłyby do kompromita-
cji odpowiedzialnych za to instytucji. Osoby skrajnie nieufne mogą skorzy-
stać z propozycji używania prostych pokrowców na karty, które uniemoż-
liwiają niepożądaną komunikację. 
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3.  Próba weryfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z posiadaniem kart 
płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych  

 
 Przedstawione w punkcie powyżej potencjalne zagrożenia wynikają w dużej 
mierze z rozważań czysto teoretycznych. Powstaje pytanie, do jakiego stopnia te 
potencjalne zagrożenia mogą zniechęcić nowych klientów do korzystania z płatno-
ści zbliżeniowych4. Co więcej, należałoby sprawdzić, w jakim stopniu klienci zdają 
sobie sprawę z możliwości uniknięcia kłopotów (czy mają np. podstawową wiedzę 
techniczną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w płatnościach zbliżeniowych). 
W końcu interesujące wydaje się sprawdzenie, jakie jest ogólne nastawienie klien-
tów – przynajmniej z punktu widzenia klienta w Polsce – do tych nowoczesnych 
metod dokonywania płatności. 
 
 
4. Badania – założenia, sposób realizacji 
 
 W celu uzyskania odpowiedzi przynajmniej na część pytań zadanych w punk-
cie powyżej autor zdecydował się przeprowadzić badania ankietowe (ankieta inter-
netowa) na dostępnej mu grupie młodzieży akademickiej. Badania zostały zreali-
zowane na dwóch wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego w grudniu 2011 roku. Gru-
pa studentów została dobrana losowo. Nie wszyscy badani zdecydowali się wypeł-
nić ankietę, w związku z czym ostatecznie otrzymano 160 odpowiedzi. Oczywiście 
tak zrealizowane badania powodują, że uzyskane wyniki nie mogą być bazą do 
wyciągania wniosków ogólnych, stanowią jednak – według autora – ciekawe źródło 
opinii na temat odbioru płatności zbliżeniowych przez grupę osób w wieku około 
19-24 lat, która to grupa stanowi bez wątpienia atrakcyjny wycinek społeczeństwa  
z punktu widzenia działalności banków5. 
 
 
  

                                                 
4  Warto zauważyć, że na podstawie badań przeprowadzonych wśród banków i tak naj-

większy wpływ na upowszechnienie płatności zbliżeniowych ma mieć fakt wydawania kart zbli-
żeniowych wszystkim klientom jako podstawowych kart do ROR (74% udzielonych odpowiedzi), 
a dopiero później znaczenie ma mieć zainteresowanie klientów tą formą płatności (53% udzielo-
nych odpowiedzi) – zob.: Polasik Research, Polski rynek płatności zbliżeniowych – rok 2011, 
Wydawnictwo Transakcyjność – Innowacje, Raport badawczy, Wrzesień 2011, s. 16, 
www.polasik-research.pl  

5  Osoby zaczynające pracę, często stojące przed wyborem odpowiedniego konto osobiste-
go (a tym samym karty płatniczej). Osoby chętne do sprawdzenia produktów innowacyjnych, 
niebojące się nowych możliwości i technicznych aspektów użytkowania produktów bankowych. 
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5. Badania – wyniki 
 
 Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu przedstawione zostaną w tym 
miejscu tylko najbardziej interesujące wyniki uzyskane w badaniach. Na pierwszym 
z wykresów pokazano wszystkie uzyskane odpowiedzi. Na pozostałych wykresach 
przedstawiano generalnie tylko odpowiedzi osób, które zadeklarowały znajomość 
terminu płatności zbliżeniowe.  
 

 
 

Rys. 1.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy wie Pan/Pani, czym jest płatnicza karta zbli-
żeniowa?  

Źródło:  opracowanie własne.  

 

 
 

Rys. 2.  Odpowiedzi na pytanie ankiety –- Czy wie Pan/Pani, w jaki sposób można doko-
nywać płatności kartą zbliżeniową? 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Rys. 3.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy wie Pan/Pani o możliwości płatności kartą 
zbliżeniową bez podawania numeru PIN karty? 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 
 
Rys. 4.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy wie Pan/Pani, że istnieje górna granica kwo-

ty, dla jakiej nie jest wymagane podawanie numeru PIN karty w celu dokonania 
płatności? 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 5.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy wie Pan/Pani, że istnieją możliwości poda-
wania limitów dotyczących liczby dziennych transakcji dokonywanych bez poda-
wania numeru PIN karty? 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy wie Pan/Pani, jaka może być maksymalna 
odległość karty od terminalu płatniczego, aby operacja pobrania pieniędzy nastąpi-
ła (jeśli tak, proszę napisać, ile ona mniej więcej wynosi)? 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 7.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy brak konieczności podawania numeru PIN 
karty w celu autoryzowania przynajmniej niektórych operacji płatniczych wydaje 
się Panu/Pani potencjalnie niebezpieczny? 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 8.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy obawia się Pan/Pani wyłudzenia pieniędzy 
poprzez zbliżenie przez złodzieja odpowiedniego terminala płatniczego do państwa 
karty? 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 9.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy obawia się Pan/Pani możliwości zbierania 
przy pomocy karty zbliżeniowej informacji o Panu/Pani zachowa-
niach/upodobaniach? 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 10.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Czy uważa Pan/Pani, że możliwe byłoby odczy-
tanie danych z karty, zanim trafiłaby w Pana/Pani ręce (np. przez nieuczciwego ku-
riera poczty)? 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 11.  Odpowiedzi na pytanie ankiety – Jeżeli nie ma Pan/Pani jeszcze karty zbliżeniowej, 
to czy chciałby Pan/Pani takową posiadać? 

Źródło:  opracowanie własne.  
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Podsumowanie 
 
 Na podstawie przedstawionego materiału widać, że generalnie deklarowana 
znajomość zagadnienia przez respondentów jest dość wysoka (rysunek 1)6. Dodat-
kowo kolejne dwa rysunki (2 i 3) wskazują na duże poczucie pewności ankietowa-
nych co do tego, jak posługiwać się kartami umożliwiającymi dokonywanie płatno-
ści zbliżeniowych. Niestety, bardziej szczegółowe pytania zahaczające o naturę 
techniczną analizowanego rodzaju płatności pokazują, że potencjalne niebezpie-
czeństwa związane z użytkowaniem kart zbliżeniowych często nie będą mogły być 
odrzucone lub chociażby właściwie ocenione przez użytkownika. O ile jeszcze 
większość respondentów wie, że istnieje pewien limit, do którego można dokonać 
płatności bez podania numeru PIN karty (rysunek 4), o tyle mniej niż połowa udzie-
lających odpowiedzi wiedziała, że istnieje także limit ilości operacji, które bez 
podania numeru PIN można przeprowadzić (rysunek 5). Wyjątkowo niska jest 
świadomość respondentów co do technicznych możliwości odczytania danych  
z karty (jaka może być maksymalna odległość między terminalem a kartą, aby do-
konać transmisji danych – rysunek 6). W związku z powyższym nie dziwi specjal-
nie fakt wykazywania przez 3/4 badanych dużej obawy o zasady autoryzacji  
(a raczej jej braku) transakcji (rysunek 7) oraz wyolbrzymienie obawy związanej  
z możliwością nieuczciwego pobrania pieniędzy z karty (na co wskazała 1/3 re-
spondentów – rysunek 8). Natomiast badani chyba nie do końca są przekonani co 
do utarty własnej prywatności związanej z użytkowaniem kart zbliżeniowych (od-
powiednio rysunek 9 i 10). W celu dokonania krótkiej, podsumowującej oceny 
należy uznać, że płatności zbliżeniowe w Polsce (z punktu widzenia analizowanej 
grupy społecznej) powinny raczej liczyć na akceptację użytkowników. Niemniej 
należy podkreślić, że blisko 1/3 badanych nie chciałaby widzieć we własnym port-
felu karty umożliwiającej dokonywanie płatności zbliżeniowych (rysunek 11) – a to 
powinno być ostrzeżeniem dla instytucji planujących wprowadzanie analizowanego 
rozwiązania. 
 
 
  

                                                 
6  Według badań organizacji VISA Europe na koniec 2011 roku 31% osób korzystających 

w Polsce z usług bankowych słyszało i kojarzy termin płatności zbliżeniowe (co stanowi wzrost o 
około 40% w okresie pół roku) – wynik podany za www.pap.pl  
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SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH  
 
 
 
Ogólne uwarunkowania przewozów materiałów niebezpiecznych 
 
 Stały wzrost natężenia ruchu na szlakach komunikacyjnych, globalizacja obro-
tu towarowego, narastająca urbanizacja kraju i zaostrzenie wymagań dotyczących 
ochrony środowiska – to jedne z głównych czynników wymuszających konieczność 
minimalizowania ryzyka związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych. 
Ważność tych zagadnień została doceniona już szereg lat temu przez społeczność 
międzynarodową, czego wyrazem są wielokrotnie podejmowane próby udoskona-
lenia i unormowania procesów transportu materiałów niebezpiecznych zarówno ze 
strony ONZ, jak i Unii Europejskiej1, 2, 3, 4. 
 Podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym przewozu mate-
riałów niebezpiecznych są tzw. Modelowe Regulacje sygnowane przez ONZ5 (5). 
 Głównym aktem prawnym dotyczącym przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych jest Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 

                                                 
1 Hazardous Materials Cooperative Research Program.Report 4, Emerging Technologies Applica-

ble to Hazardous Materials Transportation Safety and Security, Transportation Research Board. 

Washigton D.C. 2011. 
2 Information Society Technologies Programme, GOOD ROUTE (Dangerous Goods Transporta-

tion Routing, Monitoring and Enforcement), IST-4-027873-STREP 2009. 
3 Moussa M.I., Information Management System for Hazardous Substances Transportation, 

„Australia Journal of Basic and Applied Sciences” 2007, Vol. 1 (3), s. 232–238. 
4Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations Vol. 1, Fourteenth 

revised edition, United Nations, New York–Geneva 2005.  
5 Ibidem. 



Rafał Boniecki, Mirosław Miciak, Józef Rawłuszko 616 

towarów niebezpiecznych (The European Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR), sporządzona w Genewie 30 wrze-
śnia 1957 r., której celem jest zminimalizowanie ryzyka powstania zagrożenia, 
będąca zbiorem przepisów wprowadzających. Umowa zawiera dwa załączniki, A  
i B, zawierające regulacje szczegółowe. Została opracowana i wydana przez Euro-
pejski Komitet Transportu Wewnętrznego i do dzisiaj była już wielokrotnie noweli-
zowana. 
 Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 r.6 Jej zapisy zostały implemento-
wane do prawa polskiego w Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz w aktach wykonawczych do niej7 (6).  
  Artykuł 1. umowy ADR definiuje: „towary niebezpieczne (jako) takie mate-
riały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony lub 
dozwolony pod pewnymi warunkami ustalonymi w załącznikach A i B”. 
 Taka definicja pozwala rozciągnąć stosowanie umowy na wszystkie ładunki  
w transporcie drogowym. Zgoda na ich przewóz uwarunkowana jest spełnieniem 
przepisów zawartych w załącznikach A i B. Nakłada ona na wszystkich uczestni-
ków procesu transportowego, od producenta, przez nadawcę, przewoźnika do od-
biorcy szczegółowe obowiązki. Wszyscy muszą postępować tak, by bezpieczeń-
stwo było zachowane na określonym w przepisach poziomie. 
 Zgodnie z ADR wyróżnia się 13 rodzajów zagrożeń stwarzanych podczas 
transportu przez ładunek. Zagrożenia ta opisywane są przez „klasy towarów nie-
bezpiecznych: 

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe, 
Klasa 2 Gazy, przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem, 
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne, 
Klasa 4.1  Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wy-

buchowe stałe odczulone, 
Klasa 4.2 Materiały samozapalne, 
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
Klasa 5.1  Materiały utleniające, 
Klasa 5.2  Nadtlenki organiczne, 
Klasa 6.1  Materiały trujące, 
Klasa 6.2  Materiały zakaźne, 
Klasa 7  Materiały promieniotwórcze, 
Klasa 8  Materiały i przedmioty różne, 
Klasa 9  Rożne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

                                                 
6  Oświadczenie rządowe z dnia 8.10.1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), DzU z 1975 r., nr 35, poz. 190.  

7  Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
DzU z 2002 r., nr 199, poz. 1671, ze zm.  
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 W przypadku pojazdów przewożących towary niebezpieczne dużego ryzyka 
powinny być zastosowane urządzenia, układy lub działania skutecznie zapobiegają-
ce kradzieży tych pojazdów i ich ładunku. Zastosowanie tych środków nie powinno 
utrudniać prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 
 W razie potrzeby, gdy odpowiednie urządzenia zostały już zainstalowane, do 
monitorowania towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinny być użyte syste-
my telemetryczne lub inne metody lub urządzenia służące do śledzenia przemiesz-
czania tych towarów8. Ponadto w przypadku pozostałych odpadów niebezpiecz-
nych, na podstawie artykułu 23 ust. 3 ustawy z dnia 28.10.2002r. o przewozie dro-
gowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) zarządza 
się sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu dro-
gowego towarów niebezpiecznych. 
 Artykuły: 6, 20 i 29 ustawy uszczegółowiają wykaz organizacji upoważnio-
nych i zobligowanych do czynności administracyjnych, nadzoru i kontroli przewo-
zu ładunków niebezpiecznych. Są to między innymi: Państwowa Agencja Atomi-
styki, Transportowy Dozór Techniczny, Państwowa Straż Pożarna, Policja, PIP, 
wojewodowie i właściwe agendy im podległe. 
 Dotychczasowe relacje przedsiębiorstw zajmujących się transportem ładun-
ków niebezpiecznych z wyżej wymienionymi organizacjami polegają na pisemnym 
informowaniu, okresowym raportowaniu i sprawozdawczości z realizowanych pro-
cesów przewozu. Łatwo zauważyć, że taki sposób monitorowania przewozu prak-
tycznie nie zapewnia zadowalającego poziomu informowania służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo publiczne i ochronę środowiska naturalnego, jak również 
nie zaspokaja potrzeb kierownictwa przedsiębiorstw transportowych, gdyż nie ge-
neruje kompletnej informacji online, którą można by efektywnie wykorzystać do 
optymalizacji bieżącej działalności wymienionych jednostek, np. powiązanie tej 
informacji z systemami ERP obsługującymi te przedsiębiorstwa. 
 W Zakładzie Inżynierii Oprogramowania (przekształcony z Zakładu Inżynierii 
Poczty) UTP uwzględniono w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych 
zgłaszane potrzeby przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego zajmu-
jących się przewozem i przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych i przystąpiono 
do wypracowania rozwiązania kompleksowej informatyzacji procesu przetwarzania 
i przewozu tych materiałów wraz z powiązaniem otrzymanych rozwiązań ze stoso-
wanymi dotychczas systemami ERP. 
 
 
  

                                                 
8  Podrozdział 1.10.3.3 umowy ADR. 
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1.  System informatyczny wpierający przedsiębiorstwa transportujące i prze-
twarzające odpady niebezpieczne 

 
 Rzetelne zastosowanie się do wymogów ustawy obciąża niemałymi kosztami 
przewoźnika wynikającymi z konieczności monitorowania procesu przewozu tych 
ładunków. 
 Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych umożliwia stworzenie 
systemu informatycznego wspierającego przedsiębiorstwa przetwarzające odpady  
i przewożące ładunki niebezpieczne zgodnie z wymogami umowy ADR. Obecnie 
szanse na rynku mają firmy, które stosują innowacyjne rozwiązania i są w stanie 
szybko wprowadzić nowe technologie oraz efektywnie wykorzystać zasoby własne 
w działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 627). 
 System wspierający działalność gospodarczą ww. przedsiębiorstw musi 
uwzględniać wymagania szeregu ustaw i rozporządzeń.  
 System ten powinien posiadać pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego 
zarządzania przedsiębiorstwem – od obsługi działu handlowego, magazynu, zleceń 
transportowych, przez operacje księgowe i finansowe (deklaracje skarbowe i ZUS, 
rozrachunki, księgi rachunkowe), po prowadzenie działu kadr i naliczanie wyna-
grodzeń dla pracowników z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy oraz zapewnie-
nie pełnej sprawozdawczości wynikającej z ustawy o ochronie środowiska i umowy 
ADR. Sytuacja ta wymusza na przedsiębiorcy konieczność integracji rożnych sys-
temów informatycznych w jeden system ERP, co zdecydowanie podnosi koszty 
takiego systemu.  
 Szybki rozwój obiektowo zorientowanych technik programowania umożliwia 
opracowanie systemu obsługi firmy przewożącej i przetwarzającej odpady niebez-
pieczne z wykorzystaniem narzędzi open-source, co w istotny sposób może wpły-
nąć na obniżenie kosztów opracowania systemu. Zastosowanie technologii Java 
uniezależnia aplikację od różnorodnych systemów operacyjnych stosowanych  
w infrastrukturze teleinformatycznej. 
 Ze względu na kompromis między ogromem wymagań stawianych takiemu 
systemowi a ograniczeniami formalnymi niniejszej publikacji szczegółowo zaj-
miemy się jedynie problematyką obsługi zleceń logistycznych związanych z trans-
portem ładunków niebezpiecznych. 
 Na rysunku 1 przedstawiono schemat infrastruktury przykładowego przedsię-
biorstwa przewożącego ładunki niebezpieczne. 

W celu monitorowania pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne każdy 
z pojazdów powinien posiadać zamontowany system GPS (Global Positioning 
System), który umożliwia dokładne pozycjonowanie pojazdu w terenie. Informacja 
o pozycji pojazdu w określonym czasie przekazywana na bieżąco do programu 
zarządzania flotą umożliwia:  
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 kontrolowanie trasy przejazdu ładunku niebezpiecznego, 
 ustalenie miejsca pobytu oraz punktu tankowań pojazdu, 
 wspomaganie i weryfikację pracy kierowców w terenie, 
 nadzór nad wykonanymi wizytami handlowymi i serwisowymi, 
 analizę obecności u kontrahenta, 
 szczegółowe raporty tras, 
 szczegółowe raporty przebiegów,  
 szczegółowe raporty postojów,  
 ewidencjonowanie momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
 ewidencjonowanie przekraczania prędkości oraz zadanych parametrów 

jazdy.  
 

 
 

Rys. 1.  Schemat infrastruktury teleinformatycznej typowego przedsiębiorstwa przetwarza-
jącego i przewożącego odpady  

Źródło:  R. Boniecki, The use of Java 2 Enterprise Edition technology in the development of 
the Enterprise Resource Planning and the Custom-Relationship Management,  
w: Development of methods and technologies of informatics for process modeling 
and management, Polish Academy of Sciences 2006, s. 33–42. 
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 Docelowo, zwłaszcza przy przewozie najbardziej niebezpiecznych ładunków, 
wskazane by było zainstalowanie na takich pojazdach modułu kontrolno-
pomiarowego (lub zestawu takich modułów), służącego do ciągłego pomiaru i kon-
troli wartości podstawowych parametrów fizycznych (np. masa, temperatura, ci-
śnienie itp.) przewożonego ładunku oraz transmisji tych danych w czasie rzeczywi-
stym. 
 Na rysunku 2 przedstawiono najważniejsze podmioty biorące udział w prze-
wozie odpadów niebezpiecznych wspieranych przez nowoczesny system teleinfor-
matyczny. 
 Raporty generowane przez typowe programy do zarządzania flotą poprawiają 
pracę dyspozytora taboru samochodowego.  
 W celu pogłębienia efektów ekonomicznych związanych ze stosowanym sys-
temu GPS należy go zintegrować z systemem logistycznym zarządzającym pojaz-
dami i systemem ERP. Integracja tych systemów zapewnia: 

 umożliwienie kontroli położenia odpadu niebezpiecznego przydzielonego 
do danego zlecenia logistycznego, 

 umożliwienie dynamicznej zmiany w zależności od napływających zleceń 
logistycznych, 

 planowanie i wybór trasy przewozu pod kątem minimalizacji ryzyka zwią-
zanego z przewozem materiałów niebezpiecznych dla bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony środowiska naturalnego, 

 generowanie informacji online dla służb przeciwdziałających terroryzmo-
wi, 

 zgodnie z potrzebami informowanie ww. służb odpowiedzialnych za nad-
zór nad procesami przewozów i ich kontrolę, 

 umożliwienie analizy ekonomicznej przejazdów i optymalizację kosztów. 
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Rys. 2.  Diagram kontekstowy podmiotów będących w interakcji w procesie przewozu 
ładunków niebezpiecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przedstawiona powyżej koncepcja zinformatyzowania procesu monitoringu 
została wdrożona w przedsiębiorstwie przetwarzającym i przewożącym materiały 
niebezpieczne. 
 Modułowy schemat (diagram) architektury systemu został przedstawiony na 
rysunku 3. 
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Rys. 3.  Diagram komponentów modelu systemu informatycznego obsługującego przedsię-
biorstwo transportowe 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W praktycznej realizacji zastosowano paradygmaty programowania obiekto-
wego w technologii Java umożliwiające tworzenie niezależnych modeli obiekto-
wych. W ten sposób zrealizowano integrację różnorodnych podsystemów telein-
formatycznych dotychczas stosowanych w tym przedsiębiorstwie. Dodatkową zale-
tą tej metody informatyzacji jest możliwość łatwego administrowania wdrożonym 
systemem ERP i dalszego jego rozwoju. 
 Na obecnym etapie rozwoju ten system nie zapewnia bieżącego informowania 
służb zewnętrznych odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przewozu ładun-
ków niebezpiecznych i ich kontrolowanie. 
 Kolejny planowany etap prac nad rozwojem tego systemu uwzględnia: 

 konieczność standaryzacji protokołów wymiany informacji ze wspomnia-
nymi służbami, 

 konieczność pomiarów i kontroli parametrów fizycznych przewożonych 
ładunków. 
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Podsumowanie 
 
 W referacie omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym zarówno od strony 
prawnej, organizacyjnej, jak i technicznej. Zwrócono uwagę na fakt, że współcze-
sne technologie teleinformatyczne umożliwiają zmniejszenie w sposób istotny ry-
zyka wypadków związanych z tymi procesami, jak również zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska. Zaproponowano teleinformatyczny 
system monitorowania procesu przewozu, sprzężony online z systemem ERP 
przedsiębiorstwa transportowego, rozwijany w UTP w Bydgoszczy i sukcesywnie 
wdrażany w jednym z przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego. 
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MONITORING SYSTEM FOR DANGEROUS MATERIALS 
TRANSPORTATION 

 
 

Summary 
 
 
 The legal, organizational and technical problems of enforcement and improving of 
safety of the dangerous material transport by roads were discussed in this paper. It was 
announced that modern teleinformatic technologies create possibility of diminishing the 
risks of accidents related to these processes and enlarging the safety level for people and 
environment. The teleinformatic monitoring system for dangerous materials transporta-
tion, connected online to the ERP system of the transport company was proposed.  
 

Translated by Józef Rawłuszko 
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WYKORZYSTANIE HURTOWNI DANYCH W SYSTEMACH CONTROLLINGU  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROZPROSZONYCH TERYTORIALNIE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojawienie się sieci komputerowych i Internetu oraz rozwój telekomunikacji  
i technologii informatycznych spowodowały, że realne stało się bieżące zarządzanie 
przedsiębiorstwem, również tym, które posiada wiele oddziałów rozproszonych 
terytorialnie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w funkcjonowaniu zbiorów 
danych przedsiębiorstwa hurtowni danych, które w znaczny sposób przyczynią się 
do sprawnego wykorzystania informacji pochodzących z tych hurtowni przez działy 
controllingu. Rosnąca stale konkurencja wraz z obejmującym całą Europę kryzy-
sem gospodarczym powodują systematyczne obniżanie zysków przedsiębiorstw lub 
trudności w jego utrzymaniu na dotychczasowym poziomie. Nie bez znaczenia jest 
więc rola działów controllingu, które muszą dostarczać kadrze zarządzającej takich 
informacji, by mogła podejmować trafne decyzje na podstawie właściwych infor-
macji dostarczonych w odpowiednim momencie1. Bieżące informacje uzyskiwane  
z przedsiębiorstw rozproszonych i gromadzone w hurtowniach danych mogą  
w znaczny sposób poprawić jakość informacji dostarczanych przez działy control-
lingu i przyczynić się do trafniejszych decyzji podejmowanych przez kadrę zarzą-
dzającą przedsiębiorstw. 
 
  

                                                 
1  S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębior-

stwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 10. 
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1. Zadania controllingu w przedsiębiorstwie 
 
 Konieczność szybkiego reagowania na zachodzące zmiany w otoczeniu orga-
nizacji wymusza spłaszczenie struktury zarządzania i przejęcie z zarządzania scen-
tralizowanego na zdecentralizowane, które pozwala na bieżące, szybkie i skuteczne 
reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia o charakterze losowym. Zdecentralizo-
wane struktury cechują następujące elementy2: 

 dążenie do zmniejszenia liczby szczebli hierarchicznych3, 
 delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania, a co za tym idzie  

–możliwość reagowania na problem już w momencie jego zaistnienia przez 
kierowników niższych szczebli zarządzania, 

 wprowadzenie „orientacji na klienta”, umożliwiającej szybką reakcję na je-
go potrzeby, 

 koncentracja na kluczowych umiejętnościach, kompetencjach firmy, 
 dążenie do jak najpełniejszego wykorzystania ludzkiej wiedzy. 

 Zmiana stylu zarządzania wymusza tworzenia systemów controllingu, które 
poprzez kontrolę realizacji nałożonych na kierowników zadań wpływają na polep-
szenie wyników osiąganych przez centra odpowiedzialności, a tym samym powo-
dują realizację celów przedsiębiorstwa wyznaczonych przez kadrę zarządzającą.  
 Jak ważne są informacje generowane przez system controllingu, świadczą 
jego zadania i jego rola w przedsiębiorstwach. Nie jest to tylko system kontrolują-
cy, jak wynikałoby to z typowo polskiego rozumienia tego pojęcia. System control-
lingu zajmuje się także planowaniem, sterowaniem oraz analizą procesów zacho-
dzących w przedsiębiorstwie. Funkcje realizowane w ramach systemu controllingu 
operacyjnego zostały przedstawione na rysunku 14. 
 Funkcjonowanie systemów controllingu ma więc sens, w sytuacji gdy control-
ling w rzeczywisty sposób sprawuje funkcje planowania, sterowania, kontroli oraz 
analizy procesów, a nie tylko jest głównym „producentem” raportów, które nie 
przynoszą kadrze zarządzającej wymiernych korzyści.  
 

                                                 
2  M. Strojny, Organizacja „hipertekstowa” a zarządzanie wiedzą, EiOP 2001, nr 2, s. 11. 
3  T. Petes, Liberation Management, Macmillan, London 1992. 
4  A. Chojnacka-Komorowska, Projektowanie rozwiązań controlling operacyjnego  

w przedsiębiorstwie, w: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w biznesie, red. A. Bytniewski. 
UE, Wrocław 2011, s. 29. 
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Rys. 1. Funkcje realizowane przez system controllingu operacyjnego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
2. Rola sieci komputerowych w przedsiębiorstwach rozproszonych terytorial-
nie 
 
 Szczególną rolę w sprawnym działaniu systemu controllingu w przedsiębior-
stwach rozproszonych z wykorzystaniem hurtowni danych odgrywają właściwie 
skonfigurowane sieci komputerowe, tj. systemy złożone z wielu komputerów eks-
ploatowanych w przedsiębiorstwie, pozwalające m.in. na: 

 sprawną wymianę informacji i dokumentów,  
 zdalny dostęp do danych,  
 dostęp do komputerów o dużej mocy obliczeniowej, 
 zdalne sterowanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, 
 wspólne korzystanie z programów, urządzeń peryferyjnych (drukarek, fak-

sów, skanerów, ploterów itd.), 
 współużytkowanie zasobów (informacyjnych, mocy obliczeniowej proce-

sorów, pamięci) wszystkich komputerów wchodzących w skład sieci.  
 W przypadku przedsiębiorstw rozproszonych terytorialnie wykorzystywanie 
sieci jest niezbędnym elementem sprawnego i bieżącego przesyłania danych będą-
cych podstawą analiz wykonywanych przez dział controllingu, a następnie wyko-
rzystywanych przez kadrę zarządzającą do podejmowania decyzji w oparciu o aktu-
alne informacje. 

FUNKCJE 
CONTROLLINGU 
OPERACYJNEGO

PLANOWANIE
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KONTROLA

ANALIZA 
PROCESÓW
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3. Integracja danych z wykorzystaniem hurtowni danych 
 
 Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga stałego dostępu do wszyst-
kich danych zgromadzonych w systemach informatycznych. W większości przed-
siębiorstw dane przechowywane są w postaci elektronicznej, jednak ich wykorzy-
stanie dla celów controllingowych jest prawie niemożliwe, gdyż znajdują się one  
w różnych systemach informatycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, co  
w znaczny sposób przyczynia się do trudności w ich sprawnym i ekonomicznym 
wykorzystaniu, wynikającym z potrzeby ich integracji, w celu uzyskania niezbęd-
nych informacji dla celów zarządczych. Problem komplikowany jest również przez 
fakt, iż większość funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów może pocho-
dzić od różnych producentów, a przechowane przez nie dane są w różnych bazach 
danych i mają różne formaty5. Funkcjonujące w przedsiębiorstwach systemy opera-
cyjne przechowują tylko dane bieżące, a do analiz niezbędne jest także podejście 
historyczne. Wszystkie te komplikacje powodują, że analiza danych pod kątem 
controllingowym jest prawie niemożliwa albo bardzo pracochłonna. Możliwym do 
zastosowania w takim przypadku rozwiązaniem jest wykorzystanie hurtowni da-
nych, za pomocą których przechowywane są i scalane dane pochodzące z różnych 
źródeł.  
 Dane w hurtowniach danych, które są wydzieloną centralną bazą danych, 
przechowywane są w postaci danych elementarnych, które są kopią danych z po-
szczególnych systemów operacyjnych, oraz w postaci tzw. zmaterializowanych 
agregatów, które są wyliczonymi wartościami w różnych przekrojach. Dane kopio-
wane są z systemów w określonych odstępach czasu, przy czym dane wcześniej 
skopiowane stają się danymi historycznymi, bez ich usuwania z hurtowni6. Hur-
townie danych są więc zbiorem danych wspomagających podejmowanie decyzji, 
który7: 

 jest uporządkowany tematycznie, a dane są przechowywane niezależnie od 
generującej je aplikacji, 

 jest zintegrowany, co oznacza, iż różne aplikacje mogą na różny sposoby 
interpretować dane, które są ujednolicone w hurtowni danych, 

 zawiera wymiar czasowy, czyli dane są aktualne w każdym momencie, ale 
należy pamiętać, że jeżeli zostaną pobrane przez aplikację, to nie będą one 
aktualizowane, 

                                                 
5  W. Inmon, Building the Data Warehouse Fiurth Edition, Willey Edition, Indianapolis 

2005, s. 11–15. 
6  C. Żurak-Owczarek, Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 73. 
7  M. Nycz, B. Smok, Systemy ETL jako narzędzia wspomagające narzędzia biznesowe,  

w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. 
Dyczkowski, AE, Wrocław 2004, s. 256. 
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 jest nieulotny, można ładować dane i z nich korzystać, a nie jak w zwy-
kłych aplikacjach, w których dane można aktualizować i usuwać, przez co 
zmienia się ich pierwotna wartość. 

 
 
4. Znaczenie hurtowni danych dla funkcjonowania systemu controllingu 
 
 Hurtownie danych stanowią istotne wsparcie dla funkcjonujących w przedsię-
biorstwach systemów controllingu. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw 
średnich i dużych, które w znaczny sposób mają rozbudowane systemy controllin-
gu. Hurtownie danych umożliwiają bowiem prezentację danych w bardzo uprosz-
czonych i ujednoliconych strukturach. Równocześnie są one dostosowane do wy-
stępujących w przedsiębiorstwie potrzeb w zakresie raportowania i sporządzania 
analiz8. 
 Dane gromadzone w hurtowniach danych mogą być wykorzystywane przez 
różne systemy stosowane w przedsiębiorstwach. Są to między innymi: 

 SES – systemy ewidencyjno-sprawozdawcze, 
 SIK – systemy informowania kierownictwa, 
 SWD – systemy wspomagania decyzji – interaktywny system komputero-

wy, który pomaga decydentom wykorzystać dane i modele w rozwiązywa-
niu problemów niestrukturalnych9, 

 Data mining – przewidywanie zdarzeń i wyszukiwanie informacji na pod-
stawie słabo skonkretyzowanych kryteriów, 

 OLAP – mechanizm informowania o zdarzeniach i ich przyczynach, po-
zwalający na dokładniejszym analizowaniu wyników raportów, formuło-
wanie zapytań, wyszukiwanie bardziej szczegółowych informacji10. 

 W przypadku przedsiębiorstw rozproszonych dane z poszczególnych zakła-
dów czy oddziałów przedsiębiorstwa za pomocą sieci trafiają do hurtowni danych, 
gdzie następnie zostają przetworzone i zapisane w odpowiedni sposób w hurtowni 
danych. Sytuacja ta została zobrazowana na rysunku 2. 
 

                                                 
8  M. Ebisch-Stanzel, Wdrażanie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarzą-

dzania przedsiębiorstwem, w: Controlling w zarządzaniu firmą. Problemy, projekty, instrumenty, 
doświadczenia, PROFIT, Katowice 1999, s. 161. 

9  A. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji, 
MIKON, Warszawa 2007, s. 15. 

10  A. Simon, S. Shaffer, Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 27. 
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Rys. 2.  Koncepcja funkcjonowania hurtowni danych w przedsiębiorstwach rozproszonych 
terytorialnie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dane dostarczane do analiz controllingowych z hurtowni danych funkcjonują-
cych w przedsiębiorstwie są danymi zagregowanymi, czystymi i bezbłędnymi, co 
jest niezmiernie ważne, gdyż jakość danych zgromadzonych w hurtowniach danych 
decyduje o jakości danych wykorzystywanych przez controlling, a co za tym idzie 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  
 Wykonywane z wykorzystaniem hurtowni danych analizy i symulacje wspo-
magające podejmowanie decyzji biznesowych mogą przynieść następujące korzy-
ści11: 

 konsolidacja danych pochodzących z różnych źródeł, 
 przechowywanie danych historycznych nawet o długim horyzoncie czaso-

wym, 
 poprawa jakości analizowanych danych, 

                                                 
11  B., Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przed-

siębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 
Szczecin 2009, s. 41. 
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 udostępnienie danych wszystkim potrzebującym, 
 zwiększenie wydajności procesu analitycznego przetwarzania danych, 
 odciążenie systemów transakcyjnych od analiz i raportów cząstkowych, 
 zrozumiałe opisanie danych, 
 krótszy czas dostępu i wyszukiwania wybranych danych, 
 ograniczenie powtarzalności (redundancji) danych, co skraca czas przetwa-

rzania zgromadzonych danych księgowych i obniża koszty eksploatacji 
systemu informacyjnego, 

 integracja danych pochodzących z różnych systemów informacyjnych 
przedsiębiorstwa, 

 większa integralność (spójność) oraz aktualność danych – dzięki bezpo-
średniemu i natychmiastowemu przetwarzaniu zgromadzone dane są stale 
uaktualniane i mają zwarty charakter,  

 możliwość szybkiej reorganizacji bazy danych – dobrze zorganizowane ba-
zy pozwalają na łatwiejsze i szybsze ich przekształcanie, czyli dodawanie 
nowych danych, modyfikowanie już wprowadzonych oraz usuwanie zbęd-
nych danych, np. zamiast tworzyć nową kartotekę, wystarczy dodać odpo-
wiednie rekordy do już istniejących kartotek przy zachowaniu pełnej inte-
gralności danych.  

 Podsumowując, można stwierdzić, iż wprowadzenie w przedsiębiorstwach 
rozwiązań opartych na hurtowniach danych może skrócić w znaczny sposób lukę 
informacyjną rozumianą jako różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem na informację  
w ściśle określonym czasie a możliwością uzyskania tej informacji z hurtowni da-
nych w określonym czasie. Jak pisze M. Jarke, hurtownia danych jest zestawem 
narzędzi, której podstawowym celem jest dostarczenie właściwych informacji, wła-
ściwym kosztem, we właściwym czasie i miejscu, by na ich podstawie móc podej-
mować właściwe decyzje12.  
 Oprócz niewątpliwych zalet, zastosowanie systemów opartych na bazach da-
nych niesie ze sobą pewne ryzyko, związane głównie z ochroną i bezpieczeństwem 
danych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując, można stwierdzić, iż odpowiednio zorganizowany system 
controllingu przedsiębiorstwa łączy w integralną całość takie elementy, jak sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie oraz telekomunikację w celu zgromadzenia i prze-

                                                 
12  M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vasiliou, P. Vassiliadis, Hurtownie danych. Podstawy organi-

zacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa 2003, s. 15. 
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tworzenia danych, które będą podstawą decyzji podejmowanych przez kierownic-
two przedsiębiorstwa we współpracy ze służbami controllingowymi13. 
 Głównym celem zastosowania technologii hurtowni danych w systemie in-
formacyjnym controllingu pracującym w środowisku przedsiębiorstw rozproszo-
nych jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej z systemu con-
trollingu przedsiębiorstwa. Do zalet stosowania tej technologii można również zali-
czyć ułatwienie zarządzania danymi oraz ich efektywne wykorzystywanie, a także 
dążenie do standaryzacji rutynowych i powtarzalnych czynności w ramach obsługi 
złożonych struktur danych. 
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ODDZIAŁYWANIE PRZESYŁU DANYCH W INTERNECIE  
NA STRATEGIE RYNKOWE DOSTAWCÓW TREŚCI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podmiotami mającymi istotny wpływ na rozwój branży internetowej są do-
stawcy treści (Content Providers – CP)1. Ich pozycja rynkowa zależna jest od po-
siadanej oferty produktowej, jak też: 

 popytu zgłaszanego na usługi internetowe przez konsumentów końcowych, 
 potencjału sieciowego oferowanego przez operatorów sieciowych zapew-

niających dostęp do Internetu, wśród których podstawową rolę odgrywają 
operatorzy telekomunikacyjni (OT) oraz operatorzy sieci internetowej 
(ISP). 

 Na posiadaną przez CP pozycję rynkową i uzyskiwane przez nich wyniki 
ekonomiczne wpływ wywiera także obowiązujący system przesyłu danych w Inter-
necie oparty na zasadzie „Best Effort”, zapewniający równorzędne traktowanie 
przesyłanych pakietów danych i gwarantujący w ten sposób neutralność sieci. 
 Celem artykułu jest: 

 przedstawienie istoty neutralności sieci i jej wpływu na sytuację rynkową 
CP, 

 przybliżenie argumentów stosowanych przez CP dla zachowania neutralno-
ści sieci, 

                                                 
1  Dużymi i znanymi dostawcami treści są np.: Google, Facebook i AOL; na ich stronach 

internetowych dostępne są liczne i różnorodne materiały stanowiące dzieło różnych autorów. 
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 ukazanie podejmowanych przez CP działań wyprzedzających, które ułatwi-
łyby im przezwyciężenie negatywnych skutków ewentualnego odejścia od 
obecnie obowiązującej zasady neutralności sieci. 

 
 
1. Istota neutralności sieci 
 
 Przesyłanie danych w Internecie odbywa się według zasady „Best Effort”. 
Przy jej obowiązywaniu pakiety danych są wysyłane w kolejności ich napływania. 
Stosowanie reguły „Best Effort” oznacza brak jakiegokolwiek sterowania dystrybu-
cją przesyłanych informacji, w wyniku czego mówi się o neutralności sieci. Przez 
to pojęcie najczęściej rozumie się brak jakiejkolwiek ingerencji w kolejność opra-
cowywania pakietów danych w całej sieci internetowej, niezależnie od ich treści, 
pochodzenia, celu czy rodzaju usługi2. 
 W ten sposób zachowuje się neutralność wobec przesyłanych danych i treści.  
 Ze względu na to, iż pewne ograniczenia w przesyle informacji występują  
w przypadku przeciążenia sieci, czasami stosuje się także regułę „Needs-based 
discrimination”, której wykorzystywanie nieco osłabia neutralność sieci. 
 Stosowanie tej reguły odpowiada regule „Best-effort” dopóty, dopóki nie wy-
stępują problemy z przepływnością w sieci. Jednak w przypadku przeciążenia sieci 
czy routerów faworyzowane zaczynają być pakiety danych z zastosowań, które są 
bardziej czułe na opóźnienia, takie jak np. VoIP3. 
 
 
2. Oddziaływanie neutralności sieci na sytuację rynkową CP 
 
 Istnieje szereg powodów nasilania się dyskusji na temat racjonalności utrzy-
mywania zasady neutralności sieci. Głównymi są: 

 czynniki ekonomiczne, w tym zwłaszcza związane z koniecznością rozbu-
dowywania sieci niezbędnych do obsługi przesyłu rosnącej ilości danych, 

 czynniki techniczne, związane z możliwością śledzenia informacji w sieci  
i nadawania im różnych priorytetów. 

                                                 
2  Zob. np.: J. Peha, The Benefits and Risks of Mandating Network Neutrality, and the 

Quest for a Balanced Policy, 34th Telecommunications Policy Research Conference, Sept. 2006, 
http://web.si.umich.edu/tprc/papers/2006/574/Peha_balanced_net_neutrality_policy.pdf; 
S. Wallsten, S. Hausladen, Net Neutrality, Unbundling, and their Effects on International Invest-
ment in Next-Generation Networks, Review of Network Economics Vol. 8, Iss. 1, 
http://www.rnejournal.com/artman2/uploads/1/wallsten_et_al_RNE_mar09.pdf 

3  Por. R. Dewenter, Netzneutralitaet, Diskussionspapier nr 74, Helmut-Schmidt-
Universitaet 2007, s. 5. 
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 Odnośnie do czynników ekonomicznych należy zaznaczyć, iż obecnie oferty 
dużych CP, takich jak Google, Yahoo!, MSN, eBay czy Amazon, dominują w sieci 
i tworzą dużą część ruchu w Internecie. Rosnące wykorzystywanie Internetu, po-
mimo ciągłej jego rozbudowy, prowadzi do częstszego pojawiania się problemów 
związanych zarówno z pojemnością serwerów, jak i przepływnością. Za główne 
czynniki sprawcze tych problemów można uznać przede wszystkim wprowadzanie 
nowych usług, takich jak: VoIP, IPTV, wideo na żądanie (VOD), gry sieciowe  
(online-gaming) oraz zastosowania B2B4. 
 Usługi te oferowane są głównie przez CP, natomiast koszty tworzenia nowych 
sieci ponoszą głównie firmy telekomunikacyjne. Z tego względu niektórzy operato-
rzy sieci, np. Verizon, Qwest i AT&T, zastanawiają się nad wprowadzeniem dodat-
kowych opłat dla CP za możliwość docierania do klientów końcowych. Swego 
czasu szef AT&T E. Whitcare zarzucił dostawcom treści chęć darmowego dociera-
nia do klientów internetowych i wzbogacania się kosztem firm telekomunikacyj-
nych, co zostało określone terminem „free-riding”5. 
 Kolejnym powodem nasilającej się dyskusji na temat racjonalności dalszego 
utrzymywania neutralności sieci internetowej są czynniki techniczne. Obecnie po-
stęp techniczny pozwala na śledzenie informacji przesyłanych w sieciach i nadawa-
nie im różnych priorytetów. Co najmniej od czasu wprowadzenia przez Cisco  
w 1999 roku technologii Service Control dyskryminacja i priorytetyzacja danych 
jest nie tylko możliwa, ale także często wykorzystywana6. 
 Przedstawione informacje wskazują, że zniesienie neutralności sieci mogłoby 
mieć znaczące ekonomiczne następstwa dla CP. Wiązałyby się one przede wszyst-
kim z prawdopodobieństwem: 

 pogorszenia wyników ekonomicznych CP, 
 wystąpienia zagrożenia dla dalszego stosowania modelu biznesowego opar-

tego na bezpłatnym udostępnianiu części usług, 
 utraty wielu klientów po wprowadzeniu odpłatności za korzystanie z usług 

udostępnianych dotychczas bezpłatnie7. 

                                                 
4  R. Kaumanns, V.A. Siegenheim, Die Telekommunikationsstrategie von Google, w: Me-

dienWirtschaft 2008/2, s. 18–19. 
5  Zob. A. Becker, Die Diskussion um die Netzneutralitaet, w: MedienWirtschaft 2008/2,  

s. 30. W rzeczywistości dostawcy treści internetowych często uiszczają pewne opłaty firmom 
telekomunikacyjnym za korzystanie z ich łączy. Jednak dowodem na to, iż obecne rozwiązania są 
korzystne dla CP, jest fakt, iż te opłaty nie są w żaden sposób powiązane z ilością przesyłanych 
przez te firmy danych. Przykładowo, udział usług Google – w rynku przesyłu danych w USA  
– wynosi 16,5%, natomiast udział tej firmy w ponoszonych kosztach przesyłu stanowi zaledwie 
0,8% kosztów wszystkich firm (zob. N. Worms, Googles Kommunikationsstrategie vor dem 
Hintergrund der Diskussion um die Netzneutralitaet, Seminararbeit an der Hochschule der Medi-
en 2008, s. 8). 

6  R. Kaumanns, V.A. Siegenheim, op. cit., s. 20; N. Worms, op. cit., s. 5. 
7  W Polsce np. wydaje się, że przymus płacenia abonamentu telefonicznego lub porówny-

walnej z nim opłaty za tzw. utrzymanie łącza jest często poważną barierą dla osób, które chciałby 
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 W związku z powyższym należy spodziewać się, iż CP będą starali się prze-
ciwdziałać tym ewentualnym negatywnym z ich punktu widzenia następstwom. 
Znalezienie ekonomicznych uzasadnień dla ustawowego zapisania neutralności 
sieci internetowej wydaje się trudne. Z tego względu główne działania zwolenni-
ków zachowania neutralności tej sieci mogą być ukierunkowane na akcentowanie 
konieczności: 

 wspierania rozwoju nowych technologii informacyjnych, 
 ich szybkiego rozpowszechniania, 
 znoszenia ograniczeń w swobodnym przepływie informacji. 

 
 
3. Reakcje CP na możliwość odejścia od neutralności sieci 
 
 Konsekwencje odejścia od neutralności sieci dla dostawców treści mogłyby 
przejawić się zwłaszcza negatywnym oddziaływaniem na: 

 ich dotychczasową strukturę kosztów, 
 sposób postrzegania ich przez klientów. 

 Odejście od neutralności sieci wiązałoby się bowiem z koniecznością wdroże-
nia przez CP nowych modeli biznesowych uwzględniających stosowanie odpłatne-
go jakościowego różnicowania usług oferowanych w Internecie. Teoretycznie naj-
bardziej prawdopodobne byłoby stosowanie następujących modeli8: 

 pośrednie finansowanie przez CP podwyższonych opłat za możliwość 
sprawniejszego i szybszego przesyłu wybranych treści, 

 bezpośrednie finansowanie przez użytkowników końcowych dodatkowej 
opłaty za zapewnienie przesyłu o podwyższonych parametrach jakościo-
wych (narzut do opłaty podstawowej za dostęp do sieci), 

 finansowanie usług przesyłowych o podwyższonej jakości przez CP z czę-
ści uzyskiwanych przez niego przychodów z reklam. 

 Ogólnie można jednak stwierdzić, że z punktu widzenia CP każdy z wymie-
nionych modeli jest mniej korzystny od rozwiązania obecnie obowiązującego. No-
we rozwiązania nie spotkają się również z aprobatą wielu klientów końcowych, 

                                                                                                                        

mieć kablowy dostęp do Internetu. Z badań Netii wynika, że z tej przyczyny z dostępu do sieci 
rezygnuje 30-50% potencjalnych klientów. Z tego też względu w maju 2009 roku Netia zaofero-
wała łącze 2 Mb/s w cenie 49 zł i była to pierwsza oferta, do której nie trzeba było dopłacać za 
łącze (w TP taka dopłata do usługi Neostrada w przypadku klientów, którzy nie mają telefonu, 
wynosi 36,60 zł). Niektórzy analitycy rynku telekomunikacyjnego w IDC Polska sądzą, że rezy-
gnacja z opłaty za utrzymanie łącza to pomysł, który na dłuższą metę bardzo się Netii opłaci. Zob. 
Internet bez telefonu w pakiecie, „Gazeta Wyborcza” z 28.07.09 r. 

8  Por. W. Brenner, R. Zarnekow, J. Kruse, Qualitaet im Internet – Technische und wirt-
schaftliche Entwicklungsperspektiven, St. Gallen 2007, za: R. Kaumanns, V. A. Siegenheim, op. 
cit., s. 22. 



Maciej Czaplewski 638 

gdyż będą prowadziły do bezpośredniego bądź pośredniego przerzucenia na nich 
kosztów poprawy jakości przesyłu usług internetowych. 
 W tej sytuacji Content Providers są żywotnie zainteresowani aktywnym 
uczestnictwem w dyskusji na temat neutralności sieci, jak też podejmują działania 
wyprzedzające, które pozwolą osłabić negatywne dla nich konsekwencje w przy-
padku ewentualnego odejścia od neutralności sieci. Na szczególną uwagę w tym 
zakresie zasługują działania Google’a, koncentrujące się na racjonalizowaniu ob-
szaru: 

 infrastruktury, 
 urządzeń końcowych, 
 usług. 

 Odnośnie do obszaru infrastruktury należy przede wszystkim wspomnieć  
o tym, iż Google wykupuje na rynku wolne przepustowości światłowodów, tzw. 
Dark Fiber (które zostały położone głównie w czasach boomu internetowego i nie 
są do dzisiaj używane). Tłem dla tej inicjatywy jest chęć połączenia poszczegól-
nych centrów obliczeniowych Google’a i usprawnienie między nimi przesyłu da-
nych. Jednocześnie Google może stać się bardziej niezależny od koncernów tele-
komunikacyjnych i dzięki temu działać w łatwiejszy i bardziej elastyczny sposób. 
Postępowanie to prowadzi z jednej strony do optymalizacji kosztów, a z drugiej  
– do ograniczania ryzyka9.  
 Google pracuje także nad alternatywną infrastrukturą do przesyłu danych 
pomiędzy firmą a użytkownikami końcowymi. W tym zakresie firma w połowie 
2005 roku wraz z Goldman Sachs zainwestowała ponad 100 mln dol. w przedsię-
biorstwo Current Communication, które zajmuje się głównie oferowaniem szeroko-
pasmowego dostępu do Internetu za pomocą linii energetycznych.  
 Niewątpliwie wykorzystywanie linii energetycznych jest alternatywą dla kla-
sycznych sieci komunikacyjnych. Dzięki tym działaniom Google w przypadku 
niekorzystnego klimatu w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi mógłby 
bardziej związać się z mocnymi finansowo koncernami energetycznymi przeciw 
telekomunikacyjnym operatorom sieci10.  
 Google istotne znaczenie przypisuje też alternatywnym sieciom przesyłowym, 
takim jak WLAN (Wireless Local Area Network) czy WiMAX (Worldwide Intero-
perability for Microwave Access)11, angażując się m.in. w jednego z najbardziej 
skutecznych oferentów tego typu sieci, jakim jest firma FON Technology.  

                                                 
9  Od września 2007 r. Google uczestniczy w inwestycji kładzenia kabli na dnie Pacyfiku. 

Projekt ten ma nazwę „Unity”, a głównym celem jest zwiększenie przepustowości pomiędzy USA 
i Azją, CommsDay.com 

10  Zob. R. Kaumanns, V. A. Siegenheim, op. cit., s. 23. 
11  Termin WLAN oznacza sieć lokalną, w której połączenia między poszczególnymi urzą-

dzeniami sieciowymi są zrealizowane bez użycia przewodów. Natomiast WiMAX oznacza tech-
nologię radiowej transmisji danych. Por. http://en.wikipedia.org  
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 W ostatnich latach Google włożył wiele wysiłku, aby silnie zaakcentować 
swoją obecność w obszarze mobilnego Internetu. W ten sposób firma weszła  
w obszar, po którym firmy telekomunikacyjne obiecują sobie wiele w przyszłości.  
 Google pracuje też intensywnie nad rozwojem oprogramowania wykorzysty-
wanego w mobilnych urządzeniach końcowych. 
 Podstawowe inwestycje Google’a podjęte w latach 2005–2008 w celu umoc-
nienia swej pozycji w obszarze telekomunikacji przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Główne kierunki inwestowania oraz podstawowi partnerzy firmy Google  
w obszarze jej zaangażowania telekomunikacyjnego 

 
Główne kierunki 

inwestowania 
 
Rok 

Infrastruktura 
sieciowa 

Oprogramowanie wykorzy-
stywane w mobilnych urzą-

dzeniach końcowych  
(Embedded Software) 

Mobilny  
Internet 

2005 Current Communi-
cation 

Android Software 
Skia 

Reqwireless 

Gtalkr 

2006 FON Technology 
Meraki Networks 

 Endoxon 

2007 Ubiquisys 
Projekt „Unity” 

 Marrakech 
Panoramio 

Grand Central 
ImageAmerica 

Jaiku 
2008 Clearwire   

 
Źródło:  R. Kaumanns, V.A. Siegenheim, op. cit., s. 24. 
 
 Podejmowane przez Google’a działania mające na celu stworzenie własnej 
sieci stacjonarnej i mobilnej oraz znalezienie alternatywnych dostawców sieci zmie-
rzają do zapewnienia sobie możliwie niezawodnego i korzystnego świadczenia  
w przyszłości dotychczasowej oferty szerokopasmowej (zwłaszcza w warunkach 
zniesienia neutralności sieci). Google działania te wzmacnia poprzez tworzenie 
nowych systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych, które uwzględniają za-
równo specyfikę, jak i wymogi usług mobilnych. Te działania są dodatkowo uzu-
pełniane rozwijaniem nowych platform usługowych i forsowaniem własnej bez-
płatnej usługi komunikacyjnej (Google Talk), która pozwala świadczyć nie tylko 
usługi klasycznej telefonii i komunikatora, ale także wideotelefonię12.  
 
 

                                                 
12  R. Kaumanns, V. A. Siegenheim, op. cit., s. 25. 
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Podsumowanie 
 
 Od dawna prowadzona dyskusja na temat zasadności utrzymywania neutral-
ności sieci i niepewność co do sposobu rozwiązania tej kwestii wpływa na poszu-
kiwanie nowych strategii rynkowych przez głównych reprezentantów dwóch obo-
zów sporu, tj. dostawców treści z jednej strony i dostawców usług sieciowych ze 
strony drugiej. 
 Dostawcy treści poszukują sposobów choćby częściowego ograniczenia swej 
zależności od operatorów sieciowych. Istotne możliwości w tym zakresie mają 
zwłaszcza duzi Content Providers, którzy w największym stopniu korzystają z po-
tencjału sieciowego, a zarazem dysponują znaczącymi zasobami finansowymi.  
Z tego względu zmianę strategii rynkowych CP najprościej dostrzec, obserwując 
poczynania dużych dostawców treści, których przykładem jest Google. 
 Przyjęta przez Google’a strategia rynkowa wyraźnie wskazuje, że jednym z jej 
celów jest wzmocnienie obecności tej firmy na rynku telekomunikacyjnym, służące 
choćby częściowemu zmniejszeniu jej zależności od potencjału operatorów siecio-
wych. Taki kierunek postępowania CP jest w pełni logiczny, gdyż ułatwi im dzia-
łalność rynkową w przypadku zniesienia neutralności sieci. 
 Nowy kierunek strategii dużych Content Providers, których szczególnie dobit-
nym przykładem jest strategia Google’a, służąc zabezpieczeniu interesów CP, two-
rzy równocześnie zagrożenie dla operatorów sieciowych, wśród których podstawo-
wą rolę odgrywają operatorzy telekomunikacyjni. Operatorzy ci uwzględniając ten 
stan rzeczy oraz dążąc do poprawy swej pozycji rynkowej, starają się poszerzać 
asortyment własnych usług, oferując obok usług przesyłowych coraz szerszą paletę 
usług contentowych13.  
 Rozbudowywanie przez operatorów telekomunikacyjnych oferty usług con-
tentowych i przełożenie tego na poprawę wyników ekonomicznych wymaga jednak 
posiadania kompetencji, którymi operatorzy telekomunikacyjni dotychczas nie 
dysponują. Nie należy też oczekiwać, że CP przeniosą swoje podstawowe zaintere-
sowania na budowę sieci służących do przesyłu treści. W tej sytuacji operatorzy 
sieci i CP będą szukali rozwiązań zapewniających współpracę satysfakcjonującą 
obie grupy podmiotów. Poszukiwanie takich rozwiązań wymusi rynek, w tym 
zwłaszcza rosnące wymagania klientów. 
 
 
  

                                                 
13  Przykładem tego jest oferowanie dostępu do utworów muzycznych w postaci cyfrowej 

(tzw. płytoteka) i filmów (np. w formie VoD). 
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DATA TRANSMISSION SYSTEM ON THE INTERNET AND ITS IMPACT  
ON CONTENT PROVIDERS MARKET STRATEGIES 

 
 

Summary 
 
 The article focuses on data transmission system on the Internet and its impact on 
the strategies pursued by Content Providers (CP).  
 At first the essence of net neutrality and its impact on the CP market was present-
ed. Subsequently the arguments used by CP to preserve the net neutrality were de-
scribed. At the end the CP preventative action that should help them to overcome the 
eventual, negative effects of a possible disappearance from the current network neutrali-
ty principle were shown. 
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UWARUNKOWANIA DECYZJI O REALIZACJI KONTRAKTU  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWY MASZYN 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój gospodarki światowej stawia przedsiębiorstwom wyma-
gania w zakresie coraz lepszego dostosowania do uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych ich funkcjonowania. Można by w skrócie stwierdzić, że kluczem do 
sukcesu w wielu branżach są właściwe decyzje dotyczące podejmowania bądź nie-
podejmowania określonych działań zarówno operacyjnych, jak i strategicznych.  
W przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie tych, które realizują kontrakty 
na zamówienie dla wąskiej grupy odbiorców, decyzje o podpisaniu określonych kon-
traktów wiążą zasoby przedsiębiorstwa na wiele miesięcy. Błędne decyzje w tym 
zakresie nie pozwalają w pełni wykorzystać istniejącego potencjału przedsiębiorstwa, 
a często prowadzą do jego ograniczenia ze względu na poniesione straty. 
 W niniejszym artykule wskazano na czynniki i uwarunkowania determinujące 
decyzję o podpisaniu umowy o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie przemysłu 
budowy maszyn. Zaproponowano również procedurę analizy zasadności realizacji 
kontraktu, która powinna zostać przeprowadzona w celu uzyskania informacji nie-
zbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu realizacji 
kontraktu. Przedstawione wyniki stanowią fragment badań podejmowanych w celu 
określenia zakresu funkcjonalnego systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn w ramach pro-
jektu badawczego rozwojowego realizowanego w Instytucie Zarządzania i Admini-
stracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 
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1.  Czynniki warunkujące decyzję o podpisaniu kontraktu w przedsiębior-
stwach przemysłu budowy maszyn 

 
 W ramach badań realizowanych w ramach projektu badawczego rozwojowego 
przeprowadzono dwuetapowe badania kwestionariuszowe w okresie kwiecień–
lipiec 2011 roku w kilkunastu średniej wielkości przedsiębiorstwach przemysłu 
budowy maszyn zlokalizowanych w województwie śląskim. Badania te zostały 
przeprowadzone w formie wywiadu bezpośredniego. 
 Pierwszy etap badań obejmował zagadnienia dotyczące systemu zarządzania 
w analizowanych przedsiębiorstwach, głównie stosowanych metod i narzędzi za-
rządzania oraz zakresu wsparcia informatycznego1. Drugi etap badań obejmował 
zagadnienia dotyczące procesów zarządzania wiedzą, głównie stosowanych metod  
i narzędzi zarządzania wiedzą, zakresu funkcjonalnego stosowanych i planowanych 
rozwiązań IT2.  
 Przeprowadzone badania kwestionariuszowe pozwalają na sformułowanie 
następujących uwag dotyczących funkcjonowania analizowanych przedsiębiorstw 
przemysłu budowy maszyn: 

 realizowane procesy produkcyjne mają charakter obróbczo-montażowy  
o dużej złożoności, wymagający zaawansowanej technologii oraz zaplecza 
technicznego; 

 znaczący udział produkcji jednostkowej wymaga dla realizacji kontraktów 
stabilnego zaplecza technologicznego i konstrukcyjnego, głównie wysoko 
wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej oraz infrastruktury in-
formatycznej; 

 w związku z zawirowaniami w gospodarce światowej przedsiębiorstwa 
charakteryzują się trudną sytuacją ekonomiczno-finansową, ograniczającą 
możliwości realizacji kontraktów na większą skalę;  

 efektywność funkcjonowania badanych przedsiębiorstw jest uzależniona od 
odpowiedniej wiedzy na temat dostawców i kooperantów; 

 ze względu na dużą niepewność oraz zmienność wykorzystania zdolności 
produkcyjnych istnieje konieczność utrzymywania nadwyżek w infrastruk-
turze technicznej (maszyny, urządzenia) przy równoczesnym zbilansowa-
niu potrzeb kadrowych w relacji do realizowanego portfela kontraktów; 

 opłacalność działalności opartej na realizacji kontraktów jako zamówień 
jednostkowych jest uzależniona od wielu czynników o małej stabilności, 

                                                 
1  A. Gumiński, W. Zoleński, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warun-
kach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011. 

2  A. Gumiński, W. Zoleński, Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach 
przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych. Koncepcje, metody i narzędzia 
współczesnego zarządzania, red. J.Pyka, Katowice 2011. 
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dlatego ważne jest wnikliwe oszacowanie trendów rynkowych wpływają-
cych na parametry ekonomiczno-finansowe portfela kontraktów; 

 zawieranie i realizacja korzystnych kontraktów wymagają wnikliwej anali-
zy wielu parametrów uzależnionych od uwarunkowań makroekonomicz-
nych i mikroekonomicznych.  

 Każde przedsiębiorstwo produkcyjne ma ściśle określony profil produkcji, 
który jest nierozerwalnie związany z posiadaną infrastrukturą techniczną, potencja-
łem technologicznym oraz zasobami ludzkimi. Można powiedzieć, że dla realizacji 
pewnych kontraktów posiadane zasoby przedsiębiorstwa nie są w pełni wystarcza-
jące. Konieczność doinwestowania parku maszynowego może wiązać się ze zbyt 
dużymi nakładami finansowymi w stosunku do potencjalnych korzyści z realizowa-
nego kontraktu.  
 Podpisanie umowy o realizację nowego kontaktu wymaga ustalenia możliwo-
ści realizacyjnej w oparciu o zasoby przedsiębiorstwa, ale również wnikliwej anali-
zy wpływu nowego kontraktu na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zdarzają 
się sytuacje, w których zbyt duże obciążenie zasobów może prowadzić do opóźnie-
nia bądź innych problemów w realizacji jednego lub więcej kontraktów, co w kon-
sekwencji może spowodować niedotrzymanie warunków umowy, a tym samym 
wysokie kary finansowe. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykła-
dów, w których niedoinwestowanie bądź przeinwestowanie doprowadziło przedsię-
biorstwa o wysokim potencjale konkurencyjności do bankructwa. Błędne decyzje 
cząstkowe, w wydawałoby się mało znaczącym obszarze, przyniosły skumulowany 
efekt w postaci destabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dla analizowanych 
przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn podpisanie jednego niekorzystnego 
(nieopłacalnego, a przede wszystkim trudnego pod względem wykonawczym) kon-
traktu może doprowadzić do stagnacji w ich działalności.  
 Biorąc pod uwagę kryterium stabilności funkcjonowania w perspektywie 
średnioterminowej, należy bardzo dużą wagę przyłożyć do wyboru portfela kon-
traktów realizowanych zgodnie z możliwościami technicznymi i organizacyjnymi 
przedsiębiorstwa. Niepodpisanie rentownego kontraktu stanowi koszt utraconych 
korzyści, jednak podpisanie nieodpowiedniego kontraktu często ma kluczowe zna-
czenie dla stabilności i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłu 
budowy maszyn. 
 Cel analizy przedrealizacyjnej należy rozpatrywać głównie w kategoriach 
ograniczenia ryzyka niepowodzenia realizacji kontraktu. Jeżeli analiza wykaże, że 
ryzyko jest na zbyt wysokim poziomie, to właściwą decyzją będzie odrzucenie 
oferty. Bardzo ważne na tym etapie jest zidentyfikowanie czynników ryzyka. 
Uświadomienie ich istnienia oraz wnikliwa identyfikacja pozwalają podjąć działa-
nia (realnie bądź warunkowo) mające na celu ograniczenie ich negatywnego wpły-
wu. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę w wybranych przedsiębiorstwach 
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przemysłu budowy maszyn, do najważniejszych czynników i uwarunkowań deter-
minujących decyzję o realizacji kontraktu należy zaliczyć: 

 stan kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w perspektywie 
krótkoterminowej (płynność finansowa, poziom i struktura zobowiązań 
krótko- i długoterminowych, zależność od portfela kontraktów);  

 możliwości uruchomienia dodatkowego kapitału w działalności przedsię-
biorstwa (rezerwy kapitałowe, dostępne źródła finansowania, projekcja 
przepływów pieniężnych w perspektywie wieloletniej); 

 poziom ryzyka działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (czynniki ryzyka, 
zmienność tych czynników, wrażliwość na zmiany koniunktury); 

 stopień wypełnienia portfela realizowanych kontraktów w odniesieniu do 
zasobów przedsiębiorstwa (infrastruktura techniczna, zasoby ludzkie); 

 istniejąca infrastruktura informatyczna (software, hardware); 
 stan zawansowania technologicznego przedsiębiorstwa (posiadane licencje, 

własne technologie, zaplecze badawczo-rozwojowe);  
 wykonalność kontraktu pod względem technicznym i technologicznym 

(głównie dostosowanie maszyn i urządzeń oraz technologii do potrzeb re-
alizacji kontraktu); 

 przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej pod względem technicznym 
i organizacyjnym do realizacji kontraktu; 

 odpowiednia baza dostawców pozwalająca na realizację kontraktu. 
 
 
2. Procedura analizy zasadności realizacji kontraktu  
 
 Literatura przedmiotu podaje, że proces realizacji kontraktów stanowi jeden  
z kluczowych procesów działalności przedsiębiorstw przemysłowych3. Rozpoczyna 
się od otrzymania zamówienia od klientów, a kończy wraz z dostarczeniem produk-
tów końcowych. Obejmuje między innymi takie działania, jak: przetwarzanie za-
mówień, kontrola zapasów, podejmowanie decyzji make or buy, wybór dostawców, 
planowanie zakupów, produkcja komponentów i montaż końcowy produktu oraz 
dostawa. Każde przedsiębiorstwo realizuje kontrakty zgodnie z wypracowanym 
schematem postępowania, jednak niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa można 
wyszczególnić wspólne cele, które są charakterystyczne dla tego procesu, a miano-

                                                 
3   D. Kritchanchai, B.L. MacCarthy, Responsiveness of the order fulfillment process, „In-

ternational Journal of Operations & Production Management” 1999, Vol. 19, No. 8, s. 812–833; 
T.J. Turner, K. Mendibil, U.S. Bititci, P. Daisley, T.H.J. Breen, Improving the reliability of the 
customer order fulfillment process in a product identification company, „International Journal of 
Production Economics”2002, Vol. 78, No. 1, s. 99–107. 
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wicie4 dostawy produktów, aby zaspokoić oczekiwania klientów we właściwym 
czasie, właściwym miejscu, odpowiedniej ilości i odpowiedniej cenie, oraz ela-
styczne reagowanie na zmienność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.  
W rezultacie realizacja kontraktu jest skomplikowanym przedsięwzięciem i wyma-
ga integracji działań i koordynacji wielu komórek w całym łańcuchu dostaw5.  
 Przeprowadzone badania kwestionariuszowe pokazały, że w analizowanych 
przedsiębiorstwach wytwarzających środki produkcji główną osią działalności jest 
realizacja kontraktów pod specyficzne zamówienie kontrahenta. 
 Analizując proces realizacji kontraktu, można wydzielić dwie główne fazy, 
które oddziela od siebie decyzja o zawarciu umowy o realizacji kontraktu: 

 faza wstępnej analizy zasadności realizacji kontraktu, która powinna do-
starczyć decydentowi odpowiedniej wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji 
o akceptacji bądź odrzuceniu realizacji kontraktu; 

 faza właściwa, w której dokonuje się szczegółowych analiz technicznych, 
technologicznych i ekonomicznych, oraz samo wykonanie przedmiotu kon-
traktu. 

 Niestety, nie zawsze przywiązuje się wystarczającą wagę do etapu przed pod-
pisaniem umowy o realizację kontraktu. Badania przeprowadzone w wybranych 
przedsiębiorstwach produkcyjnych wskazują na brak formalizacji całego procesu 
przygotowawczego przed decyzją o podpisaniu wymienionej umowy, a także ogra-
niczone wsparcie ze strony systemów informatycznych służących do tego celu.  
 W celu wypełnienia istniejącego deficytu zaproponowano procedurę badania 
zasadności realizacji kontraktu, która zostanie uwzględniona w zakresie funkcjo-
nalnym opracowywanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 
wiedzą. Głównym celem tej procedury jest przeprowadzenie wstępnych analiz dla 
dostarczenia decydentowi wymaganej informacji do podjęcia prawidłowej decyzji  
o podpisaniu umowy o realizację kontraktu. Niektóre wyniki analizy przeprowa-
dzonej zgodnie z zaproponowaną procedurą mogą jednoznacznie wykluczyć moż-
liwość realizacji kontraktu, inne z kolei pozostają w gestii decydenta.  
 Zaproponowana procedura analizy zasadności realizacji kontraktu, schema-
tycznie przedstawiona na rysunku 1, powinna objąć następujące etapy:  

 Utworzenie zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie ana-
lizy zasadności realizacji kontraktu. 

 Analiza prawna. 
 Analiza możliwości finansowania kontraktu. 
 Analiza wykonalności kontraktu. 

                                                 
4  F.R. Lin, M.J. Shaw, Reengineering the order fulfillment process in supply chain net-

works, „The International Journal of Flexible Manufacturing Systems”1998, Vol. 10, No. 3,  
s. 197–229; K.L. Croxton, The order fulfillment process, „The International Journal of Logistics 
Management” 2003, Vol. 14, No. 1, s. 19–32. 

5  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN 2002. 
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 Analiza opłacalności kontraktu. 
 Analiza koordynacji kontraktu z realizowanym portfelem zamówień. 
 Analiza ryzyka kontraktu (ustalenie czynników ryzyka handlowego, tech-

nicznego, czasowego oraz możliwych działań minimalizujących poziom 
ryzyka). 

 Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu realizacji kontraktu. 
 Etap „Utworzenie zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
analizy zasadności realizacji kontraktu” jest etapem rozpoczynającym analizę. 
Głównym zadaniem powołanego zespołu roboczego jest zapewnienie nadzoru  
i koordynacji całej analizy. 
 Etap „Analiza prawna” obejmuje analizę możliwości realizacji kontraktu pod 
względem dotrzymania wymagań formalnoprawnych klienta (konieczność posiada-
nia odpowiednich certyfikatów, np. systemu zarządzania jakością w standardzie 
ISO 9001:2008 lub innych certyfikatów). 
 Etap „Analiza możliwości finansowania kontraktu” obejmuje analizę możli-
wości sfinansowania realizacji kontraktu ze środków własnych lub ze środków 
obcych. W ramach tego etapu niezbędne jest przeprowadzenie analizy dostępnych 
źródeł finansowania. W pewnych sytuacjach powinna zostać uwzględniona możli-
wość współfinansowania realizacji kontraktu przez dostawców i kontrahentów. 
 Etap „Analiza wykonalności kontraktu” obejmuje ocenę uwarunkowań tech-
nicznych, ekonomicznych i finansowych oraz możliwości podjęcia decyzji outsour-
cingowych i insourcingowych. Etap ten pozwala na odpowiednie zagospodarowanie 
posiadanych zasobów przedsiębiorstwa.  
 Etap „Analiza opłacalności kontraktu” obejmuje analizę przepływów pienięż-
nych, uwzględniających nakłady inwestycyjne, koszty i przychody wygenerowane 
w ramach realizowanego kontraktu. Wykorzystuje się do tego celu metody statycz-
ne oraz metody dynamiczne oceny efektywności kontraktu.  
 Etap „Analiza koordynacji kontraktu z realizowanym portfelem zamówień” 
obejmuje ocenę możliwości włączenia nowego kontraktu do portfela kontraktów 
już realizowanych wraz z analizą zarządzania nimi w oparciu o dostępne zasoby.  
 Etap „Analiza ryzyka kontraktu” obejmuje określenie wielkości marginesu 
bezpieczeństwa, jaki należy przyjąć przy szacowaniu pracochłonności realizacji 
kontraktu. W tym etapie niezbędna jest identyfikacja czynników ryzyka oraz po-
miar ryzyka z nimi związanego w celu podjęcia działań, których celem jest ograni-
czenie do minimum negatywnych skutków zidentyfikowanych czynników. 
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Rys. 1. Schemat procedury analizy zasadności realizacji kontraktu. 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Etap „Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu realizacji kontraktu” jest ostatnim 
etapem w procedurze analizy zasadności realizacji kontraktu i stanowi kamień mi-
lowy w dalszej jego realizacji. 
 W ocenie kontraktu występują warunki logiczne i kryterium ilościowe charak-
teryzujące opłacalność kontraktu. Niespełnienie jednego z warunków koniecznych 
w etapach 2–4 kończy procedurę decyzją o odrzuceniu kontraktu. W następnych 
etapach, zwłaszcza przy koordynacji kontraktu z realizowanym portfelem zamó-
wień, występują jednak interakcje pomiędzy czynnikami mającymi wpływ na ocenę 
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kontraktu, dlatego warunki mogą tworzyć złożoną (alternatywno-koniunkcyjną) 
strukturę logiczną. Dla dokładnego zbadania wszystkich zależności logicznych 
może okazać się celowe zastosowanie systemu ekspertowego.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn oraz studium literatury zidentyfi-
kowano czynniki i uwarunkowania determinujące decyzję o realizacji kontraktu, 
wśród których należy szczególnie podkreślić: 

 wykonalność kontraktu pod względem technicznym i technologicznym 
(głównie dostosowanie maszyn i urządzeń oraz technologii do potrzeb re-
alizacji kontraktu), 

 przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej pod względem technicznym 
i organizacyjnym do realizacji kontraktu, 

 dostępność zasobów kapitałowych wymaganych jako forma zabezpieczenia 
realizacji kontraktu, 

 dysponowanie odpowiednią bazą dostawców pozwalającą na realizację 
kontraktu. 

 Przeprowadzona analiza wskazuje, jak duże znaczenie dla stabilnego funkcjo-
nowania badanych przedsiębiorstw ma odpowiednia selekcja kontraktów do reali-
zacji oraz zapewnienie ich realizacji uwzględniającej kryterium opłacalności eko-
nomicznej, terminowości realizacji oraz zapewnienia wymagań technicznych kon-
traktu. Niestety, w analizowanych przedsiębiorstwach respondenci zwracali uwagę 
na ograniczenia kapitałowe, które powodują brak możliwości realizacji większych 
kontraktów. Można zaobserwować również niewystarczającą bazę infrastrukturalną 
oraz niedostateczne wsparcie ze strony narzędzi informatycznych. 
 Proces przygotowawczy (analiza przedrealizacyjna) powinna zostać sformali-
zowana. Istniejące rozwiązania zawarte w systemie zarządzania jakością nie obej-
mują w sposób kompleksowy wszystkich kryteriów koniecznych do podjęcia pra-
widłowej decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu realizacji kontraktu. W ramach ni-
niejszego artykułu zaproponowano procedurę oceny zasadności realizacji kontraktu, 
która uwzględnia wymienione uwarunkowania procesu decyzyjnego.  
 Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w 
analizowanych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn powinno uwzględ-
niać implementację funkcjonalności umożliwiającej wstępną analizę zasadności 
realizacji kontraktu na bazie wyżej wymienionej procedury, której kluczowym ele-
mentem jest analiza ryzyka pozwalająca na ograniczenie do minimum możliwości 
niespełnienia kryteriów realizacji kontraktu.  
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*** 
 Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako pro-
jekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10 /2010 z dnia 9.12.2010 r. 
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DECISION CIRCUMSTANCES OF CONTRACT REALIZATION  
IN ENTERPRISE OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY 

 
 

Summary 
 
 In the paper factors and circumstances determining the decision of the contract 
agreement in the company of mechanical engineering industry were analysed. Achieved 
results were based on questionnaire surveys performed in chosen enterprises of me-
chanical engineering industry in the year 2011. The authors proposed the procedure of 
the contract legitimacy review, which should be undertaken to get the necessary infor-
mation to make proper decision about contract acceptance or contract rejection. This 
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procedure should be implemented as a functionality in the information system support-
ing knowledge management processes. 
 

Translated by Adam Gumiński 
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ZNACZENIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE  
NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
  Początki Internetu sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku. Agencja wojskowa 
w Stanach Zjednoczonych zbudowała wówczas pierwsze rozległe sieci komputero-
we. Nowe rozwiązania sieciowe przeznaczone dla wojska i środowisk naukowych 
przeniknęły do gospodarki i świata biznesu dopiero w latach dziewięćdziesiątych. 
Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój zastosowania i wykorzystania 
Internetu zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i indywidualne osoby. Do najważ-
niejszych zalet sieci, wpływających na możliwość jej gospodarczego wykorzysta-
nia, należy zaliczyć:  

 globalny zasięg,  
 nieograniczony w czasie dostęp do zbiorów i baz danych online,  
 dostęp do różnorodnych danych, w tym danych gospodarczych,  
 możliwość komercyjnego udostępniania wybranych informacji,  
 możliwość natychmiastowego zbierania danych od użytkowników i trans-

mitowania informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nie, 
 możliwość realizacji płatności w czasie rzeczywistym. 

 Rozwój Internetu jest bezpośrednią przyczyną zmian zachodzących na rynku. 
Tradycyjnie pojmowane rynki poszerzają się o rynki wirtualne nazywane elektro-
nicznymi. Powstaje także nowy rodzaj podmiotu zwany przedsiębiorstwem wirtual-
nym. Informacja pojęta jako dobro ekonomiczne staje się źródłem przewagi konku-
rencyjnej. Pozyskanie informacji jest coraz mniej zależne od miejsca i czasu. Poję-
cie rynku elektronicznego pojawiło się w literaturze w latach osiemdziesiątych.  
W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynki elektroniczne są wszechobecne 
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– działają codziennie, 24 godziny na dobę i są dostępne dla każdego użytkownika 
mającego dostęp do sieci internetowej, w której następuje konfrontacja popytu  
i podaży. Rynek elektroniczny łączy kupujących z oferentami, tworząc system in-
formatyczno-komunikacyjny1.  
 
 
1. Istota i rozwój handlu elektronicznego 
 
 Handel elektroniczny (electronic commerce, e-commerce2, handel online) 
jest koncepcją wprowadzoną do praktyki, opisującą proces kupna, sprzedaży i do-
stawy produktów, usług, informacji przez partnerów handlowych (indywidualnych  
i /lub grupowych oraz przedsiębiorstwa elektroniczne) na terenie tego samego kraju 
(handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel mię-
dzynarodowy, globalny), zabezpieczony za pomocą środków płatności (tradycyj-
nych i elektronicznych), dokonywany za pośrednictwem infrastruktury techniczno-
organizacyjnej, w tym głównie sieci komputerowych z Internetem włącznie, dla 
osiągnięcia określonych zysków3. 
 Ze względu na kontrahentów uczestniczących w procesie komunikacji gospo-
darczej w gospodarce elektronicznej wyróżnia się4: 

 transakcje zachodzące między przedsiębiorstwami (business-to-business, 
B2B) – zamówienia, sprzedaż itd.; 

 transakcje zachodzące między przedsiębiorstwem a konsumentem (busi-
ness-to-consumer, B2C) – handel elektroniczny w postaci detalicznej; 

 operacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem a sferą użyteczności pu-
blicznej (business-to-public, B2P) – wzajemna wymiana informacji nie-
zbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i ich 
potencjalnych klientów; 

 operacje zachodzące pomiędzy konsumentem a sferą administracji publicz-
nej i mediami (consumer-to-public, C2P) – przesuniecie wymiany informa-
cji z klienta zinstytucjonalizowanego na indywidualnego i rozszerzenie sfe-
ry zastosowań na inne dziedziny życia publicznego5. 

                                                 
1  P. Adamczewski, Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, za: 

Przedsiębiorstwo wirtualne, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Delfin, Warszawa 2002.  
2  Określenie wprowadzone przez firmę IBM w 1997 r. 
3  W. Chmielarz, Handel elektroniczny w Polsce na tle krajów Europy Środkowowschod-

niej i USA, w: Międzynarodowa współpraca krajów Europy Środkowowschodniej w warunkach 
globalizacji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Warszawa 2002. 

4  Materiały z VII krajowej Konferencji EDI-EC Electronic Data Interchange-Electronic 
Commerce, red. M. Niedźwiedziński, Łódź–Dobieszków 1999. 

5  E.Turban, E.McLean, J.Wetherbe, Information Technology for Management, New York 
1999. 
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 Według kryterium wykorzystania sieci handel elektroniczny jest dzielony na6: 
 tradycyjny handel elektroniczny – sieć transmisyjna służy do przesyłania 

danych pomiędzy elementami rynku; 
 internetowy handel elektroniczny – sieć transmisyjna stanowi jednocześnie 

medium przesyłania danych i globalny rynek. 
 

Tabela 1 
 

Porównanie elektronicznego handlu tradycyjnego i internetowego 
 

Tradycyjny e-commerce  
(systemy interorganizacyjne) 

Internetowy e-commerce 
 

Relacje pomiędzy kontrahentami są z góry 
określone (przed realizacją transakcji), 
włącznie z powiązaniami wielorakimi 

Relacje pomiędzy kontrahentami mogą być 
ustanowione w czasie transakcji i np. tylko dla 
tej jednej transakcji 

Tylko kontakty między firmami Wszystkie sfery gospodarki elektronicznej 
Systemy budowane w oparciu o prywatne, 
zamknięte, zastrzeżone sieci, jak i sieci 
publicznie dostępne 

Sieci publicznie dostępne 
 

Zamknięte, branżowe lub specyficzne 
„stowarzyszenie” 

Rynek otwarty, o globalnym zasięgu 

Jeżeli w budowę sieci telekomunikacyjnej 
zaangażowane są firmy zewnętrzne, to 
dodają one usługi przesyłania informacji do 
typowych usług 

Jeżeli w budowę sieci telekomunikacyjnej 
zaangażowane są firmy zewnętrzne, to występu-
ją one na ogół jako dostawcy (providers) usług 
online 

Rodzaj transakcji, formaty dokumentów 
i rodzaj płatności są wynikiem umów 
zawartych między kontrahentami 

Sprzedawcy wraz z dostawcami usług interne-
towych określają, jaki rodzaj transakcji będą 
prowadzić 

Liczba partnerów ograniczona umowami 
lub liczbą firm działających w branży 

Nieograniczona liczba partnerów 

Umowy między kontrahentami z góry 
określają rodzaj sieci używanych w trakcie 
komunikacji 

Konsumenci i sprzedawcy niezależnie określają, 
których komunikacyjnych sieci będą używali  
w trakcie uczestnictwa w rynku elektronicznym. 
Mogą one zmieniać się w kolejnych transak-
cjach 

Znani i zaufani partnerzy Znani i nieznani partnerzy 

Wspólne porozumienia są tak skonstru-
owane, że każda strona wie, w jaki sposób 
system będzie użyty i czego się po nim 
spodziewać 

Żadne wstępne ustalenia nie są z góry podej-
mowane 

Sieć częściowo zabezpieczona przed dostę-
pem 

Konieczność autoryzacji i zabezpieczenia 
transmisji danych 

Rynek o ograniczonym dostępie Cała sieć jest jednocześnie rynkiem 

 
Źródło: M. Trojański, Handel elektroniczny, czyli co?, Raport – E-Biznes 2000. 

                                                 
6  www.cordis.lu/esprint/ecomomy.com.htm (15.04.1997). 
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  Działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem Internetu sprzyja 
zarówno podmiotom prowadzącym handel w sieci, jak i kupującym. 
  Porównanie zalet handlu elektronicznego dla nabywców i prowadzących dzia-
łalność przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2  
 

Podstawowe zalety handlu elektronicznego dla nabywców i prowadzących działalność 
 

Podstawowe zalety handlu elektronicznego z punktu widzenia: 

nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą 

Dostęp do zasobów firmy z dowolnego 
miejsca 

Większe możliwości rozwoju firmy 

Stały dostęp do oferty sprzedażowej 
(24 godz. na dobę) 

Szybka reakcja na zmieniające się warunki ryn-
kowe 

Stały dostęp do informacji o produktach 
lub usługach 

Szersza oferta dla klientów 

Możliwość zakupu na odległość Niższe koszty funkcjonowania firmy 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Małachowski, Wprowadzenie do i-handlu, 

Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.  
 
 
2.  Porównanie warunków prowadzenia handlu elektronicznego w Polsce 

i krajach EŚW 
 
 W Europie rozwój handlu elektronicznego jest mniejszy niż w USA, jest to 
spowodowane głównie przez: 

 większe ograniczenia prawne i podatkowe, 
 wyższe na ogół koszty podłączenia, 
 mniejszą podatność na nowości technologiczne, 
 barierę językową (język, w którym odbywa się większość transmisji). 

 Do czynników przyczyniających się do rozwoju handlu elektronicznego  
w Europie zaliczyć można:  

 zmniejszające się koszty podłączenia do Internetu, 
 zwiększającą się liczbę osób mających dostęp do Internetu, 
 konkurencję między dostawcami usług internetowych, 
 wielojęzyczne panele internetowe, 
 świadomość istnienia i prawidłowego funkcjonowania rynku elektronicz-

nego, 
 akceptację dla zakupów przez Internet, 
 wysoki poziom i szybką dynamikę rynku telefonów komórkowych w sytu-

acji zbliżenia się tego produktu do Internetu. 
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 Rynek technologii informacyjnej w krajach EŚW charakteryzuje się ciągłym 
wzrostem, jednak w strukturze sprzedaży dominuje infrastruktura sprzętowa  
– sprzęt stanowił 63% całości obrotów7. 
 Z kolei Polski rynek informacyjno-telekomunikacyjny oceniony został na 1/3 
rynku regionalnego i prawie 1,5% rynku światowego. Jesteśmy drugim pod wzglę-
dem wartości rynkiem w naszym regionie, ustępując jedynie Rosji. Jednak analiza 
wydatków w stosunku do PKB wskazuje, że ustępujemy większości krajów nasze-
go regionu (Polska 1,49%, Estonia 3,4%, Czechy 2,74%, Węgry 1,9% Słowacja 
1,9% PKB). Jeżeli porównamy te dane z danymi dotyczącymi krajów Europy Za-
chodniej, to okaże się, że znajdujemy się na poziomie Portugalii, wyprzedziliśmy 
Grecję. Podobnie przedstawiają się w Polsce wydatki na technologie informacyjno- 
telekomunikacyjne per capita (46 euro). Ponad dwukrotnie więcej wydają Słoweńcy 
– 123 euro i Czesi 110 euro, Węgrzy zaś 90 euro i Estończycy 82 euro. 
 Wśród krajów EŚW Polska posiada znaczną liczbę użytkowników Internetu  
– prawie o 300% więcej niż Rosja. Przedstawiono to na wykresie 1. 
 

 
 

Rys. 1. Dostęp do Internetu 2006–2009 (%) 

Źródło: IAB Polska. 

 
 Mamy też dominującą pozycję w liczbie zarejestrowanych domen na 1000 
mieszkańców – 37. Daje nam to prawie dwukrotną przewagę nad następną w kolej-
ności Estonią (20) i blisko czterokrotną nad Czechami (11)8. 
                                                 

7  A. Kniaź, Pozycja Polski w regionie, „PC Kurier” 2000 nr 10. 
8  http://www.home.pl; http://www.biznes.pl 
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 Do głównych czynników, które spowalniają rozwój handlu elektronicznego  
w oparciu o sieci, w tym Internet, należy zaliczyć: 
 – ciągłą dominację TP S.A. w zakresie podłączeń stałych i komutowanych, 

 niewielką (np. w porównaniu z USA) liczbę dostawców Internetu, 
 słabą jakość usług oferowanych przez dostawców Internetu, 
 niską jakość wyjścia z Polski w świat (zbyt wolne łącze), 
 brak zaufania do zakupów internetowych, 
 brak wiary w potrzebę istnienia Internetu w firmie, 
 zbyt wyraźną przewagę czołówki portali internetowych (Onet, WP).  

 Pomimo istniejących barier w najbliższym czasie możemy spodziewać się 
znaczącego rozwoju infrastruktury handlu elektronicznego w Polsce. Przedłużenie 
panujących trendów może spowodować, że będzie on porównywalny z notowanym 
obecnie w przodujących krajach Europy. 
 Do czynników przyspieszających ten proces można zaliczyć: 

 łączenie dużych firm internetowych (np. Internet Partners), 
 tanie połączenia z Internetem (łącza komutowane), bez konieczności wy-

kupywania kont, 
 wobec pojawiającej się konkurencji przeznaczanie przez dominującą firmę, 

TP S.A., dużych kwot na inwestycje w usługi internetowe, 
 zapowiedź wejścia na polski rynek dużych koncernów tworzących portale, 
 rosnąca akceptacja Internetu wśród kadry kierowniczej, 
 funkcjonalna specjalizacja serwisów na różnych płaszczyznach9. 

 
 
3. Handel elektroniczny w Polsce 
 
  Występujący w krajach wysokorozwiniętych rosnący wpływ handlu elektro-
nicznego na gospodarkę sprawił, że również w Polsce obserwowane są od kilku lat 
próby wprowadzenia tego typu formy przedsiębiorczości. Doświadczenia innych 
państw wskazują, że rozwój gospodarki elektronicznej wspierany jest powszechnie 
przez politykę państwa wyznaczającą priorytety rozwojowe oraz przyspieszającą 
procesy wdrażania rozwiązań gwarantujących nowoczesność i konkurencyjność 
gospodarek. W Polsce obserwuje się słabą znajomość, zwłaszcza wśród MSP, glo-
balnych standardów stosowanych w e-gospodarce, co skutkuje przyjmowaniem 
rozwiązań branżowych. Obecnie staje się to jedną z podstawowych barier rozwoju 
e-gospodarki w Polsce i włączenia jej w struktury światowe.  
 Analizując dane dotyczące polskiego rynku e-commerce’u, można dojść do 
wniosku, że powoli, ale systematycznie handel elektroniczny przygotowuje się do 
przejścia z fazy wprowadzenia do fazy wzrostu. Tezę tę potwierdza analiza klu-

                                                 
9  W. Chmielarz, op. cit, s. 160–166. 
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czowych parametrów e-commerce’u. O coraz lepszej kondycji polskiego handlu 
elektronicznego świadczą dane dotyczące liczby internautów dokonujących zaku-
pów w Internecie oraz obrotów podmiotów działających w sieci. 
 Jak wynika z badań, w sklepach i na aukcjach internetowych z roku na rok 
przybywa kupujących10. 
 Największy udział w obrotach polskiego e-commerce’u miały platformy au-
kcyjne, w tym przede wszystkim Allegro.pl. Roczna wartość transakcji zawartych 
na Allegro w 2006 roku wyniosła 2,5 mld zł i była o 2/3 wyższa niż rok wcześniej. 
 Również małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w systemy 
do obsługi handlu elektronicznego, upatrując w tym szansy na rozwój i łatwe po-
większenie zasięgu, bez konieczności kosztownej budowy sieci sprzedaży. 
  Wiele firm upatruje także w Internecie szansy na zbudowanie przewagi nad 
konkurencją, przede wszystkim większymi podmiotami11. 
 W przeciwieństwie do rozwiniętych państw świata w Polsce bardzo późno 
dostrzeżono zalety, jakie wynikają z prowadzenia działalności w Internecie. Po-
czątkowo Internet dla wielu polskich internautów był miejscem uzyskiwania infor-
macji niedostępnych w innych źródłach i miejscem komunikacji z innymi użytkow-
nikami. W Polsce pierwszy sklep internetowy uruchomiony został wiosną 1996 
roku przez warszawskiego providera usług internetowych Ternet, jednak zarówno 
e-sklep, jak i jego przedsiębiorstwo macierzyste wkrótce przestały istnieć. Według 
raportu Sklepy24.pl pod koniec roku 2008 w Polsce funkcjonowało już około 4615 
zweryfikowanych sklepów online12. 
 Natomiast według raportu „E-commerce 2009” Internet Standard z września 
2009 roku, który uwzględnia także sprzedaż elektroniczną w oparciu o platformy 
aukcyjne, łącznie zanotowanych było w Polsce ponad 7 tys. podmiotów handlo-
wych, o łącznych przychodach przekraczających 11 mld zł i z prawie 7 mln klien-
tów. I dotyczy to tylko segmentów B2C oraz C2C. Możemy zatem mówić o handlu 
elektronicznym nie tylko jako o formie sprzedaży, ale i formie promocji produktów, 
sposobie zwrócenia uwagi konsumenta i zachęcenia go do zakupu. 
 Według łącznej wartości przychodów elektroniczny handel w Polsce stanowi 
jedynie 1,94% całego rynku detalicznego, jednak tempo wzrostu tego udziału wy-
kazuje stałą tendencję wzrostową (w roku 2005 – 0,72%, 2006 – 1,08%, 2007  
– 1,56%).  
 Jeżeli chodzi o formę prawną prowadzonego sklepu, to zdecydowanie popu-
larnością cieszyła się indywidualna działalność gospodarcza, bo aż w 81% wszyst-
kich e-sklepów.  

                                                 
10  IAB Polska, Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2006. Polska, Europa i Świat, maj 

2007. 
11  www.internetstats.pl 
12 R. Bloor R., Wirtualny b@zar – od jedwabnego szlaku po szlak @lektroniczny, Wydaw-

nictwo K.E. Liber, Warszawa 2001. 
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 Do wspomagania sprzedaży najczęściej e-sklepy posługiwały się sprzedażą na 
aukcjach internetowych (aż 74,1%). Rzadziej natomiast prowadziły równolegle 
sprzedaż hurtową (41,8%) czy tradycyjne punkty sprzedaży detalicznej (39,4%). Na 
pozostałe kanały sprzedaży pozostawiły one 18,9% lub też nie korzystały z nich 
wcale (11,5%). 
 Co może cieszyć, to fakt, że polskie e-sklepy obsługiwały również zamówie-
nia zagraniczne (46,9%). Zamówienia zagraniczne dotyczyły raczej segmentów 
„zdrowie i uroda”, „komputer”, „dom i ogród” oraz „foto, RTV, AGD”. Przy tym 
zaznaczyć należy, że dotyczy to przede wszystkim długiego stażu na rynku, raczej 
powyżej 5 lat. Dawać to może poczucie pewności dla długich stażem sprzedawców. 
 Wśród użytkowników Internetu najwięcej jest osób z wyższym wykształce-
niem (46%), menedżerów (54%), przedstawicieli wolnych zawodów (46%), biz-
nesmenów (30%) oraz studentów i uczniów (35%). W dużych miastach może się 
łączyć z Internetem co drugi mieszkaniec, na wsi – tylko co dziesiąty. Pokazano to 
na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Struktura użytkowników Internetu w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań INTERBUS; http://www.obop.com.pl 

 
 Analizę ofert dokonaną na próbie 100 sklepów internetowych w Polsce poka-
zuje rysunek 3.  
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Rys. 3. Struktura zakupów online w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.okazja.com/lpsi 

 
 Wśród czynników zniechęcających Polaków do dokonywania zakupów  
w Internecie wymienia się głównie13: 

 niskie bezpieczeństwo (32,8%), 
 klienci rezygnują z zakupów ze względu na wymagania co do posiadania 

tego środka dokonywania płatności (32,6%), 
 mała liczba polskich firm obecnych ze swoją ofertą w sieci powoduje, że 

Polacy wybierają tradycyjną formę dokonywania zakupów (23,1%), 
 konieczność ujawniania danych osobowych (22,5%) oraz niepewność re-

alizacji zamówienia (22,3%), 
 mało atrakcyjne ceny (17,4%), 
 brak osobistego kontaktu (13,2%), 
 mały wybór towarów (10,1%). 

 By ułatwić, usprawnić rozwój handlu elektronicznego, konieczne są także 
uregulowania prawne tej gałęzi handlu. Ustawodawca powinien wprowadzić ulgi 
dla wdrażanych w przedsiębiorstwach rozwiązań handlu elektronicznego. Niestety, 
najistotniejszą barierą swobodnego rozwoju usług informatycznych, a tym samym 
barierą rozwoju e-gospodarki, jest brak odpowiednich uregulowań prawnych. 
 Reasumując rozważania, należy stwierdzić, iż pomimo pewnych słabości  
i barier e-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i ma ogromny poten-
cjał na dalszy, intensywny rozwój. Rozwój polskiego handlu elektronicznego zależy 
także od liczby użytkowników sieci i ich aktywności. Zatem dalszy rozwój  
e-commerce’u jest w dużej mierze pochodną rozwoju Internetu oraz jego używal-

                                                 
13  Badania użytkowników Internetu, Katedra marketingu AE w Krakowie, opublikowane  

w „Computer Reseller News Polska” 2000, nr 4. 
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ności. Prognozy wskazują, że liczba korzystających z sieci będzie rosła, co oznacza 
powiększanie się potencjalnych internetowych klientów. Co trzeci nabywca, który 
już kupuje w sieci, deklaruje, że zamierza w najbliższej przyszłości wydawać wię-
cej niż dotychczas.  
 
 
4. Prognozy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 
 
 Udział handlu elektronicznego w całości handlu detalicznego w Polsce wy-
niósł w 2008 roku 1,91%14. 
 Dziś handel elektroniczny kojarzy się głównie z rozwiązaniami typu business-
to-consumer, lecz w najbliższym czasie będzie błyskawicznie rosła sprzedaż roz-
wiązań dla sektora business-to-business. Z badań przeprowadzonych przez Boston 
Consulting Group (BCG) wynika, że w najbliższych latach ponad połowa wszyst-
kich obrotów między firmami będzie realizowana za pośrednictwem Internetu. 
Wartość tych obrotów rośnie z roku na rok15. Wzrost obrotów handlu elektronicz-
nego będzie także spowodowany wprowadzeniem tzw. e-market-maki. Będą to 
firmy, które stworzą w Internecie platformy, dotyczące poszczególnych branż lub 
rejonów geograficznych, na których będą się mogli spotykać sprzedający i kupują-
cy. Także firmy dotychczas organizujące wirtualne aukcje dla konsumentów, 
szczególnie rozpowszechnione w USA i Niemczech, zaczynają je także oferować 
firmom.  
 W Polsce, niestety, nie przewiduje się gwałtownego rozwoju w sektorze busi-
ness-to-consumer. Przeszkodą są tu bariery kulturowe, nadal wysoki koszt usług 
telekomunikacyjnych i braki w rozwoju infrastruktury. 
 Większe możliwości rozwoju elektronicznych form prowadzenia przedsię-
wzięć elektronicznych są natomiast bardziej prawdopodobne w relacjach między 
firmami, tym bardziej że powstały nowe ogólnokrajowe sieci teleinformatyczne, 
takie jaki: Telenergo, Telbank czy Kolpak, wykorzystujące najnowsze technologie 
transmisji i światłowody. Czynnikiem, który znacząco poprawi szanse rozwoju 
handlu elektronicznego w Polsce, jest cyfrowa telefonia przenośna. Telefony ko-
mórkowe, ich nowe generacje, mogą zapewnić dostęp do Internetu, a więc do pro-
duktów i usług oferowanych w sieci. Podobne oczekiwania wiąże się z interaktyw-
ną telefonią cyfrową. 
 Wobec szybkiego rozwoju handlu elektronicznego na świecie, w tym zwłasz-
cza w krajach EŚW, inwestycje w tej dziedzinie stają się warunkiem utrzymania się 
przedsiębiorstwa na rynku. Nie ma wątpliwości, że za kilka lat wykorzystanie na-
rzędzi elektronicznych do współpracy z dostawcami i partnerami handlowymi stać 

                                                 
14  J. Wielki., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa–Wrocław 2000. 
15  http://www.unit.com.pl 
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się może powszechnie akceptowalnym warunkiem utrzymania kosztów działalności 
gospodarczej na rozsądnym, konkurencyjnym poziomie. 
 Oferowanie produktów konsumentom za pośrednictwem Internetu zazwyczaj 
nie jest, jak dotychczas, działalnością dochodową. Mimo tego firmy kontynuują 
inwestycje w tym zakresie, by wypracować sobie dogodną pozycję do przyszłego 
rozwoju w tym zakresie. W momencie gdy na rynku pojawią się wiarygodne syste-
my zapewniające bezpieczeństwo transakcji prowadzonych w trybie online i klienci 
staną się bardziej chętni do płacenia za pośrednictwem Internetu, dopiero wtedy 
firmy zaczną osiągać zyski rozsądnej wysokości. 
 Na zakończenie warto podkreślić, że prawie 40% sprzedawców e-handlu nie 
odczuwa skutków spowolnienia gospodarczego, większość zaś nie spodziewa się 
pogorszenia warunków e-handlu (zarówno w zakresie przychodów, liczby klientów, 
jak i liczby transakcji). W myśl najnowszych teorii ekonomii zatem przekonanie 
uczestników rynku o jego rozwoju może mieć równie silny wpływ na jego rzeczy-
wisty rozwój, jak inne czynniki prorozwojowe. 
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Summary 
 
 The internet trade becomes essential and the dynamically developing section of 
economy of countries the EŚW. Businessman and consumers with more and more larger 
interest and they uncover with boldness possibility what gives them Internet. The main 
aim of present report the j is the show the part and the meaning of electronic trade in 
countries the EŚW from special regard Poland. 
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Wprowadzenie – pojęcie internetowej aktywności informacyjnej 
 
 W literaturze naukowej pozyskiwanie oraz przekazywanie informacji określa-
ne są przez pojęcie aktywności informacyjnej, rozumiane jako aktywne działanie 
podmiotów, mające na celu zwiększenie zasobów wiedzy własnej lub innych pod-
miotów1. Podobny pogląd, co K.P. Kaas, wyraża S. Forlicz, który dodatkowo za-
uważa, że podczas kontaktu dwóch podmiotów oprócz pozyskiwania i przekazywa-
nia informacji następuje jej wymiana2. Z kolei J. Oleński pojęcie aktywności infor-
macyjnej odnosi do podmiotów gospodarczych (autor wyróżnia aktywne i pasywne 
podmioty gospodarcze), których stopień aktywności informacyjnej określony jest  
w ustalonym miejscu i czasie oraz jest możliwy do badania w konkretnej fazie pro-
cesu informacyjnego realizowanego przez dany podmiot (podejście procesowe)3. 
Badania konkurentów, rynku czy konsumentów to niektóre z przykładów działań 
służących do zdobywania informacji przez podmioty gospodarcze. Z kolei aktywne 
przekazywanie informacji zwiększa ich dostępność, między innymi w obszarach 
reklamy, ujawniania jakości oferowanych produktów oraz fałszywych sygnałów 
mających na celu zmylenie konkurentów. 

                                                 
1  K.P. Kaas, Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und Rivalen, 

„Zeitschrift für Betriebswirtschaft” 1991, 61. 
2  Zob. S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s.16. 
3  J. Oleński, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001, s. 36–38. 



Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność… 665

 W niniejszym artykule autor wysuwa następującą hipotezę badawczą: wzrost 
internetowej aktywności informacyjnej prowadzi do wzrostu konkurencyjności 
rynkowej przedsiębiorstw działających w Internecie.  
 
 
1. Metodyka wyznaczania poziomu internetowej aktywności informacyjnej 

i konkurencyjności  
 
 Do ustalenia poziomu internetowej aktywności informacyjnej oraz identyfika-
cji zmiennych ją opisujących posłużył autorski model internetowej aktywności 
informacyjnej4. W celu ilościowej interpretacji definicji internetowej aktywności 
informacyjnej użyto 77 zmiennych odnoszących się do pozyskiwania i przekazy-
wania informacji. Zmienne te znalazły zastosowanie w konstrukcji narzędzia ba-
dawczego (kwestionariusza ankietowego) do pomiaru internetowej aktywności 
informacyjnej oraz konkurencyjności. Metodyka badań polegała na przeprowadze-
niu sondażu ankietowego na celowo dobranej grupie badawczej podmiotów rynko-
wych. Pierwszym kryterium doboru było posiadanie przez przedsiębiorstwo własnej 
witryny WWW5. Drugim kryterium doboru było ustalenie, czy witryna służy do 
prowadzenia działalności i jaki jest model tej działalności6. Badania przedsię-
biorstw przeprowadzone zostały wśród 7546 podmiotów (doboru celowego przed-
siębiorstw dokonano w oparciu o katalog stron internetowych katalog.onet.pl)  
w okresie maj–czerwiec 2010. W efekcie zebrano 185 kwestionariuszy ankieto-
wych, które posłużyły do weryfikacji hipotezy badawczej7. Na podstawie danych 
zebranych w trakcie przeprowadzonych badań empirycznych wyznaczono poziom 
internetowej aktywności informacyjnej podmiotów za pomocą syntetycznego mier-
nika tej aktywności (SMIAI). Obliczone wartości syntetycznego miernika interne-
towej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw uporządkowano i podzielono na 

                                                 
4  Model zaprezentowano w artykule: M. Krzesaj, Badanie poziomu internetowej aktywno-

ści informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan  
i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2011 (w druku). 

5  Oczywiście przedsiębiorstwo to nie musi odnosić z tego powodu bezpośrednich, wy-
miernych korzyści finansowych (np. poprzez bezpośrednią sprzedaż produktów przez sklep inter-
netowy), gdyż witryna może pełnić np. funkcję promocyjną, prezentacyjną, komunikacyjną czy 
narzędzia badań marketingowych, a dopiero pośrednio wpływać na zyskowność. 

6  W próbie badawczej reprezentowane były przedsiębiorstwa realizujące następujące mo-
dele biznesowe: brokerski, reklamowy, pośrednika informacyjnego, kupiecki, producenta, sieci 
afiliowanej, subskrypcyjny, taryfowy. 

7  Szersze omówienie metodyki badań aktywności informacyjnej zaprezentowano w publi-
kacji: M. Krzesaj, Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym ― metodyka 
oraz wyniki badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, per-
spektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, EPU nr 
68, Szczecin 2011. 
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sześć grup: najlepsza (29 podmiotów), bardzo dobra (20 podmiotów), dobra (39 
podmiotów), średnia (41 podmiotów), słaba (29 podmiotów), najgorsza (27 pod-
miotów)8. 
 Problemem badawczym w obszarze konkurencyjności było ustalenie poziomu 
konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie. Opera-
cjonalizacja pojęcia konkurencyjności oparta została na trójwymiarowej koncepcji 
konkurencyjności. Jej pomiar przeprowadzony został w odniesieniu do trzech klu-
czowych płaszczyzn: pozycji konkurencyjnej, potencjału konkurencyjnego oraz 
instrumentów konkurowania. Do określenia pozycji konkurencyjnej wybrano dwie 
najistotniejsze miary: udział w rynku oraz osiągniętą sytuację finansową. Po prze-
analizowaniu współczesnych koncepcji konkurencyjności na płaszczyźnie potencja-
łu konkurencyjnego oraz dzięki poszukiwaniu ewentualnego wpływu internetowej 
aktywności informacyjnej na kształtowanie zasobów przedsiębiorstwa ograniczono, 
do dwóch, liczbę rozważanych sfer funkcjonalno-zasobowych, a mianowicie do: 
sfery informacyjnej oraz sfery zasobów niewidzialnych. Do ostatniej płaszczyzny 
obejmującej badanie konkurencji zakwalifikowano cztery grupy instrumentów kon-
kurowania: instrumenty konkurencji jakościowej, instrumenty konkurencji cenowej, 
instrumenty zaliczane do konkurencji obsługą i usługami oraz instrumenty konku-
rencji komunikacją i informacją. Do zbioru zmiennych opisujących zagadnienie 
konkurencyjności zakwalifikowano 46 cech. Na ich podstawie wyznaczono synte-
tyczne mierniki konkurencyjności badanych przedsiębiorstw (SMK). 
 Obliczone syntetyczne mierniki internetowej aktywności informacyjnej oraz 
syntetyczne mierniki konkurencyjności (SMK) posłużyły do weryfikacji hipotezy 
badawczej. Analiza wyników oparta została na następujących metodach statystycz-
nych: wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP), parametryczna i nieparame-
tryczna analiza wariancji. 
  
 
2. Określenie wpływu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów na 

ich konkurencyjność 
 
 W celu określenia wpływu internetowej aktywności informacyjnej na konku-
rencyjność podmiotów w biznesie internetowym zastosowano jednoczynnikową 
analizę wariancji (ANOVA). Podstawowe założenia analizy wariancji to:  

 analizowana zmienna zależna jest mierzalna, 
 analizowana zmienna zależna w każdej z rozważanych k populacji ma roz-

kład normalny N(µi, σi), gdzie i = 1, 2, …, k, 
 rozkłady te mają jednakową wariancję: σ1

2 = σ2
2 = … = σk

2 = σ2. 

                                                 
8  Procedurę obliczania syntetycznego miernika internetowej aktywności informacyjnej za-

prezentowano w publikacji: M. Krzesaj, Badanie poziomu... 
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 Wprowadzono założenie, iż zmienna X jest objaśniająca (niezależna) i nielo-
sowa oraz że zmienna Y jest objaśniana (zależna i losowa). Zmienna X określana 
będzie dalej jako czynnik klasyfikacyjny zmienności Y. 
 Zmienną objaśnianą będą obliczone syntetyczne mierniki konkurencyjności  
– SMK dla 185 podmiotów. Natomiast zmienną objaśniającą – 6 grup typologicz-
nych internetowej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw z przyporządkowa-
nymi kodami od 1 do 6 dla grup od najgorszej do najlepszej. Układ hipotez jest 
następujący: 
 Hipoteza zerowa zakłada, że warunkowe wartości oczekiwane (μi) na wszyst-
kich poziomach (i = 1, 2, …, k) czynnika klasyfikacyjnego są jednakowe i równe 
bezwarunkowej wartości oczekiwanej (μ): 
 

H0 : μ1 = μ2 = … = μk = μ   [1] 
 
 Hipoteza alternatywna:  

H1 : nie wszystkie i  (i = 1, 2, …, k) są takie same   [2] 
 
 Do weryfikacji powyższej hipotezy wykorzystano test parametryczny 
ANOVA na poziomie istotności α = 0,05. Przyjęty poziom istotności traktowany 
jest jako graniczny akceptowany poziom błędu w wielu obszarach badawczych. 
Test parametryczny ANOVA wykonany został w programie Statistica 9 PL. 
 Obliczona wartość statystyki F – Fischera-Snedecora wynosi 5,58 z prawdo-
podobieństwem p = 0,000083. Z tablic statystycznych FS (5;179) odczytano, przy 
deklarowanym poziomie istotności α = 0,05, krytyczny poziom statystyki F0,05;5;179

2,65, co wyznacza przedział odrzuceń H0 jako <2,26; 67,4135185  >. Obli-
czona wartość statystyki F = 5,58 znajduje się w przedziale krytycznym, dlatego nie 
ma podstaw do nieodrzucania tezy, że nie występuje oddziaływanie czynnika klasy-
fikacyjnego (grupy internetowej aktywności informacyjnej) na poziom konkuren-
cyjności podmiotów (SMK). Innymi słowy, występuje statystycznie istotny wpływ 
czynnika klasyfikacyjnego (poziomu internetowej aktywności informacyjnej) na 
zmienną objaśnianą (syntetyczny miernik konkurencyjności).  
 W związku z zastosowaniem statystycznej procedury jednoczynnikowej anali-
zy wariancji konieczne jest postawienie drugiej hipotezy zerowej (o charakterze 
metodologicznym) o równości warunkowych wariancji (σi

2) na wszystkich pozio-
mach (i = 1, 2, …, k) czynnika klasyfikacyjnego. 
 

H0 : σ1
2 = σ2

2 = … = σk-1
2 = σk

2 = σ2    [3] 
wobec hipotezy alternatywnej: 
 

H1 : nie wszystkie wariancje (σ2) są równe  [4] 
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 Aby zweryfikować hipotezę zerową (H0) mówiącą o równości warunkowej 
wariancji zastosowano test istotności Bartletta, bezpośrednio związany z procedurą 
jednoczynnikowej analizy wariancji9. 
 Krytyczna wartość testu ch-kwadrat odczytana z tablic statystycznych wynosi: 

070,112
5;05,0 

, co wyznacza przedział odrzuceń H0 jako <11,070; 

67,4135185  >. Obliczona wartość testu chi-kwadrat (11,146) znajduje się w 
tym przedziale, co oznacza odrzucenie hipotezy zerowej o jednorodności warunko-
wej wariancji. 
 W wyniku niedotrzymania założeń parametrycznej analizy wariancji zastoso-
wano nieparametryczną analizę wariancji. Podobnie jak w przypadku analizy para-
metrycznej, wprowadzono założenie, że zmienna X jest objaśniająca (niezależna)  
i nielosowa oraz że zmienna Y jest objaśniana (zależna i losowa). Zmienna X okre-
ślana będzie dalej jako czynnik klasyfikacyjny zmienności Y. Zmienną objaśnianą 
będą obliczone syntetyczne mierniki konkurencyjności – SMK dla 185 podmiotów. 
Natomiast zmienną objaśniającą – sześć grup typologicznych internetowej aktyw-
ności informacyjnej przedsiębiorstw z przyporządkowanymi kodami od 1 do 6 dla 
grup od najgorszej do najlepszej. 
 Układ hipotez jest następujący: 
 Hipoteza zerowa zakłada, że rangi we wszystkich grupach są takie same 
 

H0 : R1
 = R2 = … = Rk    [5] 

 
wobec hipotezy alternatywnej: 
 

H1 : nie wszystkie Rk (i = 1, …, k) są takie same  [6] 
 
 Do weryfikacji powyższej hipotezy wykorzystano test: ANOVA rang Kruska-
la-Wallisa na poziomie istotności α = 0,05. Test ten stanowi alternatywę dla jedno-
czynnikowej analizy wariancji w układzie międzygrupowym (ANOVA)10. Sposób 
interpretacji testu Kruskala-Wallisa jest identyczny jak w parametrycznej jedno-
czynnikowej analizie ANOVA, z tą różnicą, że test ten jest oparty nie na średnich, 
lecz na rangach. Odpowiednie obliczenia wykonano w programie Statistica 9 PL. 
 Statystyka testowa w teście Kruskala-Wallisa jest wysoce istotna (p = 0,0005). 
Obliczona wartość statystyki Kruskala-Wallisa: H (5, N = 185) = 22,12538 z praw-
dopodobieństwem p = 0,0005. 

                                                 
9  W analizie stosowany jest wyłącznie test Bartletta, ponieważ liczba jednostek obserwacji 

na różnych poziomach czynnika klasyfikacyjnego nie jest jednakowa. 
10  Test zakłada, że rozważana zmienna jest zmienną ciągłą i została zmierzona przynajm-

niej na skali przedziałowej. Oceniana jest hipoteza, że porównywane próby zostały pobrane  
z populacji o tym samym rozkładzie lub rozkładów o tej samej medianie. 
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 Ponieważ liczebność w każdej z grup jest większa niż 5, a statystyka testu 
Kruskala-Wallisa ma w przybliżeniu rozkład chi-kwadrat, a więc odczytano z tablic 
statystycznych wartość krytyczną dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05 oraz 

k-1 = 5 stopni swobody 
2

05,0  = 11,07. Krytyczny poziom testu chi-kwadrat przy 
przyjętym poziomie istotności p = 0,05 i df = 5 wynosi 11,07. Przedział krytyczny 

H0 to <11,07; 67,4135185  >.  
 Wniosek: obliczona wartość H = 22,125 zdecydowanie przekracza wartość 
krytyczną odczytaną z tablic dla chi-kwadrat (0,05, df = 5) = 11,070, a więc nie ma 
podstaw do przyjęcia hipotezy H0. W porównywanych ze sobą grupach opisujących 
internetową aktywność informacyjną na poziomie istotności α = 0,05 syntetyczne 
mierniki konkurencyjności różnią się między sobą. Graficzną prezentację wyników 
przedstawiono na wykresie ramka-wąsy (rysunek 1). 

Skategor. wykres ramka-wąsy: SMK

 Średnia 
Średnia±Błąd 

1 2 3 4 5 6
0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

S
M

K

 
 
Rys. 1.  Wykres ramka-wąsy dla SMK w poszczególnych grupach internetowej aktywności 

informacyjnej – średnia 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W poszczególnych grupach internetowej aktywności informacyjnej (uporząd-
kowanych od najgorszej do najlepszej) średnia wartość SMK rośnie (z wyjątkiem 
grupy 5 aktywności informacyjnej). 
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 Tak więc odrzucamy hipotezę zerową na poziomie istotności α = 0,05 na rzecz 
hipotezy alternatywnej, co oznacza, że grupy internetowej aktywności informacyj-
nej kształtują zaobserwowaną zmienność mierników konkurencyjności w sposób 
statystycznie istotny (nieprzypadkowy). 
 W celu określenia przyczyny obalenia hipotezy zerowej [5] zastosowano test 
Dunna. Test Dunna służy do porównań międzygrupowych dla danych nieparame-
trycznych i wykonywany jest jako test post-hoc po odrzuceniu hipotezy zerowej 
(H0) przez test Kruskala-Wallisa.  
 Obliczone wartości statystyki Q według wzoru11: 
 

X

AB

S

RR
Q




    [7] 
 
gdzie: 
RA i RB oznaczają średnią rangę obliczoną dla każdej próby (iloraz sumy rang i li-
czebności próby). 
 
 Mianownik obliczany jest według wzoru: 
 














BA
X n

1

n

1
*

12
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S

   [8] 
 
gdzie:  
N – suma liczebności wszystkich prób; nA i nB – liczebności porównywanych prób. 
 
 Do obliczeń wykorzystano program TestDunna12. Wynik testu post-hoc Dun-
na, w postaci wyników porównań wielokrotnych (międzygrupowych), wykazał 
statystyczne różnice między grupami 1 i 6, 2 i 6, 3 i 6. Grupy aktywności informa-
cyjnej: najgorsza – 1, bardzo słaba – 2, słaba – 3, różnią się pod względem konku-
rencyjności w stosunku do grupy najlepszej – 6. Można więc wyciągnąć wniosek, 
że im mniej aktywne jest przedsiębiorstwo działające w Internecie, tym gorsza jest 
jego konkurencyjność. Rysunek 1 ukazuje kierunek kształtowania się konkurencyj-
ności w sześciu grupach internetowej aktywności informacyjnej. Zatem nie tylko 
istnieje wpływ aktywności informacyjnej na konkurencyjność, ale także widoczny 
jest wpływ poziomu aktywności na poziom konkurencyjności. 
 

                                                 
11  J.H. Zar, Biostatistical analysis, Third Edition, Prentice-Hall International 1974. 
12  AZB analystic & software (2007), Dunn’sTest (post-hoc Dunn’s test analysis software), 

version 7.01, www.azb.com.pl 
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Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdza hipotezę postawioną w arty-
kule, że wzrost internetowej aktywności informacyjnej prowadzi do wzrostu 
konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw działających w Internecie. Sześć 
grup przedsiębiorstw wyróżnionych pod względem poziomu internetowej aktywno-
ści informacyjnej – określonych przez syntetyczne mierniki internetowej aktywno-
ści informacyjnej (SMIAI), kształtuje zaobserwowaną zmienność miernika konku-
rencyjności (SMK) w sposób statystycznie istotny. Wyniki porównania poszcze-
gólnych grup aktywności informacyjnej wykazały, że grupy aktywności informa-
cyjnej: najgorsza – 1, bardzo słaba – 2, słaba – 3, różnią się pod względem konku-
rencyjności w stosunku do grupy najlepszej – 6. Można więc wyciągnąć wniosek, 
że im mniej aktywne jest przedsiębiorstwo działające w Internecie, tym gorsza 
jest jego konkurencyjność. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone 
ze względu na reprezentatywność próby. 
 Na podstawie obliczonych średnich wartości syntetycznych mierników konku-
rencyjności w sześciu grupach internetowej aktywności informacyjnej wyznaczono 
procentowe różnice w poziomie konkurencyjności badanych przedsiębiorstw. Róż-
nica średniej wartości syntetycznego miernika konkurencyjności pomiędzy najgor-
szą grupą przedsiębiorstw pod względem internetowej aktywności informacyjnej  
a grupą najlepszą wyniosła 14,86% na korzyść tej ostatniej. Średnia wartość synte-
tycznego miernika konkurencyjności w pozostałych grupach internetowej aktywno-
ści informacyjnej jest niższa odpowiednio o: 10,81% – grupa bardzo słaba, 9,46%  
– grupy słaba i dobra oraz 6,76% – grupa dobra w stosunku do grupy najlepszej pod 
względem aktywności informacyjnej. Procentowe różnice średnich wartości synte-
tycznego miernika konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi grupami interne-
towej aktywności informacyjnej obrazują ilościowy efekt wzrostu konkurencyjności 
pod wpływem aktywności informacyjnej w biznesie internetowym: 4,05% – po-
między grupą 1 i 2, 1,35% – pomiędzy grupą 2 i 3, 2,7% – pomiędzy grupą 3 i 4,  
– 2,7% – pomiędzy grupą 4 i 5 oraz 9,46% pomiędzy grupą 5 i 6. Tego rodzaju 
rezultat, z powodu ograniczeń wynikających z metodyki badań, wymaga potwier-
dzenia w przyszłych badaniach tego zagadnienia. 
 

*** 
 
 Część badawcza pracy zrealizowana została ze środków na naukę w latach 
2010–2011 jako projekt badawczy promotorski nr 112 342538 pt. Wpływ interne-
towej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach bizne-
su internetowego, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Adama Czerwińskiego. 
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IMPACT OF THE INTERNET INFORMATION ACTIVITY ON THE 
COMPETITIVENESS IN ONLINE BUSINESS – RESEARCH RESULTS 

 
 

Summary 
  
 The author of this paper puts forward the following research hypothesis: “Growth 
of the Internet information activity leads to the increase of competitiveness in online 
business”. Conducted statistical analysis confirms the hypothesis formed in the paper. 
Six groups of companies in terms of information activity – defined by synthetic indica-
tor of information activity, shapes the variability of competitiveness’s indicator in a 
statistically significant way. The conclusion is that the less active a company is on the 
Internet, the lower its competitiveness is observed. It should be emphasized that the 
results are restricted due to limited representativeness of the sample. 
 

Translated by Marcin Krzesaj 
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ROZWÓJ E-USŁUG POPRZEZ PROJEKTY – STUDIUM PRZYPADKU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja roli projektów w rozwoju inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska. Do badań wybrano przedsiębior-
stwo Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. które świadczy trzy e-usługi 
(www.sisms.pl, www.gisms.pl, www.isms.pl). Autor zastosował jako podstawowe 
narzędzia badawcze obserwację uczestniczącą i wywiady z kadrą kierowniczą spół-
ki. Wybór podmiotu do badania poprzedzony był badaniami autora przeprowadzo-
nymi w roku 2010, których efektem było wskazanie podmiotu o największym po-
tencjale rozwojowym spośród badanych 65 projektów e-usług, które otrzymały 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 
w wysokości do 200 000 euro każdy. Potencjał rozwojowy badanych projektów 
oceniano na podstawie sześciu kryteriów: 

 zasięg geograficzny świadczonej usługi (z jakich województw pochodzą 
klienci usługi), 

 liczba klientów korzystających z usługi, 
 konkurencja dla badanej usługi, 
 stopień zaawansowania wdrażania usługi, 
 potencjał generowania przychodów ze świadczonej usługi, 
 przyznane nagrody i wyróżnienia. 

 Za przedsiębiorstwo o największym potencjale rozwojowym uznano Samo-
rządowy Informator SMS Sp. z o.o. we Wrocławiu realizujący od 2009 roku projekt 
pt. Stworzenie internetowego serwisu i automatycznego systemu komunikacji zbio-
rowej SISMS dla mieszkańców gmin oraz od 2010 roku Informator sms dla kolejo-
wych przewozów regionalnych. W dalszej części artykułu przedstawiono charakte-
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rystyki trzech kluczowych projektów zawartych w strategii rozwoju e-usług spółki 
SISMS. Ponadto zawarto kilka istotnych definicji i zasad opisujących zarządzanie 
projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
 
 
1. Projekt i zarządzanie projektem - założenia metodyczne 
 
 Mając na uwadze pragmatyczne podejście do badanego problemu, przyjmuje 
się definicje opisujące badane zagadnienie za instytucjami profesjonalnie zajmują-
cymi się metodyką zarządzania projektami. W prowadzonych rozważaniach przyję-
to definicje „projektu” i „zarządzania projektem” za Project Management Institute 
w USA. Instytucja ta (jak wiadomo) jest światowym liderem w zakresie rozwoju 
metod zarządzania projektem i od kilkudziesięciu lat ustanawia standardy w tym 
zakresie1.  
 Czym zatem jest projekt? Projekt jest to przedsięwzięcie, w którym precyzyj-
nie zdefiniowano cel, jego początek i koniec oraz budżet.  
 Natomiast zarządzanie projektem to proces sterowania i zastosowania dostęp-
nej wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w celu spełnienia oczekiwań zlecenio-
dawców projektu. W procesie tym winno się dążyć do efektywnego wykorzystywa-
nie niezbędnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych do 
osiągnięcia celu.  
 Wspomożeniem finansowym dla owych projektów mogą być dotacje unijne, 
przez które rozumie się środki finansowe przekazywane instytucjom na zasadzie 
refundacji już poniesionych kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realiza-
cję projektu. Źródłem dotacji dla badanych przedsiębiorców jest Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego. Sposób korzystania z tych dotacji określa tzw. pro-
gram operacyjny, czyli dokument opisujący cele, kryteria i procedury korzystania  
z dotacji unijnych oraz z budżetu państwa, dla danego rodzaju wsparcia. 
 Zarządzanie projektem winno się odbywać zgodnie z określoną metodyką. Jej 
najbardziej znaną, cenioną w świecie i powszechnie stosowaną postać opracowało 
stowarzyszenie Project Management Institute2. 
 Inną propozycją metodyczną w dziedzinie zarządzania projektem jest koncep-
cja zwana PRINCE. Opracowano ją w Wielkiej Brytanii w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia związane z realizacją ogromnej ilości projektów. PRINCE – czyli 
PRojects INControlled Environments (projekty w sterowalnym otoczeniu) – jest 
zarejestrowanym i zastrzeżonym znakiem handlowym przez Office of Government 
Commerce, a prawa autorskie pozostają w posiadaniu rządu Wielkiej Brytanii. 
                                                 

1 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PM BOK, Guide 2000 Edition, Warsza-
wa 2003. 

2 W.R. Duncan, Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide, 
Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 1996. 
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W 1996 roku powstała zmodyfikowana wersja tej metody pod nazwą PRINCE-2, 
dostosowana do potrzeb różnych typów projektów. 
 Wreszcie warto wymienić metodę zarządzania projektem, która jest szczegól-
nie ważna z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, jest nią Project Cycle 
Management. Metoda ta przeznaczona jest do zarządzania projektami finansowa-
nymi ze środków Unii Europejskiej, w szczególności zaś tzw. projektami szkole-
niowymi. Metoda ta została opracowana w 1991 roku na zlecenie Komisji Europej-
skiej. W Polsce w roku 2004 Ministerstwo Gospodarki, Polityki Społecznej i Pracy 
wydało podręcznik opisujący tę metodykę w kontekście zarządzania projektami 
finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Znajomość tych metod oraz właściwe ich stosowanie stwarzają możliwość 
osiągnięcia skuteczności w zarządzaniu projektem. Dla instytucji korzystających  
z funduszy unijnych istotne jest zwłaszcza poznanie i poprawne stosowanie tych 
metod, które dotyczą zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE. 
Dla instytucji korzystających z funduszy strukturalnych (a te są dostępne od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej) ważne jest również uświadomienie kilku 
kardynalnych zasad. Zatem winny one wiedzieć, że:  

 dofinansowanie adresowane jest wyłącznie dla projektów, 
 dofinansowanie ma charakter refundacji już poniesionych kosztów, 
 refundowane są wyłącznie koszty kwalifikowane, tj. koszty wskazane 

przez Komisję Europejską w rozporządzeniu, 
 maksymalny poziom refundacji kosztów określony jest w programach ope-

racyjnych, 
 aby uzyskać dofinansowanie, każdy projekt przechodzi ocenę formalną  

i merytoryczno-techniczną, 
 podstawą do otrzymania dotacji są: podpisana umowa dotacyjna, realizacja 

projektu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, zapłacona faktura dla wyko-
nawcy/dostawcy. 

 Komisja Europejska wyznaczyła również standardy zarządzania wszystkimi 
projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego, które obowiązują w Polsce w latach 2004–
2013. Standardy te zawarto w podręcznikach do programów operacyjnych, uzupeł-
nieniach do nich, rozporządzeniach, generatorze wniosków i we wzorach dokumen-
tów aplikacyjnych dostępnych na stronach internetowych poszczególnych progra-
mów operacyjnych. Najważniejsze w analizie poziomu skuteczności pozyskiwania 
dotacji jest więc przestrzeganie standardów postępowania założonych przez dar-
czyńców i wyznaczone przez nich instytucje.  
 Warto również uświadomić, iż zarządzanie projektem współfinansowanym  
z UE rozpoczyna się z chwilą powstania potrzeby u pomysłodawcy projektu,  
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a kończy z chwilą otrzymania dotacji. Ponadto jednostka aplikująca musi zagwaran-
tować trwałość celów projektu przez kolejne 5 lat3. 
 
 
2. Charakterystyka projektów realizowanych przez SISMS Sp. z o.o. (Samo-

rządowy informator sms, Informator sms, Giełdowy informator sms) 
 
  Badane przedsiębiorstwo pod nazwą Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. 
było pierwszym wyinkubowanym przedsiębiorstwem typu spin-off we Wrocław-
skim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym. Założycielami przedsiębior-
stwa byli: pracownik naukowy, pracownik samorządowy, informatyk z Politechniki 
Wrocławskiej oraz doświadczony menedżer ds. sprzedaży z międzynarodowej kor-
poracji. Strategia Spółki zakłada rozwój przez realizację projektów i usług: 

 Samorządowy informator SMS – pierwszy projekt, 
 Informator SMS – drugi projekt, 
 Giełdowy informator SMS – trzeci projekt. 

 Wymienione projekty zostały w pełni funkcjonalnie uruchomione i oprócz 
podstawowej funkcjonalności, jaką jest wysyłka SMS-ów, posiadają mobilne strony 
informacyjne na telefony komórkowe dla każdej z usług. 
Projekt „Samorządowy informator SMS” 
 Projekt ten polegał na stworzeniu i wdrożeniu najszybszej komunikacji zbio-
rowej między samorządowcami i mieszkańcami za pomocą krótkich wiadomości 
SMS. Projekt ten został wyróżniony II miejscem w ogólnopolskim konkursie PARP 
i MSWiA na najbardziej innowacyjną e-usługę w Polsce w 2009 roku oraz uzyskał 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8.1) Samo-
rządowy informator SMS, który służy do komunikacji między gminą a jej miesz-
kańcami. Spółka SISMS i administratorzy w gminach informują za pomocą SMS-
ów w bardzo krótkim czasie o ważnych sprawach każdego zarejestrowanego  
w systemie obywatela. Informacje wysyłane z wyprzedzeniem o bliskich zagroże-
niach dają mieszkańcowi szansę, by uchronić się przed utratą zdrowia lub nawet 
życia, a także przed znacznymi stratami materialnymi. Coraz częstsze występowa-
nie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, katastrof, poważnych awarii przemy-
słowych oraz innych zagrożeń zdeterminowało powstanie innowacyjnego systemu 
teleinformatycznego „Samorządowy informator SMS”. Aby się zarejestrować, wy-
starczy wysłać SMS pod wskazany numer telefonu, a od tego momentu mieszkańcy 
będą otrzymywać bezpłatnie wiadomości SMS z informacjami o: 

 imprezach kulturalnych i sportowych, 
 zagrożeniach, np. wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy, 

                                                 
3 P. Białynicki-Birula, J. Hauser, B. Jakubowska, W. Sartorius, Korzystanie z funduszy 

Unii Europejskiej, Kraków 1999. 
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 awariach, np. brak prądu, brak gazu, brak wody, zamknięta droga,  
 przerwach w dostawie ciepła, 
 bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, 
 edukacji szkolnej i przedszkolnej, 
 sesjach rady gminy, 
 czasie otwarcia placówek, np.: urzędów, ośrodków zdrowia, 
 sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu, bezpieczeństwu i mieniu. 

 Spółka uruchomiła system w kwietniu 2009 roku w oparciu o pierwszego 
operatora Plus GSM, następnie ERA GSM, Play i Orange. W celu zwiększenia 
efektywności wysyłanych SMS-ów i obniżenia kosztów wysyłki dzięki pomijaniu 
opłaty międzyoperatorskiej spółka stała się integratorem usług SMS. Poniżej zawar-
to na rysunku zestawienie liczby użytkowników i liczby wysyłanych wiadomości 
od momentu uruchomienia systemu. 
 

 
 

Rys. 1. Dynamika wzrostu użytkowników systemu SISMS w latach 2009, 2010 i 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z SISMS Sp. z o.o. 

 
 Obecnie klientami SISMS jest 208 gmin ze wszystkich województw w kraju 
w porównaniu z 71 gminami w czerwcu 2010. Jest to największy system komuni-
kacji zbiorowej obecnie działający w Polsce. Potencjał tego projektu szacowany jest 
na około 2,5 tys. klientów instytucjonalnych i około 2 mln klientów indywidual-
nych. 
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Projekt „Informator SMS” 
 W lipcu 2010 roku spółka uruchomiła kolejny system informacji kolejowej 
SMS dla Dolnego Śląska na zamówienie samorządu województwa. Pasażerowie 
pociągów linii regionalnych po zarejestrowaniu się w systemie „Isms” otrzymują 
SMS-y o opóźnieniach, wyłączeniach i awariach związanych z planowym rozkła-
dem jazdy pociągów. Z systemu korzysta coraz więcej klientów (ponad 16 tys.), co 
przedstawia poniższy rysunek. 
 

 
 

Rys. 2. Liczba użytkowników i wysyłanych SMS-ów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SISMS Sp. z o.o. 

 
 We wrześniu 2011 roku Spółka wygrała przetarg na uruchomienie systemu 
„Informator SMS” w skali ogólnopolskiej. Po dwóch miesiącach funkcjonowania 
systemu liczba użytkowników, jak i liczba wysyłanych SMS-ów znacznie wzrosła, 
co jest widoczne na rysunku 2. 
 Przedstawione statystyki wskazują, iż drugi projekt Spółki „Informator SMS” 
można ocenić pozytywnie pod kątem rosnącej liczby użytkowników i liczby wysy-
łanych wiadomości, aczkolwiek liczba ta jest zależna od liczby problemów z pla-
nową realizacją rozkładu jazdy pociągów przez Przewozy Regionalne S.A. w War-
szawie. Im więcej zmian i „turbulencji” w polskich kolejach państwowych i regio-
nalnych, tym większa liczba wiadomości SMS zostaje wysłana do pasażerów. Po-
tencjał tego projektu szacowany jest na około 50 klientów instytucjonalnych i około 
1 mln klientów indywidualnych. 
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Projekt „Giełdowy informator SMS” 
 Projekt polega na informowaniu o najważniejszych wydarzeniach w spółkach 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku New Connect i Catalyst 
w Warszawie za pomocą SMS-ów i mobilnych stron na telefony komórkowe. Jest 
to najnowszy projekt spółki adresowany dla inwestorów indywidualnych, instytu-
cjonalnych i spółek notowanych, jak i spółek zamierzających wejść na któryś  
z rynków. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalna projektu zawarta jest na stro-
nie internetowej www.gisms.pl. Projekt został uruchomiony w listopadzie 2011 
roku i obecnie posiada 3 klientów instytucjonalnych. Potencjał tego projektu sza-
cowany jest na około 800 klientów instytucjonalnych i około 100 tys. klientów 
indywidualnych. 
 
 
Podsumowanie  
 
  Spółka SISMS Sp. z o.o. oferuje innowacyjne usługi komunikacji zbiorowej  
i mobilnej w trzech sektorach: 

 samorządy terytorialne, 
 przewozy kolejowe, 
 rynek kapitałowy (GPW, New Connect i Catalyst). 

 Analiza funkcjonowania i struktury organizacyjnej spółki oraz wywiady  
z kadrą kierowniczą potwierdzają orientację projektową, funkcjonalną i geogra-
ficzną prowadzonej działalności. Za dominującą działalność zarząd spółki uznaje 
orientację na: 

 projekty oparte na posiadanych technologiach masowej wysyłki SMS  
i mobilnych stronach internetowych, 

 funkcje sprzedaży bezpośredniej pokrywającej geograficznie teren całej 
Polski. 

 Przyjęcie takowej orientacji i priorytetów w strategii rozwoju spółki SISMS, 
implikuje zidentyfikowane w badanej spółce zmiany w funkcjonowaniu organizacji. 
Przyjęta przez zarząd orientacja projektowa i funkcjonalno-geograficzna wymusiła 
powstanie systemów wspomagających realizację strategii na poziomie operacyj-
nym, do których zaliczono: 

 system wynagradzania i motywowania kadry zarządczej – zależny od war-
tości przychodu i rentowności sprzedaży, 

 system wynagradzania i motywowania kadry działu sprzedaży – zależny od 
efektów sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, 

 system wynagradzania kadry zarządzającej projektami – oparty na wyna-
grodzeniu stałym i zmiennym w postaci premii zależnej od efektów projek-
tu, tj. od dotrzymania zaplanowanego zakresu projektu, terminu zakończe-
nia projektu, budżetu projektu i jakości projektu, 
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 controlling działalności, 
 wybór metodyki zarządzania projektami i jej wdrożenie w spółce – poprzez 

szkolenia i warsztaty, 
 stosowanie narzędzi zarządzania projektami przez wszystkich pracowni-

ków spółki, tj. harmonogramu prac, monitoringu zaawansowania realizacji 
projektów, standardów jakościowych w prowadzeniu komunikacji we-
wnętrznej i zewnętrznej w projektach,  

 strategię cenową świadczonych usług – opartą na 3 filarach: opłata za uru-
chomienie systemu, comiesięczny abonament i opłata za wysłane SMS-y. 

 Interesującym efektem obserwacji zachowań kadry menedżerskiej SISMS Sp. 
z o.o. było zjawisko „pewności sukcesu”, jakie towarzyszy powstawaniu ww. pro-
jektów. Kadra zarządzająca, jak i pracownicy wierzą w osiągnięcie sukcesu rynko-
wego każdego z projektów. W szczególności na sukces „zaprogramowana” jest 
kadra zarządzająca. W ich pracy zauważyć można oprócz profesjonalizmu bardzo 
duże zaangażowanie i poświęcenie w realizację celów projektów. 
 Podsumowując wyniki badania tej spółki można stwierdzić jednoznacznie, iż 
umiejętność kreowania e-usług i efektywnego zarządzania portfelem projektów 
pozwala rozwijać się przedsiębiorstwu na konkurencyjnym rynku. Spółka za 2011 
rok uzyskała 1,7 mln zł przychodu i zysk netto w wysokości 0,2 mln. zł. Stanowi to 
wzrost o 33 % w stosunku do roku 2010. Wydaje się, iż małe firmy z branży telein-
formatycznej bez strategii opartej na profesjonalnym zarządzaniu projektami mia-
łyby dużo mniejszy potencjał rozwoju i eksploracji rynku e-usług w Polsce. Rola 
projektów i zarządzania nimi w takich organizacjach jest więc znacząca. 
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DEVELOPING OF INNOVATIVE E-SERVICES BY PROJECTS  
– CASE STUDY 

 
 

Summary 
 
 The purpose of this article is to present three identified innovative projects, co-
financed from the Innovative Economy Operational Program 2007–2013. Each of the 
examined projects was associated with the development of e-services sector in Poland. 
Author adopted as a primary method of testing -participant observation, and the period 
under observation are the years from 2009 to 2011. 
 Analyzed examples because of their high achievement and nationwide coverage, 
can serve as good examples of successful implementation of e-services in Poland. 
 

Translated by Grzegorz Krzos 
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INTERNETOWE GIEŁDY TRANSPORTOWE JAKO NARZĘDZIA E-LOGISTYKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internet stał się podstawą nowoczesnej gospodarki elektronicznej. Stworzył 
możliwość kreowania nowych modeli współpracy z partnerami we wspólnym śro-
dowisku biznesowym, jakie powstało na skutek globalizacji i nowych rozwiązań 
technicznych1. 
 Kluczowym obszarem elektronicznego biznesu jest elektroniczna logistyka  
(e-logistyka). Porównując ją z e-biznesem, można zauważyć elementy specyficzne 
dla e-logistyki. Mówiąc najprościej, przez e-logistykę rozumiemy szerokie zasto-
sowanie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do 
wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem oraz do wspomagania 
zarządzania jego otoczeniem biznesowym, a zwłaszcza jego łańcuchami dostaw, 
np. zaopatrzeniem2. 
 Najważniejszym elementem specyficznym e-logistyki jest korzystanie z giełd 
elektronicznych. Ich liczba oraz popularność są z roku na rok coraz większe. Powo-
dem jest redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście poszuki-
wania partnerów biznesowych. 

                                                 
1  B. Kos, E-biznes w sektorze TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010, s. 666; M. Stajniak, Komputerowe wspoma-
ganie zarządzania flotą pojazdów i obsługą klienta w firmach branży transportowo-spedycyjnej 
sektora MSP, „Elektroniczne Czasopismo Naukowe z Dziedziny Logistyki” 2005, Vol. 1, Iss. 3, 
No. 5, s. 2. 

2  W. Wieczerzycki, P. Januszewski, E-logistyka czy m-logistyka, Gospodarka Materiałowa 
& Logistyka 10/2010, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, s. 6. 
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 Otwarty charakter Internetu i relatywnie niskie koszty oznaczają w praktyce, 
że dostęp do internetowych giełd transportowych nie ogranicza się wyłącznie do 
dużych korporacji, ale obejmuje również średnie i małe przedsiębiorstwa3. Zasto-
sowanie Internetu pozwala obejmować w łańcuchu dostaw partnerów oferujących 
sobie najbardziej korzystne warunki współpracy4. 
 Możliwość wyszukiwania przewoźników o niskich stawkach przewozowych  
i gotowości do ich negocjowania jest głównym zyskiem z korzystania z giełd5. 
 Autorzy w pierwszej części artykułu przeprowadzili analizę literaturową na 
temat istniejących giełd transportowych, a przede wszystkim przedstawili ich bu-
dowę i działanie. W dalszej części zaprezentowali transportową giełdę internetową 
TimoCom, która również w celach dydaktycznych jest wykorzystywana na Wy-
dziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 
 
 
1. Internetowe giełdy transportowe 
 
 Przykładem nowej technologii wśród internetowych giełd transportowych jest 
technologia agentowa. Technologia agentowa jest bardzo obiecująca ze względu na 
możliwość jej zastosowania przede wszystkim w elektronicznej logistyce, głównie 
za sprawą autonomicznego pozyskiwania informacji w rozproszonym środowisku. 
Agent programowy to program wykonywany zdalnie na innym komputerze w sieci 
lub lokalnie. Program taki działa według życzeń użytkownika lub innego agenta, 
który mógł go uruchomić. Agent programowy ma następujące cechy6: 

 otoczenie, 
 cel, 
 autonomiczność, 
 adaptacja, 
 mobilność. 

 Wykorzystanie bowiem tego typu technologii nie ogranicza się do kompute-
rów stacjonarnych podłączonych do sieci na sztywno. Technologia agentowa jest 
również możliwa w przypadku urządzeń mobilnych7. Mogą one wówczas pracować 
w trybie przyłączania i odłączania od sieci. Po przyłączeniu do sieci agent może 
zostać przesłany do środowiska i uruchomiony. Podczas kolejnych podłączeń moż-

                                                 
3  M. Ciesielski, Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005, s. 128. 
4  W. Cellary, Techniki Internetowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 54. 
5  J. Mieszaniec, R. Ogrodnik, Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/ 
kzz/artyk_pdf_2010/106_Mieszaniec_J.pdf (5.09.2011), s. 228. 

6  M. Ciesielski, op. cit., s. 133–135. 
7  J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

s. 51. 
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liwe jest odebranie wyników pracy agenta oraz ewentualne zlecenie mu następnych 
zadań. Agent może autonomicznie gromadzić i przetwarzać dane na serwerze, na-
tomiast do użytkownika zostanie przesłany rezultat pracy agenta. Wadą jest ko-
nieczność stworzenia rozbudowanego systemu zabezpieczeń środowiska pracy 
agenta. 
 Można wyróżnić trzy zastosowania technologii agentowej w e-logistyce: 
agenty wyszukujące, agenty monitorujące, agenty zarządzające. 
 Specyfiką agentów wyszukujących jest to, że wyszukują one informacje we-
dług ściśle zadanych kryteriów. Oto możliwe zastosowania agentów wyszukują-
cych: 

 wyszukiwanie informacji o najtańszych surowcach, półproduktach, usłu-
gach w ofertach potencjalnych dostawców na elektronicznych giełdach to-
warowo-usługowych. Agent „odwiedzając” kilka giełd w sieci, wybiera 
ofertę najbardziej atrakcyjną i zwraca o niej informację delegującemu go 
użytkownikowi; 

 określanie liczebności określonych produktów w magazynach, sklepach. 
Przy założeniu, że sklep korzysta wyłącznie z jednego dostawcy danego 
asortymentu, agent może automatycznie komunikować się z dostawcą  
i zamawiać towar; 

 wyszukiwanie środków transportowych. 
 Natomiast agenty monitorujące są grupą agentów, które charakteryzują się 
bardzo niską mobilnością. Mogą one badać: 

 bieżący stan techniczny urządzeń, 
 stany magazynowe i zgłaszać ewentualne niedobory lub braki, 
 bieżące obroty współpracujących, np. hurtowni. 

 Agenty zarządzające mają cechy zarówno agentów monitorujących, jak i wy-
szukujących. Oto przykładowe zastosowania tej grupy agentów: 

 zarządzanie przepływem towarów przez kolejne ogniwa łańcuchów do-
staw, 

 zarządzanie kompleksową realizacją zamówień hurtowników. 
 Połączenie metod ilościowych w e-logistyce z technologią agentów zarządza-
jących umożliwia płynne sterowanie dynamicznym doborem tras środków transpor-
towych. Zastosowanie technologii agentowej w funkcjonowaniu elektronicznych 
giełd wpływa znacząco na efektywność realizacji tego typu usług.  
 Giełdy internetowe są platformą do nawiązywania kontaktów handlowych 
pomiędzy przedsiębiorstwami, a więc w segmencie B2B, są też wykorzystywane  
w B2C oraz C2C. Mogą mieć charakter globalny lub lokalny. Mają duży wpływ na 
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proces produkcyjny i system dystrybucji, bowiem pozwalają obniżyć koszty znale-
zienia nowych dostawców i odbiorców oraz przyspieszają przepływ informacji8. 
 W przypadku giełdy transportowej wyróżnić można dwa podstawowe elemen-
ty9: 

 giełda ładunków obejmująca oferty transportowe (towary do przewiezie-
nia), 

 giełda pojazdów, która skupia informacje o wolnych środkach transportu: 
wolnych przebiegach, wolnych przestrzeniach ładunkowych. 

 W ten sposób zbudowana giełda spełnia następujące funkcje10: 
 gromadzenie zamówień, 
 publikacja ofert transportowych oraz informacji o wolnych pojazdach, 
 administracja bazą zamówień, ofert transportowych i wolnych pojazdów. 

 Obecnie na rynku europejskim istnieje wiele internetowych giełd transporto-
wych. Wyróżnić można tutaj kilka podstawowych grup rozwiązań11: 

 witryny internetowe, 
 bazy danych typu offline, 
 listy mailingowe, 
 komunikatory, 

 Pierwszą, a zarazem najliczniejszą grupą rozwiązań są oczywiście witryny 
internetowe, które po zarejestrowaniu użytkownika oferują dostęp do swoich baz 
danych w formie zarówno przeglądania ofert, jak i dopisywania ofert własnych12. 
Wymiana informacji odbywa się poprzez strony WWW, w większości składane na 
żądanie po stronie serwera. Serwisy w zdecydowanej większości są płatne. Na ogół 
rejestracja użytkownika wiąże się z wniesieniem określonej opłaty, a czas zareje-
strowania jest ograniczony, co też oznacza konieczność odświeżenia rejestracji,  
a tym samym wnoszenia kolejnych opłat13. 
 Korzystanie z tego typu giełd wymaga jedynie użycia przeglądarki stron inter-
netowych, co jest zaletą. Pozwala to na stosunkowo szybkie opanowanie posługi-
wania się opcjami (np. wyszukiwania pojazdów, wprowadzania frachtów), które są 
oferowane przez internetowe giełdy transportowe. Niestety, wadą jest konieczność 

                                                 
8  J. Palonka, Narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-gospo-

darce, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/410.pdf (28.12.2011), s. 5. 
9  T. Grzelak, Zastosowanie technologii GPS, GPRS, wykorzystanie Internetu oraz systemu 

zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie, http://www.wzieu.pl/zn/ 
447/ZN_447/ZN_447.pdf#page=26 (28.12.2011), s. 31. 

10  P. Niedzielski, Internetowe rynki usług transportowych i spedycyjnych jako przykład  
e-businessu w transporcie i spedycji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus, PTE, Szczecin, s. 109–
125. 

11  W. Wieczerzycki, J. Wieluński, Zastosowanie technologii agendowej w logistyce, „Logi-
styka” 2003, nr 4. 

12  J. Długosz, op. cit., s. 53. 
13  M. Ciesielski, op. cit. 
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posiadania stałego łącza do Internetu i dużej przepustowości wymiany informacji  
z serwisem w celu efektywnego korzystania z giełdy. Kolejną wadą jest brak ogól-
nie przyjętego standardu budowania giełd w postaci witryn internetowych, a zatem 
każda z nich ma inną architekturę czy też stronę graficzną. 
 Drugą grupę rozwiązań są bazy typu offline. Użytkownik, korzystając z apli-
kacji na swoim komputerze, jaką oczywiście oferuje mu firma świadcząca tego typu 
usługi, ma możliwość wprowadzania i przeglądania już istniejących ofert. Aplikacja 
ta służy również jako medium komunikacyjne. Po połączeniu serwerem giełdy 
następuje przesłanie danych z ofertami i uaktualnienie lokalnej bazy danych14. 
 Kolejną grupą rozwiązań są listy mailingowe. Przy użyciu poczty elektronicz-
nej użytkownicy wymieniają swoje oferty między sobą. Poważną wadą tego podej-
ścia jest fakt, iż wszyscy otrzymują wszystkie oferty, które spłynęły do tego czasu 
na serwer pocztowy zarządzający tą usługą. Dla niektórych firm znaczące może się 
jednak okazać to, że tego typu usługi zwykle są darmowe (jedynie koszt połączenia 
internetowego)15. 
 
 
2. Giełda TimoCom 
 
 Do jednych z popularniejszych internetowych giełd transportowych zaliczamy 
produkty o nazwach TimoCom oraz Trans. Dostęp do nich uzyskuje się po zaku-
pieniu licencji na użytkowanie oraz wnoszeniu comiesięcznych lub corocznych 
opłat abonamentowych. Dodatkowo spełnić należy warunki określone w regulami-
nie giełdy.  
 Jedną z pierwszych giełd, które zbudowano zgodnie z koncepcją baz danych 
typu offline, jest giełda Timocom. Została ona założona w 1997 roku przez Timo-
Com Soft- und Hardware GmbH. Równocześnie uruchomiono giełdę transportową 
TC Truck & Cargo. W roku 2009 został wprowadzony na rynek produkt TC eBid®. 
Z danych z roku 2010 na giełdzie dostępnych było około 300 tys. międzynarodo-
wych ofert wolnych przestrzeni ładunkowych i frachtów wystawianych przez 
85 tys. użytkowników z całej Europy. 
 Działa na zasadzie strony internetowej z autoryzacją dostępu, pracującą wg 
zasad elektronicznych tablic ogłoszeń. Giełda pomaga połączyć wolne ciężarówki  
z frachtami, jest miejscem, gdzie można zgłosić wolny samochód lub ładunek. Pro-
ces negocjacji przed zawarciem umowy o przewóz towaru odbywa się drogą telefo-
niczną lub e-mailową, ewentualnie przez komunikatory internetowe. Sama procedu-

                                                 
14  Ibidem, s. 54 
15  J. Długosz, op. cit., s. 54. 
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ra zawarcia umowy wymaga ręcznego przesłania zlecenia w formie papierowej 
faksem lub elektronicznej – jako załącznik do poczty e-mailowej16. 
 Korzystając z tego internetowego rozwiązania, przedsiębiorcy transportowi 
mają wgląd w oferty wolnych przestrzeni ładunkowych w ciężarówkach lub oferty 
frachtów, w ten sposób mogą szybko załadować swoje ładunki lub też optymalnie 
wykorzystać własne pojazdy (rysunek 1)17. 
 

 
 

Rys. 1. Sposób funkcjonowania giełdy internetowej 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Użytkowanie giełdy wymaga ściągnięcia ze strony usługodawcy oprogramo-
wania. Po jego zainstalowaniu można dodawać informacje o wolnych ładunkach  
i przestrzeniach ładunkowych w oknie dialogowym programu Internet Explorer, co 
ukazuje rysunek 2. 
 

                                                 
16  M. Rusin, Cz. Jędrzejek, P. Szpryngiel, Model biznesowy i implementacja w technologii 

SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblar-
skim, http://www.www.ploug.org.pl/konf_08/materialy.pdf/17_Rusin.pdf (3.01.2012), s. 254. 

17  I. Kudelska, N. Pawlak, Wykorzystanie internetowej giełdy transportowej w dydaktyce, 
referat wygłoszony podczas VI Konferencji „Systemy informatyczne w zarządzaniu”, zorganizo-
wanej przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. 
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Rys. 2. Okno dialogowe internetowej giełdy transportowej TimoCom  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.timocom.com 

 
 Praca z giełdą polega na przygotowywaniu zapytań bądź ofert ładunkowych, 
jak również zapytań i ofert przestrzeni ładunkowych na komputerze osobistym. 
Zapytania te oraz oferty przygotowywane są w trybie offline, po czym następuje 
połączenie się z głównym serwerem w Düsseldorfie.  
 Giełda posiada między innymi funkcję utworzenia Zamkniętej Grupy Użyt-
kowników – ZGU. Firmy i zrzeszone grupy firm mogą stworzyć giełdę wewnątrz 
giełdy – ZGU. W tym roku zostały przeprowadzone badania ankietowe za pomocą 
kwestionariusza. W badaniach założono, że respondentami będą studenci studiów 
niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Na 
pytanie dotyczące wspomnianej wcześniejszej funkcji w TimoCom aż 74% respon-
dentów odpowiedziało (rysunek 3), że jest ona przydatna. Odpowiedź swą moty-
wowali w ten sposób, iż korzystając z niej, przedsiębiorcy transportowi z branż 
niszowych zyskują przewagę w zakresie informacji, wymieniając się ofertami po-
między sobą. 
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Rys. 3.  Odpowiedzi respondentów dotyczące przydatności Zamkniętej Grupy Użytkowni-
ków  

Źródło: opracowanie własne. 

  
 Kolejna ciekawa funkcja jest we właściwościach poszukiwania ciężarówki lub 
frachtu. Użytkownik może nie tylko jednocześnie wyświetlić oferty z sąsiadujących 
krajów, może podczas wyszukiwania ofert rozszerzyć obszar poszukiwania aż do 
200 km od wskazanego kodu pocztowego miejsca początkowego lub docelowego. 
Ponadto istnieje możliwość wyszukiwania do 5 relacji jednocześnie, co w efekcie 
daje klientowi możliwość efektywniejszego planowania. 
 Giełda TimoCom dokładnie sprawdza uczestników giełdy. Przed uzyskaniem 
dostępu do giełdy są oni obszernie weryfikowani pod względem wypłacalności. 
Zdobywane są informacje o zadłużeniu przedsiębiorstwa, jego sytuacji ekonomicz-
nej i biznesowej. Oprócz ustalenia wiarygodności na ogólną ocenę przedsiębiorstwa 
mają wpływ również jego doświadczenie i reputacja oraz obecność na rynku dane-
go przedsiębiorstwa co najmniej od sześciu miesięcy18. 
 
 
Podsumowanie 
  
 Główna zaleta korzystania z giełd transportowych to możliwość wyszukania 
przewoźników o niskich stawkach przewozowych i gotowości do ich negocjowania. 
Ponadto giełda TimoCom daje możliwość zaistnienia na rynku transportowym ma-
łym firmom przewozowym. Przewoźnicy często szukają ładunków powrotnych  

                                                 
18  J. Mieszaniec, R. Ogrodnik, op. cit., s. 227. 
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i mając alternatywę powrotu pustym samochodem, są gotowi przewieźć transport 
tanio. Dzięki takim rozwiązaniom jak internetowe giełdy transportowe udaje się 
zminimalizować ryzyko wybrania zawodnego przewoźnika, choć nadal nie da się 
tego ryzyka wyeliminować. 
 Zmiany, które zaszły w gospodarce, sprawiły, że przedsiębiorstwa w więk-
szym stopniu korzystają z transportu. Analiza kosztów utrzymywania własnego 
transportu w przedsiębiorstwie wykazuje większą opłacalność outsourcingu tego 
obszaru działalności przedsiębiorstwa. 
 Korzystanie z internetowych giełd transportowych pozwala na dostęp do tań-
szych i zweryfikowanych firm, a tym samym na bardzo istotną dla konkurencyjno-
ści redukcję kosztów. 
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INTERNET TRANSPORT EXCHANGE AS E-LOGISTIC TOOL 
 
 

Summary 
 
 Transportation and related services have always played a big role in economy. 
Authors will present the essence and meaning of transport exchanges. Next, they will 
present types of exchanges occurring in the market. The rest of the market will intro-
duce a functioning stock exchange TimoCom transport and its functions. 
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PROBLEM WYBORU DOSTAWCY NA ETAPIE ANALIZY ZAMÓWIENIA  
W ŚRODOWISKU PRODUKCJI NA ZAMÓWIENIE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Z punktu widzenia różnicy między miejscem, gdzie wytwarzany jest produkt, 
a miejscem, do którego trafiają zlecenia klientów, środowiska produkcyjne można 
podzielić na produkcję na magazyn (make-to-stock – MTS) i produkcję na zamó-
wienie (make to order – MTO)1. W przypadku środowiska MTS wyroby finalne lub 
półprodukty produkowane są na magazyn na podstawie prognoz. W środowisku 
MTO produkcja realizowana jest na podstawie składanych zamówień. Zlecenia 
klientów przychodzą losowo w czasie. Przedsiębiorstwo może zrealizować tylko 
niektóre z napływających zleceń ze względu na różne ograniczenia, pozostałe musi 
odrzucić.  
 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w środowisku MTO muszą szukać optymalnej 
kombinacji przychodzących zleceń, aby wzrastały ich zyski i udziały w konkuren-
cyjnym rynku. Głównymi kryteriami wyboru są krótkie terminy realizacji oraz 
wysoka jakość. Próba znalezienia rozwiązania dającego maksymalizację jakości 
przy minimalizacji czasu często kończy się niepowodzeniem. Wytwarzanie produk-
tów o wysokiej jakości, zwłaszcza w środowisku MTO, zazwyczaj mocno podnosi 
cenę wyrobu i wydłuża termin realizacji. Realizacja zamówień w krótkim czasie 
wymaga dodatkowych zasobów, często o wyższych kosztach. 

                                                 
1  I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,  

s. 67–69.  
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 Przychodzące zamówienia zwykle wymagają różnych zmian konstrukcyjnych, 
technologicznych, jakościowych i materiałowych w wytwarzanym produkcie2. 
Wymaga to m.in. poszukiwania nowych dostawców materiałów, komponentów, 
podzespołów oraz podwykonawców. Pozyskiwanie zasobów można podzielić na 
trzy zasadnicze kwestie: gromadzenie informacji niezbędnych do pozyskiwania 
zasobów, formułowanie strategii i taktyk pozyskiwania zasobów, podejmowanie 
decyzji dotyczących pozyskiwanych zasobów3. 
 Artykuł jest prezentacją efektów realizowanych zadań w ramach projektu 
budowy narzędzia informatycznego mającego za zadanie wspomaganie działań  
w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego4. 
Projekt realizowany jest na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślą-
skiej. Na bazie wywiadów i obserwacji w badanych przedsiębiorstwach określono 
działania wykonywane w ramach procesu realizacji zamówienia, które wymagają 
wsparcia w zakresie wiedzy5. Zaproponowano dalsze prace w ramach takich obsza-
rów, jak: wiedza o kontrakcie, wiedza o procesach, wiedza o dobrych praktykach, 
wiedza o stanie realizacji kontraktu, wiedza o zasobach i źródłach wiedzy, wiedza 
klientów i o klientach, wiedza o ekspertach, wiedza o dostawcach/kontrahentach. 
W kolejnych etapach prac dokonywana jest głębsza analiza zidentyfikowanych 
obszarów. W niniejszym artykule przedstawiono problem wyboru dostawcy z pod-
stawowymi założeniami do budowy systemu wyboru dostawcy z wykorzystaniem 
techniki wnioskowania na podstawie przypadków (Case-Based Reasoning – CBR). 
Podejmowanie tego typu decyzji, szczególnie w środowisku MTO, często ma miej-
sce już na etapie przygotowywania oferty dla klienta. 
 
 
1. Proces analizy zapytania ofertowego 
 
 Istnieje wiele problemów badawczych związanych z procesem analizy zapy-
tania ofertowego. Pierwszą istotną kwestią jest sposób prowadzenia analizy. Proce-
dura odpowiedzi na zapytanie klienta jest w zasadzie wieloetapowym procesem 
decyzyjnym6. W małych i średnich przedsiębiorstwach działania te są skomasowa-
ne co stwarza warunki do elastycznego i szybkiego reagowania na zmieniające się 
potrzeby klientów. W tego rodzaju strukturze decyzyjnej już na etapie początko-
wym jest ustalenie, czy przyjąć zamówienie. Kolejną decyzją jest określenie  

                                                 
2  K. Szatkowski, Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008, s. 253–25. 
3  K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 261–262. 
4  Projekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10/2010 z dnia 9.12.2010 r. 
5  Wyniki zaprezentowano m.in. na XV Konferencji Logistyki Stosowanej „Total Logistic 

Management”, Zakopane 2011 oraz na VI Konferencji Naukowej „Information Systems in Mana-
gement, Systemy Informatyczne w Zarządzaniu” Warszawa 2011 (materiały w druku). 

6  K. Szatkowski, op. cit., s. 250–252. 
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w przygotowywanej ofercie dla klienta trzech podstawowych elementów, tj. czas 
realizacji (dostawy), ilości i ceny. Zdarzają się przypadki, kiedy klient narzuca ter-
min realizacji, wtedy ramy czasowe uważane są za stałe. Następnym etapem jest 
ustalenie, czy są wystarczające zasoby: surowce, komponenty i zdolności produk-
cyjne, tzn. czy są dostępne lub mogą być dostarczone w terminie, pozwalając tym 
samym zakończyć realizację zamówienia zgodnie z przyjętym terminem. 
 Można wyróżnić trzy fazy w procesie przetwarzania zamówienia na etapie 
ofertowego zapytania klienta. W fazie pierwszej dokonywana jest jego wstępna 
analiza. Analizowana jest specyfikacja produktu w kontekście wykonalności przez 
przedsiębiorstwo, dokonywane są szacunki terminu realizacji, szacuje się cenę. 
Celem tej fazy jest odrzucenie tych zapytań, które pozornie nadają się do realizacji. 
W fazie drugiej wyselekcjonowane zapytania są oceniane pod kątem ograniczeń 
(tzw. wąskich gardeł) w zakresie zasobów. Na tym etapie bierze się pod uwagę 
przede wszystkim dwa podstawowe rodzaje zasobów, które mogą stanowić ograni-
czenie w realizacji zamówienia, tj. dostępność materiałów i możliwości produkcyj-
ne. Zbilansowanie wymagań z potrzebami można wykonać poprzez zaangażowanie 
dodatkowych zdolności (nadgodziny, zaangażowanie podwykonawców), jak rów-
nież poprzez modyfikacje planu produkcji i dostaw materiałów. W fazie trzeciej 
następuje analiza możliwości wykonania zlecenia w przyjętym terminie, wyznacze-
nie ostatecznej ceny. Zakończeniem fazy trzeciej jest akceptacja przygotowanej 
oferty przez uprawnionych do tego pracowników. 
 Przy takim przebiegu procesu analizy ofertowego zapytania klienta w środo-
wisku produkcji na zamówienie często występuje konieczność wyboru dostawców 
materiałów, podzespołów i podwykonawców usług. Przeprowadzone wywiady  
z pracownikami przedsiębiorstw przemysłu maszynowego odpowiedzialnymi za 
przygotowanie ofert potwierdziły konieczność częstego wyboru dostawcy, a jako 
przyczyny najczęściej wymieniano7:  

 zgłoszone zapytanie przez klienta wskazuje na konieczność realizacji nie-
wykonywanych do tej pory operacji technologicznych (brak odpowiednie-
go parku maszynowego, brak umiejętności, brak uprawnień, konieczność 
zastosowania nowych materiałów, komponentów itp.), 

 dotychczasowy dostawca ogłosił upadłość, 
 niekorzystne terminy i warunki płatności zaproponowane przez stałego do-

stawcę, 
 niekorzystny termin realizacji dostaw zaproponowany przez stałego do-

stawcę, 
 niezadowalająca dotychczasowa współpraca z dostawcą, 

                                                 
7  Przeprowadzone wywiady miały miejsce w trakcie prowadzonych badań realizowanych 

w ramach projektu badawczego rozwojowego nr 03-0112-10 /2010 z dnia 9.12.2010 r. 
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 specyficzne (nietypowe) wymagania klienta w zakresie jakości (koniecz-
ność zapewnienia wyższych niż zwykle norm jakościowych podzespołów), 

 konieczność posiadania koncesji, zezwoleń, uprawnień (np. przy zamówie-
niach składanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej), 

 brak kontaktu lub zły kontakt w trakcie realizacji wcześniejszych zleceń, 
 po analizie make or buy stwierdzono, że przy analizowanym zapytaniu za-

danie realizowane do tej pory we własnym zakresie należy zlecić na ze-
wnątrz. 

 
 
2. Kryteria oceny dostawców 
 
 Zapewnienie niezawodności realizacji zamówienia, stworzenie wiarygodnej, 
możliwej do realizacji i opłacalnej oferty staje się dziś wyzwaniem dla firm funk-
cjonujących w środowisku MTO. Istotnym elementem staje się koncentracja przed-
siębiorstw na procesie wyboru i pozyskania dostawców.  
 Potrzeba dokonania oceny potencjalnego dostawcy następuje w momencie, 
gdy dany sprzedawca ubiega się o możliwość zaopatrywania przedsiębiorstwa lub 
gdy w trakcie negocjacji nabywca chce się upewnić, że dany dostawca spełni  
w satysfakcjonującym stopniu jego wymagania8. 
 Przedsiębiorstwa w swoich wewnętrznych procedurach definiują rozbudowa-
ne kryteria ewaluacji dla przyszłych oraz istniejących dostawców9. W przypadku 
przyszłych dostawców, porównując zgłoszone oferty, bierze się pod uwagę dwie 
grupy czynników. Pierwsza grupa to warunki ogólne, wynikające z polityki gospo-
darczej przedsiębiorstwa (np. możliwość prowadzenia wspólnych interesów). Do 
drugiej grupy czynników zalicza się: jakość surowców i materiałów, czas dostawy, 
cenę jednostkową, niezawodność. Część czynników jest niemierzalna, stąd stosuje 
się odpowiednio skonstruowane metody porównawcze oparte na skali ocen o usta-
lonej hierarchii poszczególnych kryteriów oceny10.  
 Ocena istniejących dostawców jest szersza. Oprócz rejestracji w okresie 
współpracy wyżej wymienionych czynników bierze się pod uwagę takie czynniki, 
jak: sposoby i łatwość komunikacji z klientem, implementacja procesów zarządza-
nia ryzykiem, zaangażowanie w badania i rozwój, elastyczność i terminowość do-
staw, posiadane rozwiązania informatyczne, zaangażowanie dostawców w koopera-
cję, liczba posiadanych przez dostawcę odbiorców, przestrzeganie przepisów praw-
nych. 

                                                 
8  K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 272. 
9  J. Bendkowski, G. Radziejowska, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydaw-

nictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s. 145–150. 
10  G. Wieteska, Kryteria oceny źródeł zaopatrzenia bezpośrednich dostawców jako element 

doskonalenia procesów logistycznych, „Logistyka” 2011, nr 6. 
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 Kontrahenci współpracujący z danym przedsiębiorstwem tworzą jego bazę 
dostawców. Zarządzanie nią jest ważnym zadaniem odbiorcy. Bazę dostawców 
przedsiębiorstwa można opisać na wiele sposobów: w ujęciu szerokim lub wąskim, 
krajowym lub międzynarodowym, zdywersyfikowanym lub specjalistycznym11. 
Kategoryzacja dostawców, kryteria oceny dostawcy oraz pomiar osiąganych wyni-
ków przez dostawców to istotna wiedza przydatna pracownikom działów zaopa-
trzenia oraz osobom przygotowującym oferty dla swoich klientów. 
 
 
3. Założenia do budowanego systemu wyboru dostawcy 
 
 Wybór dostawców oraz ich podział na odpowiednie kategorie są uważane za 
jedne z głównych zadań w procesie dostaw. Jak podkreśla się w literaturze i co 
wynika z przeprowadzonych przez autora wywiadów, zasadnicze znaczenie w wy-
borze źródła dostaw ma doświadczenie pracownika działu zaopatrzenia12. Metodą 
mogącą wspomóc tego typu prace jest wnioskowanie na podstawie przypadków 
(Case-Based Reasoning – CBR). CBR jest akceptowanym podejściem wykorzy-
stywanym we wdrażanych systemach zarządzania wiedzą w zakresie: zarządzania 
portfelem projektów13, wykorzystania wiedzy o przypadkach zachowanej w postaci 
dokumentów tekstowych (analiza e-maili)14, wyboru dostawców15 i inne.  
 Wnioskowanie na podstawie przypadków wykorzystuje wiedzę specyficzną 
zawartą w doświadczonych w przeszłości sytuacjach, zwanych przypadkami (case). 
Metoda CBR wykorzystywana jest jako system do rozwiązywania nowych proble-
mów przez adaptację rezultatów, które były wykorzystane podczas rozwiązywania 
poprzednio napotkanych problemów. Nowy problem jest rozwiązywany poprzez 
odnalezienie w zbiorze podobnego do niego przypadku i zastosowanie do niego 
rozwiązania skojarzonego z odnalezionym przypadkiem. Istotną cechą CBR jest 
zdolność do uczenia się poprzez gromadzenie rozwiązań przeszłych problemów  
i udostępnianie ich do rozwiązywania nowych problemów w przyszłości16. 

                                                 
11  K. Lysons, op. cit., s. 280. 
12 J. Bendkowski, G. Radziejowska,  op. cit., s. 70–71. 
13  J. Pokojski, Metoda case-based reasoning a model procesu projektowego i produktu  

w budowie maszyn, „Przegląd Mechaniczny” 2004, nr 6. 
14  A. Kempa, Wspomaganie tworzenia odpowiedzi e-mail przy pomocy techniki wniosko-

wania na podstawie przypadków (CBR), www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/139.pdf 
15  K.L. Choy, W.B. Lee, H.C.W. Lau, L.C. Choy, A knowledge-based supplier intelligence 

retrieval system for outsource manufacturing, Knowledge-Based Systems 2005, 18, s. 1–17. 
16  T. Witkowski, Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000. 
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 Cykl działania systemu opartego na metodzie CBR opisuje się za pomocą 
czterech głównych procesów (tzw. cztery R – pierwsze litery wyrazów w j. angiel-
skim)17: 

 Wyszukanie (Retrieve) najbardziej podobnego przypadku lub zbioru przy-
padków. 

 Wykorzystanie (Reuse) wiedzy zawartej w wyszukanym przypadku do 
rozwiązania problemu – niejednokrotnie wystąpi konieczność modyfikacji 
zaproponowanych przez system rozwiązań. Nowe rozwiązanie generuje 
nowy przypadek w bazie przypadków. 

 Ocena przydatności (Revise) zaproponowanego rozwiązania. 
 Zapamiętanie (Retain) doświadczenia w celu późniejszego wykorzystania 

podczas rozwiązywania nowych problemów. 
 Zakłada się, że tworzony system (rysunek 1) powinien wspierać proces decy-
zyjny wyboru dostawcy w przypadkach:  

 konieczność zmiany dostawcy materiału/usługi,  
 konieczność outsourcingu pewnych działań do odpowiednich dostawców 

celem umożliwienia realizacji złożonego zamówienia przez klienta.  
 Każdy przypadek powinien zawierać cechy szczególne dla budowanego sys-
temu. Dla omawianego systemu będą to cechy opisujące dane transakcyjne, np. 
nazwa dostawcy, dostarczany materiał/usługa, cena, dostarczana ilość, czas dosta-
wy itp. Druga kategoria będzie zawierała wyniki osiągnięte w przeszłości w ramach 
współpracy. Będą one wyliczane na podstawie przyjętej skali ocen. Ocena dokony-
wana będzie poza budowanym systemem (dane takie często są gromadzone  
w przedsiębiorstwach, które np. posiadają wdrożony system zapewnienia jakości 
ISO 9001). Należy podkreślić, że dobór reprezentacji przypadków będzie miał 
wpływ na efektywne przeszukiwanie. Celem procesu przeszukiwania nie jest tylko 
znalezienie danego przypadku, ale równie określenie, który z nich jest podobny (lub 
analogiczny). Dlatego też reprezentacja wiedzy musi dawać możliwość dopasowa-
nia nie tylko dokładnego, ale również określać, które przypadki są podobne. Często 
przypadki reprezentowane są jako zbiór atrybutów wyrażanych w liczbach. Tak 
przygotowane przypadki będą zapisane w bazie danych, gdzie dostęp odbywa się  
z wykorzystaniem języka SQL. Stosuje się również inne sposoby zapisu informacji, 
takie jak grafy czy formuły logiczne.  
 Kolejnym problemem do rozważenia jest wybór techniki pozwalającej na 
wyszukiwanie podobnych przypadków. Wśród wielu metod najczęściej wymienia 
się metodę najbliższego sąsiada (nearest-neighbor) oraz wyszukiwanie indukcyjne 

                                                 
17  A. Aamodt, E. Plaza, Case-based reasoning, foundational issues, methodological varia-

tions, and system approaches, AICom–Artificial Intelligence Communications 1994, 7 (1), s. 39–
59. 
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(inductive retrieval). Metoda nearest-neighbor próbuje odnaleźć podobne przypad-
ki, przeszukując sąsiedztwo danego problemu. 
 

 
 
Rys. 1.  Proces wyboru dostawcy z wykorzystaniem techniki wnioskowania na podstawie 

przypadków (CBR)  

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Wyszukiwanie indukcyjne stanowi alternatywę do metody opisanej wcześniej. 
Metoda wykorzystywana jest w tzw. systemach uczących się oraz systemach po-
dejmujących decyzje w oparciu o drzewa decyzyjne.  
 Metoda nearest-neighbor jest stosunkowo prostą techniką szukania podobień-
stwa. Ma jednak wadę w postaci szybkości przeszukiwania. Znalezienie najlepsze-
go dopasowania wymaga porównania zapytania (w postaci przypadku) z każdym 
już zapisanym w bazie. Ponadto podobieństwo wyznaczane jest przez porównanie 
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każdego z atrybutów. W efekcie metoda ta staje się nieefektywna, gdy liczba przy-
padków jest bardzo duża. Z kolei metoda wyszukiwania indukcyjnego nie sprawdza 
się, gdy brak jest opisanych odpowiednich przypadków. Może się okazać niemoż-
liwe zbudowanie pełnego i poprawnego drzewa decyzyjnego. Metoda nearest-
neighbor już nie jest tak wrażliwa na niekompletność bazy przypadków.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zasadnicze znaczenie w wyborze źródła dostaw odgrywa doświadczenie pra-
cownika działu zaopatrzenia. Metodą mogącą wspomóc tego typu prace jest system 
oparty na technice wnioskowania na podstawie przypadków. Jednak istnieje wiele 
ograniczeń w korzystaniu z Case-Based Reasoning. Podczas korzystania z wcze-
śniejszych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów jest trudne do ustalenia, czy 
rozwiązania adekwatne do kontekstu z przeszłości będą skuteczne w przyszłości. 
Ponadto rozwój bazy przypadków poprzez dodawanie nowych może spowodować 
zjawisko redundancji, co utrudnia proces wyszukiwania. Chociaż przedstawione 
sposoby badania podobieństwa i klasyfikacji odpowiednich przypadków mogą być 
przeprowadzane automatycznie (lepiej lub gorzej), to należy podkreślić, że w tym 
przypadku zastosowanie podejścia Case-Based Reasoning nie polega na podejmo-
waniu ostatecznej decyzji, a jedynie ma na celu pomóc człowiekowi w jej podjęciu.  

 
*** 

 Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako pro-
jekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10 /2010 z dnia 9.12.2010 r. 
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SUPPLIER SELECTION PROBLEM AT THE CUSTOMER ENQUIRY STAGE 

IN MAKE TO ORDER ENVIRONMENT 
 
 

Summary 
 
 The performance of an enterprise now depends much on the performance and 
relationship of its customer–suppliers. Good customer–supplier relationships are im-
portant for an organization to respond to dynamic and unpredictable changes. Incoming 
orders, in make to order environment, typically require various changes in design, tech-
nological and material in the product. This requires searching new suppliers and sub-
contractors. Selecting sources of supply strongly depends on a purchasing department 
employee experience. This article presents a selection problem with the basic assump-
tions for the construction of a supplier selection system using case-based reasoning 
(CBR). 
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ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zapasy pełnią w przedsiębiorstwie wiele funkcji, przede wszystkim zapewnia-
ją ciągłość procesów produkcji i sprzedaży. Stan zapasów i obrót nimi uznaje się za 
podstawowe czynniki umożliwiające zarządzanie łańcuchem dostaw1. Posiadanie 
określonego poziomu zapasu gwarantuje realizację produkcji bądź sprzedaży, 
wskaźnik obrotu zapasami z kolei wskazuje na potrzeby związane z uzupełnianiem 
stanu zapasów. Dlatego też w celu osiągnięcia swoich celów przedsiębiorstwa two-
rzą politykę uzupełniania zapasów, która pozwala na zaspokojenie popytu na rynku 
przy możliwie najmniejszych kosztach. Przedsiębiorstwo, chcąc osiągać swoje cele, 
często współpracuje z innymi podmiotami w ramach łańcucha dostaw. Tym samym 
staje się jego ogniwem, a celami nadrzędnymi stają się cele całego łańcucha. Osią-
gnięcie celów łańcucha dostaw determinowane jest zatem współpracą między jego 
partnerami, możliwą dzięki wymianie informacji. Podstawą skuteczności działania 
łańcucha dostaw jest dzielenie się informacją i koordynacja w zakresie zarządzania 
zapasami, które stają się możliwe dzięki technologiom informatycznym. 
 W artykule dokonano oceny zastosowania technologii informatycznych 
wspomagających działania logistyczne w obszarze zarządzania zapasami 
w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2009–2010. Do oceny zasto-
sowano wielowymiarową analizę danych. 
 

                                                 
1  M. Dass, G.L. Fox, A holistic network model for supply chain analysis, „International 

Journal of Production Economics” 2011, nr 131, s. 592. 
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1. Przepływy informacyjne w łańcuchu dostaw 
 
 W łańcuchu dostaw rozpatruje się trzy rodzaje przepływów: materiałowe, 
informacyjne, finansowe. Przepływy informacyjne dotyczą przede wszystkim za-
mówień i ich realizacji. W łańcuchu dostaw informacje przepływają w dwóch kie-
runkach. Informacje dotyczące zamówień, specyfikacji produktu, ilości 
i przewidywanego czasu dostawy przepływają w górę łańcuchu dostaw: od klienta 
końcowego, poprzez wszystkie ogniwa łańcucha, aż do dostawców surowców. Po 
zakończeniu procesu produkcyjnego przez poszczególnych partnerów łańcucha 
dostaw następuje przepływ informacji w dół łańcucha, przy czym informacje te 
odnoszą się przede wszystkim do procesu realizacji zamówienia, a zatem przeka-
zywane są od producentów do sprzedawców detalicznych. Informacje mogą prze-
pływać przez łańcuch dostaw sekwencyjnie, w ramach zamówień składanych 
i realizowanych przez poszczególne ogniwa łańcucha, ale wtedy przepływ ten pro-
wadzi często do wystąpienia efektu byczego bicza2. Przez efekt byczego bicza 
(bullwhip effect) rozumie się zniekształcenia popytu, nasilające się wraz 
z przesuwaniem się w górę łańcucha dostaw3. Efekt ten wyjaśnia wahania sprzeda-
ży (popytu), produkcji i dostaw, a wynika głównie z nieefektywnego przepływu 
informacji w łańcuchu dostaw, co powoduje gromadzenie nadmiernych zapasów  
u poszczególnych partnerów. Efekt byczego bicza może zostać złagodzony dzięki 
dzieleniu się informacją przez współpracujące ogniwa łańcucha dostaw. Dyspono-
wanie precyzyjną informacją o zapotrzebowaniu kolejnych podmiotów pozwala 
bowiem budować trafne i dokładne prognozy popytu. Wymiana informacji może 
następować przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), będą-
cych narzędziami, które pozwalają na uzyskanie przez producentów niemal w cza-
sie rzeczywistym informacji o poziomie zapasów produktów u sprzedawców deta-
licznych, a tym samym umożliwiają producentom sporządzanie dokładnych pro-
gnoz popytu i odpowiednich planów uzupełniania zapasów4.  
 
 
2. Zastosowanie technologii informatycznych w łańcuchu dostaw 
 
 W przypadku zarządzania relacjami między partnerami łańcucha dostaw na-
cisk kładzie się przede wszystkim na korzyści wynikające z tworzenia systemów 
wzajemnego oddziaływania, koordynacji i synchronizacji działań pomiędzy 

                                                 
2  M.C. Pedroso, D. Nakano, Knowledge and information flows in supply chains, A study 

on pharmaceutical companies, „International Journal of Production Economics” 2009, nr 122,  
s. 377. 

3  Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2010, s. 145. 

4  M.C. Pedroso, D. Nakano, op. cit., s. 377. 
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wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw w celu zapewnienia realizacji celów całego 
łańcucha, w tym zadowolenia konsumenta końcowego ze względu na jego potrze-
by. Integracja, koordynacja i synchronizacja powiązań między partnerami łańcucha 
dostaw gwarantują zarówno wysoki poziom obsługi, jak i niskie koszty funkcjono-
wania łańcucha. 
 Koordynacja współpracy między partnerami łańcucha dostaw możliwa będzie 
jedynie wtedy, gdy zagwarantowany zostanie prawidłowy przepływ informacji. 
Informacja traktowana jest jako zasób ekonomiczny i jeden z podstawowych czyn-
ników tworzenia wartości5. Odpowiedni przepływ informacji w systemie zapewnia-
ją technologie informatyczne. Wspomagają one proces decyzyjny łańcucha dostaw, 
uwzględniający powiązania zarówno między jego poszczególnymi partnerami, jak  
i partnerami a otoczeniem. Technologie informatyczne wspomagają realizację pro-
cesów logistycznych praktycznie w każdym przedsiębiorstwie6. Technologie infor-
matyczne odgrywają zatem istotną rolę w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Umoż-
liwiają one transfer informacji, a tym samym zmniejszają ryzyko związane z naru-
szeniem poufności danych, ich integracji i dostępności7. Wdrożenie i stosowanie 
technologii informatycznych przyczynia się do: 

 zwiększenia efektywności zarządzania informacją, dzięki łatwiejszej dys-
trybucji informacji i szybkim połączeniom między poszczególnymi partne-
rami łańcucha dostaw a otoczeniem, 

 zmniejszenia kosztów związanych z realizacją działań koordynacyjnych, 
 redukcji ryzyka związanego z przeprowadzanymi transakcjami. 

 
 
3.  Ocena wykorzystania technologii informatycznych w łańcuchu dostaw 

w zakresie zarządzania zapasami 
 
 Dla przedsiębiorstw najistotniejsze jest przełożenie możliwości technologii 
informatycznych na konkretne obszary działalności w celu zwiększenia efektywno-
ści działania. Technologie informatyczne bez wątpienia są niezbędne 
do efektywnego funkcjonowania łańcuchów dostaw, szczególnie w obszarze zarzą-
dzania zapasami. Dlatego też poddano szczegółowej analizie dane dotyczące zasto-
sowania technologii informatycznych wspomagających procesy logistyczne 

                                                 
5  L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, R. Kucęba, Informacja i wiedza jako zasoby organizacji gospo-

darczych, w: Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów 
rozmytych, red. L. Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie 
Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 12. 

6  Technologie informacyjne dla ekonomistów, red. A. Nowicki, T. Turek, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 223. 

7  J.V. Pereira, The new supply chain’s frontier, Information management, „International 
Journal of Information Management” 2009, nr 29, s. 372. 
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w zakresie zarządzania zapasami w Polsce w latach 2009–2010. Wśród zmiennych 
wyróżniono: 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych, 
przy czym wymiana ta spełnia funkcje wysyłania zamówień do dostawców 
(X1), 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych, 
przy czym wymiana ta spełnia funkcje otrzymywania zamówień 
od odbiorców (X2), 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych, 
przy czym wymiana ta spełnia funkcje wysyłania lub otrzymywania doku-
mentów transportowych (X3), 

 liczbę przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę informacji 
z dostawcami (X4), 

 liczbę przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę informacji 
z odbiorcami (X5), 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, gdy dla przedsiębiorstw otrzymujących zamó-
wienia odpowiednia informacja jest automatycznie przekazywana 
do programów realizujących funkcje zarządzanie poziomem zapasów (X6), 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, gdy dla przedsiębiorstw otrzymujących zamó-
wienia odpowiednia informacja jest automatycznie przekazywana 
do programów realizujących funkcje zarządzanie dystrybucją (X7), 

 liczbę przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany danych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, gdy dla przedsiębiorstw wysyłających zamó-
wienia odpowiednia informacja jest automatycznie przekazywana do pro-
gramów realizujących funkcje zarządzanie poziomem zapasów (X8). 

 Poddane analizie zmienne ująć można w trzy grupy: 
 zmienne określające stopień korzystania z automatycznej wymiany danych 

z zewnętrznymi systemami ICT (X1, X2, X3), 
 zmienne określające stopień prowadzenia elektronicznej wymiany infor-

macji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw (X4, X5), 
 zmienne określające stopień korzystania z wewnętrznej automatycznej 

wymiany danych (X6, X7, X8). 
 W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące wykorzystania technologii informa-
tycznych w zarządzaniu zapasami w styczniu 2009 i w styczniu 2010 roku według 
województw. 
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Tabela 1 
 

Udział przedsiębiorstw wykorzystujących daną technologię informatyczną 
w przedsiębiorstwach ogółem wg województw w latach 2009–2010 (stan na styczeń) (%) 

 

 

Udział przedsię-
biorstw korzystają-

cych z automatycznej 
wymiany danych  

z zewnętrznymi sys-
temami ICT 

Udział przedsię-
biorstw prowadzących 
elektroniczną wymia-
nę informacji doty-
czących zarządzania 
łańcuchem dostaw 

Udział przedsię-
biorstw korzystają-
cych z wewnętrznej 
automatycznej wy-

miany danych 

Województwo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
dolnośląskie 36,62 56,24 13,37 17,68 23,35 35,41 
kujawsko- 
-pomorskie 39,41 66,02 10,87 13,47 25,90 29,92 
lubelskie 29,58 42,89 8,09 15,25 18,73 26,82 
lubuskie 28,94 50,32 10,61 20,58 25,12 29,87 
łódzkie 31,56 47,11 12,94 15,77 23,47 24,59 
małopolskie 32,55 47,18 9,45 16,65 24,27 34,32 
mazowieckie 39,93 53,80 16,24 20,30 31,33 40,51 
opolskie 32,91 47,22 12,56 15,62 23,32 30,40 
podkarpackie 43,69 38,84 13,87 14,61 21,81 32,75 
podlaskie 36,51 47,96 9,71 14,80 23,62 35,83 
pomorskie 35,88 43,49 14,59 17,78 27,59 37,38 
śląskie 37,04 55,39 12,84 17,00 25,29 35,77 
świętokrzyskie 29,83 41,39 8,62 12,92 17,62 28,46 
warmińsko- 
-mazurskie 35,49 49,29 10,35 17,60 19,23 30,73 
wielkopolskie 34,52 42,24 13,00 17,61 24,84 34,56 
zachodniopomor-
skie 31,17 40,57 11,86 15,32 23,72 30,33 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (27.12.2011). 
 
 Największy udział przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany 
danych z zewnętrznymi systemami ICT w przedsiębiorstwach ogółem w 2009 roku 
charakteryzował województwa: podkarpackie (43,69%), mazowieckie (39,93%), 
kujawsko-pomorskie (39,41%) i śląskie (37,04%), najmniejszy z kolei – wojewódz-
twa: lubuskie (28,94%), lubelskie (29,58%) i świętokrzyskie (29,83%). Nieco ina-
czej udział ten kształtował się w roku 2010, największy odsetek przedsiębiorstw 
korzystających z automatycznej wymiany danych odnotowano w województwach: 
kujawsko-pomorskim (66,02%), dolnośląskim (56,24%), śląskim (55,39%) i ma-
zowieckim (53,80%), najmniejszy – w województwie podkarpackim (38,84%). 
W 2010 roku obserwuje się zatem znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw korzysta-
jących z automatycznej wymiany danych z zewnętrznymi systemami ICT, co wska-
zuje na zwiększenie się poziomu informatyzacji w tym zakresie. 
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 We wszystkich województwach zwiększył się w 2010 roku w porównaniu 
z rokiem 2009 udział przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę infor-
macji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw, przy czym największy wzrost 
odsetka obserwuje się w województwach: lubuskim (o 94%), lubelskim (o 88,5%)  
i warmińsko-mazurskim (o 70%). Największy odsetek przedsiębiorstw prowadzą-
cych elektroniczną wymianę informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw 
w 2009 roku wystąpił w województwach: mazowieckim (16,24%), pomorskim 
(14,59%), podkarpackim (13,87%) i dolnośląskim (13,37%), najmniejszy – w wo-
jewództwach: lubelskim (8,09%) i świętokrzyskim (8,62%). W 2010 roku z kolei 
największy udział przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę informa-
cji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw obserwowano w województwach: 
mazowieckim (20,30%), pomorskim (17,78%), dolnośląskim (17,68%), wielkopol-
skim (17,61%) i warmińsko-mazurskim (17,60%), najmniejszy – w wojewódz-
twach: świętokrzyskim (12,92%) i kujawsko-pomorskim (13,47%). 
 Największy udział przedsiębiorstw korzystających z wewnętrznej automa-
tycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach ogółem w 2009 roku zaobserwowa-
no w województwach: mazowieckim (31,33%), pomorskim (27,59%), kujawsko-
pomorskim (25,9%) i śląskim (25,29%), najmniejszy natomiast – w wojewódz-
twach: świętokrzyskim (17,62%), lubelskim (18,73%), warmińsko-mazurskim 
(19,23%). W 2010 roku układ województw pod względem udziału przedsiębiorstw 
korzystających z wewnętrznej automatycznej wymiany danych zmienił się: 

 największy udział charakteryzował województwa: mazowieckie (40,51%), 
pomorskie (37,38%), podlaskie (35,83%), śląskie (35,77%), 

 najmniejszy udział charakteryzował województwa: łódzkie (24,59%), lu-
belskie (26,82%), kujawsko-pomorskie (29,92%). 

 Największy przyrost odsetka przedsiębiorstw korzystających z wewnętrznej 
automatycznej wymiany danych w 2010 roku w stosunku do roku 2009 roku wy-
stąpił w województwach: świętokrzyskim (o 61,52%), warmińsko-mazurskim 
(59,8%), podlaskim (51,69%) i podkarpackim (50,16%). 
 Województwa zatem w różnym stopniu wykorzystują technologie informa-
tyczne w swojej działalności, przy czym sytuacja pod tym względem w latach 
2009–2010 w poszczególnych województwach zmienia się. Bez względu jednak na 
badaną cechę, odsetek przedsiębiorstw korzystających z automatycznej wymiany 
danych z zewnętrznymi systemami ICT, prowadzących elektroniczną wymianę 
informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw i korzystających z we-
wnętrznej automatycznej wymiany danych wzrósł w każdym województwie w 2010 
roku w stosunku do roku 2009. Oznacza to, że coraz więcej przedsiębiorstw korzy-
sta z dostępnych technologii informatycznych. 
 Poziom wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu zapasami 
przez przedsiębiorstwa poszczególnych województw jest zróżnicowany i zależy od 
rozpatrywanej cechy. Dlatego też w celu uszeregowania województw pod wzglę-
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dem poziomu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu zapasami, 
a tym samym wskazania województw najlepszych pod tym względem, dokonano 
rangowania, stosując dwie różne metody porządkowania liniowego: rangowanie 
według cechy syntetycznej8 i rangowanie według odległości od wzorca, a wyniki 
przedstawiono w tabeli 2. Każda z rozpatrywanych cech ma charakter stymulanty, 
tzn. wzrost jej wartości świadczy o wzroście poziomu badanego zjawiska złożone-
go. Przed przystąpieniem do rangowania dokonano standaryzacji macierzy stymu-
lant. Ponadto w celu zwiększenia porównywalności danych zostały one przeliczone 
na jedno przedsiębiorstwo danego województwa. 
 

Tabela 2 
 

Rangowanie województw według cechy syntetycznej i odległości od wzorca 
 

Ranking województw według
2009 2010 

Wojewódz-
two 

znormalizowanej 
odległości od 

wzorca 

cechy 
syntetycz-

nej 
Województwo 

znormalizowa-
nej odległości 

od wzorca 

cechy  
syntetycznej 

mazowieckie 0,7196 11,5637 mazowieckie 0,8637 13,4403 
pomorskie 0,6327 6,6727 wielkopolskie 0,6269 5,4514 
wielkopol-
skie 

0,6047 4,9692 śląskie 0,609 4,6545 

podkarpackie 0,5555 6,6201 lubuskie 0,573 5,1343 
dolnośląskie 0,5395 3,3512 podlaskie 0,5566 5,0426 
kujawsko- 
-pomorskie 

0,5364 3,3583 dolnośląskie 0,554 2,8283 

łódzkie 0,5164 1,8078 pomorskie 0,5163 1,7024 

śląskie 0,4938 0,7715 
kujawsko- 
-pomorskie 

0,39 -2,0475 

opolskie 0,4264 -0,5786 
zachodnio-
pomorskie 

0,3526 -4,0411 

lubuskie 0,4232 0,6109 małopolskie 0,344 -4,1793 
podlaskie 0,3882 -2,2189 łódzkie 0,3314 -4,3357 

małopolskie 0,35 -3,7442 
warmińsko- 
-mazurskie 

0,3309 -0,1469 

zachodnio-
pomorskie 

0,2754 -5,1132 świętokrzyskie 0,296 -5,0754 

warmińsko- 
-mazurskie 

0,2452 -7,4037 podkarpackie 0,2866 -5,3937 

lubelskie 0,166 -9,7856 lubelskie 0,278 -5,7967 
świętokrzy-
skie 

0,1418 -10,8811 opolskie 0,2345 -7,2377 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (27.12.2011). 
 

                                                 
8  Zmienna syntetyczna liczona jest jako suma znormalizowanych stymulant. 
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 Dokonując rangowania województw pod względem technologii informatycz-
nych wspomagających procesy logistyczne w zakresie zarządzania zapasami we-
dług cechy syntetycznej i odległości od wzorca można stwierdzić, że: 

1. Ranking województw według zastosowanych metod jest różny:  
 w przypadku 2009 roku różnice występują dla województw: wielkopol-

skiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, opol-
skiego i lubuskiego, 

 w przypadku 2010 roku różnice występują dla województw: śląskiego, 
lubuskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskie-
go, małopolskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. 

2. Najwyższe miejsce w rankingu zajmuje województwo mazowieckie za-
równo w roku 2009, jak i 2010, jednak ze względu na wartość znormalizo-
wanej odległości od wzorca dalekiej od jedności nie jest ono wzorcem dla 
pozostałych województw. 

3. Według metody odległości od wzorca w 2010 roku w porównaniu z rokiem 
2009 znacznie wzrosła ranga województwa śląskiego (z ósmego miejsca na 
trzecie) oraz znacznie spadła ranga województw: pomorskiego (z drugiego 
miejsca na siódme) i opolskiego (z dziewiątego miejsca na szesnaste). 

4. Nie ma województwa, które ze względu na odległość od wzorca można by 
było uznać za wzorcowe. 

 Na wyniki analizy wpływa bez wątpienia zestaw cech, które opisują stopień 
wykorzystania technologii informatycznych wspomagających działania logistyczne 
w obszarze zarządzania zapasami. Przeprowadzone badania obrazują jednak pewne 
tendencje w województwach odnośnie do informatyzacji działań logistycznych 
w tym zakresie. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Odpowiedni przepływ informacji w łańcuchu dostaw jest niezwykle istotny  
z punktu widzenia zarządzania zapasami. Koordynacja i integracja działań partne-
rów łańcucha pozwala na łagodzenie efektu byczego bicza i jest możliwa tylko 
dzięki wymianie informacji między tymi partnerami. Zastosowanie technologii 
informatycznych umożliwia przesyłanie dokładnej informacji o popycie i dzielenie 
się nią, a tym samym zapobiega niedoszacowaniu lub przeszacowaniu wielkości 
zamówień i zapasów.  
 Niepewność otoczenia wymaga od podmiotów gospodarczych umiejętności 
szybkiego reagowania na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospo-
darczej. Globalizacja rynków wymogła na przedsiębiorstwach tworzenie łańcuchów 
dostaw. Prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw uzależnione jest od zakresu 
współpracy między jego ogniwami. Biorąc pod uwagę fakt wysokiej złożoności 
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realizowanych zadań, jego partnerzy powinni dysponować informacjami o wysokiej 
jakości, zmniejszając tym samym ryzyko działalności gospodarczej. Zagwaranto-
wanie przepływu informacji o wysokiej wartości użytkowej między partnerami 
łańcucha dostaw umożliwia wdrożenie technologii informatycznych. Poziom wyko-
rzystania technologii informatycznych w logistycznym zarządzaniu zapasami jest 
zróżnicowany w poszczególnych województwach. Najlepsze w tym względzie jest 
województwo mazowieckie, czego przyczyną może być koncentracja kapitału  
i ośrodków decyzyjnych przedsiębiorstw działających w łańcuchach dostaw. Dy-
namiczne otoczenie powoduje jednak potrzebę ciągłych zmian w przedsiębior-
stwach, również w zakresie stosowanych systemów informatycznych. Statystyczna 
analiza poziomu wykorzystania informatycznych systemów zarządzania pozwala 
nie tylko na ocenę stopnia rozwoju poszczególnych województw i ich podobień-
stwa, ale umożliwia również wyznaczenie wzorca dla pozostałych jednostek, do 
którego powinny one dążyć. 
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INFORMATION SUPPORT OF LOGISTIC ACTIVITIES  
IN THE AREA OF INVENTORY MANAGEMENT 

 
 

Summary 
 
 Inventories fulfill several functions in the enterprise, but above all ensure the con-
tinuity of the processes of production and sales. The company collaborates often with 
other entities within the supply chain to achieve its goals. The basis for the effective 
supply chain are information sharing and coordination in the area of inventory man-
agement which become possible thanks to information technologies. 
 The evaluation of use of information technology supporting logistics operations in 
the area of inventory management in the various provinces in Poland in 2009–2010 was 
presented in the article. The multidimensional data analysis was used to this evaluation.  
 

Translated by Agata Mesjasz-Lech 
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DETERMINANTY ROZWOJU SERWISÓW ZAKUPÓW GRUPOWYCH  
W POLSCE W ŚWIETLE ANALIZY 5 SIŁ PORTERA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Serwisy zakupów grupowych stanowią obecnie jeden z bardziej dynamicznie 
rozwijających się z segmentów e-biznesu. Ich model biznesowy polega na połącze-
niu dwóch grup użytkowników, z jednej strony klientów, którzy są zainteresowani 
zakupem produktów i usług po okazyjnych cenach, z drugiej – firm, które godzą się 
na znaczącą obniżkę cen w zamian za zakup określonego wolumenu oferty. Idea 
oferowania rabatów cenowych w zamian za zwiększenie ilości zakupów nie jest 
nowa. Przeniesienie idei zakupów grupowych do Internetu pozwoliło jednak na 
działanie w masowej skali, umożliwiło precyzyjną segmentację klientów, jak rów-
nież wygodne zarządzanie ofertami promocyjnymi (terminy, rozliczenia itp.) 
 Pierwszy serwis zakupów grupowych powstał w Polsce w lutym 2010 roku. 
Tym samym sektor jako taki jest bardzo młodym sektorem, nawet jak na warunki 
funkcjonowania w wirtualnej przestrzeni. Z drugiej jednak strony ponad roczne 
funkcjonowanie pozwala na wyciągnięcie pierwszy wniosków i zaleceń. Na kanwie 
doświadczeń uczestników łańcucha wartości zakupów grupowych powstaje pytanie 
o przyszłość modelu biznesowego zakupów grupowych. Pytanie to staje się też 
podstawowym problemem badawczym podjętym w niniejszym artykule. 
 Podstawowym celem postawionym przed artykułem jest ocena determinant 
rozwoju modelu biznesowego zakupów grupowych. Aby zrealizować tak nakreślo-
ny cel, autor posłużył się metodyką analizy 5 sił konkurencyjnych M.E. Portera. 
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Ten rodzaj analizy pozwala na uwzględnienie w analizie wielu czynników kształtu-
jących rentowność danego sektora, a więc i jego długofalową przyszłość1. 
 
 
1. Istota modelu zakupów grupowych 
 
 Idea zakupów grupowych polega na zaoferowaniu przez przedsiębiorstwo 
produktów lub usług po znacząco obniżonych cenach, pod warunkiem że pojawi się 
określona liczba nabywców2. Rabat dla klientów wynosi co najmniej 50% i docho-
dzi w skrajnych przypadkach do ponad 90% ceny nominalnej. Tak duże obniżki 
ceny skłaniają wielu klientów do dokonania zakupu. Presję na podjęcie decyzji 
zwiększa też sposób prezentacji oferty w serwisie zakupów grupowych. Oferta 
promocyjna dostępna jest przez krótki czas – standardowo 24 godziny od momentu 
uruchomienia promocji, choć zdarza się, że jest prezentowana dłużej. Również treść 
oferty brzmi niezwykle kusząco, co powoduje poczucie wyjątkowej okazji i impera-
tyw zakupu.  
 Klienci zarejestrowani w serwisie zakupów grupowych dokonują transakcji, 
przelewając na jego konto kwotę zakupu (według ceny rabatowej). W zamian 
otrzymują kupon, który upoważnia do realizacji zakupu bezpośrednio od firmy 
oferującej dany produkt czy usługę. Realizacja kuponu wymaga wcześniejszego 
ustalenia daty świadczenia usługi lub zakupu produktu, jak również przestrzegania 
innych warunków oferty promocyjnej, takich jak czas ważności oferty promocyjnej 
oraz liczba kuponów, które może zrealizować jedna osoba. 
 W serwisie zakupów grupowych prezentowane są dwie grupy ofert: usługi  
i produkty. Dominują usługi, ponieważ przy świadczeniu usług marża może sięgnąć 
wyższych poziomów. Tym samym jest przestrzeń do nawet znaczących obniżek 
cen. Dodatkowo z punktu widzenia przedsiębiorstw świadczenie usług ma charakter 
powtarzalny, można więc przyciągnąć ponownie klienta, który przetestował jakość 
oferty i obsługi. Z kolei rabat na produkty przyjmuje najczęściej postać upustu na 
określoną wartość kwoty zakupu. Na przykład klient może zakupić kupon wart 
2000 zł za 199 zł. Idea zakupów grupowych zostaje zachowana – zniżka przekracza 
90%. Nie oznacza to jednak, że klient za jeden kupon nabędzie dany produkt  
– najczęściej bowiem całkowita cena produktu przekracza wartość kwoty kuponu  
i zachodzi konieczność dopłaty bezpośrednio ze środków własnych klienta. 
 Dla firmy skorzystanie z usług serwisu zakupów grupowych wiąże się z dwo-
ma celami: budowaniem świadomości własnej marki i rozpropagowaniem oferty 
(cele reklamowe) oraz chęcią przyciągnięcia nowych klientów (cele sprzedażowe). 

                                                 
1  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 25. 
2  B. Edelman, S. Jaffe, S.D. Kominers, To Groupon or Not to Groupon, The Profitability 

of Deep Discounts, „Harvard Business School NOM Unit Working Paper” 2011, No. 11-063, s. 2. 



Determinanty rozwoju serwisów zakupów grupowych w Polsce… 713

Pierwszy cel polega na prezentacji własnej firmy i jej oferty wobec wielu poten-
cjalnych klientów. Serwisy zakupów grupowych, po zaakceptowaniu oferty promo-
cyjnej zgłoszonej przez firmę, rozsyłają ją w postaci wiadomości e-mailowych do 
wielu klientów. Na przykład lider sektora w Polsce, serwis Groupon.pl, wysyła 
codziennie wiadomości z promocyjnymi ofertami do pół miliona klientów z terenu 
Warszawy3.  
 Kolejną ważną cechą modelu zakupów grupowych jest prezentacja oferty firm 
w ramach lokalnych rynków, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków. Taka seg-
mentacja pozwala na wygodę korzystania z usług partnera biznesowego – klient nie 
musi daleko jechać, aby zrealizować otrzymany kupon. Dla firm oznacza to z kolei 
możliwość precyzyjnego określenia rynku, na którym chcą być eksponowane. 
 W łańcuchu tworzenia wartości zakupów grupowych obok wymienionych 
dwóch ogniw – klienta docelowego oraz firmy, partnera biznesowego – funkcjonuje 
operator serwisu zakupów grupowych. Jego rola polega na kojarzeniu dwóch stron: 
popytu i podaży. Dla operatora serwisu zakupu grupowych podstawową korzyścią 
jest prowizja uzyskiwana od firm. W zależności od operatora zakupów grupowych 
prowizja waha się w granicach 10–50% ceny uwidocznionej w serwisie zakupów.  
 Serwis zakupów grupowych pełni ważną funkcję z punktu widzenia firmy: 
potwierdza, że oferowana usługa jest mimo radykalnej przeceny w pełni warto-
ściowa, tzn. że obniżka ceny nie oznacza niższej jakości4. Serwis gwarantuje też 
wiarygodność partnera biznesowego jako rzetelnego kontrahenta. 
 
 
2. Analiza sił konkurencyjnych a rozwój sektora zakupów grupowych w Polsce 
  
 Analiza sił konkurencyjnych pozwala na identyfikację kluczowych czynników 
kształtujących długoterminową rentowności sektora. M.E. Porter wyodrębnił 5 sił 
konkurencyjnych, które determinują przyszłą pozycję firmy: natężenie walki kon-
kurencyjnej wśród obecnych rywali, groźbę nowych wejść, siłę przetargową do-
stawców i odbiorców oraz groźbę pojawienia się substytutów.  
Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze 
 Stopień rywalizacji pomiędzy obecnymi w sektorze konkurentami pozostaje  
w dużej mierze pod wpływem liczby konkurentów. Według aktualnych danych  
z połowy grudnia 2011 roku liczba serwisów zakupów grupowych w Polsce wynosi 

                                                 
3  P. Lipiec, Groupon zadowolony z rozwoju w 2010 r., wywiad z Marcinem Szałkiem, co-

untry managerem Groupon Polska, 2.20.2011, http://www.ecommerce.edu.pl/inne/wywiady/ 
groupon-zadowolony-z-rozwoju-w-2010-r.html 

4  A. Arabshahi, Undressing groupon, An analysis of the groupon business model, 
Ahmadali’s Blog, 18.01.2011, http://www.ahmadalia.com/download/Undressing-Groupon.pdf 
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1115. Do tej liczby należy dodać 20 agregatorów zakupów grupowych – a więc 
serwisów, które w sposób zbiorczy przedstawiają ofertę poszczególnych serwisów 
zakupów grupowych. 
 Należy podkreślić wysoką dynamikę przyrostu liczby konkurentów. Na koniec 
listopada 2011 funkcjonowały 102 serwisy zakupów grupowych – w skali 2 tygodni 
wzrost liczby serwisów wyniósł 8,8%. Co więcej, w enuncjacjach prasowych poja-
wiają się zapowiedzi kolejnych wejść do sektora, co oznacza dalsze zintensyfiko-
wanie walki konkurencyjnej. 
 Istniejący w sektorze gracze nie zajmują jednakowej pozycji konkurencyjnej. 
W toku funkcjonowania wyłoniła się grupa liderów, do której należy zaliczyć ser-
wisy: Groupon.pl, Gruper.pl, Mydeal.pl, Citeam.pl. Podstawowe statystyki od-
zwierciedlające popularność 5 najważniejszych serwisów oddaje tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Liderzy serwisów zakupów grupowych – ujęcie dynamiczne 
 

 Miejsce w sektorze Liczba unikalnych użyt-
kowników 

Zasięg wśród internautów 
(%) 

Czerwiec 
2011 

Wrzesień 
2011

Czerwiec 
2011

Wrzesień 
2011

Czerwiec 
2011

Wrzesień 
2011 

Groupon.pl 1 1 4 396 776 3 696 683 23,25 19,65 

Gruper.pl 2 2 1 208 999 1 465 837 6,39 7,79 

Mydeal.pl 4 3 922 020 858 413 4,88 4,56 

Citeam.pl 3 4 1 135 521 825 541 6,01 4,39 

Fastdeal.pl 5 5 583 156 679 901 3,08 3,61 

 
Źródło::  B. Ratuszniak, Citeam nie jest już numerem dwa. Rośnie Gruper, 25.08.2011, 

http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/e-commerce/citeam-nie-jest-juz-
numerem-dwa-rosnie-gruper-21267; B. Ratuszniak, Citeam spada o dwa miejsca. 
MyDeal rośnie, 25.11.2011, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/e-
commerce/citeam-spada-o-dwa-miejsca-mydeal-rosnie-22114 

 
 Dane zawarte w tabeli wskazują na względną stałość listy liderów, co nie 
wyklucza jednak przetasowań w ramach pierwszej piątki. Można oszacować, że 
5 największych graczy odpowiada za około 95% udziału w rynku. Co ciekawe  
– spada popularność 3 z analizowanych 5 serwisów. We wrześniu 2011 roku serwis 
Groupon.pl odwiedziło 19,65 % polskich internautów, a więc niemal 4 punkty pro-
centowe mniej niż w czerwcu 2011. Mogłoby to świadczyć o stopniowym nasyce-

                                                 
5  Liczymy wszystkie portale zakupów grupowych w Polsce!, 13.12.2011, 

http://www.godealla.pl/blog/ciekawostki-ze-swiata-zakupow-grupowych-w-polsce-i-na-swiecie-
cz-1/ 
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niu rynku, aczkolwiek taki wniosek należałoby oprzeć na badaniach prowadzonych 
dłużej. 
 Zwiększa się zasięg lokalnych rynków obsługiwanych przez serwisy zakupów 
grupowych. Gruper.pl obsługuje 49 miejscowości, Fastdeal.pl – 46, Groupon.pl  
– 41, Mydeal.pl – 35, Citeam.pl – 206. Agregator GoDealla.pl podliczył, że w skali 
roku pojawiło się ponad 51 tysięcy ofert, zaś średnia wartość kuponu wyniosła 
około 178 zł. Średnie tempo wzrostu liczby ofert sięgnęło 25%. 
 Podsumowując: operatorzy serwisów zakupów grupowych stykają się z dużą 
intensywnością konkurencji, która z kolei implikuje duże nakłady marketingowe 
związane z pozyskaniem partnerów biznesowych. W konsekwencji lider globalny 
Groupon nie odnotował jeszcze zysków (stan na listopad 2011). Dlatego też anali-
zowaną siłę należy ocenić negatywnie – wysoki poziom działań konkurencyjnych 
podminowuje rentowność sektora w długim terminie. 
Groźba nowych wejść do sektora 
 Liczba wchodzących do sektora zależy głównie od dwóch czynników: atrak-
cyjności sektora oraz barier wejścia. Atrakcyjność sektora jest pochodną spodzie-
wanych marż. Jak wspomniano wcześniej, marże operatorów serwisów grupowych 
sięgają 50%. Dla potencjalnych konkurentów jest to czynnik przyciągający do sek-
tora. Oczywiście przy dużej rywalizacji w sektorze wypracowane dochody przezna-
czane są na pozyskanie kolejnych ofert oraz działania marketingowe wobec poten-
cjalnych klientów. Obydwa typy działań wiążą się z dużymi kosztami, które utrud-
niają osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Z drugiej jednak strony sektor 
zakupów grupowych jest sektorem w fazie wzrostu – istnieje przekonanie, że ta 
faza rozwoju jest najlepsza dla zdobycia udziału w rynku i wygrania rywalizacji  
w przyszłości. Ta przesłanka stanowi podstawę dynamicznego przyrostu liczby 
serwisów. 
 Bariery wejścia praktycznie nie limitują nowo wchodzących do sektora. Po-
mysł na biznes jest powszechnie znany i łatwy do kopiowania. Właściwie czynni-
kiem istotnie różnicującym jest znana marka i odpowiednie zaplecze kapitałowe. 
Jednakże wyrobienie świadomości marki najłatwiejsze jest w fazie wzrostu sektora 
– co ponownie skłania do możliwie szybkiego uruchomienie serwisu zakupów gru-
powych. 
 Konkludując: zagrożenie kolejnymi wejściami do sektora jest całkiem realne. 
Potwierdza to dotychczasowa dynamika przyrostu liczby konkurentów, jak również 
enuncjacje prasowe o kolejnych graczach przygotowujących się do podjęcia dzia-
łalności w sektorze. Jednakże długoterminowo należy spodziewać się spadku marż, 
specjalizacji i przesuwania się po krzywej doświadczenia, co zastopuje liczbę nowo 
wchodzących. Dodatkowo natężenie walki konkurencyjnej już obecnie jest na wy-

                                                 
6  J. Brodewicz, 365 dni zakupów grupowych w Polsce, 4.10.2011, 

http://www.ecommerce.edu.pl/inne/zakupy-grupowe/365-dni-zakupow-grupowych-w-polsce.html 
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sokim poziomie. Dlatego też analizowany czynnik ma neutralny charakter z punktu 
widzenia rentowności sektora. 
Siła przetargowa dostawców 
 W przypadku analizowanego modelu biznesowego kategorią dostawców są 
firmy – partnerzy biznesowi, oferujący poprzez serwis zakupów grupowych swoje 
produkty lub usługi. Jakość oferty serwowanej przez partnerów biznesowych  
w bezpośredni sposób kształtuje potencjał rynkowy danego serwisu zakupów gru-
powych. Powyższy czynnik jest kluczowy z punktu rozwoju danego serwisu. Co-
dziennie bowiem pojawiają się kolejne oferty promocyjne, które najpierw trzeba 
jednak pozyskać. I tutaj pojawia się podstawowy problem z punktu widzenia mode-
lu biznesowego zakupów grupowych. W nadchodzących latach serwisy zakupów 
grupowych będę odczuwały narastającą trudność w pozyskaniu wartościowych 
partnerów7. Oferta promocyjna wiąże się z koniecznością sprzedaży produktu lub 
usługi poniżej kosztów wytworzenia lub świadczenia. Po pierwsze, cena promocyj-
na musi być z definicji niższa niż 50% ceny nominalnej. Dodatkowo operator zaku-
pów grupowych potrąca sobie 10–50% ceny promocyjnej. W konsekwencji dla 
firmy pozostaje nie więcej niż 25% ceny nominalnej. Nieco inaczej powyższe wyli-
czenia wyglądają dla produktów – w tym przypadku rabat naliczany jest od części 
ceny produktu, a więc i rzeczywisty przychód jest większy niż w przypadku usług. 
Powyższe zagrożenie potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie serwisu 
Firmy.net w październiku 2011 roku. 32,64% polskich małych i średnich przedsię-
biorstw nie chce korzystać z modelu zakupów grupowych z powodu zbyt wysokiej 
prowizji pobieranej przez serwisy8. Z drugiej strony ponad 61 % badanych firm 
pozytywnie wypowiada się o marketingowych potencjale serwisów zakupów gru-
powych. Jednakże maksymalna obniżka ceny nie może być wyższa niż 30% ceny 
nominalnej – tak stwierdziło ponad 68% respondentów. 
 Stosowanie promocji cenowych budzi różnorodne konsekwencje o charakterze 
ekonomicznym, informacyjnym i wizerunkowym. Zaoferowanie dużych zniżek 
może wzbudzić negatywne odczucia wśród dotychczasowych klientów i zmienić 
ich pozytywny stosunek do firmy9. Dlatego też firma powinna dokładnie przemy-
śleć charakter i parametry oferty promocyjnej, jak również przeprowadzić kalkula-
cję korzyści i kosztów wejścia w łańcuch zakupów grupowych. Spełnienie powyż-
szych warunków pozwala na osiągnięcie zakładanych celów. Badania przeprowa-
                                                 

7  U.M. Dholakia, How Businesses Fare With Daily Deals, A Multi-Site Analysis of 
Groupon, LivingSocial, OpenTable, Travelzoo, and BuyWithMe Promotions, Social Science 
Research Network, 13.06.2011, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN _ID1863466_ 
code107512.pdf?abstractid=1863466&mirid=1 

8  Wiadomo, co polskie firmy sądzą o zakupach grupowych, 7.12.2011, 
http://interaktywnie.com/biznes/newsy/prportal/wiadomo-co-polskie-firmy-sadza-o-zakupach-
grupowych-22230 

9  P. Raghubir, J.J. Inman, H. Grande, The Three Faces of Consumer Promotions, „Califor-
nia Management Review“ 2004, Vol. 46, No. 4, s. 30. 
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dzone na losowo wybranej próbie 97 polskich przedsiębiorców, którzy skorzystali  
z usług serwisów zakupów grupowych, wskazują, że oceniają oni w większości 
pozytywnie efekty tego typu kampanii10. 72% badanych partnerów potwierdziło 
chęć ponownego skorzystania z usług serwisu zakupów grupowych. Przeciwnego 
zdania było 21% przedsiębiorców. Na pytanie – czy taka forma promocji jest bar-
dziej efektywna niż te wykorzystywane wcześniej (np. prasa, radio, ulotki) – pozy-
tywnie odpowiedziało 63% partnerów, a 20% negatywnie. 
 Reasumując: brak możliwości pozyskania wartościowych partnerów, jak rów-
nież kończący się efekt świeżości (nowości) modelu biznesowego zaowocują naj-
większym zagrożeniem dla funkcjonowania sektora. Z drugiej strony rzeczowa 
współpraca z partnerami biznesowymi, wspólne ustalanie celów, korzyści i zagro-
żeń mogą zniwelować powyższy czynnik. Dostawcy dzierżą dużą silę przetargową, 
co jest pochodną niskiej efektywności sprzedaży w ramach modelu, łatwości za-
miany operatora serwisu zakupów grupowych, jak również skorzystania z alterna-
tywnych sposobów promocji. 
Siła przetargowa nabywców 
 Klienci dokonujący zakupów dóbr i usług za pośrednictwem serwisów zaku-
pów grupowych są bezpośrednimi beneficjentami obniżek cen. Dzięki funkcjono-
waniu tego typu serwisów mogą dokonać zakupu produktów, na które wcześniej nie 
mogliby sobie pozwolić albo których konsumpcja nie mogłaby być równie częsta. 
Klienci mogą też przetestować produkt lub usługę i na tej podstawie określić, czy 
warta jest pełnej ceny. Z tego więc punktu widzenia siła przetargowa nabywców nie 
zagraża rentowności sektora, a wręcz napędza jego rozwój. 
 W Polsce w serwisach zakupów grupowych zarejestrowało się około 3 mln 
internautów. Zgodnie z badaniami z października 2010 roku ich profil przedstawia 
się następująco11: 

1. Struktura wiekowa: 6% osoby w wieku 7–14 lat, 29% osoby w wieku 15–
24 lat, 29% osoby w wieku 25–34 lat, 17% osoby w wieku 35–44 lat, 10% 
osoby pomiędzy 45 a 54 rokiem życia i 9% osoby powyżej 55 roku życia. 

2. Płeć: 59% kobiety, 41% mężczyźni. 
3. Wielkość miejscowości użytkowników serwisów zakupów grupowych: 

31% wieś, 20% miasto do 50 tys. mieszkańców, 16% miasto o liczbie 
mieszkańców między 50 a 200 tys. osób, 13% miasto 200–500 tys. oraz 
20% miasto powyżej 500 tys. mieszkańców. 

                                                 
10  Co polscy przedsiębiorcy myślą o zakupach grupowych?, GoDealla, 26.05.2011, 

http://www.godealla.pl/blog/co-polscy-przedsiebiorcy-mysla-o-zakupach-grupowych-raport-i-
infografika/ 

11  H. Świerczewska, S. Pliszka, Zakupy grupowe w Polsce, serwisy, oferta, popularność 
wśród internautów, PBI, Warszawa 2011, s. 12, http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/42/? getFi-
le=50,0 



Mirosław Moroz 718 

 Dominuje grupa młodych, aktywnych użytkowników Internatu, tzw. pokole-
nie Y. Ta generacje przyzwyczajona jest do korzystania z Internetu, ale ma też nie-
korzystną cechę – nie jest lojalna względem używanego serwisu zakupów grupo-
wych12. Wzmiankowany problem braku lojalności uwypukla funkcjonowanie agre-
gatorów zakupów grupowych. 
 Z punktu widzenia firm istotna jest zmiana zachowań nabywczych. Zgodnie  
z badaniami klientów przeprowadzonymi w czerwcu 2011 roku 63% klientów, 
którzy kupili produkt lub usługę via serwis zakupów grupowych, deklaruje faktycz-
ny, ponowny powrót do oferenta i zakup po standardowej cenie13. Jednocześnie 
bardzo wysoki odsetek respondentów – blisko 95% – polecił znajomym usługę lub 
produkt, ponieważ był z nich zadowolony. 
 Podsumowując: siła przetargowa nabywców jest niska. Jakkolwiek mogą oni 
przechodzić od jednego serwisu do drugiego, to jednak pozostaną w większości 
użytkownikami modelu zakupów grupowych. Wrażliwość na cenę, emocje związa-
ne z nabyciem po mocno obniżonej cenie, automatyczne powiadomienia o promo-
cjach, jak również łatwość użytkowania sytuują internautów jako użytkowników 
serwisów zakupów grupowych. Z punktu widzenia sił konkurencyjnych omawiana 
czynnik odgrywa pozytywną rolę.  
Groźba pojawienia się substytutów 
 Jak wskazują dotychczasowe wnioski, model zakupów grupowych w istocie 
rzeczy stanowi sposób promowania danego przedsiębiorcy. Dlatego też wśród sub-
stytutów należy poszukiwać alternatywnych form promocji. Z tego punktu widzenia 
w pierwszym rzędzie wymienić można kampanie online: e-mail marketing, promo-
cję w systemach wyszukujących, reklamę graficzną itd. Firma może skorzystać  
z tradycyjnych form promocji, jak również uruchomić samodzielnie określony pro-
gram lojalnościowy (rabatowy). Oczywiście pozostaje pytanie o efektywność po-
szczególnych rozwiązań i dopasowanie do profilu grupy docelowej. W określonych 
sytuacjach (np. nowa firma, sezonowy popyt, niska pracochłonność usługi) model 
zakupów grupowych będzie cechował się przewagą nad pozostałymi rozwiązania-
mi. Co więcej, przedsiębiorstwa mogą stosować jednocześnie kilka narzędzi pro-
mocyjnych. 
 Konkludując, należy stwierdzić, że substytuty nie stanowią istotnego zagroże-
nia dla rentowności sektora. Z punktu widzenia sił konkurencyjnych mają neutralny 
charakter.  
 
  

                                                 
12  S. Mulpuru, Myths And Truths About Daily Deals, 7.11.2011, http: 

//www.portfolio.com/views/blogs/daily-brief/myths_and_truths_about_daily_deals.pdf 
13  K. Kaniuk, Pierwsze w Polsce badanie preferencji klientów zakupów grupowych, 

8.06.2011, http: //www.godealla.pl/blog/pierwsze-w-polsce-badanie-preferencji-klientow- zaku-
pow-grupowych/ 
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Podsumowanie 
 
 Serwisy zakupów grupowych przeżywają chwile dynamicznego wzrostu. 
Można powiedzieć, że zapanowała swoista moda na wejście do tego sektora, a sa-
mo zjawisko zakupów grupowych okrzyknięto mianem fenomenu roku 2011. Za-
stosowana metodyka 5 sił Portera wskazuje jednak, że nad modelem biznesowym 
czają się liczne zagrożenia. Do najpoważniejszych z nich należy zaliczyć wysoką 
intensywność konkurencji oraz potencjalną niechęć firm do współpracy z serwisami 
zakupów grupowych na dotychczasowych warunkach. Na pięć sił konkurencyjnych 
– dwie mają charakter negatywnie oddziałujący na sektor, dwie są neutralne, a jed-
na stanowi siłę napędową sektora. 
 Przeprowadzona analiza sygnalizuje, że sektor jako całość może pozostać 
trwale nierentowny. Składają się na to następujące determinanty: konieczność po-
noszenia wysokich nakładów na pozyskanie partnerów biznesowych i klientów, 
problemy z pozyskaniem wartościowych ofert w przyszłości, nikła lojalność klien-
tów.  
 Z drugiej strony warto podkreślić pozytywne czynniki rozwoju sektora. Bada-
nia ukazujące zadowolenie z efektów osiągniętych dzięki zastosowaniu modelu 
zakupów grupowych dowodzą, że dla określonego segmentu przedsiębiorstw serwi-
sy zakupów grupowych stanowią realną alternatywę jako metoda promocji. Dlatego 
też należy sądzić, że model biznesowy zakupów grupowych w Internecie przetrwa, 
ale będzie podlegał licznym modyfikacjom. Przede wszystkim zmienią się parame-
try i warunki współpracy: nastąpi obniżka marży płaconej serwisom, wystąpi spe-
cjalizacja branżowa (np. serwisy turystyczne), serwisy obejmą swym zasięgiem 
kolejne miejscowości, będzie postępować profesjonalizacja personelu pozyskujące-
go partnerów biznesowych. W konsekwencji w sektorze pozostanie dużo mniejsza 
liczba podmiotów. 
 

*** 
Niniejszy artykuł finansowany jest ze środków budżetowych na naukę w latach 
2010–2012 jako projekt badawczy nr 115 0055639. 
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DETERMINANTS OF DEAL-OF-DAY WEBSITES DEVELOPMENT IN 
POLAND IN THE CONTEXT OF PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 

 
 

Summary 
 
 The first Internet Group Purchasing service was formed in Poland in April 2010. 
On the basis of the value chain participants’ experience of group purchasing, the ques-
tion arises about the determinants of development of Internet Group Purchasing busi-
ness model. This question is the research problem undertaken in this paper. 
The results of the analysis indicate that in fact most of the competitive forces shaping 
the sector adversely. Deal-of-the day websites managers are forcing to redefine the 
business model elements such as obtaining business partners, the percentage margin, 
service quality and range of offerings. 
 

Translated by Mirosław Moroz 
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ZASTOSOWANIE METOD CYFROWEJ STEGANOGRAFII  
W HANDLU ELEKTRONICZNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój informatyki i sprzętu komputerowego w drugiej połowie XX wieku 
spowodował, że sposób przekazywania informacji stał się prostszy, niezależny oraz 
wygodniejszy. Przykładem tego postępu jest handel elektroniczny (e-commerce), 
który dzięki rozwojowi sieci komputerowych, a zwłaszcza Internetu, stał się bardzo 
popularnym sposobem przeprowadzania różnych transakcji. Obecnie, nie wycho-
dząc z domu, można kupić prawie każdy produkt, opłacić rachunki i sprawdzić 
swoje konto bankowe za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na 
stronach WWW. Ta łatwość przekazywania informacji handlowych spowodowała, 
że informacje te stały się dostępniejsze dla osób nieupoważnionych, co z kolei 
sprawiło, że pojawiło się pytanie, jak zabezpieczyć ważne dane handlowe przesyła-
ne drogą elektroniczną. 
 Jednym z rozwiązań alternatywnych dla dobrze znanych metod kryptograficz-
nych jest cyfrowa steganografia1. Steganografią nazywamy komunikację w taki 
sposób, by nie mogła być wykryta obecność przesyłanego komunikatu. W krypto-
grafii obecność komunikatu nie jest negowana, natomiast steganografia ukrywa 
fakty prowadzenia komunikacji. Możliwości ukrywania informacji handlowych  
w postaci danych elektronicznych jest bardzo dużo. Informacja może być ukrywana 

                                                 
1  I. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fredric, T. Kalker, Digital Watermarking and Steg-

anography, 2nd Ed. electronic free book, http://www.freeebookdownload.co.in/ebooks/free-
ebook-Digital-Watermarking-and-Steganography-2nd-Ed-The-Morgan-Kaufmann-Series-in-
Multimedia-Information-and-Systems--download 2009 
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prawie we wszystkich typach danych, nie tylko w tekście, ale np. w obrazie JPG, 
mapie bitowej BMP, pliku audio WAV albo plikach wideo. Informacja ta nieko-
niecznie musi być tekstem, ukryć w ten sposób można także zdjęcie.  
 W pewnym stopniu przykładem steganografii są techniki cyfrowych znaków 
wodnych. Cyfrowym znakiem wodnym nazywamy zintegrowane z plikami graficz-
nymi, wideo lub audio dodatkowe informacje. Informacje te mogą być niewidoczne 
dla użytkownika, a mogą być odczytane tylko przez dedykowane programy. Pod-
czas sprzedaży produktów multimedialnych przez Internet wykorzystywane są one 
w celu ochrony praw autorskich2. 
 
 
1. Metody steganograficzne w handlu elektronicznym  
 
 Steganografia ma ogromne znaczenie w procesie zabezpieczania transmisji 
danych, szczególnie danych gospodarczych pomiędzy stronami handlującymi ze 
sobą. Schemat procesu ukrywania informacji jest pokazany na rysunku 1. Przykła-
dową aplikacją wykorzystującą steganografię dla bezpiecznej komunikacji jest 
program StegCommTM. Aplikacja wykorzystuje technikę steganografii, czyli ukry-
wanie informacji w różnych plikach danych (obrazach, plikach dźwiękowych itp.). 
Umożliwia również łączenie kryptografii z steganografią w celu zabezpieczenia 
informacji. StegCommTM nie zmienia rozmiaru pliku z ukrytą informacją podczas 
szyfrowania oraz zapewnia integralność danych po rozszyfrowaniu, co zapobiega 
skasowaniu informacji ukrytych w najmniej znaczących bitach pliku. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu, nawet jeśli plik z ukrytą informacją (np. bardzo ważną informacją 
biznesową) zostanie rozszyfrowany przez hakera, to bez wiedzy, jak została ukryta 
informacja (tzw. stegoklucz), plik będzie dla niego bezużyteczny. 
 Steganografia jest również skuteczna w uwierzytelnianiu klientów w sieci3. 
Przykładową aplikacją łączącą steganografię z uwierzytelnianiem cyfrowym (pod-
pisem elektronicznym) jest StegSignTM. Aplikacja ta potrafi w różnych plikach 
(m.in. w mailach, dokumentach tekstowych itp.) ukryć dane firmy albo inne poufne 
dokumenty. Dzięki temu, jeśli ktoś niepowołany będzie ingerował w przesyłane 
pliki z tak ukrytymi danymi, wysyłający i odbierający te pliki zostaną o tym poin-
formowani (np. podczas przesyłania informacji handlowych w fazie rokowań).  
 

                                                 
2  P. Wayner, Disappearing cryptography 3rd Edition, information hiding, steganography 

& watermarking, Amsterdam, MK/Morgan Kaufmann Publishers 2009. 
3  www.datamark.com.sg/pdf/steganography.pdf 
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Rys. 1. Schemat procesu ukrywania informacji w zdjęciu JPG  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Aplikację StegSignTM można stosować również w celu zabezpieczenia przed 
nieupoważnionym dostępem do danych. Przykładem tego typu zastosowania apli-
kacji może być e-banking, gdzie podpis elektroniczny uwierzytelnia zarówno bank, 
jak i klienta. 
 Przykładowe okno aplikacji StegSignTM pokazano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Przykładowe okno aplikacji StegSignTM stosowanej w bankowości elektronicznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Inną aplikacją mającą za zadanie ochronę praw autorskich jest system DRM 
(Digital Rights Management – Zarządzanie prawami cyfrowymi). System ten daje 
możliwość: 

 zabezpieczenia różnych treści multimedialnych przed użytkownikami, któ-
rzy korzystają z nich w sposób niezgodny z założeniami dostawcy, 

 kontrolowania dostępów do cyfrowych danych. 
 Prawa, które są nadawane przez autorów różnych treści multimedialnych, 
dotyczą między innymi: 

 zamian formatów plików, 
 możliwości ponownego odtwarzania, 
 kopiowania. 

 Przed przekazaniem danego pliku multimedialnego do odbiorcy jest on  
w systemie DRM wcześniej zabezpieczany przed odczytem. Jedynie posiadanie 
licencji daje możliwość jego odtworzenia. Aby uzyskać licencję i wygenerować 
klucz deszyfrujący, należy użyć programu, który służy do odtworzenia plików mul-
timedialnych. Aby uniemożliwić odtworzenie procesu oraz zachowanie tajności 
jego szczegółów, należy zastosować szereg zabezpieczeń, które utrudnią poznanie 
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zasady działania programu. Nie do końca zostaje zapewnione bezpieczeństwo, cze-
go świadectwem są programy, które w łatwy sposób pozwalają na ominięcie zabez-
pieczeń stosowanych w systemach DRM. Aby dany użytkownik mógł zdobyć li-
cencję, musi spełnić wiele warunków, które są z góry ustalone. Najczęściej stoso-
wanym warunkiem jest uiszczenie należności finansowej za dany plik.  
 Na rynku jest dostępnych wiele aplikacji, które pozwalają realizować zadnia 
systemu DRM. Przykładem takiej aplikacji jest produkt firmy Microsoft o nazwie 
Windows Media DRM. Platforma ta pozwala na zabezpieczenie i ochronę treści 
multimedialnych, które są przesyłane do odbiorców. Daje możliwość również od-
tworzenia treści multimedialnych na urządzeniach sieciowych i przenośnych,  
a także na zwykłych komputerach typu PC.  
 Do najczęściej stosowanych usług pobierania chronionych zawartości stosuje 
się: 

 sposób pośredniego pobierania licencji – polega na możliwości przesyłania 
plików multimedialnych wraz z licencją na te materiały na urządzenia mo-
bilne, np. telefony komórkowe, tablety, 

 sposób bezpośredniego pobierania licencji – pobieranie plików multime-
dialnych oraz programów wraz z licencjami bezpośrednio z Internetu na 
urządzenia mobilne (tablety, telefony komórkowe). Przykładem takiego 
rozwiązania może być portal Android Market, który umożliwia kupno i po-
branie ponad 300 tys. aplikacji na urządzenia z systemem Android. 

 Najczęściej stosowanymi usługami w sektorze biznesowym e-commerce są 
usługi licencji – segment handlu elektronicznego, który umożliwia dostarczanie 
licencji na oprogramowanie. Usługi te mogą działać w schemacie B2B lub B2C. 
Przykładem rozwiązania dostarczającego takich usług jest Microsoft Open License 
Program, który umożliwia kupno licencji na oprogramowanie firmy Microsoft, 
pobranie licencji oraz oprogramowania z dedykowanego portalu usługi MOLP 
(Microsoft Open License Pack4). 
 Inny pomysł na zaspokojenie potrzeb rynkowych przewiduje kupno oraz po-
bieranie plików multimedialnych wraz z licencją. Przykładem takiej działalności 
jest sklep internetowy muzodajnia.pl, który w swojej ofercie ma 110 tys. płyt mu-
zycznych. 
 Metody steganografii mają wielkie znaczenie w procesie zapewniania bezpie-
czeństwa usług typu pay per view (wideo na żądanie). Wykorzystuje się tutaj wi-
doczne oraz niewidoczne cyfrowe znaki wodne. 
 Steganografia umożliwia przechowywanie (zaszycie) w jednym pliku multi-
medialnym wielu różnych licencji, w zależności od sposobu wykorzystania pliku 
przez klienta aktywuje się odpowiednia licencja.  

                                                 
4  http://www.microsoft.com/poland/msp/dobierz-licencje.aspx 
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 Możliwa jest też ochrona poufnych materiałów firmowych. Niewidoczne me-
chanizmy steganografii weryfikują komputer, na którym uruchamiane są pliki fir-
mowe, jeżeli komputer ma poprawną weryfikację w licencji, możliwe jest urucho-
mienie pliku. 
 Budowanie stron internetowych zawierających treści objęte licencjonowaniem 
na platformie Windows Media DRM odbywa się przy użyciu programu Windows 
Media Rights Manager5 (WMRM). Cała procedura na serwerze WMRM polega na 
przygotowaniu plików i wystawieniu dla nich licencji. Wyróżniamy następujące 
etapy w procesie działania platformy Windows Media DRM: 

 Przygotowanie pakietu. Plik multimedialny jest szyfrowany i blokowany 
przez klucz, który zawarty jest w oddzielnie dostarczanej licencji. Do pliku 
dodawane są również inne informacje, np. adres serwera, na którym prze-
chowywana jest licencja. 

 Rozpowszechnianie pakietu. Wcześniej przygotowany plik zostaje udo-
stępniony w sieci, dystrybuowany na nośnikach pamięci lub przesyłany 
pocztą elektroniczną. 

 Konfiguracja serwera licencji. Dostawca treści multimedialnych zobowią-
zany jest do udostępniania w sieci serwera, który będzie grał rolę magazy-
nu przechowującego prawa i zasady licencyjne. Do tego celu wykorzystuje 
się oprogramowanie Windows Media Rights Manager. 

 Aby móc odtworzyć plik, użytkownik musi pobrać klucz licencyjny, który 
pozwoli na jego odblokowanie. Licencja pobierana jest automatycznie w momen-
cie, kiedy użytkownik zaczyna ściągać plik lub próbuje odtworzyć plik po raz 
pierwszy, np. z płyty DVD. W przypadku kiedy użytkownik jest zobowiązany do 
zapłaty za licencję, najczęściej jest przekierowywany na stronę internetową, gdzie 
właśnie może zarejestrować swoją płatność.  
 Odtwarzanie pliku. Aby odtworzyć pobrane multimedia, trzeba skorzystać  
z odtwarzacza obsługującego platformę Windows Media DRM (np. Windows Media 
Player). Oczywiście, przeglądanie treści jest możliwe tylko w zakresie wcześniej 
uzyskanej licencji. 
 Sklepy internetowe często stosują system Microsoftu, ponieważ łatwo go 
wdrożyć. Legalni użytkownicy jednak mogą natrafić na pewne problemy. Tego 
typu rozwiązanie nie pozwala wykonywać kopii na własny użytek zasobów wcze-
śniej zakupionych. Kolejnym problem jest ograniczenie co do formatu pliku.  
W przypadku, kiedy nasze urządzenie nie poradzi sobie z formatem pliku, nie bę-
dzie można go przekonwertować na inny. 

                                                 
5 http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=Windows+Media+Rights+Manager 

&i=54664,00.asp 
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 Proces przesyłania i sprawdzania licencji występuje przy próbie odtworzenia 
pliku multimedialnego w aplikacji Windows Media Player, który jest też częścią 
wspomnianego wcześniej systemu Windows Media DRM. 
 Windows Media Player w pierwszej kolejności sprawdza, czy w swojej biblio-
tece posiada dla danego pliku keyID. W przypadku gdy keyID znajduje się już  
w bibliotece, plik multimedialny jest uruchamiany. W przeciwnym wypadku klient 
łączy się z Windows Media DRM w celu pozyskania licencji dla uruchamianego 
pliku multimedialnego. Jeżeli użytkownik poprawnie przejdzie proces uwierzytel-
niania i autoryzację, przesyłana jest licencja dla pliku multimedialnego. Klient po 
otrzymaniu licencji generuje keyID i zapisuje go w bibliotece Windows Media 
Player.  
 Jeśli klient nie przejdzie pozytywnie procesu autoryzacji, to serwer Windows 
Media DRM przekierowuje go do systemu płatności w celu wygenerowania licen-
cji. Na rysunku 3 przedstawiono proces pobierania i sprawdzania licencji w syste-
mie Windows Media DRM. 
 

 
 

Rys. 3. Schemat procesu pobierania i sprawdzania licencji w systemie Windows Media 
DRM  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Steganografia może być skuteczna do ochrony danych komercyjnych prze-
chowywanych w archiwach elektronicznych. Przykładową aplikacją w tej dziedzi-
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nie jest StegSafeTM. Aplikacja ta ukrywa pewne informacje (np. numer identyfika-
cyjny, dane partnerów handlowych) w różnych plikach (np. obrazach jpg6), które 
następnie są magazynowane np. w bazach danych. Dzięki ukrytym informacjom 
można zabezpieczyć przechowywane dane w bazie przed atakiem hakerów, którzy 
te dane chcą zmienić (np. zmienić kwoty faktur). Zasadę działania StegSafeTM 
przedstawia rysunku 4. 
 

 
 

Rys. 4. Koncepcja działania aplikacji StegSafeTM 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Steganografia ma do odegrania znaczącą rolę w handlu elektronicznym. Po-
zwala zabezpieczać dane, które mogą być ogólnie dostępne (np. promocyjna mp3 
zachęcająca do kupna całej płyty audio). Ukrywanie informacji umożliwia również 
zastosowanie nowych, skutecznych metod zapisywania i egzekwowania praw au-
torskich oraz licencji. Ukryte informacje mogą być wykorzystywane do potwier-

                                                 
6 http:\\users.finemedia.pl/dloogie/bezpieczenstwo/stegangrafia.pdf 
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dzania ważnych transakcji handlowych oraz uwierzytelniania użytkowników. Dzię-
ki zastosowaniu steganografii dane mogą być zabezpieczone bez wzbudzania podej-
rzeń u potencjalnego hakera. W kryptografii natomiast, w przeciwieństwie do ste-
ganografii, jeśli coś jest zaszyfrowane, to jest wyraźnie widoczne. 
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APPLICATION OF DIGITAL STAGANOGRAPHY METHODS  
IN E-COMMERCE 

 
 

Summary 
 
 The rapid growth of e-commerce applications via the Internet in the past decades 
is the reason that both small office and corporations have a need to protect their on-line 
transactions. These transactions include sensitive documents’ transfer, digital signature 
authentication and digital data storage. The use of digital steganography for information 
security in various ecommerce applications through the Internet is discussed in details 
in this article. The security methods, based on digital steganography, include digital 
signature authentication and validation of electronic documents, digital data storage, as 
well as secure transfer of multimedia data through the open channels. 
 

Translated by Volodymyr Mosorov 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  702 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  87 2012 
 
 
 
 

EWA PRAŁAT 
Politechnika Wrocławska 
 
 
 

PORÓWNYWARKI CEN – NARZĘDZIA DLA KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polska w 2010 roku była liderem w Europie pod względem wzrostu wartości 
rynku e-commerce’u (wzrost ten wyniósł w naszym kraju 33,5% przy średniej 
19,6%)1. W tym samym roku wartość rynku handlu elektronicznego przekroczyła 
15,5 mld zł, z czego aż 9,5 mld przypadało na serwisy aukcyjne. Według prognoz 
w 2011 roku wartość rynku miała wzrosnąć do 17,6 mld zł.  
 Coraz większa liczba produktów dostępnych w sieci powoduje, że internauci 
poszukują narzędzi umożliwiających im łatwe znalezienie interesujących ich towa-
rów, porównanie ofert oraz ich cen, a także znalezienie miejsca, w którym bez-
piecznie dokonają zakupu. Z drugiej strony sklepy internetowe usiłują zaistnieć na 
konkurencyjnym rynku i dotrzeć ze swą ofertą do potencjalnych klientów. 
 
 
1. Polski handel elektroniczny  
 
 Struktura rynku B2C w Polsce jest odmienna niż w przypadku innych krajów. 
Otóż większym zainteresowaniem internautów niż sklepy internetowe cieszą się 
serwisy aukcyjne, a właściwie jeden serwis – Allegro, którego pozycją nie zachwia-
ło nawet wejście w 2005 roku na polską scenę amerykańskiego e-Baya. Jednakże  
z roku na rok zakupy w sklepach internetowych również zyskują zwolenników,  
o czym świadczy zwiększająca się liczba odwiedzających.  

                                                 
1  S. Czubkowska, Polskie sklepy internetowe rosną najszybciej w Europie, „Gazeta 

Prawna” z 2.02.2011 r. 
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 Liczba polskich internautów dokonujących zakupów przez Internet zwiększa 
się systematycznie – jak wynika z raportu E-commerce w oczach internautów odse-
tek ten wzrósł z 66% w 2008 roku do 74% w roku 2010. Według badań OBOP 
dwóch z trzech kupujących online odwiedza serwisy aukcyjne, a połowa sklepy 
internetowe. Rzeczywiste zakupy robi jednak znacznie mniej osób – tylko 37% 
internautów kupuje na aukcjach, a 28% w sklepach2.  
 Pod koniec 2011 roku w Polsce działało około 10,8 tys. sklepów, co oznacza 
wzrost ich liczby o 16% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Polskie sklepy 
internetowe są w dobrej kondycji – co trzeci właściciel deklarował, że w 2010 roku 
nie odczuł spowolnienia gospodarczego, 83% osiągnęło zysk netto, a 57% poprawi-
ło w stosunku do poprzedniego roku wynik finansowy3.  
 Z roku na rok polscy internauci dokonują e-zakupów coraz bardziej świado-
mie. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku podstawowym źródłem informacji 
były dla nich wyszukiwarki internetowe (np. Google), z których w 2008 roku ko-
rzystało w tym celu 41% kupujących w sieci. Obecnie coraz większe zainteresowa-
nie budzą porównywarki cen, którymi w 2008 roku posługiwało się zaledwie 7% 
klientów sklepów internetowych, a trzy lata później aż 83% .  
 
 
2. Porównywarki cen – sposób działania 
 
 Serwisy umożliwiające porównywanie cen, takie jak Jango czy RoboShopper, 
pojawiły się w USA przed 1995 rokiem, jednakże zasada ich działania odbiegała 
znacznie od dzisiejszych rozwiązań. Pierwszą aplikacją, która funkcjonowała po-
dobnie do obecnie wykorzystywanych, była utworzona w 1996 Shopzilla.com. 
Wśród porównywarek można wyróżnić rozwiązania wyspecjalizowane i ogólne. Te 
pierwsze analizują ceny w obrębie jednej grupy towarowej – przykładem może być 
Enumi.pl, porównująca ceny monet. Ogólne porównywarki cen analizują ceny pro-
duktów z wielu różnych kategorii. 
 Integracja sklepu z porównywarką odbywa się zazwyczaj za pomocą pliku  
w formacie .xml, który generowany jest automatycznie przez oprogramowanie 
obsługujące sklep. Plik taki zawiera listę produktów, ich ceny i informacje o do-
stępności. Aktualizacja cen i ofert odbywa się co najmniej raz na dobę. 
 W większości przypadków sklepy płacą za obecność w przeglądarkach. Za-
zwyczaj stosowana jest metoda CPC (cost per click) – opłata pobierana jest po wy-
borze przez użytkownika oferty z danego sklepu. Stawka może być zależna od ka-
tegorii, do której należy produkt, i konkurencji w niej panującej (takie rozwiązanie 
stosuje np. Ceneo.pl). Innym rozwiązaniem jest metoda CPA (cost per action),  

                                                 
2  Wyniki badania TNS OBOP, listopad 2011. 
3  E-handel Polska 2010, Raport Sklepy24.pl, listopad 2011. 
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w której sklep płaci tylko za kliknięcia zakończone zakupem. Niektóre serwisy 
wprowadzają opłaty abonamentowe, a inne (np. Nokaut.pl) dają możliwość indywi-
dualnego ustalania stawki CPC – im wyższą kwotę płaci sklep, tym wyżej jego 
produkty są w wynikach porównania4.  
 Jak pokazują rezultaty badań5, największe znaczenie przy podejmowaniu de-
cyzji o zakupie w sklepie internetowym mają takie czynniki, jak: oszczędność czasu 
i wygoda (wskazało na nią 48% klientów) oraz niższa niż w sklepach tradycyjnych 
cena (45%). Jednakże co trzeci kupujący ceni sobie także możliwość łatwego po-
równania ofert przed zakupem. Dla wielu klientów ważne są także opinie o produk-
tach i sklepach. Dlatego też prócz podstawowej działalności porównywarki oferują 
również szansę zapoznania się z opiniami na temat towarów i sklepów je oferują-
cych. Opinie te mogą pochodzić z niezależnych serwisów oceniających sklepy (jak 
na przykład Opineo.pl), serwisów partnerskich lub z własnych rozwiązań. Stosowa-
ny przez Ceneo.pl system Zaufanych Opinii wystawianych wyłącznie przez osoby, 
które faktycznie dokonały zakupu konkretnego produktu w danym sklepie. Warto 
też zaznaczyć, że większość porównywarek oferuje wersje mobilne przeznaczone 
na telefony komórkowe. Niektóre serwisy mają też aplikacje na smartfony pozwala-
jące między innymi na wyszukiwanie produktu na podstawie wprowadzonego kodu 
kreskowego. 
 
 
3. Polskie porównywarki cen 
 
 W Polsce pierwszymi porównywarkami cen były Kupujemy.pl i Gemino.pl, 
które powstały odpowiednio w 2003 i 2004 roku. O ile Kupujemy.pl działa do dnia 
dzisiejszego, to drugi serwis zniknął z rynku w 2007 roku. Obecnie w naszym kraju 
funkcjonuje kilkadziesiąt porównywarek. Są wśród nich zarówno serwisy specjali-
styczne, jak i ogólne, których będzie dotyczyć dalsza część pracy. Według wyni-
ków Megapanelu z października 2011 do najpopularniejszych niewyspecjalizowa-
nych porównywarek cen należą (w kolejności alfabetycznej): 

 Alejka.pl, 
 Ceneo.pl (Grupa Allegro), 
 Nokaut.pl, 
 Okazje.info.pl, 
 Radar.pl (Grupa o2.pl), 
 Skapiec.pl, 
 Tanio.pl (Grupa WP.pl). 

                                                 
4  Porównywarki cen w Polsce – Perspektywa sklepu i sprzedawcy, Raport Webhosting, 

maj 2011. 
5  E-handel Polska 2010, op. cit. 



Ewa Prałat 734 

 

 
 

Rys. 1.  Liczba sklepów i produktów porównywanych przez poszczególne porównywarki 
cen w maju 2011 roku  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Porównywarki cen w Polsce… 

 
 Na rysunku 1 zaprezentowano liczbę sklepów, które współpracują z poszcze-
gólnymi porównywarkami cen oraz liczbę badanych produktów. Największą liczbę 
sklepów obsługiwał Radar.pl (niemal 7,7 tys.), a na pierwszym miejscu pod wzglę-
dem liczby porównywanych produktów był Nokaut.pl (12 mln). Na rysunku 2 
przedstawiono zainteresowanie, jakim cieszą się te serwisy wśród użytkowników.  
 

 
 

Rys. 2. Liczba unikatowych użytkowników oraz odsłon stron w maju 2011 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Porównywarki cen w Polsce… 

 Zaskakujący jest fakt, że bezapelacyjnie najpopularniejszą porównywarką cen 
jest Ceneo.pl, które nie było liderem ani pod względem liczby obsługiwanych skle-
pów, ani pod względem produktów. Ceneo.pl miało w pierwszej połowie 2011 roku 
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1,6 razy więcej unikatowych użytkowników i 3,3 razy więcej odsłon niż zajmujący 
drugie miejsce serwis Nokaut.pl. Warto także zwrócić uwagę na niską popularność 
porównywarki Radar.pl, która w obydwu kategoriach zajmuje wraz z Tanio.pl 
ostatnie miejsca. 
 Analiza porównawcza krajowych serwisów umożliwiających porównywanie 
cen produktów została przeprowadzona z uwzględnieniem pięciu kryteriów6: 

 zasoby aplikacji, 
 funkcje podstawowe, 
 skuteczność aplikacji, 
 wygląd, działanie i obsługa aplikacji, 
 narzędzia i usługi dodatkowe. 

 

 
 

Rys. 3. Wpływ poszczególnych elementów na wybór porównywarki cen 

Źródło: E. Prałat, M. Rojek, op. cit. 

 
 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników serwi-
sów umożliwiających porównywanie cen pozwoliły określić, jakie znaczenie przy-
pisują oni poszczególnym kryteriom (rysunek 3). Najważniejsza dla korzystających 
z porównywarek cen była skuteczność, a najmniej istotne były dla nich narzędzia 
dodatkowe. Na tej podstawie do poszczególnych kryteriów przyporządkowano 
wagi, które zaprezentowano w tabeli 1. 
 
  

                                                 
6  E. Prałat, M. Rojek, Comparative analysis of Polish price comparing services, w: Infor-

mation systems architecture and technology, IT models in management process, red. Z. Wilimow-
ska, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 2010. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

znaczący

raczej znaczący

umiarkowany

raczej niewielki

niewielki



Ewa Prałat 736 

Tabela 1 
 

Podkryteria wyróżnione w ramach poszczególnych kryteriów  
oraz wagi przypisane kryteriom 

 

 
Źródło: E. Prałat, M. Rojek, op. cit. 
 
 W ramach kryteriów głównych wyróżniono szereg cech niższego poziomu 
(wymienionych również w tabeli 1), pod względem których oceniano poszczególne 
serwisy. Maksymalna liczba punktów, jakie aplikacja mogła otrzymać w ramach 
każdego kryterium, wynosiła 10. Badane serwisy najgorzej wypadły pod względem 
najważniejszego kryterium („skuteczności”), a najwięcej punktów uzyskały za 
„wygląd, działanie i obsługę”. Rezultaty uzyskane przez trzy pozostałe kryteria 
były na bardzo zbliżonym poziomie.  
 Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w kategorii „zasoby aplikacji” 
najwięcej punktów (9,5) uzyskał serwis Radar.pl przed Nokautem.pl. „Funkcje 
podstawowe” najwyżej ocenione zostały w Ceneo.pl, Nokaucie.pl i w Skąpcu.pl 
(8,5 pkt), natomiast w kategorii „skuteczność aplikacji” prym wiodły Oka-
zje.Info.pl, Skąpiec.pl i Ceneo.pl (odpowiednio 7,75, 7,5 oraz 7,25 pkt). Najwyżej 
w kategorii „wygląd, działanie i obsługa aplikacji” były Skąpiec.pl (9,9 pkt) oraz 
Alejka.pl (9,5 pkt), zaś najlepsze „narzędzia i usługi dodatkowe” miały Ceneo.pl  
i Nokaut.pl (po 9 pkt). 
 Otrzymane punkty były następnie mnożone przez wagę przyznaną wcześniej 
poszczególnym kryteriom i sumowane. Uzyskane wyniki jako procent maksymalnej 
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możliwej do uzyskania oceny przedstawiono na rysunku 4. Najlepiej wypadły ser-
wisy Nokaut.pl i Ceneo.pl, ale i tak zdobyły one jedynie 80% możliwych punktów, 
co świadczy o szansie udoskonalenia nawet tych serwisów.  
 

 
 

Rys. 4. Procent maksymalnej oceny uzyskany przez poszczególne porównywarki 

Źródło: E. Prałat, M. Rojek, op. cit. 

 
 
4. Korzyści dla sklepów 
 
 Dla klienta podstawową zaletą serwisów umożliwiających porównywanie cen 
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także e-sklepy. W roku 2010 obecność w porównywarkach cen (na którą wskazało 
dwie trzecie sklepów) była drugą po pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach 
najpopularniejszą formą marketingu. Właściciele e-sklepów łączą w ten sposób 
działania promocyjne z możliwością zaprezentowania swojej oferty ogromnej rze-
szy potencjalnych klientów. Logo sklepu zamieszczone przy ofertach pozwala przy 
okazji na budowanie wizerunku sklepu. Dużym atutem i sposobem na budowanie 
zaufania są także opinie na temat sklepu, oczywiście pod warunkiem że są one po-
zytywne (dlatego tak ważna jest pewność, że takie recenzje mogą wystawiać wy-
łącznie osoby, które dokonały w danym sklepie zakupu, a nie na przykład nieprzy-
chylni konkurenci z branży). 
 Inną korzyścią, jaka wynoszą sklepy ze współpracy z porównywarkami, jest 
możliwość udziału w programach partnerskich oferowanych przez większość ser-
wisów. W zamian za zamieszczanie na stronie sklepu elementów reklamujących 
porównywarkę sklep otrzymuje prowizję za każde przejście na stronę serwisu.  
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 Jest jednak i druga strona medalu – to, czy obecność w porównywarkach ce-
nowych jest opłacalna, zależy w dużej mierze od branży oraz od liczby konkuren-
tów. W oczach klientów nawet wzorowa opinia i jakość obsługi nie zrekompensuje 
cen wyraźnie wyższych niż u konkurencji. Często nowe sklepy ustalają swe ceny na 
granicy kosztów, by móc współzawodniczyć z tymi znanymi już na rynku. Dlatego 
też sprzedający w Internecie uważają, że porównywarki cen „psują rynek”, przy-
czyniając się do „nasilenia walki” i część z nich jest zdania, że tego typu serwisy 
powodują zaniżanie zysków e-sklepów7. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Liczba sklepów internetowych w Polsce zwiększa się z roku na rok, znacznie 
wolniej rośnie się liczba osób robiących zakupy w sieci. Klienci zwyczajowo prefe-
rują serwis aukcyjny Allegro.pl, jednakże coraz częściej przekonują się do zakupów 
w e-sklepach.  
 Serwisy umożliwiające porównywanie cen są dla znacznej części klientów 
miejscem, od którego rozpoczynają oni poszukiwanie interesującego ich towaru. 
Wierzą oni, że znajdą tam informacje o najtańszych ofertach na rynku (co niestety, 
nie zawsze jest zgodne z prawdą, gdyż z porównarkami cen współpracuje jedynie 
część sklepów). Na stronach serwisów konsumenci poszukują też opinii na temat 
produktów, przewodników zakupowych, a przede wszystkim opinii o poszczegól-
nych sklepach.  
 Sklepy, które decydują się na obecność w porównywarkach cen, mogą zyskać 
wielu nowych klientów. Powinny jednak pamiętać, że stają przed trudnym zada-
niem. Z jednej strony sklepy te muszą mieć atrakcyjne ceny, z drugiej powinny 
pamiętać o jakości obsługi, bezpieczeństwie i szybkości realizacji transakcji, gdyż  
o każdym ich potknięciu dowie się szerokie grono potencjalnych klientów. 
 Obecnie na polskim rynku istnieje wiele aplikacji umożliwiających porówny-
wanie cen. W niniejszej pracy zaprezentowano zestawienie cech ośmiu najpopular-
niejszych z nich. Wyniki pokazują, że każdą z tych aplikacji można jeszcze udo-
skonalić, by lepiej spełniła oczekiwania klientów. Jednakże zdaniem specjalistów  
w Polsce jest miejsce dla co najwyżej 4–5 ogólnych porównywarek cen, co ozna-
cza, że pozostałe będą musiały wyspecjalizować się lub zniknąć z rynku. Pierwsze 
działania już miały miejsce, serwis Tanio.pl planuje zakończenie działalności już  
w marcu, a właściciel Nokautu.pl zaprezentował z kolei plany przejęcia konkuren-
cyjnego serwisu Skąpiec.pl oraz platformy Opineo.pl.  
 
 

                                                 
7  K. Marszałek, Barometr CRN Polska, e-sklepy o serwisach do porównywania cen. 
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PRICE COMPARISON SERVICES – TOOLS FOR BUYERS AND SELLERS 
 
 

Summary 
 
 Idea of price comparison services are closely connected with online shops boom. 
These tools facilitate the comparison of a great number of offers from online shops. 
They also present opinion about the products and about the shops. Not only customers 
benefit from price comparison services, the owners of e-shops regard them as a useful 
marketing tool. In this paper one has presented the results of a comparative analysis of 
eight popular Polish price comparison services. A methodology of the research was also 
described.  
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ZAGROŻENIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM RACHUNKOWOŚCI  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współcześnie w różnych dziedzinach działalności ludzkiej coraz częściej 
używany jest komputer. Urządzenie to ułatwia m.in. sporządzenie dokumentów. Te 
same jednak cechy, które przesądzają o tym, że komputer jest obecnie coraz po-
wszechniej stosowanym urządzeniem przy sporządzaniu dokumentów, powodują, 
że stanowi on równocześnie jeden z najgroźniejszych instrumentów wykorzystywa-
nych przy popełnianiu przestępstwa fałszowania dowodów księgowych.  
 Artykuł jest poświęcony prezentacji zagrożeń, które mogą wystąpić w rachun-
kowości finansowej i finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie. Zagrożenia dla 
systemu informatycznego rachunkowości można podzielić według różnych kryte-
riów. Przedstawiono też przepisy prawa bilansowego, które stawiają określone 
wymagania programom finansowo-księgowym.  
 System informatyczny rachunkowości jest elementem systemu informacyjne-
go organizacji, obejmującym zadania rachunkowości, jej funkcje i zasoby danych; 
składają się na niego dwa główne człony: infrastruktura technologiczna oraz część 
bezpośrednio wykorzystywana przez użytkowników, nazywana aplikacją.  
 W skład aplikacji wchodzi ogół lub część zasobów danych rachunkowości, 
które tradycyjnie nazywane są księgami rachunkowymi, oraz działające na zbiorach 
tych danych oprogramowanie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów ra-
chunkowości.  
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1. Problemy rachunkowości informatycznej 
 
 Istotnym problemem jest możliwość popełnienia przestępstwa za pomocą 
komputera. Przestępstwo fałszowania dowodów księgowych można ująć w dwóch 
aspektach. Po pierwsze jako komputerowe fałszerstwo dokumentów w sytuacji, gdy 
komputer, oprogramowanie i peryferia stanowią narzędzia do fałszowania doku-
mentów klasycznych. Po drugie jako fałszerstwo dokumentów elektronicznych, 
polegające na wprowadzaniu zmian w utworzonych i przyjętych dokumentach elek-
tronicznych (księgi handlowe, podatkowe, ewidencje magazynowe) lub też w in-
nych elektronicznych nośnikach informacji.  
 Fałszowanie dokumentów elektronicznych jest przestępstwem trudnym do 
wykrycia, gdyż istnieje możliwość tworzenia nieokreślonej liczby kopii, a także 
wprowadzania niezauważalnych zmian. Niektóre działania przestępcze nie mogą 
być wykazane, ponieważ nie ma zauważalnych dowodów ich istnienia. Dowody te 
zostały usunięte lub dotarcie do nich jest bardzo skomplikowane. 
 Wykorzystanie technik komputerowych w rachunkowości ma wiele zalet, 
takich jak np. szybkie przetwarzanie informacji, jednoczesny dostęp wielu użyt-
kowników do informacji, dostęp do danych bez konieczności obecności w jednostce 
gospodarczej oraz zmniejszanie objętości archiwizowanych danych. Jednak te zale-
ty mogą być zniweczone ze względu na fakt istnienia wielu zagrożeń dla systemu 
informatycznego księgowości. Zagrożenia można kwalifikować według następują-
cych kryteriów1: 

1. Ze względu na źródło mogą być zagrożenia: 
 wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ, wśród nich wyróżnia się za-

grożenia: 
 organizacyjne, wynikające z nieprawidłowej organizacji jednostki, 
 technologiczne, będące następstwem błędów technologicznych, 

 zewnętrzne, pochodzące z otoczenia jednostki gospodarczej. 
2. Ze względu na celowość działań mogą być zagrożenia: 

 przypadkowe (losowe), 
 celowe (umyślne).  

3. Ze względu na rodzaj zagrożenia mogą być zagrożenia w stosunku do: 
 oprogramowania, 
 sprzętu. 

4. Ze względu na wynik zagrożenia można mówić o: 
 całkowitej utracie danych, 
 kradzieży informacji (wycieku danych), 

                                                 
1 W. Krawiec, D. Kubiak, Rodzaje zagrożeń dla systemów informatycznych rachunkowo-

ści, materiały z Konferencji Naukowej Uniwersytetu Szczcińskiego i Akademii Rolniczej  
w dniach 26-29.05.2006, Szczecin 2006, s. 146–150. 
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 ingerencji w przetwarzane dane. 
 Zagrożenia organizacyjne mogą wynikać z wyboru nieodpowiedniego syste-
mu. System finansowo-księgowy powinien spełniać wymogi prawa bilansowego, 
które dotyczą m.in.:  

 zakresu stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości,  
 dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, 
 ksiąg rachunkowych,  
 wprowadzania zapisów w sposób trwały, chroniący przed modyfikacją lub 

zniszczeniem zapisów, 
 poprawiania błędów w zaksięgowanych dokumentach przez storno (czarne 

lub czerwone), 
 treści dowodów księgowych.  

 Obowiązujące prawo bilansowe dokładnie precyzuje zakres danych na wejściu 
oraz informacji wyjściowych, które muszą być emitowane na potrzeby odbiorców 
zewnętrznych. Połączenie odpowiedniego oprogramowania, mocy obliczeniowej 
komputerów oraz przeszkolonego personelu może znacząco usprawnić i przyspie-
szyć pracę służb finansowo-księgowych. Powszechność stosowania elektronicznego 
systemu przetwarzania danych księgowych niesie pewne niebezpieczeństwa, które 
mogą być zagrożeniem dla zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospo-
darczej. W związku z tym ustawa o rachunkowości wprowadza następujące warun-
ki, które muszą być spełnione przy informatycznym systemie przetwarzania danych 
i dotyczą: 

 zbiorów danych składających się na księgi rachunkowe,  
 oprogramowania stosowanego do prowadzenia rachunkowości, 
 dokumentów księgowych sporządzanych w formie elektronicznej, 
 dokumentacji systemów informatycznych rachunkowości, 
 zasad ochrony danych. 

 Prawo bilansowe stanowi, że księgi rachunkowe obejmują2: dziennik, księgę 
główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zesta-
wienie sald kont pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (in-
wentarz). W tradycyjnej formie zapisów ksiąg rachunkowych przytoczona definicja 
jest zgodna ze stanem faktycznym. Forma komputerowa jest jednak inna. Z tego 
względu prawo bilansowe za równoważne z tradycyjnymi księgami rachunkowymi 
uważa zasoby informacyjne w formie oddzielnych komputerowych zbiorów da-
nych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce powsta-
nia i przechowywania. Księgi rachunkowe mogą więc mieć postać struktur danych 
zorganizowanych w pliki, które są tworzone na dysku twardym komputera. Warun-
kiem utrzymania ksiąg w takiej formie jest jednak możliwość uzyskania czytelnych 

                                                 
2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1233,  

z późn. zm. 
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informacji dotyczących ich treści. Dlatego jednostka gospodarcza musi dysponować 
nie tylko plikami składającymi się na księgi rachunkowe, lecz także oprogramowa-
niem, które informacje tego typu tworzy, odczytuje oraz przetwarza do postaci 
wydruku3. 
 
 
2. Wymagania stawiane programom finansowo-księgowym 
 
 Przepisy prawa bilansowego stawiają określone wymagania programom finan-
sowo-księgowym, obsługującym sferę rachunkowości w jednostce gospodarczej. 
Ustawodawca zwraca uwagę na konieczność zachowania ciągłości zapisów w księ-
gach rachunkowych oraz wymóg określenia osoby odpowiedzialnej za treść każde-
go zapisu. Zachowanie ciągłości oznacza automatyczne, kolejne numerowanie po-
szczególnych zapisów dziennika (lub dzienników częściowych), aby nie były moż-
liwe żadne późniejsze dopiski zmieniające kolejność zapisów już dokonanych. 
Składnikiem zapisu księgowego powinien być też unikalny kod (identyfikator) 
osoby, która wprowadza dany zapis do komputera.  
 Zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 3 ustawy o rachunkowości stosowane oprogramo-
wanie ma zapewnić kompletność zbiorów systemu rachunkowości. Każdy zapis 
dziennika powinien znaleźć się w księdze głównej oraz ewentualnie na kontach 
ewidencji analitycznej. Użytkownik systemu musi mieć możliwość kontroli para-
metrów przetwarzania danych.  
 Dodatkowe wymagania (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości) są 
także stawiane wydrukom pochodzącym z informatycznych systemów rachunko-
wości. Poszczególne strony wydruków powinny być automatycznie numerowane  
z oznaczeniem strony pierwszej i ostatniej. 
 Według prawa bilansowego równoważną z wydrukiem formą uzyskiwania 
informacji co do treści ksiąg rachunkowych jest przeniesienie danych na inny kom-
puterowy nośnik, jeżeli tylko gwarantuje on trwałość zapisu.  
 
 
3. Zagrożenia w systemie rachunkowości 
 
  Większa liczba zagrożeń może wystąpić zarówno już w fazie opracowania 
oraz tworzenia systemu na potrzeby danej jednostki gospodarczej, jak i podczas 
jego wykorzystania. Błędne skonfigurowanie systemu, ustalenie błędnych parame-
trów, np. rozliczenia kosztów, może spowodować, że wygenerowane automatycznie 
przez system dowody księgowe będą niezgodne z rzeczywistością. 

                                                 
3 A. Bujak, Specyfika rachunkowości prowadzonej przy użyciu komputera, Ogólnopolski 

Zjazd Katedr Rachunkowości, Toruń 2003, s. 96–102.  
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 Zagrożeniem dla systemów informatycznych rachunkowości jest możliwość 
nadmiernej ingerencji człowieka w działanie systemów informatycznych. Osoby 
korzystające z systemów mają możliwość poznania słabych stron systemów i pro-
cedur kontrolnych, a tym samym mogą zmieniać programy lub dane już podczas ich 
przetwarzania4.  
 Ponadto zbiory danych archiwizowanych na elektronicznych nośnikach łatwo 
mogą być przenoszone, a przez to zagrożone kradzieżą przetworzonych danych. 
Każdy użytkownik systemu ma dostęp do wielu danych będących źródłem informa-
cji o kontrahentach, o pracownikach itp. Dane te mogą być przedmiotem zaintere-
sowania osób trzecich i nierzadko stają się przedmiotem przestępstwa. 
 Zapewnienie właściwej ochrony zbiorów systemu rachunkowości wymaga 
więc zabezpieczenia nie tylko samego oprogramowania i danych, lecz także sprzętu 
komputerowego. 
 Ustawa nakazuje stosowanie wyłącznie odpornych na zagrożenia nośników 
danych, nie określając ich jednak dokładnie. Zapis taki oznacza, że to kierownik 
jednostki, biorąc pod uwagę poziom techniki informatycznej w przedsiębiorstwie 
oraz posiadane środki finansowe, musi decydować o zastosowaniu konkretnych 
nośników danych spośród np. taśm, dysków twardych czy płyt CD jednokrotnego 
lub wielokrotnego zapisu. 
 Ochrona zewnętrzna sprzętu komputerowego i nośników danych wiąże się  
z ich zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych a także zdarzeniami 
losowymi (zalanie, pożar), jeśli w ich wyniku mogłoby dojść do fizycznego uszko-
dzenia lub utraty poszczególnych podzespołów wchodzących w skład komputera 
oraz dysków lub taśm stanowiących pamięci zewnętrzne. Sprzęt wykorzystywany 
do prowadzenia rachunkowości powinien być więc przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed kradzieżą, wyposażonych w urządzenia 
przeciwpożarowe, listwy przeciwprzepięciowe oraz awaryjne zasilacze, które po-
zwalają na bezpieczne eksploatowanie sprzętu komputerowego.  
 Rozwiązania organizacyjne powinny regulować dostęp do sprzętu i pomiesz-
czeń oraz ustalać warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia ze sprzętem  
w celu ochrony danych. Sposób i częstotliwość archiwizacji danych oraz formy prze-
chowywania kopii zapasowych powinny być również sprecyzowane. Wśród istotniej-
szych rozwiązań w przedmiocie procedur organizacyjnych należy wymienić5: 

 określenie przez administratora systemu praw i obowiązków każdego użyt-
kownika w zakresie wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych  
w programie, 

                                                 
4 E. Dudek, Zagrożenia występujące w środowisku informatycznym rachunkowości, „Mo-

nitor Rachunkowości i Finansów” 2003, nr 7–8, s. 46–47. 
5 K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 

2007, s. 81–83.  
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 wyznaczenie częstotliwości tworzenia rezerwowych kopii zbiorów danych 
oraz wskazanie miejsca ich przechowywania (względy bezpieczeństwa 
wymagają, aby archiwizowane dane nie znajdowały się w tym samym po-
mieszczeniu, w którym przechowywane są zbiory podstawowe), 

 określenie zasad bieżącej antywirusowej kontroli nośników danych, 
 wskazanie miejsca przechowywania wersji instalacyjnej programu finan-

sowo-księgowego (ze względów bezpieczeństwa również powinno ono 
znajdować się poza pomieszczeniem, gdzie odbywa się codzienna praca  
z programem), 

 prowadzenie szkoleń dotyczących obsługi oprogramowania i sprzętu kom-
puterowego dla pracowników będących użytkownikami systemu, 

 zachowanie tajemnicy służbowej (ochrona haseł dostępu oraz zawartości 
zbiorów komputerowych).  

 Praktyka wskazuje, że przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą 
komputera występuje wiele nieprawidłowości, jak6: 

 brak w dokumentacji jednostki opisów wykazanych w art. 10 ustawy o ra-
chunkowości, a dotyczących informatycznego systemu przetwarzania da-
nych zastosowanego przez jednostkę, 

 formalne traktowanie dziennika wyrażające się m.in. w jego sporządzeniu 
po zaksięgowaniu operacji lub niesporządzeniu go wcale,  

 stosowanie dzienników częściowych bez sporządzania dziennika zbiorcze-
go,  

 brak ciągłości zapisów oraz jednoznacznych powiązań między księgami, 
 niekompletność zapisów księgowych oraz elementów opisu określających 

daną księgę i wykazywanych w niej informacji, 
 brak zgodności sum obrotów dziennika z zestawieniem obrotów i sald oraz 

kont księgi głównej, 
 rozbieżności między saldami kont księgi głównej a sumą sald ksiąg po-

mocniczych, 
 wpisywanie na tabulogramach i wydrukach dowolnej daty ich sporządze-

nia, 
 dokonywanie zmian w zapisach księgowych w zamkniętych okresach 

sprawozdawczych, 
 stosowanie przemiennie zapisów sum dodatnich i ujemnych. 

 Należy jednak zauważyć, że współczesne zdobycze technologii informatycz-
nej mogą powodować dla rachunkowości wiele zagrożeń, do których niewątpliwie 
można zaliczyć możliwość nieprzestrzegania zasady dokonywania zapisów w ewi-
dencji księgowej w sposób chronologiczny i systematyczny. Technika informatycz-

                                                 
6 R. Ożyński, Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą komputera, II Doroczna Kon-

ferencja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 22–24 listopada 2001, s. 201. 
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na, pozwalająca na wielokrotne wpisywanie i wymazywanie danych, niestety takie 
możliwości stwarza, mimo prawnych zakazów7. 
 Dowodem na to jest fakt, że wręcz praktyką wśród księgowych stało się zapi-
sywanie dokumentów w systemach komputerowych do bufora (tymczasowo) przez 
cały rok obrotowy, a nie do ksiąg (zapis trwały). 
 Do nowych zagrożeń związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych 
można zaliczyć zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych. Dostęp osób nie-
uprawnionych do danych systemu informatycznego lub też naruszenie zasad bez-
pieczeństwa danych może mieć bezpośrednio lub pośrednio ujemny wpływ na sytu-
ację finansową jednostki. Do tego typu zagrożeń bezpośrednich można zaliczyć: 

 oszustwa polegające na włamaniu do systemu i nieuprawnioną manipulację 
danymi, 

 awarię systemu informatycznego skutkującą przestojami działalności ope-
racyjnej przedsiębiorstwa, 

 stratę części danych i koszty związane z ich odtwarzaniem. 
 Do zagrożeń pośrednio wpływających na sytuację jednostki można zaliczyć: 

 dostęp osób nieuprawnionych do danych dotyczących klientów, który może 
negatywnie odbić się na reputacji jednostki gospodarczej, 

 nieuprawnione funkcjonowanie systemu, które może ujemnie odbić się na 
operacyjnej efektywności jednostki gospodarczej.  

 Ostatnią kwestią regulującą zasady bezpieczeństwa danych systemu rachun-
kowości jest konieczność stosowania takich procedur programowych i organizacyj-
nych, które chronią oprogramowanie oraz zbiory danych przed nieupoważnionym 
dostępem lub zniszczeniem. Do procedur programowych zaliczyć należy przede 
wszystkim nadawanie haseł dostępu wszystkim użytkownikom programu. Zabez-
pieczenia tego rodzaju mogą być stosowane na poziomie: 

 komputera, jeśli przed uruchomieniem systemu operacyjnego wprowadza-
ne jest hasło, 

 systemu informatycznego, gdy rozpoczęcie pracy z programem wymaga 
podania hasła,  

 wybranych funkcji systemu informatycznego, jeżeli pewne działania wy-
konywane przez program zastrzeżone są dla konkretnych, znających odpo-
wiednie hasło użytkowników.  

 Stosowane procedury organizacyjne mają zapewnić taki sposób organizacji 
pracy użytkowników systemu informatycznego, który będzie gwarantować bezpie-
czeństwo danych. Wybór stosowanych metod pozostaje w gestii kierownictwa da-
nej jednostki gospodarczej.  
  

                                                 
7 M. Andrzejewski, Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające rachunkowość ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, WSPiM, Chrzanów 2003, s. 10–104. 
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Podsumowanie 
 
 Racjonalne gospodarowanie musi mieć odpowiednią bazę informacyjną. Sys-
tem informacyjny spełnia zaś swą rolę, gdy jest dobry jakościowo, wiarygodny. Od 
systemu tego wymaga się, aby umożliwił on: 

 trwały dobór informacji z pełnego ich zbioru, 
 właściwą ich ocenę według istotnego znaczenia, 
 właściwe łączenie informacji odpowiednio do ich wzajemnego powiązania. 

 Wszystkie te postulaty znajdują się w obszarze czynników budujących wiary-
godność systemu informacyjnego. W przypadku rachunkowości jako pragmatycz-
nego systemu informacyjno-kontrolnego ta wiarygodność ma najistotniejsze zna-
czenie.  
 
 
Literatura  
 
1. Andrzejewski M., Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające rachunko-

wość małych i średnich przedsiębiorstw, WSPiM, Chrzanów 2003. 
2. Bujak A., Specyfika rachunkowości prowadzonej przy użyciu komputera, Ogólno-

polski Zjazd Katedr Rachunkowości, Toruń 2003.  
3. Dudek E., Zagrożenia występujące w środowisku informatycznym rachunkowości, 

„Monitor Rachunkowości i Finansów” 2003, nr 7–8. 
4. Krawiec W., Kubiak D., Rodzaje zagrożeń dla systemów informatycznych rachun-

kowości, materiały z Konferencji Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego i Aka-
demii Rolniczej w dniach 26–29.05.2006, Szczecin 2006. 

5. Ożyński R., Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą komputera, II Doroczna 
Konferencja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 22–24 listopada 
2001. 

6. Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, 
Warszawa 2007.  

7. Ustawa dnia z 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 
1233, z późn. zm. 

 
 

THREATS OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
 
 

Summary 
 
 The purpose of the article is to answer the question how a wrong configuration of 
the accounting information system should be avoided. The author focused especially on 
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circumstances where the use of false parameter, for example in the calculation of costs, 
can lead to a situation, that the obtained by the automated system values, do not match 
the real ones. 
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BARIERY ROZWOJU INTERNETOWYCH ZAKUPÓW GRUPOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internetowe zakupy grupowe są od roku jednym z popularniejszych trendów 
w sektorze handlu elektronicznego. Serwis Groupon to potęga nie tylko w Polsce, 
ale na świecie. Tylko w Stanach Zjednoczonych oferuje produkty z ponad 150 róż-
nych branż, w Europie i innych kontynentach można nabyć kupon z ponad 100. 
Mimo że w każdym kraju powstają kopie firmy, to Grupon nie doczekał się silnego 
konkurenta. Głównymi determinantami dominacji Grupona są: doświadczenie, 
znana marka, zazwyczaj weryfikowane oferty oraz szybkość wdrażania na nowych 
rynkach. Początkowo duża popularność zakupów grupowych była wywołana praw-
dopodobnie czynnikiem ekonomicznym, do którego dołączył społecznościowy 
element polecania przez znajomych. Współcześnie dynamika rozwoju nieco zmala-
ła. Istnieje jeszcze wielu polskich internautów, którzy nie skorzystali z ofert grupo-
wych. Na tym etapie pojawia się pytanie, czy dalszy rozwój nie zostanie wstrzyma-
ny przez powstające bariery, wśród których kluczową wydaje się zachwiane zaufa-
nie klientów w stosunku do oferowanych im zniżkowych zakupów? Nie bez zna-
czenia jest tutaj duża i wciąż zwiększająca się liczba serwisów oferujących coraz to 
nowe i bardziej intratne produkty. 
 
 
1. Zakupy grupowe korzystne dla firm 
 
 Jak wynika z badań przeprowadzonych w październiku 2011 roku przez portal 
internetowy Firmy.net wśród 3177 przedsiębiorstw, panuje opinia (61,36%), że 
oferowanie produktów w portalach zakupów grupowych może przynieść podmio-
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tom gospodarczym wiele korzyści, natomiast prawie co drugi respondent nie 
współpracuje z serwisami tylko dlatego, iż profil działalności nie pasuje do charak-
teru takiej formy promocji. Kolejne ważne bariery to zbyt wysokie prowizje i ofe-
rowane zniżki, prawie 40% ankietowanych wskazało, iż mogą wprowadzić rabaty 
jedynie na poziomie 5–10%, a nie co najmniej 50%, jak jest to praktykowane. Por-
tale zakupów grupowych zazwyczaj nie wprowadzają opłaty za prezentację ofert na 
stronie. Zyski osiągają poprzez prowizje pobierane od wartości i liczby sprzedanych 
kuponów. Prowizja uzależniona jest także od popularności portalu, im większy  
i bardziej znany, tym prowizja jest wyższa. Liderzy polskiego rynku zakupów gru-
powych, jak Grupon i Gruper, pobierają opłatę w wysokości średnio 30–50%, zaś 
mniej znane serwisy, jak okazjoteka.pl, na poziomie 10–15%. 
 
 
2. Dynamiczny rozwój sektora 
  
 Zakupy grupowe, mimo iż przeżywają ciągły i dynamiczny rozkwit, mogą już 
niebawem zniechęcić obecnych klientów. W lipcu 2010 roku istniało ponad 40 
serwisów oferujących zakupy w systemie transakcji grupowych1, obecnie liczba ta 
wzrosła powyżej 80. W niespełna rok od powstania pierwszego w Polsce zyskały 
miliony klientów, wg PBI w 2010 roku użytkownikami serwisów zakupów grupo-
wych było 3,2 mln polskich internautów2. We Francji liczba ta w roku 2010 wynio-
sła 23 mln, wynika z badań przeprowadzonych przez Federację Sprzedaży na Odle-
głość – Fevad oraz Francuską Federację E-commerce. Na mniejszym, czeskim ryn-
ku funkcjonuje obecnie ponad 200 portali o tej tematyce. Znacznie wolniejszy roz-
wój został zauważony w krajach skandynawskich, np. Szwecji i Finlandii, gdzie  
z platform zakupów grupowych skorzystało jedynie 6% internautów. Zdecydowa-
nymi liderami są Chińczycy, wśród których z zakupów grupowych skorzystał nie-
mal co drugi chiński internauta (46%). 
 Duża liczba działających w Polsce portali wymusiła na rynku powstanie na-
rzędzi wspomagających przeszukiwanie ofert. Agregatory są to strony internetowe 
mające na celu ułatwienie poruszania się i filtrowania produktów w świecie zaku-
pów grupowych. Klienci coraz chętniej korzystają z takich narzędzi, ponieważ po-
zwalają one oszczędzać czas, grupując oferty z wielu portali w jednym miejscu. 
Oprócz możliwości segregacji pod względem dostępności w wybranych miastach 
coraz częściej można spotkać agregatory pozwalające na podział na kategorie. 
 Powstają także nowe serwisy nieposiadające w swojej funkcjonalności typo-
wych cech zakupów grupowych. Wyszukiwarka firm Firmy.net uruchomiła serwis 
                                                 

1  P. Gazda, Zmiany na rynku zakupów grupowych – Citeam konsekwentnie w górę, webho-
sting.pl/Zmiany.na.rynku.zakupow.grupowych.Citeam.konsekwentnie.w.gore (7.12.2012). 

2  www.polskatimes.pl/artykul/448506,rok-2011-rokiem-grupowych-zakupow,id,t.html 
(8.01.2012). 
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Okazje.firmy.net, gdzie nawet firmy z sektora MSP (małe i średnie przedsiębior-
stwa) mogą wystawiać swoje oferty. Serwis obecnie nie pobiera nawet prowizji od 
przeprowadzanych transakcji. Ponadto istnieje możliwość ustalania wielkości raba-
tu na dowolnym poziomie, nie musi on być koniecznie większy od 50%, jak to ma 
miejsce w portalach typowych zakupów grupowych. 
 Kolejnym kluczowym ograniczeniem dotychczasowych form grupowych jest 
brak możliwości korzystania z ofert w małych miastach i obszarach wiejskich. Pro-
jekt okazje.firmy.net dał przedsiębiorcom z niewielkich miast, którzy zazwyczaj nie 
dysponują dużymi budżetami ani mocami wytwórczymi, możliwość promowania  
w ten sposób swoich produktów na szeroką skalę. W bazie danych serwisu Fir-
my.net znajduje się ponad 1,2 mln polskich przedsiębiorstw, korzysta z niego pra-
wie 3 mln użytkowników miesięcznie, zapewniając ponad 10 mln odsłon. 
 Kolejny serwis bazujący na podstawowych cechach Grupona to Margeto, lecz 
zasadniczą różnicą funkcjonowania jest uzależnienie ceny końcowej oferowanego 
produktu od liczby potencjalnych klientów. Platforma łączy parametry dwóch naj-
większych liderów swoich kategorii sektora polskiego e-commerce’u: aukcji Alle-
gro oraz grupowych zakupów z Grupona. W serwisie Margeto firma oferujące swo-
je towary uzależnia ich końcową cenę od łącznej liczby sprzedanych sztuk w aukcji, 
klient może zakupić dowolną liczbę produktów. Kupujący, składając ofertę zakupu, 
podaje swoją maksymalną cenę, za którą chciałby nabyć licytowany produkt. Cena 
w trakcie trwania licytacji zmniejsza się proporcjonalnie do liczbą klientów przy-
stępujących do transakcji. Dodatkową zaletą dla firm jest darmowa reklama, działa-
jąca na zasadzie polecania, gdyż w interesie każdego kupującego jest zwiększanie 
liczby zainteresowanych kupców, aby cena ostateczna była jak najmniejsza. 
 Szał promocyjnych zakupów bardzo często kończy się nabyciem kuponów, 
które nie mają dużej szansy na ich wykorzystanie. Transakcje zostały dokonane pod 
wpływem impulsu, kupony są nieudanym prezentem lub z przyczyn zdrowotnych 
nie zostaną wykorzystane. Dlatego powstał serwis DealsGoRound, wykorzystujący 
popularność serwisów grupowych, ale działający w sektorze handlu zakupionymi 
ofertami. Każdy zarejestrowany użytkownik może wystawić na sprzedaż kupony 
zakupione w dowolnym serwisie zakupów grupowych, podając kluczowe parame-
try, jak informacje o produkcie, datę ważności, cenę. Została także zaimplemento-
wana usługa listy życzeń, gdzie można wpisywać kategorie lub konkretne oferty, 
jakimi byłby zainteresowany dany klient. Funkcja ta, przeznaczona głównie dla 
indywidualnych odbiorców, może spotkać się z dużym zainteresowaniem firm, 
dzięki czemu ich oferty mogłyby być bardziej dopasowane do oczekiwań poten-
cjalnych klientów. A przedsiębiorstwa, które do tej pory nie skorzystały z formy 
sprzedaży swoich produktów w portalach grupowych, mogą zostać zachęcone 
oczekiwaniami użytkowników. 
 Klientami tej nowoczesnej formy e-commerce’u są przeważnie odbiorcy in-
dywidualni, dlatego aby pozyskać nowych klientów, utworzono serwis B2bdeal,  
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w którym oferty skierowane są do przedsiębiorców. Właściciel zauważył niszę 
rynkową, a biorąc pod uwagę fakt, że (wg danych GUS) w 2009 roku ponad 88% 
małych i 97% średnich przedsiębiorstw było odbiorcami usług internetowych, 
pierwszy tego typu portal w Polsce ma szanse szybko zgromadzić dużą liczbę ofe-
rentów i odbiorców biznesowych. Obecnie serwis oferuje usługi z zakresu doradz-
twa finansowego, wynajmu powierzchni biurowych, kształcenia kadr oraz plano-
wania i wdrażania strategii marketingowych, a także abonamenty medyczne ze 
zniżkami nawet do 80%. 
 Portale grupowe przetrwały na turbulentnym środowisku handlu internetowe-
go i po ponad roku w Polsce wciąż zwiększają liczbę swoich użytkowników. Inter-
netowe zakupy grupowe wypracowały swój własny ekosystem i stały się oddzielną 
gałęzią e-commerce’u. Być może – jak to było w przypadku handlu mobilnego, 
który otrzymał nazwę m-commerce, lub nieudanego handlu w portalach społeczno-
ściowych znanego także w Facebooku pod pojęciem f-commerce – także i zakupy 
grupowe, jeżeli utrzymają tak dużą dynamikę rozwoju, będzie można znaleźć  
w sieci pod nazwą g-commerce. Otoczenie g-commerce’u staje się coraz szersze, 
oprócz agregatorów ofert grupowych powstają także serwisy wyspecjalizowane. 
Obok wcześniej opisywanych aukcji kuponów grupowych i ofert dla firm działają-
cych na obszarach wiejskich z rabatami mniejszymi od 50%, zaczynają funkcjono-
wać portale wyspecjalizowane z kuponami przeznaczonymi dla kobiet lub męż-
czyzn oraz oferujące wyłącznie produkty z wybranej kategorii. Do takich serwisów 
należy e-stolik, w którym w odróżnieniu od innych serwisów oferujących zniżki 
grupowe nie wprowadzono limitu liczby ofert, dzięki czemu internauta ma możli-
wość wyboru między wieloma konkurencyjnymi produktami. Właściciele portalu 
postanowili skupić się nie na wysokości zniżek, ale na jakości oferowanych usług 
gastronomicznych, weryfikując wcześniej prezentowane restauracje oraz ich oferty 
grupowe3.  
 Wymienione portale otoczenia okołobiznesowego zakupów grupowych uzu-
pełniają dodatkowo powstające blogi tematyczne, fora i grupy dyskusyjne. Absorp-
cja rynku objęła nawet internetowych gigantów finansowych, na początku 2011 
roku ruszył portal Citeam uruchomiony przez Allegro. Funkcjonuje także Sweetde-
al Grupy Media Regionalne, drugiego pod względem wielkości wydawcę gazet 
regionalnych w Polsce, należącego do brytyjskiego funduszu Mecom. Zaś na po-
czątek 2012 roku wielkie otwarcie Zumideale.pl zapowiada największy portal in-
formacyjny Onet. 
 
 
  

                                                 
3  L. Romański, Zniżki grupowe od e-stolik.pl, mamstartup.pl/pressroom/958/znizki-

grupowe-od-e-stolik-pl (9.01.2011). 



Bariery rozwoju internetowych zakupów grupowych 753

3. Nieuczciwe praktyki w internetowych zakupach grupowych 
 
 Duża konkurencyjność sektora wymusza na podmiotach stosowanie coraz to 
nowych i bardziej innowacyjnych technik promocji. O ile najpopularniejsze serwisy 
– takie jak grupon.pl, cityteam.pl oraz gruper.pl, obsługujące wspólnie ponad 33% 
rynku (zasięg wśród polskich internautów) – posiadają znaczącą liczbę lojalnych 
klientów, to portale, które powstały w ciągu ostatniego roku, muszą stosować sku-
teczniejsze, a co za tym idzie – droższe formy reklamy. Niestety, aby obniżyć bu-
dżet marketingowy, przy jednoczesnej konkurencyjnej ofercie zakupów grupowych, 
serwisy bardzo często sięgają po nieetyczne metody. Najpopularniejszą z nich jest 
zawyżanie cen oferowanych produktów. Firmy wcześniej podnoszą ceny produk-
tów, aby po wprowadzeniu ich oferty do portalu z 50–60-procentową zniżką osią-
gnąć zysk porównywalny do zysku ze sprzedaży sprzed zawyżenia ceny. 
 

 
 

Rys. 1.  Oferta zakupów grupowych indywidualnego programu dietetycznego 

Źródło:  http://fastdeal.pl/oferta/krakow (23.02.2011). 

 
 Przykładem może być oferta indywidualnego programu dietetycznego ofero-
wanego w serwisie FastDeal.pl w lutym 2011 roku, oferująca rabat wielkości 52%. 
Oczywiście w tym samym czasie w promowanym serwisie istniała aktualna oferta 
w cenie 350 zł, lecz przed pojawieniem się w serwisie zakupów grupowych można 
było znaleźć tę samą ofertę za 250 zł. Po ingerencji użytkowników, którym w ar-
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chiwum wyszukiwarki Google udało się znaleźć i potwierdzić niższą cenę, operato-
rzy serwisu FastDeal.pl poinformowali w komentarzu „Jeszcze raz dziękujemy za 
waszą czujność i weryfikację naszych ofert! Podana oferta, po ustaleniach z usłu-
godawcą, została zaktualizowana, a cena pierwotna obniżona o 100 złotych, dzięki 
czemu w obecnej chwili faktyczny rabat wynosi 50%! Bądźcie czujni – czekamy na 
wszelkie sygnały od Was!”4. Obecnie na stronie dietetyka oferta wzbogacona  
o nieograniczoną liczbę wizyt kontrolnych jest w cenie 300 zł. 
 Inny przykład, tym razem z najpopularniejszego serwisu Groupon.pl, oferta 6 
zabiegów mikrodermabrazji diamentowej na twarz aż z 77-procentową obniżką, 
zamiast 1500 zł tylko 359 zł. Jednak i tutaj archiwum Googla pokazuje, iż przed 
wprowadzeniem propozycji cena jednego zabiegu wynosiła 150 zł, czyli w sumie 
900 zł. Co prawda proponowana cena 359 zł nadal jest atrakcyjna w stosunku do 
wartości rzeczywistej usługi, ale nie jest obniżona o 77%, tylko o 40%.  
 Inne niekorzystne przykłady to przypadki, kiedy na ofercie w serwisach gru-
powych tracą oferenci. Najbardziej nagłośniony przez media przykład to sprawa 
fryzjera z Łodzi, który postanowił wypromować się z Grouponem. Niestety, han-
dlowiec z serwisu przekonał właściciela zakładu, iż ograniczenie limitu byłoby 
nieopłacalne, gdyż przeciętna liczba sprzedawanych kuponów szacowana jest na 
około 100 sztuk. Okazało się, że już po kilkunastu godzinach sprzedano 700 kupo-
nów, nie udało się także szybko wstrzymać oferty przez obsługę serwisu Grupon  
i dopiero po 24 godzinach od interwencji fryzjera zakończono sprzedaż, która osią-
gnęła liczbę 1626. Oferent stracił nie tylko pieniądze, ale także reputację i nerwy 
podczas kontaktu z zawiedzonymi klientami5. Takich przykładów można znaleźć 
wiele, jak kurs prawa jazdy w Auto Szkole Kalix, czy sięgając dalej – rynek angiel-
skich zakupów grupowych, gdzie mała londyńska cukiernia była zmuszona do 
przygotowania 102 tys. babeczek. Właścicielka straciła 20 tys. dolarów i parę mie-
sięcy, aby wywiązać się z ponad 8,5 tys. transakcji zawartych z klientami Grupona6. 
 Lider polskiego rynku zakupów grupowych stara się dbać o swój PR i reputa-
cję. Niestety, dziesiątki małych serwisów szukają oferentów bez weryfikacji ich 
propozycji. Najczęściej oferowane są usługi turystyczne, kosmetyczne i rozrywko-
we, w takich przypadkach trudno sprawdzić wartość rzeczywistej zniżki. Natomiast 
jeżeli ofertą jest produkt rzeczywisty, dzięki internetowym porównywarkom cen 
lub serwisom aukcyjnym istnieje szybka i skuteczna metoda weryfikacji. Na przy-
kład na mniej znanym portalu Deal LX w listopadzie 2011 roku można było znaleźć 
ofertę zakupu zegarka LED za cenę 23 zł zamiast 90 zł, teoretycznie zyskując rabat 
74%. Wyszukując na Allegro zegarków LED, znajdujemy identyczny produkt, 

                                                 
4  http://www.fastdeal.pl/oferta/krakow/schudnij_na_wiosne/719 (9.12.2011). 
5  W. Szpunar, Groupon, zniżki i upadające firmy, www.pcworld.pl/news/374005/Groupon. 

znizki.i.upadajace.firmy.html (5.01.2011). 
6  http://www.pcworld.pl/news/377605/Groupon.niebezpieczny.Mala.cukiernia.ma.upiec. 

102. tysiace.babeczek.html (4.01.2011). 
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nawet zdjęcia w obu ofertach są te same (rysunek 2), z tą różnica, że cena bez raba-
tu wynosi zaledwie 14 zł, nawet tańsze są koszty przesyłki, czyli kolejne 60% ta-
niej. Okazuje się, że klienci, kupując w portalu zakupów grupowych i mając nadzie-
ję na prawie 75-procentową zniżkę, przepłacają kolejne 60%. Inne produkty z tego 
serwisu także są znacznie tańsze na Allegro, zegarki silikonowe 16 zł za 2 sztuki 
(zniżka 50%) są na aukcjach w cenie od 6 do 10 zł za sztukę. Zegarek zmieniający 
kolory „kameleon” w Deal LX jego wartość to 19 zł zamiast 90 zł, a na Allegro 
identycznie produkty oferowane są w cenie od 2,99 zł do 20 zł. 
 

 
 

Rys. 2. Porównanie oferty w serwisie Deal LX i Allegro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.deallx.pl; allegro.pl (30.11.2011). 

 
 Informacje o tym, że można w zakupach grupowych spotkać oferty próbujące 
udawać promocje, a w rzeczywistości będące oszustem, można przeczytać w coraz 
to większej liczbie publikacji prasowych. Dziesięć największych oszukańczych 
ofert zebrali pracownicy agregatora Godealla.pl, wśród których można znaleźć 
ofertę sprzedaży pendrive’a o pojemności aż 128 GB za jedyne 79 zł. Kupiły go 
3024 osoby, niestety rzeczywista pojemność była znacznie mniejsza, oferta została 
wycofana i a pieniądze zwrócone. Inne przykłady to, „uczta muzyczna z tangiem  
w roli głównej”, po weryfikacji oferty z 64% rabatu nic nie zostało, a zakupiło ją 
1196 osób. Zaś za „komplet 3 portugalskich ręczników z uszlachetnionej czesanej 
bawełny” klienci zamiast 51% rabatu, musieli dopłacić 3,5 zł. Największa zniżka, 
bo wynosząca aż 96%, to pozycjonowanie z optymalizacją strony internetowej 
wybranej firmy, niestety, rabat ten został naliczony od nierzeczywistej wartości dla 
tej usługi, bo oszacowanej na 8000 zł, a ofertowa końcowa kwota 299 zł jest po-
równywalna z identycznymi dostępnymi na rynku usługami SEO. 
 Oprócz oszust można znaleźć także oferty co najmniej dziwne, na przykład na 
serwisie Frupi pojawiła się oferta „krowi placek”, umożliwiająca nabycie i przesła-
nie dowolnej osobie ładnie zapakowanego krowiego obornika. W opisie można 
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znaleźć także szczegółowy film, jak przygotowywany jest sprzedawany produkt. 
A niedziałający już portal Fezi proponował przejażdżkę czołgiem T34 na piątym 
biegu. Na stronie Grupona znajduje się oferta za 49 zł na pomocną wizytę męża na 
godziny. 127 osób skusiło się na zakup w promocyjnej cenie 27 zł zajęć z kursem 
tańca na rurze, oferowany w serwisie Mydeal, skorzystano też z oferty piersiówki  
z tekstem wygrawerowanym na Dzień Ojca, proponowanej w Sweetdeal. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Po zweryfikowaniu kilku naciąganych ofert klienci mogą zniechęcić się do 
danego serwisu, a niekiedy nawet do kupna w sieci za pomocą zakupów grupo-
wych. Dlatego w najbliższej przyszłości dla dynamiki rozwoju g-commerce’u waż-
na będzie liczba ofert posiadających rzeczywiste zniżki. Kluczową rolę będą od-
grywały same portale, jeżeli będą dopuszczać wszystkie propozycje firm bez ich 
weryfikacji, to może okazać się, iż liczba użytkowników znacznie zmaleje. Zostaną 
tylko najbardziej cierpliwi i dociekliwi, mający czas i chęci osobiście sprawdzać 
każdą wystawioną propozycję. Ponadto jeżeli będą się zdarzały także problemy  
z realizacją kupowanych usług, na skutek bardzo dużej popularności lub niskiej 
jakości wykonania, to także negatywnie wpłynie na rozwój zakupów grupowych.  
 Podsumowując, należy stwierdzić, że duży rozwój w ostatnich latach  
g-commerce’u w Polsce prawdopodobnie zostanie spowolniony głównie z powodu 
coraz częściej nagłaśnianych kłopotów klientów. Zdecydowana większość mniej-
szych portali zostanie zamknięta lub ich popularność będzie znikoma na skutek 
małego zaufania internautów. Na rynku zostanie około 10–15 kluczowych serwi-
sów, dbających o swoją markę poprzez oferowanie sprawdzonych produktów  
i obsługę posprzedażową. 
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BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF ONLINE SHOPPING GROUP 
 
 

Summary 
 
 Shopping group are in the process of dynamic development. In July 2010 there 
were in Poland for more than 40 sites offering shopping group, now this number has 
increased over 80. Unfortunately, there are more and more deceptions that may affect 
further development. Reliability of web services will be a key factor for customers 
when choosing a group shopping.  
 

Translated by Grzegorz Szymański 
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WYBRANE NARZĘDZIA PROGNOZOWANIA POPYTU  
W DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE’U 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie stało się jednym z wa-
runków egzystencji każdego przedsiębiorstwa. W każdym przypadku jakaś część 
każdej organizacji (lub informacje o niej) musi znaleźć się w ogólnodostępnej sieci. 
Wynika to z wielu czynników, a jednym z nich jest fakt, że wyszukiwarki interne-
towe stają się głównym, a w wielu przypadkach jedynym źródłem informacji  
o firmie dla klientów i kontrahentów.  
 Jedną z najbardziej oczywistych i najpopularniejszych form aktywności 
przedsiębiorstw w Internecie jest handel. Dla części organizacji e-commerce jest 
tylko dodatkowym kanałem sprzedaży, obok handlu tradycyjnego. Działalność taka 
prowadzona jest jedynie „przy okazji” handlu tradycyjnego. Rośnie jednak odsetek 
przedsiębiorstw, które istnieją tylko w Internecie, a e-commerce stanowi jedyny 
kanał sprzedaży. Fakt ten wynika między innymi z wciąż rosnącego zainteresowa-
nia e-commerce’em, rosnącymi obrotami na rynkach elektronicznych oraz pojawia-
nia się nowych, bardziej atrakcyjnych form sprzedaży, płatności i dostawy. Popu-
larność e-commerce’u związana jest również z tym, iż w stosunkowo krótkim cza-
sie i przy wykorzystaniu relatywnie niewielkich nakładów można zbudować plat-
formę sklepu internetowego, która swym wyglądem i funkcjonalnością nie odbiega 
od innych rozwiązań, za którymi stoją przedsiębiorstwa o bardzo dużym potencjale 
ekonomicznym. 
 Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chciałby rozpocząć sprzedaż w Inter-
necie, niesłychanie ważne jest opracowanie biznesplanu dla e-commerce’u. 



Wybrane narzędzia prognozowania popytu w działalności e-commerce’u 759

  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja narzędzi, które mogą być pomoc-
ne w prognozowaniu popytu w sklepie internetowym, co stanowi istotną składową 
każdego biznesplanu. Narzędzia te są usługami internetowymi, które pozwalają na 
analizę zachowań potencjalnych klientów i potencjalnych konkurentów w sieci.  
 
 
1. Istota prognozowania popytu na rynkach elektronicznych 
 
 Głównym zadaniem biznesplanu jest odpowiedź na pytanie czy, kiedy i jakie 
zyski może potencjalnie przynosić dany rodzaj działalności. Jednym z kluczowych 
elementów takiego opracowania jest prognoza popytu. Pozwala ona oszacować 
zapotrzebowanie na dane produkty w określonych warunkach rynkowych. Elemen-
tarna wiedza z zakresu ekonomii wskazuje, iż popyt uzależniony jest głównie od 
ceny, jednakże występuje też cała gama czynników pozacenowych. Próbując pro-
gnozować popyt, należy uwzględniać specyfikę działalności e-commerce’u, czyli: 

 określić grupę docelową, 
 zbadać zasięg oddziaływania, 
 przeprowadzić analizę demograficzną, 
 określić pojemność i chłonność rynku, 
 przeanalizować ceny, strategię i zachowanie konkurencji. 

 Określenie grupy docelowej jest istotne z punku widzenia dopasowania sprze-
dawanych produktów do potencjalnych odbiorców. Należy tu zwrócić uwagę, iż 
różne grupy docelowe mogą mieć różne przyzwyczajenia dotyczące zakupów  
w Internecie, co należy uwzględnić już na etapie projektowania platformy  
e-commerce’u. Klasycznym przykładem jest sprzedaż kierowana do osób starszych, 
które z uwagi na bariery technologiczne i wiekowe nie posiadają umiejętności swo-
bodnego użytkowania komputera i korzystania z usług internetowych.  
 Znając specyfikę grupy docelowej, można przystąpić do nakreślenia ram za-
sięgu oddziaływania. Ze specyfiki Internetu wynika, że praktycznie każda osoba 
może przeczytać zawartość serwisu czy platformy e-commerce’u. Nie oznacza to 
jednak, że zasięg oddziaływania sklepu jest nieograniczony. Przedsiębiorstwa pro-
wadzące sklepy internetowe same decydują, czy i na jakich zasadach realizują 
sprzedaż i wysyłkę za granicę. Ograniczeniem może być również sposób realizacji 
płatności i waluta. Dostępność oferty można również ograniczać lokalnie, np. do 
okręgu czy miasta. Dzieje się tak w sytuacji sprzedaży usług z dojazdem lub towa-
rów, które wymagają transportu.  
 Znając grupę docelową oraz zasięg oddziaływania, należy zająć się progno-
zowaniem popytu, do czego konieczna jest analiza demograficzna. Pozwala ona 
określić, jak duża jest populacja osób, które potencjalnie mogą stać się klientami 
danego sklepu internetowego. Z populacji tej w naturalny sposób wyklucza się 
dzieci oraz osoby nieposiadające dostępu do usług internetowych.  
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 Pojemność i chłonność rynku są pojęciami pochodnymi względem siebie. 
Pojemność rynku określa ilość dóbr i usług, jakie przy danej cenie można sprzedać 
na rynku, który wyznacza granice przestrzeni i czasu. W przypadku niektórych dóbr 
ilość ta jest relatywnie wysoka, np. w przypadku produktów spożywczych lub dóbr 
jednorazowego użytku. W przypadku dóbr użytkowanych dłużej pojemność rynku 
jest zdecydowanie mniejsza. Chłonność rynku jako pojęcie pochodne do pojemno-
ści określa natomiast stopień zaspokojenia potrzeb na danym rynku. Z punktu wi-
dzenia sprzedawcy niska chłonność oznacza trudności w sprzedaży oferowanych 
towarów. Wysoka chłonność natomiast – relatywnie łatwą sprzedaż. 
 Zadaniem opisanych powyżej działań jest wstępna analiza rynku i próba osza-
cowania całościowej sprzedaży danych towarów na określonym rynku. W obszarze 
tym zazwyczaj funkcjonuje określona liczba konkurentów, którzy dzielą między 
siebie zadanie zaspokajania popytu. Próbując określić więc popyt w sklepie interne-
towym, należy dokonać analizy ilości konkurentów, ich cen, przyjętych modeli 
sprzedaży oraz strategii w celu znalezienia własnej pozycji. Pozwoli to na oszaco-
wanie odsetka klientów, którzy wybiorą ofertę konkretnego sklepu, dla którego 
przeprowadzana jest prognoza.  
 
 
2. Ogólna charakterystyka metod prognozowania popytu w Internecie 
 
 Działalność e-commerce’u odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Dla-
tego też tradycyjne narzędzia i metody stosowane w badaniach rynku nie znajdują 
tu zastosowania. Skoro procesy sprzedaży, zakupu oraz płatności, a coraz częściej  
i procesy logistyczne odbywają się w Internecie, to również i stosowane narzędzia 
powinny opierać się na analizie danych zawartych w sieci.  
 Ogólną charakterystykę metod stosowanych w prognozowaniu popytu prezen-
tuje rysunek 1. 
 Z charakterystyki tej wynika, iż prognozując popyt, inaczej zachowują się 
podmioty rozpoczynające działalność na rynkach elektronicznych, a inaczej te, 
które funkcjonują już od jakiegoś czasu.  
 W pierwszym przypadku przedsiębiorstwo nie może korzystać z danych  
o charakterze historycznym, gdyż ich nie posiada. Prognozując popyt, może opierać 
się jedynie na własnym wyczuciu oraz analizie tych danych, które dotyczą zawiera-
nych transakcji i są ogólnodostępne. Wykorzystywać więc można przede wszyst-
kim portale aukcyjne. Informacje tam zawarte dają obraz liczby potencjalnych kon-
kurentów, cen, które oferują, oraz zainteresowania dobrami przez nie oferowanymi.  
 Próbę podobnej analizy można przeprowadzić dla sklepów internetowych. 
Bezpośredni dostęp do paneli analiz platform e-commerce’u jest niemożliwy. Skle-
py są jednak w wielu przypadkach połączone z serwisami opiniotwórczymi oraz 
porównywarkami cenowymi. Pozostawiają one wiele śladów dokonywanych trans-
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akcji w postaci: opinii, rankingów, danych o bestsellerach, liczby konkurentów, 
oferowanych cen itp. 
 

 
 

Rys. 1. Ogólna charakterystyka metod prognozowania popytu w e-commerce’ie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Nowo powstające sklepy internetowe w celu prognozowania popytu mogą 
również wykorzystywać ogólnodostępne dane w sieci dotyczące określonych słów 
kluczowych i fraz. W Internecie pozostają bowiem ślady wyszukiwań towarów  
i usług oraz informacje o akcjach promocyjnych i marketingowych.  
 Przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku od określonego czasu, mają 
wyraźną przewagę nad organizacjami nowo powstającymi. Oprócz wskazanych 
dotychczas metod posiadają bowiem własne dane historyczne. W ogólnym ujęciu 
dane te dotyczą: 

 zachowań klientów, 
 realizacji transakcji. 

 Wśród zachowań klientów najważniejsze informacje dotyczą źródeł pocho-
dzenia klientów w sklepie internetowym oraz preferencji internautów.  
 Dane dotyczące transakcji pozwalają przede wszystkim na tworzenie wielo-
wymiarowych analiz zawierających: obroty, liczbę zawartych transakcji, zestawie-
nia form płatności i dostawy.  
 Z punktu widzenia sprzedawcy internetowego bardzo ważnym elementem jest 
możliwość analizy tzw. niezrealizowanych koszyków. Pozwalają one na dokładne 
prześledzenie zachowania klienta, który próbował dokonać zakupów, dodał pewne 
towary do wirtualnego koszyka, jednakże z jakiegoś powodu nie doszło do finaliza-
cji transakcji.  
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3. Przegląd wybranych narzędzi prognozowania popytu 
 
 Na podstawie nakreślonej powyżej charakterystyki metod badania popytu  
w Internecie zaprezentować można przykłady praktycznych narzędzi. W niniejszym 
podpunkcie do każdej z metod zaprezentowane zostanie jedno lub dwa takie roz-
wiązania.  
 Analiza aukcji internetowych jest najbardziej naturalnym i intuicyjnym narzę-
dziem. Na polskim rynku liderem branży jest portal Allegro.pl. Poprzez wpisanie 
do wyszukiwarki nazwy towaru i zawężenie wyświetlania do określonej kategorii 
można otrzymać podstawowe dane dotyczące: liczby ofert, ceny, liczby użytkowni-
ków i sklepów oferujących produkt oraz liczby zawartych dotychczas transakcji. 
Takie podejście pozwala na uzyskanie podstawowych informacji. Do stworzenia 
analiz o większym stopniu szczegółowości konieczne jest zastosowanie bardziej 
zaawansowanych rozwiązań. Przykładem takiego narzędzia może być serwis Trad-
ewatch.pl. Pozwala on na precyzyjną analizę sprzedaży wybranych sprzedawców 
Allegra. Fragment przykładowego raportu znajduje się na rysunku 2. 
 

 
 
Rys. 2. Analiza sprzedaży wybranych sprzedawców Allegra 

Źródło: Tradewatch.pl 
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 Serwis Tradewatch.pl pozwala nie tylko tworzyć raporty o wielkości obrotów, 
liczbie i sprzedanych sztuk towarów, ale również umożliwia prezentację graficzną  
w ujęciu osi czasu. Dodatkowo sprzedaż analizować można w perspektywie po-
szczególnych kategorii. Dane i informacje z tego typu raportów umożliwiają sprze-
dawcom (zarówno nowym, jak i już prowadzącym działalność) określenie swojej 
pozycji na tle głównych konkurentów.  
 W przypadku sklepów internetowych podstawowymi narzędziami służącymi 
do analizy sprzedaży oraz prognozowania popytu są wszelkiego rodzaju serwisy 
powiązane z platformami e-commerce’u. Mogą być nimi porównywarki cenowe 
oraz serwisy typu Social shopping.  
 Przykładami porównywarek cenowych są: Skapiec.pl oraz Ceneo.pl. Są one 
integrowane z modułami sklepów internetowych w celu ułatwienia internautom 
poszukiwania najatrakcyjniejszych ofert określonych produktów. Serwisy te pozwa-
lają również na dokładną analizę konkurencji każdego sklepu internetowego. 
Sprzedawcy otrzymują bowiem gotową analizę tego: kto, w jakiej cenie i na jakich 
warunkach sprzedaje w Internecie dany produkt.  
 Serwisy Social shopping to specjalne platformy internetowe pozwalające na 
wymianę informacji o produktach. Znajdowane tam opisy i opinie tworzone są 
przez konsumentów – dla konsumentów. Przykładami takich platform są strony 
Cokupic.pl oraz Opineo.pl. Poza podstawową funkcją (wymiana opinii) serwisy te 
zawierają szereg interesujących informacji dla sprzedawców, np.: jakie produkty  
w danej kategorii są najbardziej popularne oraz jaką pozycję posiadają w rankin-
gach. Platformy te często zintegrowane są z porównywarkami, dzięki czemu prze-
kierowują potencjalnych klientów do określonych sklepów internetowych. Przykład 
serwisu typu Social shopping zaprezentowano na rysunku 3. 
 Wśród metod prognozowania wskazano również analizę ruchu w sieci. Więk-
szość zapytań odbywających się w Internecie realizowanych jest za pomocą wyszu-
kiwarki Google. Zapytania te pozostają w bazie danych i za pomocą szeregu narzę-
dzi istnieje możliwość dotarcia do nich i wykorzystania ich w celu prognozowania 
popytu. W tym celu można posłużyć się usługą Google AdWords. W założeniu 
usługa ta ma być pomocna w budowaniu płatnych kampanii reklamowych w sieci 
wyszukiwań. Zawarte w niej narzędzia pozwalają również na zdobycie istotnych 
informacji dla internetowych sprzedawców. W przykładzie zaprezentowanym na 
rysunku 4 wprowadzono dwa słowa kluczowe w celu przeanalizowania konkurencji 
danych fraz oraz zainteresowania nimi ze strony internautów.  
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Rys. 3. Przykład serwisu Social shopping 

Źródło: Cokupic.pl 

 

 
 
Rys. 4. Analiza konkurencyjności dla wybranych słów kluczowych 

Źródło: Adwords.google.pl 

 
 Wstępna analiza wskazuje, iż dla pierwszego hasła konkurencja na rynku jest 
wysoka, a miesięczna liczba wyszukiwań to około 110 do 135 tys. W drugim przy-
padku konkurencję określono jako średnią. Liczba wyszukiwań natomiast znacząco 
różni się dla sieci globalnej (1 mln) i dla obszaru ograniczonego dla regionu Polska 
i języka polskiego (27,1 tys.). Google AdWords proponuje również zestaw innych 
słów kluczowych, które powiązane są logicznie z zaproponowanymi przez użyt-
kownika. Podobnym narzędziem Google’a, które pośrednio pozwala na szacowanie 
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popytu, jest AdPlanner. Umożliwia ono kierowanie oferty na konkretnych odbior-
ców na podstawie kategorii zainteresowań. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest 
zdobycie informacji między innymi o wieku, wykształceniu, płci oraz dochodach 
potencjalnych klientów. 
 Dostęp do danych biznesowych o konkurencji w sieci Internet umożliwiają 
również serwisy niezależne od Google’a. Najpopularniejszym przykładem takiego 
narzędzia jest Alexa Web Serach – Alexa.com. Serwis ten umożliwia badanie ruchu 
i popularności określonych stron internetowych, z uwzględnieniem słów kluczo-
wych. Fragment przykładowej analizy zaprezentowano na rysunku 5. 
 

 
 

Rys. 5. Fragment analizy ruchu w Internecie dla określonych stron WWW 

Źródło: Alexa.com 

 
 Alexa.com poza wskazywaniem pozycji w globalnym rankingu stron umożli-
wia również badanie pozycji dla określonych rynków oraz liczby stron linkujących 
do serwisu WWW. W przypadku planowania popytu możliwe jest również anali-
zowanie ruchu dla platform e-commerce’u głównych konkurentów, co jest informa-
cją niesłychanie istotną w planowaniu popytu. 
 Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach elektronicznych od dłuższego 
czasu posiadają istotną przewagę nad nowo powstającymi organizacjami. Posiadają 
one bowiem dane historyczne dotyczące transakcji (zakończonych i niezrealizowa-
nych) oraz zachowań klientów. Dane te najczęściej zawarte w logo oraz panelach 
analiz platform e-commerce’u. Panel analiz umożliwia tworzenie wielowymiaro-
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wych raportów, które dostarczają bardzo istotne informacje, przydatne w progno-
zowaniu popytu. Poza wielkością obrotów oraz liczbą transakcji możliwe jest obli-
czanie liczy wejść oraz obliczanie tzw. konwersji. Konwersja jako współczynnik 
liczby odwiedzin do liczby zawartych transakcji pozwala na stałe monitorowanie 
skuteczności sprzedaży w sklepie internetowym. Graficzna prezentacja danych  
w panelach analiz w czytelny sposób wskazuje trendy sprzedaży oraz cykliczne 
wahania okresowe, związane np. z sezonowością. Na rynkach elektronicznych zda-
rzają się sytuacje, w których przedsiębiorstwa odpłatnie umożliwiają dostęp do 
danych historycznych swoich platform e-commerce’u. 
 Obecnie praktycznie każdy serwis internetowy korzysta z bezpłatnego narzę-
dzia Google Analytics. Pozwala ono na bezpłatną analizę ruchu na platformie  
e-commerc’u i mierzenie skuteczności sprzedaży. Google Analytics poza zlicza-
niem odsłon i wizyt na stronie WWW wskazuje odsetek wizyt bezpośrednich, wizyt 
ze stron odsyłających oraz wizyt przekierowanych z sieci wyszukiwania Google. 
Umożliwia to między innymi analizę słów kluczowych, które wpisali internauci do 
przeglądarki, aby dotrzeć do określonej strony WWW. Analytics umożliwia śledze-
nie ścieżek ruchu użytkowników na platformach e-commerce’u, liczby stron prze-
glądanych podczas jednej wizyty, a także czasu pozostawania w serwisie. Przykła-
dowa analiza wykonana za pomocą Google’a Analytics zaprezentowana jest na 
rysunku 6. 
 

 
 

Rys. 6. Fragment analizy wykonanej za pomocą narzędzia Google Analytics 

Źródło: Google.com/analytics 

 
 Jedną z najistotniejszych funkcji Google’a Analytics jest możliwość badania 
skuteczności sprzedaży w postaci konwersji. Dla jej obliczenia możliwe jest zdefi-
niowanie określonej listy celów. Konwersje wskazują odsetek wizyt, które zakoń-
czyły się transakcją lub realizacją jednego z celów. 
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Podsumowanie 
 
 Prognozowanie popytu stanowi bardzo ważny element planowania biznesu  
w Internecie. Znajomość zapotrzebowania wpływa bowiem nie tylko na obroty 
sklepu, lecz również stanowi istoty czynnik kosztowy. Do ilości odwiedzin plat-
formy e-commerce’u, obrotów i transakcji dopasować należy bowiem kształt serwi-
su, zastosowane technologie czy hosting. 
 Zaprezentowane w artykule narzędzia wspomagające prognozowanie popytu 
w sklepie internetowym stanowią zaledwie niewielką część z szerokiej grupy metod 
i narzędzi, które można w tym celu wykorzystywać. W praktyce zazwyczaj wyko-
rzystuje się nie jedno, konkretne narzędzie, lecz zestaw wzajemnie uzupełniających 
się metod. Wraz z rozwojem Internetu i jego usług wciąż pojawiają się nowe roz-
wiązania, które można stosować w tym obszarze.  
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SELECTED DEMAND FORECASTING TOOLS  
IN E-COMMERCE BUSINESS ACTIVITY 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to present practical tools used in demand forecasting for 
e-commerce activities. The first part explains the need for demand forecasting in the 
perspective of creating a business plan. The next section gives a basic classification of 
forecasting methods, starting from the approach taken by emerging actors, and then by 
online stores operating for some time. The last part of the paper presents a set of several 
practical solutions for usage In forecasting demand for online store. 
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Wprowadzenie 
 
 Współczesny marketing, w dobie gospodarki elektronicznej, wymaga od 
przedsiębiorstwa skutecznej komunikacji ze swoimi interesariuszami. Jednym ze 
sposobów prowadzenia sprawnego dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem jest wy-
korzystanie sieci Internet. Internet i nowe media mają coraz silniejszy wpływ na 
procesy społeczno-gospodarcze, co wpływa na dużą zmianę profilu komunikacji. 
W oparciu o rosnącą wciąż rolę nowych mediów rozwija się zjawisko nazywane 
marketingiem 2.0., który odnosi się do transformacji marketingu wynikającej  
z wpływu Internetu na działania komunikacyjne. Marketing 2.0. angażuje konsu-
menta i wywołuje jego reakcję zwrotną. Aktywizacja odbiorców możliwa jest  
w dużej mierze przez dobrze realizowane działania z zakresu internetowego public 
relations (sieciowego public relations; e-PR-u). Dzięki temu adresat przekazu za-
chęcany jest do interakcji, a nawet do zainicjowania samodzielnego działania1. 
Obecnie coraz częściej pojawia się sformułowanie marketing 3.0., który odnosi się 
do tzw. technologii nowej fali, pozwalającej na łączenie się i interaktywność jedno-
stek i grup. Klienci mogą wyrażać siebie i współpracować z innymi bez większych 
ograniczeń, czego szczególnym przejawem jest fala narodzin mediów społeczno-
ściowych2. Wydaje się, że z tego powodu żadna firma, w tym motoryzacyjna, nie 

                                                 
1  M. Cyran, Marketing 2.0. – zintegrowani z interaktywnymi, „Marketing w Praktyce” 

2008, nr 10, s. 70–71. 
2  Ph. Kotler, H. Kartajaga, I. Setiawan, Marketing 3.0, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., War-

szawa 2010, s. 18–19. 
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może dłużej prowadzić skutecznej komunikacji z otoczeniem bez wykorzystania 
narzędzi sieciowego public relations, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualnego 
pressroomu. 
 Internetowe public relations pozwala na prowadzenie stałej komunikacji oraz 
natychmiastową reakcję bez ograniczeń w czasie i przestrzeni. Za sprawą Internetu 
audytorium staje się praktycznie nieograniczone, choć dzięki technologii istnieje 
możliwość dostarczania informacji do wyselekcjonowanego grona odbiorców, co 
jest szczególną wartością przy projektowaniu przekazu dla potrzeb między innymi 
pressroomu, portali społecznościowych, blogów korporacyjnych i innych. Dzięki 
interaktywności Internet stwarza możliwość ciągłego dialogu, co jest kluczową 
cechą nowoczesnego public relations. Do zasadniczych zalet PR w Internecie nale-
ży zaliczyć również stosunkowo niskie koszty. Internet pomaga dotrzeć do różnych 
grup objętych działaniami public relations – klientów oraz inwestorów, mediów, 
ekspertów i środowisk opiniotwórczych, instytucji publicznych, a także pracowni-
ków, pośredników i konkurentów, poprzez zindywidualizowane przekazy dostoso-
wane do poszczególnych grup odbiorców3. 
 Rosnąca popularność internetowego public relations, oryginalność i dynamika 
rozwoju, a przede wszystkim rola, jaką pełni w zintegrowanej komunikacji marke-
tingowej przedsiębiorstw, spowodowały, iż zagadnienie to stało się przedmiotem 
dalszych rozważań w artykule, ze szczególnym uwzględnieniem pressroomu jako 
narzędzia internetowego public relations. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
został przeprowadzony audyt zawartości stron internetowych 34 najpopularniej-
szych marek samochodów na rynku polskim4. Badania przeprowadzone w okresie 
3–5 stycznia 2012 roku miały na celu wykazanie, ile przedsiębiorstw posiada wła-
sny pressroom lub jedynie jego namiastkę w postaci zakładki „aktualności” (tabela 
1). Następnie w dniach 6–10 styczna dokonano audytu istniejących pressroomów 
(tabela 2). Do dalszej analizy wzięto pod uwagę tylko te, które są w języku polskim 
i nie wymagają logowania, a więc są dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
daną marką. Opisane na podstawie powyższego audytu możliwości związane  
z pressroomami z całą pewnością nie wyczerpują tematyki z nimi związanej. Mogą 
być punktem wyjścia dalszych, bardziej szczegółowych rozważań, jak np. przepro-
wadzenie wywiadów pogłębionych z osobami odpowiedzialnymi za PR poszcze-
gólnych firm na temat świadomości i zakresu wykorzystania pressroomów jako 
narzędzi public relations i ich roli w strategiach komunikacyjnych tychże przedsię-
biorstw. 
 
  

                                                 
3  M. Kowalska, Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketin-

gu. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 111. 
4  http://www.samar.pl/__/1000/1000.t/7/MotoTrendy.html?locale=pl_PL (4.01.2012). 
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1. Pressroom jako platforma komunikacji 
 
 W najprostszym ujęciu pressroom definiowany jest jako wirtualne biuro pra-
sowe – centrum komunikacji firmy z dziennikarzami, stanowiące część jej firmowej 
witryny internetowej5. Pressroom uznawany jest za najbardziej zaawansowaną for-
mę współpracy z dziennikarzami w Internecie. Jest on uruchamiany na firmowej 
stronie WWW, w osobnej sekcji zatytułowanej najczęściej „informacje prasowe”, 
„dla prasy” lub w języku angielskim „pressroom” lub „newsroom”6. 
 Pressroom powinien charakteryzować się łatwą nawigacją, nie powinien za-
wierać zbędnych elementów graficznych oraz reklam. Dostęp do zasobów można 
skonfigurować na trzy sposoby: całkowicie nieograniczony, częściowo ograniczo-
ny, całkowicie ograniczony, dający dostęp wyłącznie zarejestrowanym użytkowni-
kom (dedykowany przede wszystkim dziennikarzom). Istnieje wiele argumentów 
przemawiających za każdą z wymienionych opcji w zakresie dostępności do serwi-
su prasowego, lecz ostateczna decyzja w tym zakresie należy do firmy. Za całkowi-
tym udostępnieniem treści przemawia argument powszechnego dostępu do infor-
macji na temat organizacji dla wszystkich zainteresowanych, a więc nie tylko 
dziennikarzy, ale także klientów, fanów, inwestorów, kontrahentów. Koronnym 
kontrargumentem jest prawdopodobieństwo wykorzystania materiałów prasowych 
w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem. Jednak całkowite ograniczenie dostę-
pu do treści w pressroomie wiąże się z koniecznością rejestracji, co może napotkać 
zdecydowany opór ze strony dziennikarzy i w konsekwencji doprowadzić do izola-
cji informacji pochodzących od firmy. W wielu przypadkach optymalny może być 
wariant pośredni, a więc ograniczenie dostępu do wybranych treści. Rejestracja 
powinna być nieodpłatna, dobrowolna i imienna, umożliwiająca weryfikację 
współpracy dziennikarza z podanym medium. Imienna rejestracja ułatwi m.in. 
ochronę praw autorskich np. materiałów audio-wideo (choć z pewnością nie wyeli-
minuje wszelkich nadużyć). Internet jako medium doskonale mierzalne, poza 
imienną identyfikacją osób korzystających z zasobów pressroomu, umożliwia gene-
rowanie parametrów odwiedzin, jak np. dane sposobu poruszania się po witrynie, 
częstotliwość i czas odwiedzin, najchętniej przeglądane i pobierane materiały. Dane 
te mogą być doskonałą pomocą w budowaniu strategii komunikacji z odbiorcami7. 

                                                 
5  G. Mazurek, Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Ośrodek Do-

radztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008, s. 108. 
6  T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 147–148. 
7  J. Hanasz, Wirtualny pressroom organizacji spotowej, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 

3, s. 55–56. 
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 Każdy pressroom posiada wiele atutów. Do wymiernych zalet pressroomu 
zaliczymy8: 

 aktualność – dzięki uproszczonym procesom związanym z publikacją naj-
nowszych materiałów firma ma możliwość natychmiastowej reakcji na 
wydarzenia (szczególnie istotne w przypadku zarządzania sytuacją kryzy-
sową); 

 powszechna dostępność – materiały są dostępne dla dziennikarzy i innych 
zainteresowanych (o ile nie jest wymagana rejestracja i logowanie) w każ-
dym momencie, co pozwala przedstawicielom firmy na zmniejszenie ilości 
pracy przeznaczonej na standardowe odpowiadanie na rozmaite zapytania; 

 redukcja kosztów materiałów i obsługi – nie ma potrzeby drukowania ma-
teriałów papierowych oraz wysyłania ich tradycyjną pocztą (nie oznacza to 
jednak całkowitego porzucenia tej formy dostarczania dziennikarzom in-
formacji, np. elegancko wydane katalogi poszczególnych modeli samocho-
dów); 

 platforma dla wielu typów mediów – możliwość publikowania materiałów 
tekstowych oraz audio-wideo. 

 
 
2. Idealny pressroom firmy motoryzacyjnej 
 
 Idealny pressroom powinien dawać przede wszystkim możliwość odnalezienia 
poszukiwanych materiałów w prosty i intuicyjny sposób. Im firma zapewni szybszy 
i łatwiejszy sposób przeglądania treści, tym odbiorcy chętniej będą przeglądali 
materiały opublikowane przez daną organizację. Kolejną cechą dobrego wirtualne-
go biura prasowego powinna być jego kompletność, rozumiana jako nieograniczony 
dostęp do wszystkich zasobów niezależnie od daty ich publikacji. Ponadto jeżeli 
przedsiębiorstwo działa poza swoim krajem macierzystym, warto się zastanowić 
nad stworzeniem lokalnych wersji językowych, które jednak nie będą jedynie pro-
stym tłumaczeniem treści, ale przede wszystkim uwzględnią zainteresowania lokal-
nych odbiorców. Poza tym newsroom powinien zawsze zawierać aktualne informa-
cje i materiały. Korzystanie z niego nie powinno wymagać od użytkowników zbyt 
dużego mentalnego wysiłku – serwis prasowy powinien być nastawiony na szybką 
realizację celów odbiorców9. 
 
  

                                                 
8  P. Szamanek, Pressroom w serwisie firmy, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 4, s. 85. 
9  Ibidiem, s. 87 
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Tabela 1 
 

Wykorzystanie pressroomów przez firmy motoryzacyjne w Polsce 
 

Lp. Marka Aktualności na www Pressroom Adres strony 
 1 Alfa Romeo tak tak** www.alfaromeo.pl 
 2 Audi tak tak* www.audi.pl 
 3 BMW tak nie www.bmw.pl 
 4 Chevrolet tak tak*** www.chevrolet.pl 
 5 Citroen tak nie www.citroen.pl 
 6 Dacia tak nie www.dacia.pl 
 7 Fiat tak tak** www.fiat.pl 
 8 Ford tak nie www.ford.pl 
 9 Honda tak tak**** www.honda.pl 
10 Hyundai tak tak* www.hyundai.pl 
11 Infiniti tak tak www.infiniti.pl 
12 Jaguar tak nie www.jaguar.pl 
13 Jeep tak tak** www.jeep.pl 
14 Kia tak tak www.kia.pl 
15 Lancia tak tak** www.lancia.pl 
16 Land Rover tak nie www.landrover.pl 
17 Lexus tak nie www.lexus-polska.pl 
18 Mazda tak nie www.mazda.pl 
19 Mercedes tak tak www.mercedes.pl 
20 MINI nie nie www.mini.com.pl 
21 Mitsubishi tak tak www.mitsubihi.pl 
22 Nissan tak tak www.nissan.pl 
23 Opel tak tak www.opel.pl 
24 Peugeot tak tak* www.peugeot.pl 
25 Porsche nie nie www.porsche.pl 
26 Renault tak tak* www.renault.pl 
27 Saab tak nie www.saab.pl 
28 Seat tak nie www.seat.pl 
29 Skoda tak tak* www.skoda.pl 
30 Subaru tak nie www.subaru.pl 
31 Suzuki tak nie www.suzuki.pl 
32 Toyota tak nie www.toyota.pl 
33 Volkswagen tak nie www.volkswagen.pl 
34 Volvo tak tak www.volvo.pl 
Suma tak 32 15  

 
* Serwis dedykowany dziennikarzom, dostępny tylko po zalogowaniu, nieklasyfikowany 

w dalszej analizie. 
**  Istnieje jedno biuro prasowe dla wszystkich marek koncernu (Abarth, Alfa Romeo, 
Fiat, Jeep Europe, Lancia); w podsumowaniu został zatem uwzględniony jeden pressroom. 
*** Pressroom tylko w wersji obcojęzycznej, nieklasyfikowany w dalszej analizie. 
**** Pressroom dla całej Europy, większa część informacji niedostępna w języku polskim, 

nieklasyfikowany w dalszej analizie. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2  
 

Wykorzystanie sekcji/narzędzi przez klasyfikowane pressroomy firm motoryzacyjnych  
w Polsce 
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Suma tak 7 0 6 7 7 6 4 7 6 7 5 2 4 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Do sekcji/narzędzi idealnego pressroomu firmy motoryzacyjnej należy zali-
czyć: 

 Produkty – informacje o produktach, promocjach, materiały reklamowe, 
odnośniki do notek prasowych, inne materiały, które mogą być wykorzy-
stane przez dziennikarzy lub mogą zainteresować pozostałych odbiorców. 
Jeśli w firmie są osoby odpowiedzialne za poszczególne produkty, przy ich 
opisach powinny znaleźć się dane kontaktowe do tych pracowników. Co 
ważne, informacje o produkcie w tej sekcji nie powinny mieć charakteru 
sprzedażowego. 
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 Presskit – podstawowe informacje o firmie (w plikach do pobrania, w naj-
popularniejszych programach): historia, o marce, logotypy, noty biogra-
ficzne zarządu ze zdjęciami itp. 

 Informacje prawne – informacje na temat możliwości reprodukowania, 
przenoszenia, rozprowadzania lub przechowywania wszystkich treści za-
mieszczonych w danym pressroomie. 

 Kontakt do działu PR (lub innej komórki odpowiedzialnej za kontakt 
głównie z mediami) – poza tradycyjnymi danymi kontaktowymi, jak imię  
i nazwisko pracownika (pracowników), numer telefonu, adres korespon-
dencyjny, e-mail, często występuje możliwość kontaktu poprzez formula-
rze online lub komunikatory internetowe. 

 Wyszukiwarka – dająca możliwość znajdowania tekstu, zdjęć, materiałów 
audio-wideo zapisanych w różnych formatach. 

 Newsletter i/lub kanał RSS – newsletter (biuletyn elektroniczny,  
e-biuletyn) wysłany za pomocą poczty elektronicznej do osób, które doko-
nały wcześniejszej subskrypcji za pomocą odpowiedniego formularza za-
mieszczonego na stronie WWW. Szczególną wartością e-biuletynu jest 
fakt, że trafia on do osób zainteresowanych daną organizacją. Newslettery 
pozwalają na utrzymywanie regularnej komunikacji z różnymi grupami in-
teresariuszy, a także prezentację rozmaitych informacji na temat działań 
firmy. Zasadniczym warunkiem poprawnego zastosowania newslettera jest 
regularna wysyłka aktualnych, przejrzystych i użytecznych informacji  
z punktu widzenia subskrybentów10. Natomiast kanał RSS (Really Simple 
Syndication) stanowi uproszczony sposób przekazywania informacji w In-
ternecie. RSS podobny jest do newslettera, z tą różnicą, że treści przeka-
zywane za jego pomocą trafiają do prenumeratorów w chwili ich opubli-
kowania na stronie WWW, a nie w momencie wysyłki. RSS pozwala użyt-
kownikom na bycie na bieżąco z treściami ulubionych serwisów WWW. 
Do korzystania z kanałów RSS, poza koniecznością dokonania subskrypcji, 
niezbędne jest zastosowanie czytnika RSS (wtyczki do używanego pro-
gramu pocztowego) pozwalającego na odbieranie wiadomości. 

 Pressrelease – zbiór opublikowanych notatek prasowych posegregowanych 
na rożne sposoby, ułatwiający odnalezienie poszukiwanych informacji. 
Notki prasowe powinny zostać podzielone ze względu na chronologię i ka-
tegorie, czemu pomocne może być nadanie artykułom słów kluczowych. 
Dobrze jeśli wszystkie publikacje da się pobrać w postaci pliku tekstowe-
go, który następnie dziennikarz, pisząc artykuł, może edytować, wykorzy-
stując tylko przydatne fragmenty tekstu. 

                                                 
10  G. Mazurek, op. cit., s. 112. 
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 Materiały audio-wideo – galerie multimedialnych plików posegregowane 
według różnych kluczy, podobnie jak pressrelease. Należy pamiętać, aby 
pliki multimedialne umieszczać w powszechnie używanych formatach. Po-
dobnie jak w przypadku pressrelease, dobrze jeśli istnieje możliwość po-
brania wybranego pliku multimedialnego. 

 CSR/środowisko – sekcja pressroomu poświęcona działalności firmy z za-
kresu corporate social responsibility oraz aspektów ochrony środowiska. 

 Linki do profili w serwisach społecznościowych – wraz z rozwojem social 
media marketingu coraz więcej informacji firmy zamieszczają na swoich 
profilach w serwisach społecznościowych, które są istotnym uzupełnieniem 
komunikacji internetowej z interesariuszami, w niektórych przypadkach 
wręcz zaczynają odgrywać pierwszoplanową rolę. Firmy motoryzacyjne 
najczęściej tworzą swoje profile w portalach społecznościowych (Facebo-
ok, NK.pl, Google+), platformach mikroblogowych (Blip, Twitter) oraz 
serwisach z filmami i zdjęciami (YouTube, Flickr). 

 Sekcja zamknięta (dostępna po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu)  
– występująca w przypadku decyzji o częściowym lub całkowitym ograni-
czeniu w dostępie do zamieszczonych w pressroomie treści. 

 Wymienione powyżej części składowe pressroomu nie wyczerpują całkowicie 
tematu. W zależności od branży i obsługiwanych segmentów rynku w sekcji praso-
wej można odnaleźć jeszcze odnośniki do konferencji prasowych online, mikroser-
wisów tematycznych, różnych poradników, danych finansowych, blogów korpora-
cyjnych i wielu innych. Co więcej, wiele z przytoczonych wyżej kategorii w ra-
mach jednego pressroomu może nie występować w czystej postaci i pod podanymi 
nazwami. Część z nich może z powodzeniem przenikać się nawzajem, nie tracąc 
nic na wartości, np. pressrelease i materiały audio-wideo. 
 
 
3. Wyniki przeprowadzonego audytu 
 
 Przeprowadzony audyt wykazał, że 18 spośród 34 badanych marek samocho-
dów komunikuje na swojej stronie WWW o istnieniu pressroomu, a 32 mają  
w strukturze witryny dział „aktualności”. Po spełnieniu wstępnych kryteriów do 
dalszej analizy wytypowano 8 wirtualnych biur prasowych (tabela 1 i 2). Część firm 
stara się za sprawą sekcji „aktualności” realizować funkcje newsroomu, np. Seat 
daje możliwość pobrania wiadomości w postaci pliku tekstowego oraz zamieszcza 
bezpośredni kontakt do działu PR. Saab prezentuje wprawdzie „informacje praso-
we” w aktualnościach, ale są one od dawna nieaktualizowane oraz odsyła w nich do 
serwisu globalnego dla mediów (media.saab.com), skąd można pobrać pełne teksty, 
jednak nie w polskojęzycznej wersji. Dacia w strukturze strony posiada „Kiosk 
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Dacia”, stanowiący przegląd artykułów, które ukazały się w prasie na temat marki  
i modeli Dacia. Kiosk aktualizowany jest raz na cztery miesiące. 
 Fiat Auto Poland (FAP) posiada wspólny pressroom dla marek koncernu: 
Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep Europe, choć na stronie tej ostatniej nie ma 
odnośnika do serwisu prasowego. Podobnie kwestia pressroomu rozwiązana jest dla 
marek koncernu Daimler (Mercedes-Benz, Maybach, Smart, AMG, Setra, Fuso). 
Analizowane pressroomy w większości wyposażone są prawie we wszystkie sek-
cje/narzędzia składające się na obraz idealnego newsroomu firmy motoryzacyjnej. 
Wyjątek stanowi presskit, którego w czystej postaci nie ma w żadnym badanym 
wariancie. Poza tym informacje z obszaru CSR/środowisko w pressroomach FAP, 
Infiniti i Nissana nie znajdują się w menu serwisu prasowego, tylko w pomocy 
wyszukiwania lub „tag clouds”. W przypadku Kia materiały audio-wideo są do-
stępne w globalnym serwisie prasowym po dokonaniu rejestracji. Dodatkowo Kia 
oferuje w pressroomie informacje o swoich produktach jedynie w postaci katalo-
gów do pobrania, stąd w obu powyższych przypadkach marka nie została sklasyfi-
kowana w ogólnym zestawieniu (tabela 2). Ostatnim problemem jest samo komuni-
kowanie o pressroomie. Znaczna część firm nie ma bezpośredniego odnośnika do 
biura prasowego na stronie głównej, tylko znajduje się on głębiej w strukturze na-
wigacyjnej witryny („kontakt”, „o firmie”), co z pewnością utrudnia zainteresowa-
nym dostęp do firmowego newsroomu. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Wraz z rozwojem nowych technologii, a w szczególności Internetu, pressro-
omy zmieniają się. Przybierają różną formę, od najprostszej – archiwum artykułów, 
po multimedialne centra połączone z innymi narzędziami, jak np. blogi korporacyj-
ne i serwisy społecznościowe. Jak wspomniano w artykule, pressroom nie musi 
ograniczać się do jednej formy, może stanowić kombinację różnych rozwiązań, 
których podstawowym celem jest zachęcenie do dalszego przekazania informacji 
ważnych z punktu widzenia organizacji. Pressroomy to sekcje firmowego serwisu 
WWW dostarczające informacji nie tylko dziennikarzom, ale również inwestorom, 
dostawcom, klientom czy fanom danej firmy. Korzystając z osiągnięć technologii, 
takich jak wideo, interaktywne przewodniki, webinaria, firma ma okazję stworzyć 
unikalne, pozytywne doświadczenie marki. Zbudowanie solidnego pressroomu jest 
zadaniem trudnym, wymagającym dużych nakładów pracy oraz konsekwencji. 
Wartościowe rozwiązanie będzie wymagało ciągłego rozwoju, zaangażowania pra-
cowników w przygotowanie bieżących materiałów oraz spójnej strategii komunika-
cyjnej. Dobre wirtualne biuro prasowe można przyrównać do zawsze doskonale 
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przygotowanego rzecznika prasowego, który jest w stanie zawsze i wszędzie odpo-
wiedzieć na każde zadane pytanie11. 
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VIRTUAL PRESSROOM AS A COMMUNICATION PLATFORM  
WITH AUTOMOTIVE COMPANY STAKEHOLDERS  

IN THE AGE OF THE ELECTRONIC ECONOMY 
 

Summary 
 
 Development of new technologies especially Internet enables different organiza-
tions, including automotive companies, to communicate with wide range of recipient 
groups. Internet it is also unlimited access to sources of knowledge, rapid flow of in-
formation and ease of its update and furthermore lack of time limits. Internet has 
changed influence on the field of conducted actions with purpose to build a positive 
image of the company, which depends especially on web public relations, with special 
emphasis on virtual pressroom. Therefore this particular article focuses on presentation 
pressrooms of automotive companies, that are used by the most popular car brands in 
Poland. 
 

Translated by Mariusz Woźniakowski 

                                                 
11  P. Szamanek, o. cit., s. 89. 
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ROLA TECHNOLOGII CLOUD COMPUTING  
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obecnie technologie określane mianem cloud computing zaczynają odgrywać 
coraz większą rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Firmy w coraz to 
większym stopniu dążą do redukcji kosztów swojej działalności, zlecając różne 
usługi na zewnątrz. Technologia cloud computing niesie ze sobą wiele zalet i korzy-
ści dla zarządzania firmą, jak np. pozwala zredukować koszty utrzymania infra-
struktury informatycznej. Rozwiązania te pomagają konkurować mniejszym fir-
mom z większymi przedsiębiorstwami, a elastyczność przetwarzania w chmurze 
może przyczynić się do usprawnienia procesu zarządzania. W aspekcie technolo-
gicznym łączą one rozwiązania utility computing, pozwalające firmie na wirtualiza-
cję posiadanych przez nią zasobów informatycznych, z ideą grid computing, czyli 
przetwarzania siatkowego pozwalającego na wykorzystywanie mocy obliczenio-
wych komputerów połączonych siecią.  
 
 
1. Istota cloud computing 
 
 Technologie cloud computing, określone jako chmura obliczeniowa lub prze-
twarzanie w chmurze, mogą być zdefiniowane jako wykorzystanie zewnętrznej lub 
wewnętrznej infrastruktury informatycznej organizacji dla celów przetwarzania 
danych. Korzystanie z infrastruktury informatycznej ma postać usługi, która może 
zostać wykupiona przez zainteresowane nią podmioty. Termin cloud computing 
został zdefiniowany przez amerykański The National Institute of Standards and 
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Technology jako model pozwalający na dostęp do konfigurowalnych zasobów in-
formatycznych, gdzie opłata pobierana jest za stopień ich wykorzystania. Zasoby te 
obejmują serwery, sieci, archiwizację i magazynowanie danych, oprogramowanie, 
moc obliczeniową itd.1 J. Łagowski z IBM Polska twierdzi, iż sam termin przetwa-
rzania w chmurze jest czymś nowym, z kolei sama koncepcja cloud computingu nie 
jest nowatorska. Odnosi się on do genezy terminu „chmury”, który został zaczerp-
nięty z telekomunikacji i w latach 90. XX wieku został użyty do oznaczenia podzia-
łu odpowiedzialności pomiędzy dostawcą i użytkownikiem2.  
 Wyróżnia się cztery podstawowe rozwiązania architektury cloud computing,  
a mianowicie: chmura prywatna (private cloud), która może należeć do danej 
firmy lub być dzierżawiona, chmura społecznościowa (community cloud) – to 
infrastruktura dzielona przez określoną społeczność, chmura publiczna (public 
cloud) –wykorzystywana przez dużą liczbę użytkowników, charakteryzująca się 
rozbudowaną architekturą, chmura hybrydowa (hybrid cloud) – będąca połącze-
niem dwóch lub więcej wspomnianych rozwiązań3. Wyróżnia się pięć modeli do-
starczania usług cloud computing4, 

 oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS), gdzie użyt-
kownik za pośrednictwem np. Internetu wykorzystuje aplikacje, lecz nie 
kontroluje systemu operacyjnego, sprzętu czy też sieci teleinformatycz-
nych;  

 platforma jako usługa (Platform as a Service – PaaS), gdzie wymagana 
platforma sprzętowa, jest dostarczana przez dostawcę wraz z całym środo-
wiskiem wymaganym do uruchomienia stosownych aplikacji; 

 infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service – IaaS), gdzie użyt-
kownicy uzyskują dostęp do podstawowych zasobów sprzętowych, takich 
jak procesory, pamięć, dyski itd.; 

 komunikacja jako usługa (Communication as a Service – CaaS), gdzie do-
starczana jest platforma celem wykorzystania jej do celów komunikacji 
pomiędzy użytkownikami; 

 oprogramowanie plus usługi (Software plus Services – SplusS) – jest połą-
czeniem aplikacji uruchomionych na komputerze użytkownika z usługami 
działającymi w chmurze, tj. na serwerze znajdującym się w dowolnej loka-
lizacji. 

                                                 
1  R. Buyya, J. Broberg, A. Goscinski, Cloud Computing. Principles and Paradigms, John 

Wiley and Sonds, New Jersey 2011, s. 4. 
2  J. Łagowski, Cloud computing – Co to jest, XVI Konferencja PLOUG, Kościelisko, paź-

dziernik 2010, http://www.ploug.org.pl/konf_10/materialy/pdf/10.pdf 
3  R.L. Krutz, R.D.Vines, Cloud security. A comprehensive guide to secure Cloud Compu-

ting, Wiley Publishing, Indianapolis 2010, s. 14. 
4  N. Antonopoulos, L. Gillam (ed.), Cloud Computing. Principles, Systems and Applica-

tions, Springer, London 2010, s. 5. 
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 Na rysunku 1 przedstawiono strukturę chmury z uwzględnieniem jej poszcze-
gólnych komponentów według definicji NIST. 
  

Definicja chmury NIST

Chmura
społecznosciowa

Chmura 
prywatna

Chmura 
Publiczna

Chmury 
hybrydowe

Modele 
rozlokowania

Modele
usług

Kluczowe 
charakterystyki

Wspólne 
charakterystyki

Software as a 
Service (SaaS)

Platform as a 
Service (PaaS)

Infrastructure as a 
Service (IaaS)

Wspólne zasoby

Dostęp szerokopasmowy Wysoka elastycznosć

Usługa na miarę

Samoobsługa na żądanie

Niskie koszty
oprogramowania

Wirtualizacja Orientacja na usługi

Wysokie  bezpieczeństwo

Jednorodnoć

Masowa skala Elastyczne przetwarzanie

Geograficzna dystrybucja

Based upon original chart created by Alex Dowbor - http://ornot.wordpress.com  
 

Rys. 1. Definicja chmury obliczeniowej wg NIST  

Źródło: http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html, wg schematu, 
http://ornot.ca/category/cloud-computing/  

 
 Z analiz przeprowadzonych przez IDC wynika, iż „ponad 40% dyrektorów  
i kierowników IT uważa, że model ten wpłynie na zmianę funkcjonowania całej 
sfery teleinformatycznej, a ponad 75% deklaruje, że albo przygląda się ofercie tych 
rozwiązań na rynku, albo już wprowadza zmiany mające na celu ich łatwiejsze 
zaadaptowanie na potrzeby organizacji”5.  
 Z kolei firma Cisco Systems w międzynarodowych badaniach dotyczących 
m.in. przetwarzania w chmurze, przeprowadzonych w 13 krajach świata na liczbie 

                                                 
5  A. Baranowska-Skimina, Cloud computing – prognozy rozwoju, http://www. egospodar-

ka.pl/68413,Cloud-computing-prognozy-rozwoju,1,39,1.html (18.07.2011). 



Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem 781

2600 respondentów, przedstawiła następujące rezultaty, a mianowicie: „52% infor-
matyków objętych ogólnoświatowym badaniem stwierdziło, że korzystają lub pla-
nują skorzystać z przetwarzania w chmurze. Prognozy przewidują wyższe wskaźni-
ki popularności tej technologii w Brazylii (70%), Chinach (69%) i Indiach (76%). 
Główni użytkownicy przetwarzania w chmurze dzisiaj to Brazylia (27%), Niemcy 
(27%), Indie (26%), USA (23%) i Meksyk (22%), a średni wskaźnik dla wszystkich 
krajów wynosi 18%. Dalej w cytowanym badaniu Cisco wymienia, iż znaczna 
większość (88%) uczestniczących w ankiecie informatyków przewiduje, że w ciągu 
kolejnych trzech lat będzie przechowywać część danych i aplikacji swojej firmy  
w chmurach prywatnych lub publicznych. (...) Jedna trzecia informatyków stwier-
dziła, że ponad połowa danych i aplikacji ich firm znajdzie się w ciągu następnych 
trzech lat w chmurach prywatnych. Spośród respondentów, którzy zamierzają ko-
rzystać z chmur publicznych, jedna trzecia (34%) planuje wdrożyć takie rozwiąza-
nie w ciągu roku, 44% prognozuje, że ich firmy zaczną korzystać z chmur publicz-
nych w ciągu najbliższych dwóch lat, a 21% oczekuje, że dojdzie do tego w ciągu 
2–3 lat”6. Firma Seagate twierdzi, iż „technologia cloud computing odnotowuje 
ogromny wzrost udziału w rynku, a udziały te ulegną dalszemu zwiększeniu i sza-
cuje, że masowe przejście na technologię chmur obliczeniowych nastąpi w latach 
2012– 2013”. Uważa również, iż zwiększy się zapotrzebowanie na aplikacje, moce 
obliczeniowe, co z kolei zwiększy popyt na centra danych, jak i lokalne pamięci 
masowe. Według Seagate „chmury obliczeniowe nie wyprą całkowicie firmowych 
centrów danych, jest jednak prawdopodobne, że wiele małych i średnich przedsię-
biorstw zaadoptuje zewnętrzny model oparty na chmurze obliczeniowej w miejsce 
wewnętrznego modelu IT”7. P. Armbrust i in. twierdzą, iż technologia cloud com-
puting ma potencjał, aby przekształcić dużą część przemysłu IT, sprawiając, że 
rozwiązanie oprogramowania jako usługi stanie się bardziej atrakcyjne dla użyt-
kowników8.  
 
  

                                                 
6  Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności cloud computingu, badania firmy 

Cisco, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/inne-klasy/artykuly/dyrektorzy-it-prognozuja-znaczny- 
wzrost-popularnosci-cloud-computing.html (grudzień 2011). 

7  Technologia Cloud Computing – nowy model dostarczania i korzystania z zasobów in-
formatycznych, materiały firmy Seagate, http://www.seagate.com/docs/pdf/pl- PL/whitepaper/ 
tp617_cloud_computing_for_it_resources.pdf (wrzesień 2010). 

8  M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A.D. Joseph, R. Katz, A. Konwinski, G. Lee, D. Pat-
terson, A. Rabkin, I. Stoica, M. Zaharia, A view of cloud computing, Commun. ACM 53, 50 
http://doi.acm.org/10.1145/1721654.1721672, s. 58 (4.04.2010). 
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2. Znaczenie i korzyści stosowania cloud computing w zarządzaniu 
 
 Odnosząc się do badań przeprowadzonych w Polsce przez Instytut Badań nad 
Gospodarką, warto przytoczyć wnioski, iż: „szerokie korzystanie z cloud computing 
jest korzystne z punktu widzenia gospodarki – chmura pozwala na szybsze i tańsze 
uruchamianie innowacyjnych e-usług, pomaga przedsiębiorstwom elastycznie do-
stosować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwiększa ich konkurencyjność 
oraz obniża koszty działalności operacyjnej (...), wysoki poziom bezpieczeństwa 
może zagwarantować tylko wiarygodny i kompetentny dostawca chmury, (...) jedną 
z głównych przeszkód, na którą zwracają dzisiaj uwagę praktycy, są kwestie praw-
ne”9. 
 Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań przetwa-
rzania w chmurze jest wspomniana już redukcja kosztów działalności biznesowej. 
Organizacje, które nie zamierzają korzystać z przetwarzania w chmurze, muszą 
ponieść koszty związane z zakupem infrastruktury informatycznej, jej późniejszej 
modernizacji i utrzymania. Stosowanie tego typu rozwiązań zależy w dużej mierze 
od profilu działalności danego przedsiębiorstwa, jak również od jego wielkości. Jak 
wskazuje literatura przedmiotu, rozwiązania cloud computing nie zawsze będą ko-
rzystne dla wszystkich organizacji. Długoterminowe oszczędności kosztów są mniej 
prawdopodobne dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ takie organizacje prowadzą 
swoje własne oszczędności skali, ale z kolei wiele małych i średnich przedsię-
biorstw może dużo zyskać w wymiarze finansowym10. Cytując badania IDC, które 
zostały przeprowadzone w Polsce, warto przytoczyć fakty, że: „najważniejszymi 
czynnikami przemawiającymi za wprowadzeniem modelu chmury są: optymaliza-
cja kosztów, szybkość wdrożenia i elastyczność rozwiązań IT w chmurze. Przeciw-
ko przemawiają głównie kwestie bezpieczeństwa, trudności w dostosowaniu tychże 
rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb oraz regulacje prawne ograniczające swo-
bodne korzystanie z chmury w Polsce”11. Ze wspomnianego już badania Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że trzy rodzaje zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa są wskazywane najczęściej, są to: „wyciek danych bądź nieuprawniony dostęp 
do nich, oddanie kontroli nad zasobami IT firmie zewnętrznej oraz brak własnej 
bieżącej kontroli nad przepływem danych”12. 

                                                 
9  Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Cloud Computing, Elastyczność, 

Efektywność, Bezpieczeństwo, 2011, download.microsoft.com/.../BOOK%20Cloud%20Final% 
20Pol.pdf 

10  A.T. Velte, T.J. Velte, R. Elsenpeter, Cloud computing. A practical approach, Mc Graw 
Hill, New York 2010, s. 14. 

11  A. Baranowska-Skimina, Cloud computing – prognozy rozwoju, 
http://www.egospodarka.pl/68413,Cloud-computing-prognozy-rozwoju,1,39,1.html (18.07.2011). 

12  Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, op. cit. 
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 Do zalet, jak również i wad przetwarzania w chmurze można zaliczyć problem 
bezpieczeństwa danych. Może być on rozpatrywany w zależności od tego, czy dane 
magazynowane w chmurze są dostępne dla jednej, wielu organizacji, czy też do-
stępne są one publicznie. To, w jakim stopniu dana infrastruktura może się stać 
obiektem ataków, zależne jest w dużej mierze od wybranego rozwiązania cloud 
computing i zastosowanych metod zabezpieczeń. Na przykład w prywatnej chmurze 
całość infrastruktury informatycznej kontrolowana jest przez jeden podmiot i jest 
ona fizycznie dla niego dostępna, co ogranicza w znacznym stopniu ryzyko utraty 
danych. Na poniższym rysunku wskazano korzyści wynikające ze stosowania prze-
twarzania w chmurze. 
 

 
 

Rys. 2. Korzyści związane ze stosowaniem rozwiązań cloud computing 

Źródło:  S. Rogers, op. cit.  

 
 Cloud computing przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw, które z niego 
korzystają. Jednym z najważniejszych jego zalet może być zmniejszenie ryzyka 
biznesowego, zwiększa się możliwość rozwoju przedsiębiorstwa. B. Wyżnikiewicz 
i K. Łapiński twierdzą, że: „wdrożenie usługi cloud computing ogranicza ryzyko 
utraty przychodów i klientów. Elastyczność w reagowaniu pozwala zachować fir-
mie przewagę nad tymi konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują” 
oraz że: „szeroki dostęp do usługi cloud computing częściowo wyrównuje szanse 
małych i dużych podmiotów. Podnosi tym samym konkurencyjność słabszych kapi-
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tałowo przedsiębiorstw”13. Można z tego stwierdzenia wysunąć wniosek, iż rozwią-
zania tego typu m.in. usprawniają proces zarządzania organizacją. Autorzy ci pre-
zentują siedem podstawowych cech cloud computingu odnoszących się do korzyści, 
jakie wynikają z jego implementacji. Są to: skalowalność – wiążąca się z łatwym 
dostosowaniem zasobów do wymagań użytkowników; dostępność – wiążąca się 
również z mobilnością użytkownika; mierzalność – umożliwiająca łatwą wycenę 
usług, z których korzysta dany podmiot; łatwość wdrożenia – wiążąca się z dostę-
pem do gotowych rozwiązań informatycznych; wydajność – zależna praktycznie od 
potrzeb danej organizacji; bezpieczeństwo – za które odpowiada głównie dostawca 
rozwiązań, zwykle zapewniając równoległe kopie tych samych danych w różnych 
centrach informatycznych; oszczędność miejsca, czasu, jak i kosztów14. M. Tom-
kiewicz stwierdza, iż „pojawienie się usług w chmurze zmienia w pewnym zakresie 
rolę działu IT w firmie, zwiększając jego rolę doradczą, ale nie zdejmuje odpowie-
dzialności”15. M. Wrona z firmy Comarch twierdzi, iż rozwiązania cloud computing 
pozwalają np. na „pracę na systemie bieżąco aktualizowanym o wszelkie zmiany 
prawne z zakresu przepisów podatkowo-księgowych, prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych (…), a zdalny dostęp z dowolnego komputera przez Internet i większej 
elastyczności systemu gwarantuje jego użytkownikom możliwość lepszej organiza-
cji pracy i efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem”. Dalej pisze, że: „pra-
cownicy firmy z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie mogą łączyć się ze 
wspólną bazą danych i zarządzać odpowiednimi procesami biznesowymi, a także 
podejmować kluczowe decyzje w oparciu o aktualne dane firmowe”16.  
 Przykładem rozwiązań przetwarzania w chmurze może być platforma Win-
dows Azure, która jest platformą umożliwiającą tworzenie aplikacji i zarządzanie 
nimi  za pomocą centrów danych należących do Microsoftu17. Firma ta również 
oferuje rozwiązanie Microsoft Office 365, w ramach którego użytkownik ma dostęp 
m.in. do: poczty e-mailowej wraz z kalendarzem, plików i dokumentów poprzez 
SharePoint Online, spotkań i wiadomości online poprzez Lync Online oraz pełnej 
funkcjonalności pakietu Office i aplikacji Office Web Apps. Rozwiązania cloud 
computing oferowane, jak i wykorzystywane są przez takie przedsiębiorstwa, jak: 
Google, Amazon, IBM, Microsoft, Sun. Do najbardziej popularnych można zali-

                                                 
13  B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Przyszłość zarządzania IT rysuje się w chmurach, „Twój 

Biznes. Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/ dzia-
ly/raporty/artykul-2565374.html (2.01.2012). 

14  Ibidem. 
15  M. Tomkiewicz, Usługi w chmurze a rola działów IT, http://www.computerworld.pl/ ar-

tykuly/375319/Uslugi.w.chmurze.a.rola.dzialow.IT.html (27.09.2011). 
16  M. Wrona, Kupić czy wynająć, „Nowoczesne Zarządzanie”. Magazyn COMARCH ERP 

2011, nr 1, www.erp.comarch.pl 
17  Ch. Kaufman, R. Venkatapathy, Windows Azure security overview, 

http://www.microsoft.com/windowsazure/Whitepapers/securityoverview/ (15.12.2011) 
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czyć usługi g-mail oraz google docs. Rozwiązanie Google App Engine pozwala na 
tworzenie i rozwój własnych aplikacji z wykorzystaniem infrastruktury Google’a. 
Dużym dostawcą tych usług jest również Amazon, oferujący m.in. rozwiązania 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), pozwalające na stosowanie różnych aplika-
cji sieciowych na infrastrukturze Amazona, takich jak: serwisy internetowe, trans-
misja strumieniowa, wykorzystanie mocy obliczeniowych, z kolei Simple Storage 
Service (S3) pozwala na składowanie praktycznie dowolnych ilości danych i dostęp 
do nich w każdej lokalizacji na świecie. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Cloud computing przynosi przedsiębiorstwom zarówno korzyści, jak i również 
niesie za sobą kilka wad. Korzyści można podzielić na finansowe, co na przykład 
pozwala na redukcję kosztów operacyjnych działalności biznesowej, i technolo-
giczne, wiążące się ze skalowalnością i elastycznością tych rozwiązań. Rozwiązania 
te mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności szczególnie małych  
i średnich przedsiębiorstw. Są one obecnie szeroko stosowane przez wiele podmio-
tów gospodarczych i użytkowników indywidualnych korzystających z różnorod-
nych aplikacji w sieci Internet. 
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THE ROLE OF CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY  
IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to present the role and benefits of cloud computing appli-
cation in the management of enterprise. The paper presents the notion and concept of 
cloud computing, its types, architecture and briefly characterizes its practical applica-
tions. The emphasis was also put on such aspect as data security in the cloud.  
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WYBRANE MODELE INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 System wspomagania decyzji (SWD) to system komputerowy wspomagający 
decydenta, dzięki któremu może wykorzystać dane i modele dla rozpoznania, zro-
zumienia i formułowania problemu, a ponadto może wykorzystać porady analitycz-
ne do oceny wariantów rozwiązań i podjęcia decyzji1. Istotną cechą SWD jest inte-
raktywność polegająca na naprzemiennym, wielokrotnym przetwarzaniu informacji 
przez system komputerowy i użytkownika systemu.  
 Decyzja to świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za 
możliwe wariantów przyszłego działania, któremu przypisuje się najwięk-
szą użyteczność. Proces podejmowania decyzji najczęściej utożsamiany jest z pro-
cesem rozwiązywania problemów. Decyzje kierownicze wyróżniają się tym, że są 
dwuszczeblowe, dotyczą celów i sposobów działania własnego oraz działania bez-
pośrednich wykonawców2. Początkowo SWD, m. in. ze względu na wysoki koszt 
sprzętu komputerowego, przeznaczony był dla kierownictwa najwyższego szczebla. 
Pojawienie się i rozpowszechnienie mikrokomputerów, także przenośnych, stwarza 
możliwość znacznie szerszego stosowania SWD.  
 W artykule przedstawiono koncepcje i narzędzia, które mogą być wykorzysta-
ne w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie wiedzą3 w przedsię-
biorstwach przemysłu budowy maszyn, opracowywanym w ramach projektu ba-

                                                 
1  Kisielnicki J, Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. 
2  Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania.  
3  Dohn K., Gumiński A., Zoleński W., Assumptions for the creation of a system supporting 

knowledge management in enterprises of mechanical engineering industry. 
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dawczego rozwojowego realizowanego w Instytucie Zarządzania i Administracji 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.  
 
 
1. Sytuacje problemowe  
 
 Sytuacja problemowa to trudna do usunięcia rozbieżność pomiędzy istnieją-
cym i pożądanym stanem rzeczy. Najogólniejszy podział sytuacji problemowych 
przedstawił M. Mazur4, wyróżniając w problemach poznawczych: eksplorację, 
klasyfikację i eksplikację, a w problemach realizacyjnych: postulację, optymaliza-
cję i realizację (rysunek 1).  
 Bardziej szczegółowo problemy można scharakteryzować według różnych 
kryteriów.  
 Ze względu na strukturę problemu można wyróżnić: 

 Problemy ilościowe i jakościowe – stosownie do cech charakteryzujących 
sytuację problemową.  

 Problemy ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. W problemach ustruk-
turyzowanych znana jest postać rozwiązania, a niewiadomymi są wartości 
cech rozwiązania (na ogół cech ilościowych i logicznych). Stopień ustruk-
turyzowania charakteryzuje zarówno pożądany stan rzeczy, jak i sposób je-
go osiągania.  

 Problemy, których rozwiązanie ma prostą postać (np. wartość liczbowa, 
wektor wartości liczbowych), i problemy, których rozwiązanie ma postać 
złożoną (np. system, proces).  

 Problemy konwergencyjne i dywergencyjne. Problemy konwergencyjne 
mają jedno rozwiązanie (ewentualnie kilka rozwiązań), natomiast problemy 
dywergencyjne mają bardzo wiele rozwiązań. Ważną kategorię problemów 
konwergencyjnych stanowią jednokryterialne problemy optymalizacyjne  
z jednomodalną funkcją kryterialną. W problemach konwergencyjnych wa-
runki rozwiązania (dotyczące postaci i wartości cech pożądanego stanu 
rzeczy) na ogół podane są bezpośrednio, natomiast dywergencyjność pro-
blemów często wynika stąd, że warunki nie są sformułowane bezpośrednio. 
Problemy dywergencyjne prawie zawsze są problemami słabo ustruktury-
zowanymi.  

 Problemy, których trudność związana jest z koniecznością uwzględnienia 
bardzo wielu informacji, oraz problemy, których trudność wynika ze zło-
żoności systemowych w stosunkowo nielicznym zbiorze obiektów (sprzę-
żenia zwrotne, zależności dynamiczne, nieliniowości, sprzężenia skrośne 

                                                 
4  M. Mazur, Cybernetyka i charakter.  
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w wielowymiarowych zależnościach przyczynowo-skutkowych, złożona 
struktura logiczna).  

 W problemach dających się sprowadzić do postaci sformalizowanej (ma-
tematycznej) wyróżnia się zadania typu „znaleźć” i zadania typu „udowod-
nić”, które Euklides określał jako „Problema” i „Theorema”5. Zadania typu 
„znaleźć” mają charakter raczej konkretny, doraźny, natomiast zadania ty-
pu „udowodnić” są poprzedzone sformułowaniem hipotezy, która po udo-
wodnieniu staje się teorią o bardziej ogólnym znaczeniu.  

 Problemy, dla których istnieją dobre modele abstrakcyjne, i problemy, dla 
których brak takich modeli (dlatego ich rozwiązywanie musi opierać się na 
eksperymentach w sferze realnej). Problemy, których modele abstrakcyjne 
można przedstawić w postaci formalnej (matematyczno-logicznej), na ogół 
można efektywnie rozwiązywać metodami algorytmicznymi. Problemy, dla 
których istnieją jedynie modele myślowe, trzeba rozwiązywać heurystycz-
nie.  

 Ze względu na uwarunkowania sytuacyjne można wyróżnić: 
 Problemy rutynowe, w których występuje wiele powtarzalnych elementów 

sytuacji problemowych, oraz problemy unikalne.  
 Problemy rozwiązywane w czasie bieżącym (real time), i problemy, któ-

rych czas rozwiązywania nie ma większego znaczenia.  
 Problemy, w których ważna jest wysoka jakość rozwiązania (np. „wygry-

wający bierze wszystko”), i problemy, w których wystarczy znaleźć roz-
wiązanie dopuszczalne.  

 Istotnymi uwarunkowaniami sytuacyjnymi są też: dostępność informacji 
potrzebnych w rozwiązywaniu problemu, dostępność wiedzy dotyczącej 
problemu (np. wiedzy ekspertów), możliwość skorzystania z doświadczeń 
w rozwiązywaniu podobnych problemów, ważność problemu i in.  

 W rozwiązywaniu problemów występują dwie zasadniczo różne metody: algo-
rytmiczna i heurystyczna. Najważniejszą ideą interaktywnych systemów wspoma-
gania decyzji jest połączenie obydwu metod.  

                                                 
5  Polya G., Odkrycie matematyczne. 
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Rys. 1. Ogólna charakterystyka sytuacji problemowych 

Źródło: opracowanie własne.  
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2. Interaktywne systemy komputerowe  
 
 Podstawą interaktywnej współpracy z systemem informatycznym jest dekom-
pozycja problemu na podproblemy odpowiadające naturalnej inteligencji człowieka 
i podproblemy, które mogą być efektywnie rozwiązywane przez komputer. Ponie-
waż obydwa typy problemów na ogół są ze sobą ściśle powiązane, proces naprze-
miennego przetwarzania informacji przez człowieka i system komputerowy musi 
być wielokrotnie powtarzany.  
 Dla zrozumienia specyficznych cech inteligencji naturalnej użyteczne są neu-
rofizjologiczne modele pamięci i przetwarzania informacji. Ważnymi elementami 
takich modeli są6: 

 przechowywanie w pamięci sekwencji wzorców, 
 przechowywanie w pamięci wzorców w postaci niezmiennych reprezenta-

cji, 
 wydobywanie informacji z zasobów pamięci na zasadzie autoasocjacji,  
 przewidywanie oparte na pamięci (a nie na intensywnym przetwarzaniu 

stosunkowo niewielu informacji),  
 hierarchiczne (wielopoziomowe) uporządkowanie wzorców.  

 Z powyższych modeli wynikają następujące właściwości inteligencji natural-
nej:  

 zdolność wielopoziomowego uogólniania, tworzenia pojęć abstrakcyjnych 
oraz zdolność operowania tymi pojęciami;  

 intuicja wynikająca z bardzo licznych, wielopoziomowych skojarzeń fak-
tów i uogólnień przechowywanych w pamięci. Skojarzenia te, a także duża 
część faktów i uogólnień przeważnie nie występują w postaci uświadomio-
nej (explicite). Dlatego tylko niewielka część wiedzy intuicyjnej może być 
przekształcona na postać jawną, dającą się przedstawić w jednoznacznym 
systemie językowym;  

 zdolność odbierania i bieżącego zapamiętywania (głównie w pamięci krót-
ko i średnioterminowej) bardzo dużego strumienia informacji, których 
struktura nie została wcześniej określona, oraz zdolność operowania takimi 
informacjami.  

 Samoświadomość człowieka oraz zdolność tworzenia i utrzymywania relacji 
społecznych determinują kolejne, ważne właściwości inteligencji naturalnej: 

 zdolność dokonywania oceny złożonych obiektów, procesów i sytuacji, 
także w warunkach ograniczonej dostępności informacji. W ocenie wystę-
pują dwa aspekty – kognitywny, związany z wyobraźnią i przewidywaniem 
opartym na modelach myślowych, oraz aspekt aksjologiczny, związany  
z systemem wartości;  

                                                 
6  Hawkins J., Blakeslee S., Istota inteligencji. 
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 naturalna zdolność przewidywania zachowań ludzi, m.in. pracowników, 
właścicieli, klientów, kooperantów. Zachowania ludzi są bardzo ważnym 
czynnikiem wielu sytuacji problemowych.  

 Należy podkreślić, że indywidualne predyspozycje użytkowników SWD mogą 
być bardzo zróżnicowane. W szczególności należy uwzględnić umiejętność utrzy-
mywania w pamięci dużego zbioru informacji, zdolność intensywnego przetwarza-
nia informacji oraz specyficzne uzdolnienia użytkownika (talent)7.  
 Do podstawowych możliwości systemów komputerowych należy zaliczyć: 

 zdolność bardzo intensywnego i szybkiego przetwarzania informacji  
o określonej strukturze, głównie danych liczbowych, według sformułowa-
nych wcześniej algorytmów;  

 możliwość rejestrowania i trwałego zapamiętywania bardzo dużych zbio-
rów informacji oraz możliwość szybkiego wyszukiwania informacji na 
podstawie dobrze określonych kryteriów.  

 W interaktywnej współpracy użytkownika z SWD pojawia się trudność zwią-
zana z wymianą informacji. System komputerowy może użytkownikowi przekazy-
wać stosunkowo duży strumień różnorodnych informacji (np. tabele, obrazy), na-
tomiast użytkownik podczas pojedynczej sesji interaktywnej współpracy może 
przekazywać systemowi tylko proste informacje typu sterującego (głównie logiczne 
i liczbowe, a także nazwy, np. dla wyszukiwarek) oraz informacje merytoryczne, 
zwłaszcza liczbowe. Informacje tekstowe w języku naturalnym mogą być rejestro-
wane, ale możliwości ich interpretacji przez system komputerowy są ograniczone. 
System komputerowy może też pozyskiwać informacje o użytkowniku w sposób 
pośredni, np. mierząc szybkość i równomierność wprowadzania znaków z klawiatu-
ry, czasy przerw itp. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania przez system kom-
puterowy sygnałów biometrycznych użytkownika, np. EEG, nie ma jednak jedno-
znacznych wyników badań uzasadniających stosowanie tego typu rozwiązań. 
 Współpraca użytkownika z systemem komputerowym może być realizowana 
w następujących trybach: 

 interakcje w układzie równorzędności charakterystyczne dla zadań i proce-
sów wieloetapowych, takich jak np. gry menedżerskie;  

 interakcje w układzie nadrzędności – podrzędności: a) użytkownik ukie-
runkowuje działanie algorytmu komputerowego, np. dostrajając parametry 
algorytmu, b) system komputerowy ukierunkowuje użytkownika rozwiązu-
jącego problem, np. przekazując wskazówki heurystyczne uwzględniające 
strukturę problemu, predyspozycje użytkownika, fazę procesu rozwiązy-
wania problemu i in.  

 
 

                                                 
7  Mazur M., op. cit. 
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3. Przykładowe modele systemów interaktywnych  
 
 W modelu systemu interaktywnego kluczowym czynnikiem jest sposób de-
kompozycji występujących w rozwiązywaniu problemu zadań i podzielenie ich 
pomiędzy użytkownika i system komputerowy. Poniżej przedstawiono przykładowe 
modele interaktywnego wspomagania decyzji.  
 System ekspertowy wnioskujący wstecz. Regułowy system ekspertowy za-
wiera bazę wiedzy w postaci faktów (stwierdzeń) i reguł (implikacji)8. Celem wnio-
skowania wstecz jest zbadanie prawdziwości jakiegoś faktu będącego wnioskiem 
reguły (lub kilku reguł). W tym celu system wnioskujący na bieżąco wyznacza 
warunki dopytywalne (stwierdzenia znajdujące się na początku ścieżki inferencyj-
nej) mogące mieć wpływ na prawdziwość badanego faktu. Stosownie do odpowie-
dzi użytkownika system wyznacza zaktualizowaną ścieżkę inferencyjną i zadaje 
kolejne pytanie aż do uzyskania kompletnej ekspertyzy. Dla uzasadnienia wyniku 
wnioskowania system ekspertowy może przedstawić ścieżkę inferencyjną w postaci 
graficznej.  
 Interaktywne porównywanie parami. Jednym z zadań występujących  
w procesie podejmowaniu decyzji jest wartościowanie, czyli przypisanie wartości 
liczbowych obiektom opisanym cechami jakościowymi. Bezpośrednia ocena punk-
towa licznych zbiorów informacji jest trudna i obarczona dużym błędem. Trudności 
te można znacznie zmniejszyć, jeżeli przed przypisaniem obiektom wartości licz-
bowych zostaną one uporządkowane metodą porównywania parami. Porównywanie 
dwóch obiektów nie wymaga utrzymywania w pamięci informacji o wszystkich 
obiektach. Standardowa metoda porównywania parami ma jednak tę wadę, że jest 
bardzo pracochłonna, wymaga porównania wszystkich par. Aby uporządkować 
zbiór n obiektów, należy dokonać (n2 - n)/2 porównań. Liczbę porównań można 
ograniczyć do wartości poniżej nlog2n przez zastosowanie metody interaktywnego 
porównywania parami9. Metoda ta polega na połączeniu oceny porównawczej 
dwóch obiektów z bieżącym sortowaniem zbioru. Dzięki temu nie porównuje się 
wszystkich, lecz tylko niektóre pary. Wybór par oraz kolejność porównywania wy-
nikają z algorytmu sortowania i zależą od odpowiedzi udzielonych przez użytkow-
nika w poprzednich porównaniach. Na przykład dla uporządkowania zbioru 100 
obiektów wystarczy mniej niż 534 porównań zamiast 4950.  
 Wspomaganie eksperta przez hipertekstowy system informacji. Właściwa 
organizacja informacji jest jednym z kluczowych czynników wpływających na 
efektywność pracy eksperta. System wspomagający organizację informacji powi-
nien posiadać następujące funkcjonalności:  

 możliwość rejestrowania informacji o zróżnicowanej formie i treści;  

                                                 
8  Zoleński W., Narzędzia wspomagające tworzenie systemów eksperckich.  
9  Zoleński W., Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą. 
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 możliwość strukturyzowania informacji, zwłaszcza podział na elementarne 
obiekty informacji i ustanawianie relacji „całość – część” oraz „generaliza-
cja – specjalizacja”;  

 możliwość przypisywania elementarnym obiektom informacji atrybutów: 
opisujących i interpretacyjnych, klasyfikacyjnych i wartościujących, wer-
balnych i liczbowych (np. liczba porządkowa, data aktualizacji, źródło in-
formacji, ocena ważności, ocena wiarygodności), charakteryzujących in-
formacje merytoryczne.  

 W hipertekstowym systemie informacji10 obiekt elementarny zapisany jest  
w jednym rekordzie bazy danych o następującej strukturze:  

 etykieta (streszczenie informacji) – pole tekstowe, 
 podstawowy opis słowny (treść) – pole notatnikowe,  
 dowolny obiekt MS Office – obiekt OLE, 
 atrybuty opisujące i interpretacyjne informacji o zróżnicowanej formie 

i treści.  
 Elementarne obiekty informacji łączą w sobie jednolitą strukturę formalną 
z możliwością rejestrowania różnych typów informacji i mogą być łączone relacja-
mi nadrzędności – podrzędności w dowolne struktury.  
 
 
Podsumowanie  
 
 W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji problemowych 
występujących w podejmowaniu decyzji oraz czynniki mające wpływ na efektywne 
zastosowanie interaktywnych systemów komputerowych. W szczególności 
uwzględniono dekompozycję problemów decyzyjnych na zadania odpowiadające 
naturalnej inteligencji człowieka i zadania, które mogą być rozwiązywane algoryt-
micznie. Czynniki te mają istotny wpływ na wybór modelu interaktywnego systemu 
wspomagania decyzji.  

*** 
 Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako pro-
jekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10 /2010 z dnia 9.12.2010 r. 
 
 
  

                                                 
10  Zoleński W., Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą. 
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SELECTED MODELS OF INTERACTIVE DECISION SUPPORT SYSTEMS 
 
 

Summary 
 
 In the paper the author discussed the general characteristics of problematic situa-
tions in decision making processes and factors concerning effective implementation of 
interactive computer systems. 
 In particular, the decomposition of decision problems was taken into consideration 
concerning tasks corresponding to natural human intelligence and tasks which could be 
solved algorithmically. Additionally, in the article the examples of models of interactive 
systems supporting decision making processes were given. 
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