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WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH  

W BADANIACH ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przedsiębiorstwa funkcjonują obecnie w nieustannie zmieniających się wa-

runkach rynkowych. Skutkuje to pewnym ryzykiem, które firmy starają się wyeli-

minować lub znacznie ograniczyć. Na większość zmian tworzących to ryzyko mają 

wpływ indywidualne decyzje klientów, które kształtują popyt na dane dobro. Dlate-

go niezmiernie ważne staje uzyskanie aktualnych informacji o konsumentach w jak 

najkrótszym czasie. Tylko na ich podstawie zarządzający będą mogli podjąć trafne 

decyzje. W tym celu zbiera się olbrzymie ilości informacji o klientach i ich zacho-

waniach na rynku. Jednak do analizy coraz większych baz danych potrzebne są 

odpowiednie narzędzia umożliwiające ich szybką i sprawną eksplorację. Klasyczne 

metody statystyczne mogą okazać się w tym przypadku mało skuteczne. Dlatego 

coraz częściej stosuje się sztuczne sieci neuronowe (ang. artificial neural net-

works), zwane w skrócie także sieciami neuronowymi (ang. neural networks). Na-

leżą one zdaniem prof. R. Tadeusiewicza do najbardziej obiecujących i fascynują-

cych narzędzi początków XXI stulecia1.  

 

 

  

                                                 

1  R. Tadeusiewicz, Wstęp do sieci neuronowych, w: Biocybernetyka i inżynieria biome-
dyczna 2000 – Sieci neuronowe, tom 6, red. M. Nałęcz, Polska Akademia Nauk, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 28. 
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1. Cele i zakres badań zachowań konsumentów 

 

 Badania rynku polegają na zbieraniu, analizowaniu i pozyskiwaniu  

z danych wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasad kształtujących procesy rynkowe. 

Badania zachowań konsumentów są częścią badań rynkowych i dotyczą informacji 

związanej z zachowaniami klientów. Są one użyteczne nie tylko dla przedsię-

biorstw, ale mogą okazać się także przydatne dla polityki wobec klienta (np. ochro-

na konsumenta, doradztwo konsumenckie).  

 Zachowanie konsumenta zostało przedmiotem badań w XX wieku. Przed 

drugą wojną światową przeprowadzono co prawda kilka badań nad zachowaniami 

klientów, jednak dopiero w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rozpoczął się 

rozwój tej dziedziny2. Stało się tak, ponieważ konsumenci nie musieli już walczyć  

o przetrwanie. Dochód gospodarstw domowych stał się większy niż podstawowe 

koszty wynajmu mieszkania, kupna ubrania i wyżywienia, więc zaczęła występo-

wać możliwość dowolnego nim dysponowania. Dodatkowo na rynku pojawiły się 

możliwości wyboru różnych dóbr tego samego rodzaju, a to pociągnęło za sobą 

konieczność rywalizacji producentów o klienta. Konsumenci stali się bardziej wy-

magający co do jakości i ceny oferowanych produktów (usług). Dlatego wytwórcy  

i sprzedawcy zaczęli się interesować motywami i kryteriami ich wyboru. 

 Do głównych zadań badań zachowań konsumentów należą: 

 Opis: w badaniach opisowych sporządza się jak najpełniejszy obraz za-

chowań klienta, np. co kupuje, kiedy, z jaką częstotliwością, jaką stosuje 

formę płatności. Wyniki te mogą służyć na przykład do oszacowania popy-

tu i przywiązania do marki. 

 Wyjaśnianie: ma na celu poznanie wyznaczników zachowań konsumen-

tów, czyli odkrycie, co wpływa na różnego typu formy zachowań. 

 Prognozowanie (przewidywanie): w badaniach tego typu dąży się do sfor-

mułowania twierdzeń o przyszłych zachowaniach konsumentów oraz  

o możliwych efektach podjętych decyzji marketingowych3. 

 Badania zachowań konsumentów mają więc na celu ustalenie podstawowych 

cech konsumentów oraz zrozumienie i wyjaśnienie ich zachowania, a dzięki temu 

ustalenie możliwości kształtowania i przewidywania tego zachowania4.  

 Nie sposób opisać pełen zakres badań zachowań konsumentów, jednak warto 

przytoczyć chociaż jego główne obszary, które obejmują: bezpośrednią rejestrację 

zachowania klienta (np. dane dotyczące kupowanych produktów, środka płatnicze-

go, czasu, miejsca i częstotliwości zakupów itp.) oraz badanie uwarunkowań za-

                                                 

2  G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 26, 583. 

3  Ibidem, s. 34–35, 581.  
4  L. Rudnicki: Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2000, s. 240–241. 
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chowań konsumentów (np. ich opinii, planów, gustów, motywów podejmowania 

decyzji, sposobu spędzania wolnego czasu itp.). 

 Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia badania zachowań konsumentów 

jest uzyskanie odpowiednich danych statystycznych na ten temat. Źródła tych da-

nych można podzielić na dwa rodzaje: pierwotne i wtórne. Dane pierwotne obejmu-

ją informacje, które zostały zebrane specjalnie do celów prowadzonego badania. 

Mogą one pochodzić np. z ewidencji i sprawozdawczości przedsiębiorstw, bezpo-

średnio od konsumentów lub od personelu przedsiębiorstwa (np. sprzedawca). Ich 

zdobycie wiąże się z poniesieniem o wiele większych kosztów niż w przypadku 

danych ze źródła wtórnego. Tam źródłem informacji mogą być bazy danych i reje-

stry konsumentów prowadzone przez firmy. Organizacje zarządzające takimi baza-

mi to m.in. centralne biura statystyczne (np. GUS, Eurostat), izby handlowe, biblio-

teki wyższych uczelni, organizacje zawodowe i departamenty rządowe. Nowym, 

coraz częściej stosowanym źródłem wtórnym jest analiza danych uzyskanych ze 

skanerów w supermarketach. Istnieje wiele technik eksploracji tychże danych. Jed-

ną z najnowszych i najbardziej obiecujących są sieci neuronowe. 

 

 

2. Budowa i zasady funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych 

 

 Model sztucznych sieci neuronowych został stworzony dzięki inspiracji zwią-

zanej z budową i sposobem funkcjonowania systemu uczącego się w mózgach 

zwierząt. Sztuczny neuron, jako prosty system przetwarzający, przekształca warto-

ści sygnałów wprowadzonych na jego wejściu w pojedynczą wartość wyjściową. 

Składa się, zależnie od liczby danych wejściowych, z n wejść i zawsze dokładnie 

jednego wyjścia. Na rysunku 1 przedstawiono schemat budowy sztucznego neuro-

nu.  

 Do sieci podawane są sygnały wejściowe (oznaczone na rysunku 1 jako: x1, 

x2, ..., xn). Są to wartości danych pierwotnych przekazywane do sieci z zewnątrz lub 

wartości pośrednie, pochodzące z połączonych z danym neuronem wyjść innych 

neuronów. Następnie wartości te są przemnażane przez odpowiednie współczynniki 

zwane wagami
5
 (oznaczone jako: w1, w2, ..., wn). „Ważone” sygnały wejściowe są 

sumowane i za pomocą funkcji aktywacji przetwarzane w wartość wyjściową (sy-

gnał wyjściowy). W najprostszym przypadku funkcja aktywacji przyjmuje postać 

funkcji identycznościowej: ƒ(s) = s, która w połączeniu z przedstawioną na rysun-

ku 1 funkcją agregacji definiuje funkcjonowanie tzw. neuronu liniowego, pozwala-

                                                 

5  W zależności od rodzaju funkcji agregującej proces ten może się różnić. Na rysunku 1 
pokazana jest najbardziej popularna funkcja agregująca. 
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jącego na budowę bardzo użytecznych liniowych sieci neuronowych
6
. Do innych 

przykładów funkcji aktywacji należą m.in.: bardzo często stosowana funkcja sigmo-

idalna (rysunek 1), a także funkcja tangensoidalna i tzw. funkcje radialne (gaussow-

skie). 

 

 

Rys. 1.  Schemat budowy sztucznego neuronu z przykładową funkcją agregującą i aktywa-

cji oraz z uwzględnieniem wartości progowej jako wagi w0 

Źródło:  K. Bartos, Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych, w: Drogi 

dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego – stan obecny, perspektywy rozwoju 

i ograniczenia, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, 

Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011, s. 339–346. 

 

 Ze względu na to, że efektywność przetwarzania informacji przy pomocy 

pojedynczego neuronu jest niska, łączy się je ze sobą w grupy tworzące tzw. 

sztuczną sieć neuronową. Klasa jednokierunkowych sieci wielowarstwowych nale-

ży do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych sieci. Neurony uporząd-

kowane są tam w warstwach: warstwa wejściowa, warstwy (warstwa) ukryte oraz 

warstwa wyjściowa. Sygnały przenoszące informację przepływają w jednym kie-

runku
7
 od warstwy wejściowej, przez kolejne warstwy ukryte, do warstwy wyj-

ściowej. Neurony warstwy wejściowej otrzymują na wejściu dane z zewnątrz sieci  

                                                 

6  P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz, R. Tadeusiewicz, Metody sztucznej inteligencji i ich zasto-
sowania w ekonomii i zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007,  
s. 80. 

7  Wśród sieci warstwowych istnieją również sieci rekurencyjne, w których wartości wyj-
ściowe neuronów jednej warstwy są przekazywane na wejścia warstw wcześniejszych, a więc 
istnieją tzw. sprzężenia zwrotne. Przykładem sieci, w której wszystkie połączenia mają charakter 
sprzężeń zwrotnych, jest sieć Hopfielda. 
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i przetwarzając je za pomocą funkcji agregującej i aktywacji, przekazują sygnały na 

wejścia neuronów pierwszej warstwy ukrytej. Te, dokonując kolejnych przekształ-

ceń, wysyłają przetworzone sygnały dalej na kolejne wejścia następnych ukrytych 

warstw. W końcu sygnały docierają do warstwy wyjściowej. Tam, po przetworze-

niu przez neurony budujące tę warstwę, wysyłane są na zewnątrz jako już końcowe 

wartości wyjściowe sieci8.  

 Aby sieć mogła prawidłowo działać, musi przejść proces przygotowania zwa-

ny uczeniem się. Polega on na modyfikacji przez sieć wartości wag (na rysunku 1 

oznaczonych jako: w0, w1, ..., wn) na podstawie analizy danych ze zbioru uczącego. 

Sieć opierając się na przedstawionych jej rzeczywistych przypadkach (wartościach 

danych ze zbioru uczącego), próbuje odkryć prawidłowości charakteryzujące te 

obiekty lub badane zjawiska i zapamiętuje je w postaci zmodyfikowanych wartości 

wag. Do pełnego nauczenia się sieci nie wystarczy jednorazowa prezentacja danych 

(jedna epoka), niezbędne jest wielokrotne ich przedstawianie. Należy jednak pamię-

tać o optymalnym dobraniu czasu uczenia (ilości epok), gdyż może nastąpić tzw. 

efekt przeuczenia, który będzie skutkował tym, że sieć będzie miała słabe efekty 

działania na nowym zbiorze danych (generalizacji swojej wiedzy na nowe przypad-

ki), ponieważ za bardzo będzie dopasowana do zbioru uczącego.  

 

 

3. Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych w badaniach  

zachowań konsumentów 

 

 Nowoczesne systemy rejestracji transakcji handlowych oraz bazy danych  

o konsumentach są cennym źródłem pozyskiwania informacji o zachowaniach 

klientów. Jednak tak jak już wcześniej zostało wspomniane, coraz większa liczba 

gromadzonych danych powoduje trudność w ich sprawnym analizowaniu. Sztuczne 

sieci neuronowe są użytecznym narzędziem eksploracji dużych baz, ponieważ do-

skonale sobie radzą z analizą olbrzymich ilości danych. Poniżej zostaną zaprezen-

towane przykładowe obszary zastosowania sieci neuronowych do badań nad za-

chowaniami konsumentów. 

Ocena ryzyka kredytowego klienta (klasyfikacja) 

 Ryzyko kredytowe jest terminem związanym głównie z działalnością banko-

wą i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo niewypłacalności kredytobiorcy. Klient 

może nie wywiązać się ze zobowiązania i nie spłacić kredytu lub nie spłacić go  

w terminie. Banki, chcąc ograniczyć to ryzyko, przeprowadzają badanie zdolności 

kredytowej klienta przed udzieleniem kredytu. W tym celu dokonują analizy doku-

                                                 

8  K. Bartos, Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych, w: Drogi do-
chodzenia do społeczeństwa informacyjnego– stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, 
tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 
68, Szczecin 2011, s. 339–346. 



Karolina Bartos 20 

mentów dostarczonych przez klientów i informacji zgromadzonych przez bank (np. 

historia rachunku danej osoby, przebieg spłat rat poprzedniego kredytu itp.). Na 

podstawie jej wyników wydawana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przy-

znania kredytu. Coraz częściej do tego typu analiz stosuje się sztuczne sieci neuro-

nowe. Ich zastosowanie musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem 

danych, które służyć będą jako zbiór uczący i testowy w procesie uczenia się sieci. 

Dane historyczne zawierające informacje o poprzednich klientach banku, wraz z 

informacją o spłaceniu przez nich lub braku spłaty kredytu, są podstawą do stwo-

rzenia przez sieć modelu, który będzie klasyfikować dany typ klienta do odpowied-

niej grupy tzw. ryzyka kredytowego9. Wytrenowaną i przetestowaną sieć można 

wykorzystać do oceny nowych potencjalnych kredytobiorców, którzy nie byli 

wcześniej sieci prezentowani, a więc do podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia 

kredytu nowemu klientowi. Po zakończeniu umowy z danym kredytobiorcą infor-

macje dotyczące jego historii kredytowej mogą posłużyć do ponownego uczenia się 

sieci i w ten sposób przyczynić się do udoskonalenia modelu. 

 Możliwość wykorzystania sieci neuronowych do analizy ryzyka kredytowego 

klientów nie ogranicza się tylko do banków. Są i mogą być one stosowane wszędzie 

tam, gdzie odbiorca dóbr lub usług otrzymuje towar, a moment płatności za nie 

zostaje odroczony w czasie, jak np. w przypadku podpisywania z klientem umowy 

abonamentowej na rynku usług telekomunikacyjnych10. 

Analiza koszykowa (odkrywanie reguł asocjacyjnych) 

 Analiza asocjacji kupowanych produktów (analiza koszykowa) jest to metoda 

identyfikacji kombinacji artykułów nabywanych razem, tj. w jednym koszyku. Wy-

korzystanie tej metody do analizy danych transakcyjnych (danych z paragonów) 

pozwala na wykrycie powtarzających się ukrytych powiązań i korelacji wśród róż-

nych produktów, czyli umożliwia uzyskanie informacji, które produkty są najczę-

ściej kupowane razem. Ponadto analiza koszykowa daje możliwość zaprezentowa-

nia tych powiązań w postaci tzw. reguł asocjacyjnych. Na ich podstawie można 

dowiedzieć się wiele na temat zwyczajów zachowań klientów analizowanego skle-

pu. Pozwala to udoskonalić sposób optymalnego umieszczenia produktów na pół-

kach sklepowych, a także ulepszyć projektowanie strategii cross-marketingu. Do 

przeprowadzenia analizy koszykowej wykorzystuje się np. sieci typu GNG i Koho-

nena. Mają one duży potencjał w rozpoznawaniu ukrytych zależności w postaci 

                                                 

9  D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne – wybrane zagadnienia 
finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 124–182. 

10  T. Ząbkowski, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego 
klienta w telekomunikacji, w: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Taksonomia 
15, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 502–510. 
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prostych reguł asocjacyjnych11. Za ich pomocą można ustalić zależności między 

kupowanymi produktami, czyli odkryć, które są najczęściej nabywane razem. Na-

tomiast nie dostarczają one informacji (jak w przypadku użycia „klasycznej” meto-

dy koszykowej) o prawdopodobieństwie realizacji transakcji, w których wystąpią 

dane produkty12. Jednakże ważną zaletą sieci jest ich skuteczność w analizowaniu 

dużych ilości danych, co w obecnej sytuacji na rynku ma coraz większe znaczenie. 

Segmentacja klientów (grupowanie) 

 Segmentacja klientów oznacza ich podział na homogeniczne grupy z punktu 

widzenia określonych kryteriów. Podstawą segmentacji są najczęściej grupy na-

bywców charakteryzujące się podobnymi cechami13, jak np. płeć, wiek, dochód, 

wykształcenie, ale także podobnym sposobem zachowania się w stosunku do danej 

firmy lub jej produktu (usługi): częstość dokonywania zakupów, wartość zakupio-

nych produktów, lojalność względem marki itp. Ponieważ każdy konsument posia-

da indywidualne upodobania i pragnienia, które decydują o wyborze konkretnego 

dobra lub usługi, maksymalna liczba segmentów, z których może składać się rynek, 

jest równa liczbie wszystkich jego klientów. Jednak rozpatrywanie każdego konsu-

menta indywidualnie jest zwykle niemożliwe ze względu na zbyt duże koszty.  

W takich przypadkach analizuje się grupy klientów różniących się istotnie między 

sobą. Dzięki tej operacji możliwe jest określenie grupy konsumentów i opisanie ich 

profilu. Można się dowiedzieć, kim są klienci przynoszący firmie największe zyski 

i skierować efektywniejszą kampanię reklamową konkretnie do tej grupy konsu-

mentów.  

 Do problemu grupowania stosuje się różnego typu sieci samouczące się, naj-

popularniejsze to sieci Kohonena. Ciekawy przykład grupowania klientów firmy 

telekomunikacyjnej za pomocą tej sieci został przedstawiony w pracy D.T. Laro-

se’a14. Dzięki przeprowadzonej segmentacji odkryto, która grupa charakteryzowała 

się największym ryzykiem rezygnacji z usług, oraz przyczynę tej rezygnacji, co 

pozwoliło firmie zastosować odpowiednie środki zaradcze. 

 

 

                                                 

11  K. Migdał-Nejman, Analiza porównawcza samouczących się sieci neuronowych typu 
SOM i GNG w poszukiwaniu reguł asocjacyjnych, w: Klasyfikacja i analiza danych – teoria  
i zastosowania, Taksonomia 18, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 272–281. 

12  K. Migdał-Nejman, Zastosowanie samouczącej się sieci neuronowej typu SOM w anali-
zie koszykowej, w: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Taksonomia 17, red.  
K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2010, s. 305–315. 

13  S. Mynarski, Metody badań marketingowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1990, s. 117–129. 

14  D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych – wprowadzenie do eksploracji danych, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 175–182.  
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Podsumowanie 

 

 Wzrastająca rola badań nad zachowaniami konsumentów oraz powstające 

coraz większe bazy danych o klientach wymuszają stosowanie coraz bardziej efek-

tywnych narzędzi do ich eksploracji. Jednym z nich są niewątpliwie sztuczne sieci 

neuronowe. Dużą zaletą sieci, obok możliwości analizy ogromnych ilości danych, 

jest fakt, że pozwalają one tworzyć modele dla zjawisk i procesów, dla których 

zależności przyczynowe decydujące o przebiegu określonego zjawiska lub prawa 

rządzące procesem, nie są do końca znane. W artykule zaprezentowane zostały trzy 

przykładowe obszary zastosowania sieci w badaniach zachowań konsumentów, 

należy jednak zauważyć, że z powodzeniem mogą być one stosowane także w in-

nych obszarach tej dziedziny. 
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Wstęp 

 

 Współczesna rzeczywistość społeczna i ekonomiczna staje się coraz bardziej 

zdeterminowana przez powszechne i masowe wykorzystywanie komunikacji elek-

tronicznej. Jest to konsekwencją zachodzących na rynku zmian, które zmuszają do 

różnicowania form komunikowania się z podmiotami rynku w celu zwiększenia ich 

zdolności adaptacyjnych oraz elastyczności działań. Odnosi się to nie tylko do han-

dlu elektronicznego i szeroko rozumianych form oddziaływania na rynek, z którymi 

najczęściej kojarzony jest e-biznes, ale również do usprawniania wielu obszarów 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Korzystanie z Internetu w celu poszukiwania 

informacji rynkowych dotyczących źródeł zaopatrzenia i sprzedaży, luk rynko-

wych, identyfikacji potrzeb i oczekiwań różnych segmentów rynku, skutecznych 

form oddziaływania na decyzje nabywcze itp. jest szczególnie istotne dla organiza-

cji zorientowanych na rynek globalny, choć oczywiście nie odnosi się wyłącznie 

tylko do tych podmiotów. Można wręcz stwierdzić, że komunikacja internetowa już 

obecnie w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym większości 

podmiotów gospodarczych. Spektakularny wyraz wykorzystania Internetu w proce-

sach komunikacji ma miejsce zwłaszcza w badaniach marketingowych pozwalają-

cych na kolekcjonowanie informacji, zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtór-

nych, usprawniających proces decyzyjny oraz wpływających na nawiązywanie 

więzi partnerskich. 

 Istnieje wiele obszarów, niestety niedostrzeganych przez decydentów, w któ-

rych wykorzystywanie Internetu mogłoby przyczynić się do usprawnienia procesów 

biznesowych. Takim obszarem są niewątpliwie procesy negocjacyjne, jak dotych-
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czas bardzo oporne na wpływ innowacji technologicznych. Wynika to z faktu ste-

reotypowego podchodzenia do negocjacji, które na ogół kojarzone są przede 

wszystkim z konfrontowaniem stanowisk face to face. Powszechnie uznaje się, że 

negocjacje są procesem wymagającym komunikowania bezpośredniego – osobiste-

go, które zapewnia nie tylko wymianę zwerbalizowanych myśli, idei, wiedzy i in-

formacji, ale także umożliwia wysyłanie określonych przekazów „poza słowami”, 

czy dawanie sygnałów niewerbalnych, dzięki czemu tworzy się niepowtarzalna, 

swoista więź odgrywająca olbrzymią rolę podczas prowadzenia rozmów i w konse-

kwencji przyczyniająca się do budowania autentycznego partnerstwa. 

 Nasuwa się pytanie, czy niskie zainteresowanie wykorzystaniem Internetu  

w procesach negocjacyjnych jest wynikiem utartych sposobów zachowań będących 

konsekwencją głęboko zakorzenionych poglądów i niechęci do wprowadzania 

zmian, czy też ma uzasadnienie w jego niewielkiej przydatności praktycznej pod-

czas dochodzenia do consensusu? Zdajemy sobie sprawę, że istniejące stereotypy 

myślowe wynikać mogą bądź z braku doświadczeń w zakresie korzystania z nowo-

czesnych źródeł pozyskiwania informacji i szerokich możliwości ich przetwarzania 

dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych, bądź też są kon-

sekwencją braku kompleksowego patrzenia na procesy negocjacyjne, które 

uwzględniałoby, poza analizą socjologiczną i psychologiczną, również analizę efek-

tywności wariantowych rozwiązań i w konsekwencji wyboru partnerów bizneso-

wych. Mogą być również wynikiem niedoceniania zalet najnowocześniejszych 

modeli porozumiewania się interaktywnego1, zapewniających natychmiastowe 

sprzężenie zwrotne, pozwalające na szybką wymianę informacji w czasie rzeczywi-

stym poza granicami geograficznymi, politycznymi czy społecznymi, co niewątpli-

wie przyspiesza proces podejmowania decyzji.  

 Poszukiwanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie stało się podstawą do 

określenia celu opracowania. Jest nim wskazanie obszarów procesu negocjacyjne-

go, w których, naszym zdaniem, wykorzystanie Internetu jest w pełni zasadne  

z uwagi na jego funkcję wspomagającą i podnoszącą jakość tego procesu, oraz 

przedstawienie tych pól, gdzie konieczne jest tradycyjne spotkanie face to face. 

 Podstawę źródłową opracowania stanowią najnowsze doniesienia literaturowe 

w tym zakresie, badania empiryczne prowadzone w Katedrze Marketingu UŁ oraz 

własne przemyślenia autorek. 

 

 

                                                 

1  M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 15. 
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1.  Informatyczne modele wspomagania negocjacji jako instrumentarium 

Internetu  

 

 Internet i następujący dynamiczny rozwój technologii informatycznych przy-

czynił się do pojawienia się nowych narzędzi ułatwiających pracę menedżerów  

i marketerów w każdym niemal obszarze działalności biznesowej, co ma miejsce 

również w odniesieniu do procesów negocjacyjnych. Chodzi mianowicie o kompu-

terowe modele wspomagania negocjacji NSS – Negotiation Support System, 

a ściślej modele wspomagania decyzji związanych z analizą negocjacyjną2. To wła-

śnie na bazie NSS utworzone zostały systemy negocjacji elektronicznych ENS –  

e-Negotiation System, spośród których najbardziej popularnymi są3:  

1. GroupSystems stosowany do wspomagania negocjacji prowadzonych  

w sposób tradycyjny między związkami zawodowymi a kierownictwem. 

Kluczowym atutem tego systemu jest stworzenie tak zwanego „silnika ana-

litycznego”, który spełnia różne funkcje w zależności od przeznaczenia 

projektowanego systemu. I tak, w płaszczyźnie planowania pełni funkcję 

organizowania i przetwarzania informacji dotyczących stron procesu, jak  

i samego procesu. W płaszczyźnie oceniania system ten pomaga przy kon-

struowaniu ofert i ich porównywaniu, natomiast w płaszczyźnie meryto-

rycznych rozmów ma za zadanie wspomagać negocjatora i ewentualnie po-

szukiwać rozwiązań kompromisowych. 

2. Addytywny system scoringowy (ASS) pomaga ustrukturalizować problem 

negocjacyjny, określić główne cele negocjacji, przyjąć kryteria oceny ofert 

oraz zdefiniować warianty wyboru ofert z uwzględnieniem rezultatów ja-

kościowych i ilościowych. Powstały opis sytuacji negocjacyjnej pozwala 

na stworzenie scenariusza negocjacyjnego i zidentyfikowanie struktury 

preferencji negocjatorów4. W ten sam sposób poszukuje się najlepszej al-

ternatywy negocjowanego porozumienia. System ten ma jednak zasadniczą 

wadę. Dopuszcza on bowiem arbitralne przypisywanie abstrakcyjnych war-

tości ocen do sytuacji mających miejsce w czasie rzeczywistym, co utrud-

nia interpretację wyników i budzi szereg wątpliwości, wynikających cho-

                                                 

2  E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorien-
towanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 68. 

3  Szczegółowy opis procedur wykorzystania systemu komputerowego modelowania 
wspomagania negocjacji można znaleźć w: T. Wachowicz, Negotiation and Arbitration Support 
with Analytic Hierarchical Process, w: Multiple Criteria Decision Making, red. T. Trzaskalik, 
AE, Katowice 2007; T. Wachowicz, E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, AE, 
Katowice 2006; T. Wachowicz, Model wspomagania mediatora w negocjacjach dwustronnych,  
cz. I, „Badania Operacyjne i Decyzje”, 2004 nr 3–4. 

4  T. Wachowicz, Konstrukcja systemu wspomagania negocjacji z wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe 
WSH, Kielce 2007, nr 5a, s. 67. 
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ciażby z przyjęcia punktowych ocen, które odpowiadają bliżej nieokreślo-

nym wartościom liczbowym5.  

3. Analytic Hierarchical Process (AHP) może być stosowany w warunkach 

występowania wielości celów. W odróżnieniu od poprzedniego systemu 

stosuje się tu skalę werbalną (np. równa istotność, umiarkowana przewaga, 

duża przewaga, skrajna przewaga) pozwalającą na porównywanie kwestii 

negocjacyjnych bez przypisywania im abstrakcyjnych punktów oceny. 

Niestety i ten system budzi szereg wątpliwości, wynikających chociażby ze 

stosowanych procedur porównywania parami kwestii negocjacyjnych i na 

tej podstawie wyznaczania ich rankingu.  

4. System INSPIRE, opracowany w ramach projektu InterNeg, który powstał 

w 1996 roku na Uniwersytecie Carleton w Ottawie, ma za zadanie naucza-

nie i udostępnianie informacji na temat procesów negocjacji, metod anali-

tycznych, graficznych technik wizualizacji danych oraz zapewnienie po-

przez Internet kontaktu między negocjatorami w ramach zespołu systemów 

komputerowych. INSPIRE jest pierwszym systemem wspomagania dwu-

stronnych negocjacji handlowych działających w Internecie dla potrzeb 

szkoleniowych6. Program zakłada prowadzenie negocjacji w trzech fazach: 

prenegocjacyjnej, negocjacji właściwych oraz analizy postnegocjacyjnej.  

W ramach poszczególnych faz użytkownicy uczą się definiowania oraz 

oceny przedmiotu negocjacji, analizy możliwych opcji, określania swoich 

preferencji i priorytetowych celów, określenia poziomów zastrzeżonych, 

określenia BATNA oraz zaprojektowania strategii postępowania (faza pre-

negocjacyjna), dokonują wymiany ofert w przygotowanej skali ustępstw 

(faza właściwych negocjacji), a następnie analizują uzyskany wynik nego-

cjacji (faza postnegocjacyjna). 

 

 

2.  E-sourcing jako nowe narzędzie wspomagania negocjacji  

z wykorzystaniem Internetu 

 

 E-sourcing jest jednym z najpopularniejszych systemów, który wykorzystując 

Internet, wspomaga proces przygotowania negocjacji i zapewnia efektywne ich 

prowadzenie. Jest to system zbudowany na platformie elektronicznej dostępny na 

bazie wykupionej licencji dla autoryzowanych pracowników firm. Umożliwia on 

globalną komunikację z dostawcami dóbr i usług, którzy zostali zaproszeni do 

ewentualnej współpracy. Każdy z dostawców po otrzymaniu swojego kodu i hasła 

dostępu może przesłać swoją ofertę, uczestniczyć w przetargu, uaktualniać dane do 

                                                 

5  Ibidem, s. 66–69. 
6  Cyt. za: T. Wachowicz, E-negocjacje… op. cit., s. 77. 
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oferty, dołączać załączniki lub w każdej chwili rezygnować z brania udziału  

w przetargu. Zaletą tego systemu jest to, że wszelkie zmiany dokonywane w ofercie 

są natychmiast widoczne dla kupującego, który nawet jeśli w danym momencie nie 

jest zarejestrowany w sieci, otrzymuje wiadomość na skrzynkę e-mailową. Kupują-

cy, wstawiając kryteria, na których opiera swoje zapytanie ofertowe, ma możliwość 

ukrycia bądź ujawnienia określonych informacji ważnych dla dostawcy. Fakt, że 

system umożliwia rozesłanie za pośrednictwem Internetu jednakowego zestawu 

dokumentów oraz dodatkowych informacji każdemu dostawcy jednocześnie (w 

przeciwieństwie do przesyłania informacji faksem lub e-mailem, gdzie jest możli-

wość wyeliminowania niektórych uczestników), sprawia, że reguły gry są czytelne i 

jednakowe dla wszystkich, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie reguł etyki zaku-

powej i zapewnienie zdrowej konkurencji.  

 System archiwizuje dane, co pozwala na śledzenie historii danego zapytania  

i aukcji internetowej. Jednocześnie system e-sourcingowy, po przetworzeniu 

otrzymanych informacji, dokonuje analizy odpowiedzi otrzymanych od dostawców, 

co ułatwia wybór najlepszego w swojej klasie dostawcy, który jest w stanie sprostać 

oczekiwaniom klienta i zapewnić kompleksową współpracę z firmą. 

 System e-sourcingowy przynosi wiele korzyści, na ogół obopólnych. Sprowa-

dzają się one głównie do: 

 pogrupowania dostawców według kraju pochodzenia, rodzaju oferowanej 

usługi lub produktu, języka, którym dany dostawca się posługuje itp., 

 zebrania zróżnicowanych asortymentów ofert od dużej liczby dostawców, 

niezależnie od ich rozmieszczenia geograficznego i oceny ich konkuren-

cyjności, 

 możliwości zdefiniowania najbardziej korzystnych warunków handlowych, 

 zmniejszenia kosztów operacyjnych związanych z realizacją zakupów  

i przetargów, 

 ustalenia jednolitych dla wszystkich reguł postępowania, co sprzyja two-

rzeniu pozytywnych relacji z partnerami, 

 oszczędności czasu, dzięki szybkiemu i łatwemu wyszukiwaniu potencjal-

nych kontrahentów, 

 uzyskania najbardziej korzystnej ceny, wynikającej z intensywności kon-

kurencji, 

 zapewnienia przedsiębiorstwom globalnym wyboru jednolitych standardów 

produktów, niezależnie od miejsca ich wyprodukowania i kraju przezna-

czenia. 

 Mimo szeregu wymiernych korzyści wynikających z zastosowania systemu  

e-sourcingowego należy odnotować również jego wady, takie jak: brak możliwości 

sprawdzenia i wypróbowania produktu, częste przypadki występowania niezgodno-

ści jakości dostarczonego produktu z deklarowaną przez dostawcę, czy też niemoż-

ności otrzymania produktu zaraz po zakupie.  
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3.  Internet jako płaszczyzna komunikacji partnerów biznesowych.  

Negocjacje przez Internet versus negocjacje tradycyjne 

 

 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce globalnej stają przed wieloma 

szansami, ale też narażone są na większą niepewność i nieprzewidywalność otocze-

nia. Możliwość nawiązywania kontaktów z dużą liczbą podmiotów gospodarczych  

i wybór tych, którzy najlepiej odpowiadają wyobrażeniom o solidnym partnerze, 

stwarza jednocześnie niebezpieczeństwo braku rzeczywistej wiedzy na temat ich 

motywów, zachowań i reakcji. Zatem spadek znaczenia personalizacji relacji można 

uznać za podstawową cechę różnicującą negocjacje przez Internet od negocjacji 

tradycyjnych. Poza tym pozbawione osobistego kontaktu strony negocjacji nie są  

w stanie zastosować szerokiej gamy technik i taktyk negocjacyjnych, co często 

uniemożliwia „usłyszenie” komunikatów „poza wypowiedzianymi słowami” i od-

czytanie niewerbalnych znaków mowy ciała. Zwiększa się więc ryzyko wystąpienia 

błędnych interpretacji, zwłaszcza w przypadku spraw skomplikowanych i wielo-

problemowych7. W negocjacjach prowadzonych przez Internet nie ma też możliwo-

ści wpływania na przebieg rozmowy poprzez miejsce i czas negocjacji.  

 Prowadzenie negocjacji z zastosowaniem nowoczesnych technik komunikacji 

elektronicznej stwarza jednak nowe możliwości w zakresie masowej indywiduali-

zacji oferty poprzez wykorzystywanie baz danych, które „zapamiętują” szczególne 

preferencje klientów, dzięki czemu jest możliwe przygotowanie oferty „uszytej na 

miarę”. Internet stanowi bowiem niekwestionowane źródło informacji o samych 

partnerach biznesowych, ich zainteresowaniach i pozycji, którą zajmują w firmie, 

co należy uznać za znaczący atut zwłaszcza w procesie przygotowywania się do 

negocjacji. Coraz częściej też można zebrać informacje o sposobie funkcjonowania 

firmy, o jej misji, nawet o dotychczasowych kontraktach ze strony WWW. Tym 

samym Internet staje się dla negocjatorów narzędziem weryfikacji wiarygodności 

kontrahentów.  

 Duża dostępność danych w Internecie i możliwość szybkiego ich zdobycia jest 

z jednej strony bardzo korzystna, z drugiej zaś może niestety uśpić czujność ewen-

tualnych partnerów rozmów, którzy nie widzą konieczności jakiejkolwiek weryfi-

kacji uzyskanych informacji. Jest to o tyle ważne, że negocjacje ex definitione koja-

rzone są z procesem, podczas którego „jeden człowiek próbuje wpłynąć na zacho-

wanie drugiego”8. Dlatego też profesjonalni negocjatorzy korzystają z dodatkowej 

formuły zbierania informacji poprzez uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, które 

poprzez pocztę elektroniczną umożliwiają zbieranie odpowiedzi na interesujące 

                                                 

7  Por. E.M. Cenker, Negocjacje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządza-
nia, Poznań 2002, s. 92–93. 

8  H. Cohen, Wynegocjuj to!, Helion, Gliwice 2006, s. 43. 
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pytania dotyczące ewentualnej współpracy z wybranym kontrahentem9. Ta forma 

zbierania danych stosowana jest często przez klientów biur podróży.  

 W tej też płaszczyźnie doszukać się można kolejnej zasadniczej różnicy mię-

dzy negocjacjami tradycyjnymi i prowadzonymi przez Internet polegającej na tym, 

że wszystkie sposoby komunikacji internetowej pozwalają zachować większy sto-

pień poufności, niż to ma miejsce w sytuacji tradycyjnego wysyłania informacji 

drogą pocztową czy przez telefon lub faks. Należy jednak podkreślić, że w przy-

padku negocjacji wybór właściwego kanału komunikacyjnego powinien zależeć od 

stopnia złożoności problemu. Bezsporny jest fakt, że problemy złożone i bardzo 

ważne powinny opierać się przede wszystkim na osobistym kontakcie partnerów, 

zwłaszcza w fazie negocjacji właściwych. Wybór powinien być również uzależnio-

ny od możliwości finansowych i czasowych, a także od czynników zewnętrznych, 

to jest od relacji popyt – podaż, od stopnia integracji między podmiotami, postrze-

gania sytuacji w kategoriach wspólnika, przeciwnika czy partnera, a także od stop-

nia niepewności otoczenia10. 

 Znacząca przewaga prowadzenia negocjacji przez Internet polega też na moż-

liwości zwrotnego komunikowania się jednocześnie z wieloma odbiorcami i prze-

kazywania szerokiego wachlarza informacji, jak również możliwości aktywnego 

poszukiwania nowych kontrahentów i ich ewentualnego eliminowania, co przekłada 

się na zawarcie korzystniejszych transakcji. Należy mieć na uwadze fakt, że prowa-

dzenie negocjacji z kilkoma oferentami zwiększa ryzyko wystąpienia niepewności 

dotyczącej punktu oporu kupującego. Na podstawie zebranych informacji można 

wprawdzie domniemywać, w jakim przedziale strona negocjacji szacuje punkt opo-

ru, ale nadal powstaje niepewność, czy inni konkurenci nie zamierzają zgodzić się 

na ofertę korzystniejszą.  

 Ogólnie biorąc uważamy, że Internet stwarza duże możliwości w płaszczyźnie 

przygotowania się do negocjacji (ułatwia zebranie niezbędnych informacji, dokonu-

je oceny zebranych ofert pod kątem poziomu cen, warunków płatności, kosztów 

transportu, alternatyw wyboru itp.), podobnie jak intranet, dzięki któremu dochodzi 

do transformacji wiedzy negocjacyjnej (chociażby na temat występujących uwa-

runkowań prowadzenia rozmów, profilu partnera, alternatywnych rozwiązań itp.) 

posiadanej i zdobywanej przez jednostki w wiedzę innych osób zaangażowanych w 

toczące się w przedsiębiorstwie procesy negocjacyjne. Dzielenie się wiedzą z in-

nymi uczestnikami procesu negocjacyjnego może niewątpliwie skrócić czas po-

trzebny na przygotowanie się do negocjacji, może być też źródłem wielu informacji 

przydatnych do podjęcia decyzji11.  

                                                 

9  E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje przez Internet jako wyzwanie XXI wieku, Zeszyty 
Naukowe 5a, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2007, s. 31–32. 

10  R.A. Rządca, Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003, s. 312–313. 
11  Por. J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003, s. 151.  
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 Chociaż wszystkie toczące się negocjacje są narażone na błędne interpretacje, 

to szczególnie jest to odczuwane w negocjacjach prowadzonych przez Internet. 

Właśnie one są najbardziej narażone na wystąpienie błędnych interpretacji kroków 

poczynionych przez partnerów. Trzeba bowiem mieć świadomość, że każdy z part-

nerów, wnosząc własne doświadczenia, postrzega tę samą rzeczywistość, a więc 

również sytuację negocjacyjną, inaczej, inaczej myśli i nie ocenia tak samo. Widzi 

rzeczy takimi, jakimi są z jego perspektywy12. Dlatego też konieczne jest upewnie-

nie się za pomocą różnych sposobów, czy obie strony tak samo odnoszą się do sy-

tuacji, w której się znalazły, i czy obie strony mają chociażby zbliżoną determinację 

w kwestii dojścia do porozumienia. Zapewne brak jasności co do rzeczywistych 

intencji drugiej strony, również w zakresie dzielenia się informacjami, w mniej-

szym lub większym stopniu towarzyszy każdym negocjacjom, zarówno interneto-

wym, jak i tradycyjnie prowadzonym, co oznaczać może występowanie pewnych 

zachowań zarówno orientowanych na wyniki, jak i na wzajemne stosunki. Wiąże 

się to z odpowiedzią na pytanie, co jest wartością dla poszczególnych stron nego-

cjacji, co strony będą postrzegać jako wartość, za którą są skłonne zapłacić. Nie-

wątpliwie komunikacja elektroniczna wspomagana przez system informatyczny 

pozwala uzyskać informacje w tym zakresie i dzięki szybkiej analizie danych do-

starczyć klientom potrzebnych informacji w nowy sposób, dając tym samym pod-

stawę do budowania nowych relacji. Nie są to jednak informacje pełne. Część part-

nerów może z dobrym skutkiem maskować swoje rzeczywiste intencje, motywy, 

bowiem proces negocjacji pozbawiony bezpośredniego kontaktu face to face nie 

daje szans na wychwycenie subtelnych komunikatów płynących z „mowy ciała” 

czy pewnych informacji znajdujących się „między słowami”. Wysoki stopień sfor-

malizowania negocjacji prowadzonych przez Internet wyznacza im rolę procesu 

„bez ludzkiej twarzy, bez emocji i uczucia”. Jak wskazuje praktyka, większość 

toczących się na platformie negocjacji przybiera charakter aukcji traktowanej jako 

najprostsza, ale też najbardziej sformalizowana forma negocjacji. Jest ona narzę-

dziem szybszego dogadania się sprzedającego i kupującego, jednak ogranicza się 

tylko do uszeregowania ofert według rosnącej lub malejącej ceny, nie dając możli-

wości poszerzenia opcji wyboru czy zaproponowania nowych innych rozwiązań, 

jak to ma miejsce w negocjacjach. 

 

 

Zakończenie 

 

 Zgłoszone przez nas wątpliwości nie pomniejszają oczywiście wagi propono-

wanych rozwiązań w zakresie wykorzystania Internetu do wspomagania toczących 

się procesów negocjacyjnych. Należy stwierdzić, że wszelkie próby wykorzystywa-

                                                 

12  H. Cohen, op. cit., s. 28. 
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nia nowych technologii informatycznych dla zwiększenia słuszności podejmowa-

nych decyzji, również negocjacyjnych, mają duże znaczenie, bowiem umożliwiają 

symulację zachodzących procesów i ewentualne eliminowanie błędów, wzmacniają 

kreatywność, co ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza na etapie przygotowywania się 

do rozmów (faza prenegocjacyjna), gdzie następuje strukturalizacja problemu nego-

cjacyjnego, identyfikacja celów i motywów działania oraz określenia struktury 

preferencji. 

 Mamy świadomość, że zaprezentowane obszary wykorzystania Internetu do 

podniesienia jakości procesów negocjacyjnych oraz dokonany przegląd informa-

tycznych systemów wspomagania negocjacji nie wyczerpują złożoności zagadnie-

nia. I choć w polskiej literaturze pojawia się coraz więcej opracowań na ten temat, 

to nadal odczuwa się niedosyt w sferze implementacyjnej. Oczywiście widzimy 

dużą użyteczność zaprezentowanych przez nas systemów wspomagania negocjacji  

i doceniamy ogromne możliwości, jakie niesie Internet, ale tylko w określonych 

obszarach procesu negocjacyjnego. Analizując ich przydatność przez pryzmat peł-

nionych funkcji, można uznać je za istotne narzędzie wspierające na bieżąco pracę 

negocjatora w obszarze przygotowania się do rozmów i ewentualnego śledzenia ich 

przebiegu. Poza możliwością identyfikowania preferencji, oceniania oferty partne-

ra, śledzenia ustępstw, jakich dokonuje, zastosowanie Internetu pozwala na bardziej 

świadome i przemyślane prowadzenie rozmowy negocjacyjnej, z większą świado-

mością konsekwencji ewentualnych posunięć. Najważniejszą jednak zaletą wyko-

rzystywania Internetu w procesach negocjacyjnych jest możliwość szybkiego uzy-

skania, dzięki zastosowanym rozwiązaniom informatycznym, wyników analiz, 

które kiedyś wymagały wielogodzinnych obliczeń. Dzięki temu negocjatorzy mogą 

skoncentrować całą swoją uwagę na meritum negocjacji. Biorąc z kolei pod uwagę 

rozwój kontaktów zewnętrznych w globalizującym się coraz bardziej biznesie, nie 

sposób pominąć jeszcze jednej zalety, to jest ułatwienia kontaktów on-line. Mając 

świadomość tych wszystkich zalet, nie wolno jednak zapominać o czynniku ludz-

kim, który jeszcze długo będzie najważniejszym podmiotem w grze negocjacyjnej. 
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QUICK RESPONSE CODE W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Podstawą efektywnego prowadzenia firmy jest wymiana różnego rodzaju 

informacji z klientami, partnerami i dostawcami. Mnogość dostępnych mediów, 

różny stopień trudności ich wykorzystania oraz różna moc sprawcza i prawna pro-

wadzonej za ich pośrednictwem komunikacji powodują, że współczesnym przed-

siębiorstwom coraz trudniej jest panować nad skutecznym dostarczaniem i odbiera-

niem informacji. Wydaje się, że panaceum na te problemy może okazać się połą-

czenie działań tradycyjnych z QR code1 oraz z marketingiem mobilnym2.  

 

                                                 

1  QR code (ang. Quick Response code) został wynaleziony przez japońską firmę Denso 
Wave w 1994 roku. Inne nazwy to: fotokod, kod alfanumeryczny, kod dwuwymiarowy (kod 2D), 
kod matrycowy, kwadratowy kod kreskowy. W październiku 1997 roku kod został zaakceptowa-
ny przez organizację AIM International, Inc. W styczniu 1999 został zatwierdzony jako Japoński 
Standard Przemysłowy JIS (ang. Japanese Industry Standard). ISO zatwierdziło kod kreskowy 
QR code jako standard w 2000 roku – ISO/IEC 180004:2006). Opracowano na podstawie: Denso 
Wave, http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html, International Organization for Standar-
dization, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43655, Informacje o kodzie kresko-
wym, http://www.qrcode.pl/index.php. 

2  Marketing mobilny w swoich ramach obejmuje wszelkie działania oparte na urządze-
niach przenośnych (mobilnych) jako elementach końcowych lub najważniejszych. Mobile Marke-
ting Association definiuje marketing mobilny jako zbiór działań pozwalających organizacjom 
komunikować się z odbiorcami w sposób interaktywny dzięki wykorzystaniu urządzeń przeno-
śnych lub sieci. Wspomniane w definicji wykorzystanie sieci może oznaczać w praktyce każdy jej 
typ, jednak obecnie chodzi o sieci telefonii komórkowej oraz sieci komputerowe, w głównej 
mierze bezprzewodowe. Opracowano na podstawie: MMA Updates Definition of Mobile Marke-
ting (brak autora), w: Mobile Marketing Association, 27.12.2011, http://mmaglobal.com/news/ 
mma-updates-definition-mobile-marketing. 

http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
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1. Polscy użytkownicy mobilnego Internetu  

 

 Z roku na rok w Polsce, podobnie jak w innych krajach, wzrasta liczba osób 

decydujących się na korzystanie z mobilnego dostępu do Internetu. Z badań Erics-

son Consumer Lab 2011 wynika, że polscy internauci są bardziej mobilni niż ame-

rykańscy, brytyjscy czy niemieccy – cenimy sobie możliwość korzystania z Interne-

tu wszędzie, podobnie jak Włosi. Wskazują na to także motywy korzystania z mo-

bilnego Internetu: ankietowani na pierwszych miejscach stawiają mobilność – na-

wet w domu – oraz zasięg mobilnego dostępu szerokopasmowego3. Według Erics-

son Consumer Lab 2011 w ciągu ostatnich dwóch lat grupa użytkowników mobil-

nego Internetu w Polsce wzrosła o 35% (z 20% w 2009 roku do 55%  

w 2011 roku). Ten udział jest wyższy niż we Włoszech (56%), Wielkiej Brytanii  

i Niemczech (po 43%), Szwajcarii (42%) oraz USA (31%). Jeżeli chodzi o urzą-

dzenia dostępowe, w Polsce nadal najpopularniejsze jest korzystanie z mobilnego 

Internetu z wykorzystaniem laptopów (79%). Z kolei w Wielkiej Brytanii i USA 

dostęp do mobilnego Internetu za pomocą laptopów stanowi niewiele ponad 40%. 

W obu krajach użytkownicy korzystają głównie ze smartfonów4 (73% – Wielka 

Brytania, 67% – USA). Według Ericsson Consumer Lab w Polsce udział użytkow-

ników smartfonów w ciągu dwóch lat wzrósł o 33% (do 58% w 2011 roku)5.  

 Według szacunków IDC światowy rynek smartfonów miał wzrosnąć w 2011 

roku o 55% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku na rynek miało trafić 472 mln 

zaawansowanych telefonów, czyli o 167 mln więcej niż w 2010 roku. Według pro-

gnoz na koniec 2015 roku wartość ta wzrośnie do 982 mln sztuk6.  

 W 2010 roku sprzedano w Polsce około 10 mln telefonów. Według szacun-

ków Pyramid Research Polacy w 2011 roku kupili od 11,5 mln do nawet 13 mln 

telefonów komórkowych7. 

 W 2010 roku penetracja polskiego rynku telefonii komórkowej wyniosła 

123,2%, co odpowiadało blisko 47 mln kart SIM użytkowanych przez konsumen-

                                                 

3  Ł. Szewczyk, 55% polskich internautów korzysta z mobilnego Internetu, w: Media2.pl, 
23.11.2011, http://media2.pl/telekomunikacja/86149-55-proc.-polskich-internautow-korzysta-z-
mobilnego-Internetu.html. 

4  Smartfon (definicja przyjęta przez rynek) to urządzenie wielofunkcyjne, wyposażone al-
bo w ekran dotykowy, albo w klawiaturę QWERTY – albo w obie rzeczy naraz. Podaję za:  
M. Pakulski, M. Ring, Polski rynek mobilny, w: Raport Mobile 2011, red. D. Błaszczykiewicz, 
Internet Standard, maj 2011, s. 19. 

5  Podaję za: Ł. Szewczyk, 55% polskich internautów korzysta z mobilnego Internetu, op. 
cit. oraz Aż 55% polskich internautów korzysta z mobilnego Internetu – to więcej niż w Wielkiej 
Brytanii i USA (brak autora), w: Ericsson Sp. z o.o. 23.11.2011, http://media.ericsson.pl/ 
pr/198867/az-55-polskich-internautow-korzysta-z-mobilnego-internetu-to-wiecej-niz-w-wielkiej-
brytanii-i-usa. 

6  IDC: światowy rynek smartfonów 2011–2015 (brak autora), w: Telepolis.pl, 10.06.2011, 
http://www.telepolis.pl/news.php?id=21866. 

7  M. Pakulski, M. Ring, Polski rynek mobilny, op. cit., s. 18–19. 
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tów. W stosunku do 2009 roku nastąpiła zmiana o 5,8%. Od 2007 roku wyraźnie 

słabnie dynamika wzrostu liczby użytkowników telefonów komórkowych, co jest 

rezultatem znacznego nasycenia rynku. W 2010 roku nominalna liczba użytkowni-

ków wyniosła 46,95 mln. W 2010 roku aż 90,1% badanych (o ponad 5 punktów 

procentowych więcej niż w 2009 roku) deklarowało posiadanie telefonu komórko-

wego, zaś posiadanie dwóch prywatnych aparatów zadeklarowało 4,6% responden-

tów, a trzech i więcej 1,9%8. 

 Od 2008 roku dynamicznie rosła liczba dostępnych w Polsce telefonów komór-

kowych. W 2008 roku polscy konsumenci mogli wybierać spośród 113 modeli, a w 

2011 roku już z około 200 modeli. Z roku na rok rośnie także liczba telefonów do-

stępnych w ofercie operatorów – Ery (obecnie T-Mobile), Orange, Play oraz Plusa9.  

 Raport przygotowany w czerwcu 2011 roku przez Analytics and Insight (dział 

badawczy domu mediowego MEC) podaje, iż blisko 14% Polaków posiada smart-

fona10. Od tych danych nieznacznie różnią się wyniki opublikowane przez GfK 

Polonia (13%)11. 

 Według GfK Polonia, w porównaniu z poprzednimi latami, w 2011 roku 

smartfony miały stanowić około 40% wszystkich sprzedanych w Polsce telefonów. 

W kolejnych latach odsetek ten ma dalej wzrastać. Według Pyramid Research  

w 2015 roku smartfony mają stanowić nawet 60% polskiego rynku. Polska ma 

szansę stać się najszybciej rozwijającym się rynkiem smartfonów w Europie Środ-

kowo-Wschodniej. Wpływ na to ma mieć duża liczba smartfonów znajdująca się  

w ofercie operatorów12. 

 W 2011 roku w portfolio największych operatorów znajdowało się kilkadzie-

siąt modeli telefonów, wśród których znaczną część stanowiły smartfony. Prym  

w tej kwestii wiódł Play, w którego ofercie 80% stanowiły smartfony. Na drugim 

miejscu był Orange (około 70%), przed T-Mobile (40%) i Plusem (poniżej 20%). 

 W badaniu przeprowadzonym przez dom mediowy MEC do najważniejszych 

powodów posiadania smartfona polscy ankietowani zaliczyli: korzystanie z portali 

informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, lokalizowanie miejsc, a także 

korzystanie z serwisów społecznościowych13. 

 W 2011 roku w Polsce smartfony były kupowane przede wszystkim na użytek 

własny (66% ankietowanych) oraz na użytek własnej firmy (13,5%). W systemie 

                                                 

8  Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Prezes Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2011, s. 34–36. 

9  M. Pakulski, M. Ring, Polski rynek mobilny, op. cit., s. 19. 
10  Rok 2011 należy do smartfonów – wynika z raportu MEC. Kalitero PR (brak autora), In-

formacje PR, http://www.informacjepr.pl/artykul/rok-2011-nalezy-do-smartfonow-wynika-z-
raportu-mec. 

11  M. Pakulski, M. Ring, Polski rynek mobilny, op. cit., s. 19. 
12  Ibidem. 
13  Rok 2011 należy do smartfonów – wynika z raportu MEC, op. cit. 
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pre-paid kupiło je 23% respondentów. Niemal 41% respondentów korzystało ze 

smartfonów w domu, a nie tylko poza miejscem zamieszkania, na przykład  

w podróży, w szkole lub w miejscach publicznych14. 

 Posiadacze smartfonów doceniają mnogość dostępnych aplikacji, od użytecz-

nych po czysto rozrywkowe. Najchętniej użytkownicy instalowali aplikacje bez-

płatne, ale aż jedna trzecia respondentów była gotowa za nie płacić15. 

 Osoby posiadające smartfony intensywniej korzystają z Internetu w swoich 

aparatach niż właściciele tradycyjnych telefonów komórkowych. Z roku na rok 

klienci coraz więcej wydają na transmisję danych. Przykładem może być wskaźnik 

ARPU (średni przychód z usługi przypadający na jednego abonenta), dotyczący 

usług przesyłu danych, w Orange wzrósł on o ponad 20% w ciągu ostatniego roku 

(z 2,40 PLN w I kwartale 2010 roku do 2,90 PLN w I kwartale 2011 roku). Podob-

na tendencja widoczna była u pozostałych operatorów16. 

 

 

2. Przesłanki wykorzystywania kodu QR w komunikacji marketingowej 

 

 Czasy, gdy istniało jedynie kilka kanałów telewizyjnych, pozwalały trafić  

z prostym przekazem do dużej części społeczeństwa. Rozwój mediów, w szczegól-

ności telewizji i radia, spowodował, że dostęp do odbiorców treści reklamowych 

stał się o wiele bardziej skomplikowany, a rynek uległ daleko idącej fragmentary-

zacji17. Wymusiło to na reklamodawcach podjęcie prób kierowania przekazu dopa-

sowanego w swoim charakterze do wybranych grup docelowych. Jednak nadal 

nadmiar reklam utrudnia skuteczne dotarcie z przekazem do wybranych odbiorców. 

 Internet od początku swojego istnienia również ewoluował i obecnie, podob-

nie jak w przypadku innych mediów elektronicznych (TV i radio), można mówić  

o jego nadmiernym przeładowaniu treściami o charakterze reklamowym. Wszystko 

to prowadzi do spowolnienia surfowania po sieci i, co za tym idzie, wzrostu roz-

drażnienia internautów. W konsekwencji coraz większym popytem cieszy się opro-

gramowanie blokujące wszystkie irytujące reklamy na stronach WWW oraz okien-

ka typu pop-up. W rezultacie coraz trudniej jest pozyskać czas i uwagę potencjal-

nych odbiorców reklamy. Z roku na rok spada współczynnik klikalności reklam 

(CTR) graficznych na stronach WWW, choć reklamodawcy nadal korzystają z tego 

                                                 

14  Ibidem. 
15  Ibidem. 
16  M. Pakulski, M. Ring, Polski rynek mobilny, op. cit., s. 22. 
17  Na podstawie: T. Davenport, J. Beck, Getting the Attention You Need, „Harvard Business 

Review” 2000, Vol. 78 (5), s. 120–121 oraz K. Pousttchi, D.G. Wiedemann, A Contribution to 
Theory Building for Mobile Marketing: Categorizing Mobile Marketing Campaigns through Case 
Study Research, published in: International Conference on Mobile Business (ICMB), Copenha-
gen/Denmark, July 2006, s. 1. 
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typu nośników. Według raportu Google obejmującego swym zasięgiem 2010 rok 

współczynnik CTR spadł w porównaniu z 2009 rokiem o 0,01% (do 0,9%), co 

oznacza, że jedynie 9 osób na 100 kliknęło w baner mimo starań, by reklamy były 

mniej irytujące18.  

 Kampanie prowadzone w oparciu o mobilne działania marketingowe mają 

wyższe wskaźniki odpowiedzi niż te prowadzone w mediach tradycyjnych i Inter-

necie. Ponieważ jest to stosunkowo nowe medium, nie wzbudziło jeszcze nieufno-

ści wśród odbiorców informacji (wyjątek stanowią kampanie oparte na SMS). 

Średni wskaźnik odpowiedzi dla marketingu mobilnego waha się w granicach 

15%19, co dla reklamodawców oznacza wyższy zwrot z inwestycji w kampanie 

reklamowe. Dlatego marketing mobilny jest coraz częściej wykorzystywany przez 

organizacje zarówno o charakterze komercyjnym, jak i te promujące idee społecz-

ne. Wszystko zależy od sposobu, w jaki organizacja dąży do zdobycia czasu i uwagi 

klientów. Jeśli dzięki zastosowaniu marketingu mobilnego umożliwi się im uprosz-

czenie pewnych działań, to poświęcą swoją uwagę i czas, by odczytać przekaz. 

Sednem tych działań jest zachęcenie odbiorcy przekazu do interakcji. 

 Kolejnym wymogiem wpływającym na skuteczność tych działań jest wysyła-

nie komunikatów zgodnych z preferencjami odbiorcy. W przypadku wielu działań 

marketingowych o charakterze promocyjnym odbiorca komunikatu prawie nie ma 

wpływu na to, czy jest poddawany jakimś oddziaływaniom. Tak jest choćby w wy-

padku reklam telewizyjnych, które są nadawane niezależnie od zainteresowania  

i obecności potencjalnego odbiorcy. Prowadząc mobilne działania marketingowe, 

nadawca musi uzyskać zgodę odbiorcy. Otrzymywanie treści marketingowej będzie 

poprzedzone odpowiednim zapytaniem wysyłanym do telefonu lub innego urządze-

nia przenośnego. Odbiorca ma do wyboru odpowiedź twierdzącą lub przeczącą. 

Oczywiście wysłanie odpowiedzi twierdzącej oznacza zgodę na otrzymanie treści  

o charakterze promocyjnym. Implikuje to tworzenie treści z myślą o odbiorcy, gdyż 

właśnie do niego należy ostateczna decyzja, czy taką treść otrzyma, czy też nie. 

Odbiorca musi zostać przekonany, że otrzymuje coś, z czego będzie miał konkretny 

pożytek (będzie tym zainteresowany). W mobilnych działaniach marketingowych 

interesujące jest to, że mają zapewniać korzyści obu stronom.  

                                                 

18  T. Wasserman, Google: Click-Through Rates Fell in 2010, w: MashableBusiness.com, 
19.08.2011, http://mashable.com/2011/08/19/google-click-through-rates-fell-in-2010-study. 

19  M. Cristallo, 10 Reasons to Include Mobile Marketing in Your Budget, w: Business Man-
agement Articles, dostęp 27.12.2011, http://marketing.bestmanagementarticles.com/a-36676-10-
reasons-to-include-mobile-marketing-in-your-budget.aspx. 



Quick Response code w komunikacji marketingowej 39 

 Wiele zmieniło się od debiutu telefonu komórkowego w 1982 roku. Pod ko-

niec 2010 roku na świecie korzystało z telefonów komórkowych już prawie 5,3 mld 

abonentów, co stanowiło 77% światowej populacji20.  

 Nowoczesny telefon komórkowy zrewolucjonizował proces komunikacji or-

ganizacji z klientami. Coraz więcej osób odpowiedzialnych w organizacjach za 

tworzenie polityki promocji zdaje sobie sprawę z faktu, że telefon komórkowy mo-

że być bardzo dobrym sposobem dotarcia z komunikatem promocyjnym do odbior-

cy. Nowoczesny telefon – smartfon – łączy w sobie funkcje telefonu komórkowego 

i komputera PC, dzięki czemu umożliwia korzystnie także z e-maili oraz WWW. 

Marketing mobilny można wykorzystać w realizacji działań reklamowych, promo-

cji sprzedaży, marketingu bezpośrednim. W tym celu wykorzystuje się SMS, MMS, 

komunikację za pośrednictwem Bluetooth21, optymalizację witryn pod kątem tele-

fonów komórkowych, banery reklamowe dostosowane do witryn mobile Web, od-

nośniki tekstowe, testy sponsorowane, różne aplikacje do pobrania i instalacji  

w telefonie, mobile video oraz cieszące się w Polsce jeszcze niewielkim uznaniem 

QR code.  

 Kod QR jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy 

kod kreskowy, opracowany w 1994 roku przez japońską firmę Denso Wave.  

 W przypadku zwykłego kodu kreskowego informacje zapisywane są tylko  

w jednym kierunku – horyzontalnie. W przypadku fotokodu dane zapisywane są 

zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Dzięki temu pozwala on na zapisanie 

kilkuset razy większej ilości danych niż standardowy kod kreskowy. 

 Fotokod na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany, jednak ze 

względu na dostępne w Internecie generatory QR oraz aplikacje do odczytu kodu, 

które można bezpłatnie pobrać na telefon, jego użycie nie jest skomplikowane. 

 Do zalet fotokodu można zaliczyć22: 

 stosunkowo dużą pojemność zakodowanych danych do 4296 znaków alfa-

numerycznych i odporność na uszkodzenia fragmentów kodu, w wersji 

optymistycznej nawet do 30% (standard H)23, 

                                                 

20  Global mobile statistics 2011: all quality mobile marketing research, mobile Web stats, 
subscribers, ad revenue, usage, trends (brak autora), w: mobiThinking.com, listopad 2011, 
http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats. 

21  Termin Bluetooth odnosi się do otwartej specyfikacji technologii, która umożliwia bez-
przewodową komunikację głosową oraz wymianę danych na niewielką odległość w dowolnym 
miejscu. Za: B.A. Miller, C. Bisdikian, Uwolnij się od kabli. Bluetooth, Helion, Gliwice,2003.  
s. 22–23. 

22  Podaję za: Denso Wave, http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html. 
23  Kod QR ma zdolność korekcji błędów. Dane mogą być odzyskane nawet w sytuacji, gdy 

znak jest częściowo zabrudzony lub uszkodzony. Dostępne są cztery poziomy korekcji błędów:  
L – umożliwia odzyskanie około 7% uszkodzonych danych, M – umożliwia odzyskanie około 
15% uszkodzonych danych, Q – umożliwia odzyskanie około 25% uszkodzonych danych oraz H 
– umożliwia odzyskanie około 30% uszkodzonych danych. Podaję za: Denso Wave, 
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html. 

http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
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 dość dużą prędkość i wielokierunkowość odczytu kodu, dzięki pozycjonu-

jącym wzorom w narożnikach, 

 małą wielkość „kodu” w porównaniu ze standardowym jednowymiarowym 

kodem kreskowym, 

 coraz większą popularność kodu wśród użytkowników smartfonów syste-

matycznie zastępujących zwykłe telefony komórkowe.  

 Za pomocą kodu QR można zapisać m.in.: adres URL witryny, jakikolwiek 

tekst (rysunek 1), numer telefonu, adres e-mail, vCard (wizytówkę zawierającą 

imię, nazwisko oraz dane kontaktowe), SMS (numer telefonu, wiadomość), notatkę 

dotyczącą wydarzenia (nazwa, data oraz czas trwania, opis), współrzędne geoloka-

lizacji (m.in. restauracji, hoteli), WiFi network (SSID, hasło, typ sieci). 

 

 
Rys. 1.  Przykład wykorzystania kodu QR 

Źródło:  opracowanie własne przy wykorzystaniu generatora kodu QR, http://getqr.eu/pl. 

 

 Proces odczytywania kodu QR przez telefon, posiadający oprogramowanie do 

obsługi odpowiedniego standardu kodu, jest prosty. Wystarczy uruchomić skano-

wanie i najechać aparatem fotograficznym na fotokod. Program czytnika rozpozna 

go automatycznie i wywoła odpowiednią funkcję w telefonie. Jeśli kod zawiera 

numer telefonu, padnie pytanie, czy chcemy zadzwonić pod zakodowany numer.  

Z kolei gdy zawiera wizytówkę vCard, wyświetli się zapytanie, czy chcemy dodać 

nowy kontakt do książki adresowej. W przypadku zakodowanego obrazka lub tek-

stu zostaną one automatycznie wyświetlone na ekranie telefonu. 

 Nadawcy komunikatu, którego celem jest włączenie potencjalnego odbiorcy  

w proces komunikacji, pozostaje zachęcić odbiorcę do zeskanowania fotokodu. 

Przykładów takich działań można znaleźć wiele na świecie, jednak w Polsce nie są 

one aż tak rozpowszechnione. Co więcej, na polskim rynku można spotkać się też  

z niewłaściwym użyciem kodów QR24, które nie upraszczają działań tak, jak można 

by się spodziewać. Wynika to zapewne z niezrozumienia tego, że głównym zada-

niem fotokodów jest pozyskanie uwagi odbiorcy, zaoszczędzenie jego czasu oraz 

sprowadzenie czynności prowadzących do wejścia w proces komunikacji do mini-

                                                 

24  Przykładem mogą być kupony wykorzystywane w konkursie organizowanym w ramach 
akcji promocyjnej „Experience the dream!” zorganizowanej przez Lotos S.A. w dniach 
27.12.2011–17.01.2012. 
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mum. Oczywiście przykładów wykorzystania kodów QR zgodnego z ich przezna-

czeniem można znaleźć znacznie więcej.  

 Coraz częściej fotokody są wykorzystywane w promocji sprzedaży, na przy-

kład jako kupony konkursowe lub kupony uprawniające do otrzymania rabatu pod-

czas zakupów. Kody QR z powodzeniem wzbogacają też tradycyjne formy rekla-

my. Fotokod można umieścić właściwie na każdym nośniku reklamy, m.in. na mu-

rze lub tablicy wielkoformatowej, na pojazdach, w witrynach sklepowych i wysta-

wach, na ubraniach i opakowaniach produktów, na stronach czasopism lub gazet,  

w katalogach i ulotkach oraz na przedmiotach stanowiących galanterię reklamową. 

Dzięki temu tradycyjne działania można wzbogacić o filmy, muzykę, gry, zdjęcia, 

mapy, umożliwiając odbiór w dowolnej wersji językowej. Fotokody można też 

generować w celu pozyskania większej liczby fanów w serwisie społecznościowym 

Facebook. Służy do tego m.in. platforma QRCodeLike25. Takie działania mają za 

zadanie wzmocnić pozycję marki w mediach społecznościowych oraz pobudzać 

sprzedaż. Ograniczeniem zastosowań fotokodów jest tylko wyobraźnia.  

 

 

Podsumowanie 

 

 W działaniach związanych z komunikacją marketingową wykorzystujących 

kody QR, ze względu na wspomnianą wcześniej koncentrację na odbiorcy, nadawcy 

przekazu dążą do realizacji swoich celów poprzez zindywidualizowaną komunika-

cję. Oczywiście celem jest dotarcie do pewnej grupy odbiorców, jednak sposób 

docierania jest postrzegany przez odbiorców jako zindywidualizowany (wzrasta 

skuteczność komunikacji pomiędzy dwoma stronami procesu). 

 Kody QR pozwalają też organizacjom wykorzystać w swoich działaniach  

w pełni ideę marketingu za przyzwoleniem, ponieważ to potencjalny odbiorca po-

dejmuje decyzję, czy włączyć się w proces komunikacji. Jest to skuteczny sposób 

na uniknięcie sytuacji, w której nachalne próby rozwoju relacji mogłyby doprowa-

dzić do łamania prawa i utraty reputacji w oczach odbiorcy informacji. 
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QUICK RESPONSE CODE IN MARKETING COMMUNICATION 

 

 

Summary 

 

 Quick Response codes are fast becoming a powerful force in marketing communi-

cation, acting as a connector between the physical world, mobile network and the Inter-

net. There are plenty of creative ideas for how businesses, non-profits and municipali-

ties can use QR codes and communicate themselves better to their stakeholders. 
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MIEJSCE SOCIAL MEDIA MARKETINGU W E-MARKETINGU 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesny marketing w istotny sposób wpływa na system wartości odbior-

cy reklamy i sprawia, że zmieniają się jego poglądy. Przekaz oddziałuje na zmysły, 

trafiając do każdego potencjalnego klienta w inny sposób. Priorytetowym celem 

zdecydowanej większości działań promocyjnych jest wpływanie na wzrost poziomu 

sprzedaży. Osiągnięcie wyznaczonego celu jest możliwe dzięki różnokierunkowe-

mu wpływowi na zachowania adresatów reklamy. Przyjęte cele wynikają z zamie-

rzeń i planów marketingowych firm, a także aktualnego stanu finansowego. Rekla-

ma internetowa jest najmłodszą formą przekazu reklamowego, która pojawiła się  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku1. Pojawienie się nowego medium audiowi-

zualnego, czyli reklamy internetowej, spowodowało nowe możliwości związane  

z łatwiejszym dotarciem firm do potencjalnych nabywców2. 

  

 

1. Marketing internetowy – charakterystyka 

 

 Sieć Internet daje wiele różnych możliwości reklamowania się. Wszystko 

zależy od tego, co chce się reklamować, oraz jaka forma reklamy jest najbardziej 

odpowiednia3. 

                                                 

1  D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, Wydawnictwo IFC 
Press, Kraków 2001, s. 173. 

2  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 365. 
3  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski: E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 114. 
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 Do kluczowych sposobów marketingu internetowego zalicza się w szczegól-

ności4: 

 pozycjonowanie stron WWW w wyszukiwarkach internetowych, 

 linki sponsorowane, 

 social media marketing, 

 e-mail marketing, 

 banery. 

 Wśród bogatego wyboru metod i form marketingu najpopularniejsze od wielu 

lat jest pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (SEO), które obecnie 

stosuje ponad 80% przedsiębiorstw. Narzędzie to umożliwia zwiększenie na stronie 

WWW ruchu kierowanego bezpośrednio z wyszukiwarek internetowych. Im wyżej 

strona sklepu będzie się pojawiać po wpisaniu danej frazy bądź słowa kluczowego, 

tym prawdopodobnie częściej będzie odwiedzana przez internautów, co zwiększa 

szanse na pozyskanie kolejnych klientów. Większość społeczeństwa informacyjne-

go używa sieci WWW jako podstawowego narzędzia do wyszukiwania lokalnych 

firm, a 60% z tych osób dokonuje później zakupu w znalezionym sklepie, dlatego 

zdecydowana większość analizowanych firm w mniejszym lub większym stopniu 

stosuje tę metodę promocji5. 

 Drugie miejsce pod względem popularności zajmuje reklama w wyszukiwar-

kach w formie linków sponsorowanych PPC (Pay Per Click)6. Narzędzie PPC  

w założeniu ma umożliwić dokładne określenie odbiorcy przekazu reklamowego, 

głównie dzięki dopasowaniu reklam do wyboru szukanych przez użytkownika fraz  

i słów kluczowych. Reklamodawca dzięki narzędziom kontroli decyduje, jaki prze-

kaz odczyta internauta, może także sprawdzić skuteczność (klikalność), obliczyć 

dzienne koszty i precyzyjnie ustalić cały budżet na działania marketingowe. Zalety 

te w znacznym stopniu przyczyniły się do tak dużego wzrostu popularności tej for-

my reklamy internetowej. Innym czynnikiem była także możliwość pojawienia się 

adresu WWW sklepu internetowego na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. 

Wypozycjonowanie do pierwszych pozycji w wyszukiwarkach (np. Google) jest 

obecnie bardzo trudnym zadaniem, zważywszy na dużą konkurencję wśród firm 

prowadzących działalność w sieci Internet. Natomiast wykupienie odpowiednich 

dla danej branży słów kluczowych powoduje pojawienie się adresu sklepu wśród 

linków sponsorowanych na pierwszej stronie. Wraz ze wzrostem zainteresowania 

PPC zwiększają się także koszty promocji, gdyż wysokość pozycji reklamowanego 

adresu WWW jest określona na zasadzie licytacji pomiędzy firmami, które opłacają 

te same słowa kluczowe. Pozycjonowanie stron – jak i linki sponsorowane – stosują 

                                                 

4  A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 27. 
5  Raport E-commerce, Internet Standard, V edycja, wrzesień 2011, s. 26. 
6  S. Collin, Marketing w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 51. 
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zarówno sklepy o długim stażu, przekraczającym 10 lat, jak i dopiero pojawiające 

się na rynku podmioty.  

 Dywersyfikacja różnych form reklamowych w Internecie została dopełniona 

przez social media marketing. Jego popularność w ostatnim okresie intensywnie 

wzrosła. Social media – używane do tej pory jako społeczne kanały komunikacyjne 

między internautami – zaczynają odgrywać znaczącą rolę w dziedzinie e-commerce. 

 Znaczny wzrost zanotował e-mail marketing, który stosowało 47% sklepów 

internetowych7. Wzrost popularności serwisów społecznościowych nie spowodował 

zmniejszenia zainteresowania e-mail marketingiem. Użytkownicy serwisów social 

media częściej niż inni internauci sprawdzają pocztę. Co trzecia ankietowana firma 

wychodzi z reklamą poza Internet, podobnie jak stosuje reklamę wizualną8. Baner 

jest najstarszą i ciągle popularną formą reklamy internetowej. Skuteczność banerów 

określano dawniej według wartości współczynnika klikalności, obecnie współczyn-

nik ten zaczął drastycznie spadać na skutek przytłaczającej powszechności banerów 

i dużej ich inwazyjności. Aktualnie reklama wizualna stosowana jest jako promocja 

marki, sposób na poinformowanie o istnieniu firmy lub budowy marki produktów 

ze względu na jej ogromny wachlarz kreacyjny. 

 

 

2. Social media marketing – istota i zastosowanie 

 

 Social media marketing to dziedzina marketingu internetowego polegająca na 

pośredniej promocji poprzez komunikację z potencjalnymi klientami, poprzez ser-

wisy społecznościowe czy też blogi poprzez umieszczanie lub wymianę artykułów, 

filmików czy obrazów. Jest to stosunkowo nowa dziedzina marketingu, która dopie-

ro co zyskuje swoich zwolenników i z roku na rok staje się coraz bardziej popular-

na. Społeczne media to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między 

internautami za pomocą technologii takich jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, 

podcasty, e-maile, komunikatory, VoIP, dzielenie się muzyką, wideo oraz zdjęcia-

mi9. 

 Najłatwiej opisać, czym są social media poprzez porównanie ich do mediów 

tradycyjnych10. 

Kierunek przekazu informacji 

 Tradycyjne media skupiają się na nadawaniu informacji, czyli przekazie  

z góry na dół. W społecznych mediach każdy użytkownik sieci Internet może pu-

blikować lub komentować, przedstawiając swoją opinię. 

                                                 

7  Raport E-commerce, Internet Standard, op. cit., s. 26. 
8  Ibidem. 
9  http://socialmedia.pl/tag/social-media-definicja/ z dnia 10.01.2012. 
10  http://socialmedia.pl/social-media-lekcja-1/ z dnia 10.01.2012. 
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Dostępne dla wszystkich 

 Tworzenie i publikowanie treści w mediach tradycyjnych jest dostępne dla 

nielicznych – wymaga kapitału, wiedzy, specjalistycznych umiejętności. Narzędzia 

social media są łatwo (i zwykle za darmo) dostępne dla każdego. Bariery wejścia są 

niskie – koszt dostępu do sieci Internet. 

Szybsze 

 Społeczne media znacznie szybciej niż tradycyjne dostarczają informacji – 

dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunika-

cyjnych (telefon komórkowy z dostępem do Internetu) każdy może kreować infor-

macje. 

Trwałe 

 Treści tworzone przez prasę, telewizję czy radio raz opublikowane nie mogą 

być zmienione. Ich żywotność jest często krótka (TV czy radio). W odróżnieniu od 

nich social media to ekosystem, gdzie raz stworzona treść może być w nieskończo-

ność przetwarzana, edytowana, agregowana czy cytowana. I praktycznie jest nie do 

usunięcia – Internet pamięta wszystko. 

Brak kontroli 

 O ile media tradycyjne są zwykle własnością takiej czy innej „grupy trzymają-

cej władzę”, o tyle media społecznościowe są praktycznie niemożliwe do kontrolo-

wania. Większość ich zawartości jest tworzona przez użytkowników i to oni decy-

dują, co zostanie opublikowane, co będzie czytane, a co zmienione. 

 Wiele osób uważa tę formę promocji za bardzo efektywną. Wpływa na to 

przede wszystkim fakt, że angażując niewielkie środki pieniężne można osiągnąć 

zaskakujący efekt akcji promocyjnej. Należy wskazać na korzyści, jakie wiążą się  

z korzystaniem z tej formy promocji. Należą do nich11: 

1. Ekspozycja wizerunku firmy na serwisach społecznościowych. 

Za pomocą serwisów społecznościowych przedsiębiorstwa mogą dotrzeć 

do ogromnej liczby potencjalnych klientów, którzy regularnie odwiedzają  

i tworzą treść danego serwisu. W przypadku różnego rodzaju blogów za-

mieszczenie na nich ciekawego i wartościowego artykułu może skutkować 

ogromną ilością jego odwiedzin, a co za tym idzie uwidocznieniem firmy 

w Internecie. Artykuł taki nie wymaga promocji, ponieważ jeśli internauci 

uznają go za ciekawy, sami z własnej nieprzymuszonej woli rozreklamują 

go dalej, polecając do przeczytania innym użytkownikom. 

2. Zwiększenie ruchu na stronie internetowej. 

Używanie narzędzi social media marketingu pomaga w zintensyfikowaniu 

ruchu użytkowników na firmowej stronie internetowej, co może skutkować 

np. powiększeniem liczby osób zapisanych na newslettera. Odbywa się to 

                                                 

11  http://www.benhauer.pl/blog/marketing-spolecznosciowy-narzedzia-i-korzysci/ z dnia 
15.01.2012. 
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poprzez umieszczanie na serwisach społecznościowych ciekawych treści, 

które skłaniają internautów do odwiedzenia strony ich autora  

i głębszego zapoznania się z jej treścią. Jeśli użytkownik uzna taką stronę 

za odpowiadającą jego oczekiwaniom, to z chęcią zapisze się do newslette-

ra, czy też regularnie będzie ją odwiedzał, licząc na nowe interesujące go 

wiadomości. Im bardziej widoczna firma w Internecie, tym więcej poten-

cjalnych klientów jest w stanie ona pozyskać. 

3. Pozyskanie partnerów handlowych. 

Dzięki obecności w serwisach społecznościowych przedsiębiorstwa mogą 

również docierać do potencjalnych partnerów handlowych, którzy zaintere-

sowani opublikowanymi treściami zechcą nawiązać współpracę. Poprzez 

ustanowienie swojej widoczności w Internecie przedsiębiorstwo dociera do 

rzeszy internautów, z których niektórzy mogą pracować w firmach, które 

byłyby chętne nawiązać współpracę. W związku z tym obecność w serwi-

sach społecznościowych jest darmową formą reklamy. 

4. Pomoc w podniesieniu pozycji w wyszukiwarkach i tworzenie wartościo-

wych leadów.  

Różnego rodzaju serwisy społecznościowe umożliwiają dodawanie wła-

snych artykułów czy też linków prowadzących do ciekawych treści w In-

ternecie. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych narzędzi można two-

rzyć wartościowe leady, które kierując na stronę danej firmy, pozwalają 

podnieść jej pozycję w wyszukiwarce. 

5. Zmniejszenie wydatków na marketing. 

Największą zaletą działań marketingowych z wykorzystaniem social media 

marketingu jest ich darmowa forma. Stworzenie swojego profilu  

w serwisie czy też dodanie artykułu nic nie kosztuje, a zajmuje tylko chwilę 

czasu. Dlatego działania w ramach social media marketingu pozwalają ogra-

niczyć wydatki marketingowe na pozyskanie nowych klientów. 

 

 

3. Ocena wykorzystania social mediów w Polsce 

 

 Do analizy wykorzystania social media marketingu wykorzystano raport  

z badania Social Media Brand Index12. Wśród przedsiębiorstw, które brały udział  

w badaniu, 81% wykorzystuje media społecznościowe w komunikacji marketingo-

wej. Wśród narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i uwzględnionych 

w Social Media Brand Index najpopularniejsze są profile lub strony w serwisach 

społecznościowych (86% wskazań). Wynik ten można interpretować jako otwarcie 

się na dialog. Tuż za prowadzeniem profili znajduje się reklama (72% wskazań). 

                                                 

12  http://www.marketing- news.pl/attach/206_social_media_brand_index_2010.pdf. 
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Dopiero na kolejnych miejscach, dużo rzadziej wskazywane, znalazły się instru-

menty związane z pozyskiwaniem opinii zwrotnej od użytkowników – monitoring 

opinii (41%) i badania w sieciach społecznościowych (20%). Na rysunku 1 przed-

stawiono charakter działań podejmowanych w mediach społecznościowych. 

 
Rys. 1.  Charakter działań podejmowanych w mediach społecznościowych 

Źródło:  Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing-news.pl/attach/-

206_social_media_brand_index_2010.pdf. 

 

 Analiza korzyści z działań w mediach społecznościowych wskazuje na 

wzmocnienie dialogu z użytkownikami. (60% wskazań) i budowa głębszych relacji 

z marką (67%). Jednocześnie z przeprowadzonych badań wynika, iż to reklama jest 

jednak zdecydowanie najczęściej stosowanym narzędziem. Na rysunku 2 przedsta-

wiono korzyści płynące z działań w mediach społecznościowych. 

 
Rys. 2.  Korzyści płynące z działań w mediach społecznościowych 

Źródło:  Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing-news.pl/attach/-

206_social_media_brand_index_2010.pdf. 

 

 Należy też wskazać na aspekty finansowe social media marketingu. Przedsię-

biorstwa w Polsce wydają na działania w mediach społecznościowych niewielką 

część budżetów marketingowych. Ponad połowa (52%) przeznacza na ten cel mniej 

niż 5% ogółu środków przeznaczonych na marketing. Kolejne 39% deklaruje bu-
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dżet na ten rodzaj promocji na poziomie 5–10%. Jedynie 9% przedsiębiorstw wyda-

je na tego typu działania więcej niż 10%, przy czym żadne z nich nie przekracza 

progu połowy środków13. 

 Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności za realizację działań w mediach 

społecznościowych, to działania te w stosunkowo dużej części zlecane są agencjom 

zewnętrznym. Takie podejście do prowadzenia działań w serwisach społecznościo-

wych zadeklarowało 55% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe 45% prowadzi 

kampanie poprzez wyspecjalizowane działy lub specjalistów zatrudnionych w ra-

mach struktur wewnętrznych. Pojawiły się wypowiedzi, że działaniami tego typu 

nie zajmuje się żadna konkretna osoba w badanym przedsiębiorstwie.  

 Istotna też jest analiza barier ograniczających rozwój tej formy reklamy. Na 

rysunku 3 przedstawiono bariery rozwoju social mediów. 

 
Rys. 3.  Główne bariery wdrażania działań w social mediach 

Źródło:  Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing-news.pl/attach/-

206_social_media_brand_index_2010.pdf. 

 

 Zdaniem specjalistów poważną barierą ograniczającą rozwój SM jest trudność 

w mierzeniu jego efektywności w warunkach internetowych. Problem z wyznacze-

niem zwrotu z inwestycji w tego typu działania jako ważną przeszkodę wskazało aż 

44% badanych. 

 Kolejne 13% uważa, że winne są „niechęć bądź niezrozumienie ze strony 

decydentów” (np. zarządu).  

 Badanie wskazało, że wiedza kierujących przedsiębiorstwami na temat efek-

tywności narzędzi marketingu w serwisach społecznościowych silnie wpływa na 

decyzje dotyczące metod wykorzystania tego kanału komunikacji.  

 

                                                 

13  Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing-news.pl/attach/-
206_social_media_brand_index_2010.pdf. 
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Podsumowanie 

 

 Internet jest najszybciej zwiększającym zasięg medium w historii ludzkości. 

Stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które można wyko-

rzystywać w celu promocji produktu czy usługi. Sieć daje szanse stworzenia i wy-

promowania marki. Efektywność działań i zwiększająca się każdego dnia liczba 

internautów powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej umieszczają działania 

reklamowe w środowisku wirtualnym w budżetach swoich firm. 

 Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać social media marketing na swoją korzyść, 

nawiązując w ten sposób kontakt z klientem oraz potencjalnym interesantem. Mogą  

w ten sposób zwiększyć stopień rozpoznawalności marki, wpłynąć na pozytywną 

reputację firmy oraz produktów, wykorzystać do analizy rynku życzenia i wyobraże-

nia klientów, zyskując przy tym cenne informacje dotyczące rozwoju produktu. 
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THE PLACE OF THE SOCIAL MEDIA MARKETING IN THE E-MARKETING 

 

 

Summary 

 

 Social media has become a platform that is easily accessible to anyone with inter-

net access. Increased communication for organizations fosters brand awareness and 

often, improved customer service. Additionally, social media serves as a relatively in-

expensive platform for organizations to implement marketing campaigns.  

 This article shows the place the social media marketing in e-marketing. The analy-

sis of the situation of the social media marketing in Poland was discussed. 
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NARZĘDZIA PROMOCJI W INTERNECIE STOSOWANE PRZEZ E-KSIĘGARNIE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Historia księgarni wirtualnych rozpoczyna się relatywnie wcześnie, bo już 

w 1993 roku, kiedy równolegle powstają dwie księgarnie internetowe, których uru-

chomienie argumentowane jest głównie potrzebą dostarczania klientom szerszej 

oferty wydawniczej. Pierwsza z nich to stworzony w Oksfordzie Internet Bookshop, 

wyceniony na 10 mln funtów brytyjskich, a druga – Amazon.com (stworzona  

w Seattle) – 5 mld dolarów amerykańskich1, po 5 latach od założenia2. Wprawdzie 

obecnie rynek nie jest już tak chłonny, jednak wciąż powstają nowe księgarnie 

internetowe3, z których największe przychody netto w 2010 roku ze sprzedaży  

w Internecie osiągnęły Empik Sp. z o.o. (204 000 zł), Merlin.pl SA (111 469 zł), 

Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k. (40 289 zł), Gandalf Księgarnia Internetowa 

Anetta Wilczyńska (21 000 zł), Świat Książki Sp. z o.o. (11 000 zł), Selkar Michał 

Stypułkowski (9150 zł)4. 

                                                 

1  Różnica w wartości obydwu księgarni wynika między innymi z faktu, iż amerykańskie 
wydania są często tańsze niż brytyjskie. Internauta, porównując ceny, wybierał korzystniejszą 
cenowo ofertę. Mniejsza lojalność klientów związana z zakupami porównaniowymi (comparison 
shopping) wpłynęła znacząco na mniejszy sukces finansowy Internet Bookshop. Zob. P. Cun-
ningham, F. Fröschl, Electronic Business Revolution. Opportunities and Challenges in XXI Cen-
tury, Berlin – Heidelberg – New York 1999, s. 33–35. 

2  C. Barrow, R. Brown, L. Clarke, The Successful Enterpreneur’s Guidebook, 2nd Edition, 
London 2006, s. 37. 

3  Zgodnie z wynikami Megapanelu – we wrześniu 2011 roku sklepy internetowe sprzeda-
jące książki i muzykę stanowiły 12,19% ogółu sklepów. Zob. Raport Internet Standard  
e-commerce 2011, V edycja, wrzesień 2011, s. 18, http://www.internetstandard.pl. 

4  Raport Specjalny Internet Standard, II Edycja, lipiec 2011, s. 56. 
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 Współcześnie Internet stanowi główne medium w komunikacji marketingo-

wej, szczególnie w odniesieniu do rynku internetowego, w tym e-commerce5. Jest 

to związane z możliwością bezpośredniej konwersji i zwiększenia wpływu na inter-

nautów-klientów. Aby zoptymalizować działania marketingowe i zwiększyć sprze-

daż, managerowie księgarni wirtualnych w coraz większym stopniu stosują działa-

nia z zakresu e-promocji. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena dzia-

łań wybranych firm w zakresie promocji internetowej na rozwijającym się rynku  

e-księgarskim6. 

 

 

1. Empik.com 

 

 Firma osiągająca największe przychody z Internetu spośród wszystkich działa-

jących na rynku e-commerce. Empik oferuje produkty z kategorii: prasa, książki, 

muzyka, film, multimedia, art & pap, bilety. W ofercie internetowej, uruchomionej  

w nowej odsłonie w maju 2010 roku, znajdują się ponad 2 miliony tytułów7. Dobry 

wynik finansowy firmy może być związany z wysoką świadomością marki, a także 

z rozwiniętą siecią dystrybucji8. 

Strona internetowa 

 Empik.com jest przygotowany jako sklep w sposób dość przejrzysty i czytel-

ny. Górne menu i wyeksponowana wyszukiwarka bardzo ułatwia znalezienie po-

szukiwanego towaru i jego późniejszy zakup. Koszyk jest umiejscowiony w pra-

wym górnym narożniku strony (standardowo)9. W przypadku wyboru konkretnej 

pozycji książkowej na jej podstronie znajduje się szczegółowy opis produktu oraz 

propozycja produktów podobnych. Do dokonania zakupu wymagana jest rejestra-

cja. Może to mieć dwojakie skutki. Z jednej strony konieczność rejestracji konsu-

menta umożliwia późniejsze korzystanie z jego danych i np. przesyłanie mu 

newslettera, specjalnych ofert itd. Z drugiej strony – w czasie dużej dbałości kon-

sumentów o ochronę danych osobowych część klientów może w tym momencie 

rezygnować z zakupu10. W zakresie dystrybucji zamówiony produkt można odebrać 

                                                 

5  D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Pearson Education, Harlow 
2007, s. 336–389. 

6  Ze względu na wymogi edycyjne pracy ograniczono wybór e-księgarni do najciekaw-
szych przypadków, mimo wszystko mając na uwadze udziały w rynku i przychód netto za ostatni 
rok. 

7  http://www.empik.com. 
8  M.J. Schniederjans, Q. Cao, E-Commerce Operations Management, World Scientific 

Publishing, Singapore 2003, s. 18–38; J. Kuballa, Key Factors of Successful E-Commerce – What 
HP Cam Learn from Dell, GRIN Verlag, Norderstedt 2006, s. 7–9. 

9  J. Reynolds, The Complete E-Commerce Book, Elsevier, San Francisco 2004, s. 27. 
10  K. Saleh, A. Shukairy, Conversion Optimization. The Art and Science of Converting Pro-

spects to Customers, O’Reilly Media, Sebastopol 2010, s. 10–15, 36–37. 
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w salonie (bez dodatkowych opłat) lub zadeklarować przesłanie na adres korespon-

dencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Nawet po wyjściu ze skle-

pu dane o transakcji są zapamiętane i pozwalają na dokończenie zakupu (np. po 

przypadkowym zamknięciu karty). 

Promocja przy użyciu e-mailingu  

 Empik unika prowadzenia inwazyjnych działań mailingowych, aby nie być 

uznanym za wysyłającego niezamówioną informację handlową. W prowadzonym 

newsletterze nie stosuje się do zasady double-opt-in (współcześnie będącej standar-

dem w e-mailingu)11, jednak rejestracja jest ciekawa. Po wpisaniu maila w pole 

zamówienia newslettera internauta przenoszony jest na nową stronę, gdzie potwier-

dza chęć jego otrzymywania. Newsletter wysyłany jest dwa razy w tygodniu,  

o czym informuje się internautę na stronie w momencie zapisania. Zaskakiwać 

może brak konieczności potwierdzenia adresu e-mail ze względu na możliwość 

dokonania zamówienia przez osobę niepowołaną. 

Promocja w mediach społecznościowych 

 Wprawdzie Empik prowadzi swój profil na portalu Facebook i Google+, jed-

nak posty publikowane są raczej rzadko (raz na dwa dni), co uniemożliwia trwałe 

zbudowanie relacji z konsumentem. Aktywność firmy ogranicza się do wzbudzenia 

dyskusji, porzuca się natomiast jej późniejsze animowanie. Na Facebooku strona 

firmy ma 157 898 fanów (stan z dnia 12.01.2012). Na fanpage’u brakuje konkursów 

(niekoniecznie z nagrodami), quizów, testów i innych form umożliwiających dłuż-

szy kontakt z marką. 

Marketing wirusowy12 

 Ciekawym przykładem połączenia akcji w rzeczywistości i świecie wirtual-

nym jest umieszczenie w Internecie (możliwe, że przypadkowe, choć jest to mało 

prawdopodobne) zdjęcia mężczyzny podobnego do zmarłego Steve’a Jobsa (rysu-

nek 1). Mężczyzna czyta książkę (biografię Jobsa) w salonie Empiku. Sam pomysł 

jest bardzo ciekawy, szczególnie w kontekście sugestywności Polaków i pewnej 

tendencji do poddawania się plotkom i teoriom spiskowym (jak np. o spekulowanej 

śmierci twórcy Apple). Szkoda jednak, że firma nie kontynuowała akcji przy wyko-

rzystaniu wytworzonego szumu. 

                                                 

11  B.C. Brown, The Complete Guide to E-Mail Marketing, Atlantic Publishing Group, Oca-
la 2007, s. 63–66. 

12  B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – 
Łódź 2002, s. 277–279. 
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Rys. 1.  Akcja viralowa – Steve Jobs w Empiku 

Źródło:  http://antyweb.pl/steve-jobs-zyje-czyli-mem-na-dzis-dobra-akcja-empiku. 

 

2. Merlin.pl 

 

 Merlin.pl rozpoczął działalność 1 kwietnia 1999 roku, stając się jednym  

z pierwszych sklepów internetowych w Polsce. W ofercie znajdują się nie tylko 

książki, ale również produkty z kategorii: muzyka, film, zabawki, kosmetyki, 

odzież, artykuły sportowe, multimedia, elektronika, sprzęt czy produkty cyfrowe. 

Firma uruchomiła platformę konsumencką „Merlin Pełen Pomysłów”, na której 

konsumenci zgłaszają propozycje ulepszenia sklepu. Najlepsze sugestie są nagra-

dzane (10 najlepszych w miesiącu) bonami o wartości 100 zł, a propozycje, które 

zostaną wdrożone – bonem o wartości do 200 zł13. Firma wspiera Fundację Dzie-

ciom „Zdążyć z pomocą”14. Nagradzanie konsumentów i korzystanie z ich propo-

zycji jest bardzo dobrym pomysłem. Przede wszystkim zachęca do dłuższego kon-

taktu ze stroną w poszukiwaniu pola do innowacji, a przez to zwiększa prawdopo-

dobieństwo dokonania zakupu. Współpraca zaś z fundacją wspomaga budowanie 

wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. 

Strona internetowa 

 Merlin.pl, możliwe, że poniekąd dzięki sugestiom internautów, jest bardzo 

dobrze zorganizowanym sklepem. Górne menu, rozwijalne, prezentuje wszystkie 

działy, do których przejście wiąże się ze zmianą logo i tła. Niewielkiej modyfikacji 

ulega również kolorystyka, która płynnie przechodzi z ciemnego odcienia koloru 

pomarańczowego na jasny pomarańcz, żółty, a nawet niebieski (w przypadku działu 

„multimedia”). Pomysł jest bardzo ciekawy, ponieważ umożliwia zwrócenie uwagi 

                                                 

13  http://merlin.pl. 
14  Więcej o akcji na stronie: http://www.dzieciom.pl. 
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na przejście do innego działu, dodatkowo wiąże się z zaprezentowaniem podkatego-

rii, np. w ramach działu książki. Pozostała część strony pozostaje niezmienna, co 

pozytywnie wpływa na orientację internauty w strukturze strony. 

 W kontekście dokonania zakupu sklep domyślnie ustawia początkowy sposób 

dostawy (kurier), jednak umożliwia zmianę na inne formy przesyłki. Odbiór osobi-

sty jest możliwy w jednym z 2698 punktów na terenie całej Polski, jednak ta forma 

również jest płatna. W przypadku Merlin.pl, podobnie jak w Empik.com, wymaga-

na jest rejestracja. 

 Dużą wadą strony jest niemożność przejścia od transakcji do strony głównej, 

np. w celu uzupełnienia listy zakupów, przez kliknięcie logo. Niemożliwy jest rów-

nież powrót do wcześniejszej podstrony, to jest zawartości koszyka. Jedynymi ele-

mentami klikanymi na stronie zamówienia jest pole kontaktu z Biurem Obsługi 

Klienta i „Dalej” – przycisk umożliwiający kontynuowanie zakupu wybranej pozy-

cji. Zawartość koszyka nie zapamiętuje się w cookies, co może irytować internautę, 

który w momencie powrotu na stronę główną traci listę wybranych produktów  

i zmuszony jest rozpoczynać zakupy od nowa. 

Promocja przy użyciu e-mailingu 

 Wprawdzie Merlin, podobnie jak Empik, nie prowadzi inwazyjnych kampanii 

mailingowych, jednak podobnie jak swój największy konkurent w odniesieniu do 

rynku księgarskiego – prowadzi newsletter. Pole rejestracji nie jest wyeksponowane 

i znajduje się w dolnej belce strony. Mimo to, co warto zauważyć, Merlin stosuje 

się jednak do zasady double-opt-in, co tłumaczy użytkownikowi w następujący 

sposób: „Właśnie wysłaliśmy na adres test@testtest.com list z prośbą o jego po-

twierdzenie. Prosimy odbierz pocztę i potwierdź prenumeratę Wiadomości z Merli-

na. Przepraszamy za to utrudnienie, ale chcemy mieć pewność, że nikt nie podał 

nam Twojego adresu bez Twojej wiedzy”. Powyższe świadczy o wysokim profe-

sjonalizmie firmy w zakresie e-mail marketingu15. Subskrybent sam wybiera zakres 

informacji przesyłanych w newsletterze: nowości wybranych autorów, reżyserów 

lub wykonawców, nowości z wybranych działów lub kategorii, promocje i rabaty. 

Ten wysoki stopień spersonalizowania komunikatu wpływa pozytywnie na percep-

cję działań. 

Promocja w mediach społecznościowych 

 Merlin prowadzi swój fanpage na portalu Facebook.com. Można uznać, że 

profil jest prowadzony w sposób systematyczny. Wpisy pojawiają się średnio raz na 

kilka godzin, administrator odpowiada uczestnikom dyskusji, animując rozmowę. 

Firma organizuje konkursy angażujące członków społeczności oraz w lewej części 

strony umieszcza propozycje nowości, bestsellerów i zapowiedzi w poszczególnych 

kategoriach produktów. Ścisłe powiązanie strony facebookowej ze sklepem może 

wpływać pozytywnie na stopień konwersji. Merlin ma 25 415 fanów. Firma prowa-

                                                 

15  D. Puzyrkiewicz, Błyskawiczny e-mail marketing, Złote Myśli, Gliwice 2010, s. 10–43. 
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dzi również swój profil na Twitterze, gdzie jej aktywność śledzi 715 użytkowni-

ków. Ten profil prowadzony jest z mniejszą dbałością, aktualizacje odbywają się 

średnio raz na dwa dni. Często posty odsyłają do akcji prowadzonych na Face-

booku.  

Promocja w wyszukiwarkach 

 Merlin prowadzi działania z zakresu promocji w wyszukiwarkach przez wyku-

pienie linków i reklamy kontekstowej. Na stronach, które umożliwiają wyświetlanie 

reklamy kontekstowej (np. Goldenline), w sytuacji pojawienia się nazwy firmy  

w wątku lub nazwie pracodawcy osoby aktywnej na forum pojawia się link informu-

jący o aktualnej promocji na portalu Merlin.pl. Strona dobrze się pozycjonuje, jeśli 

chodzi o nazwę firmy czy frazę „księgarnia internetowa”, mniej skuteczna jest jed-

nak, gdy w grę wchodzi „sklep internetowy”. Może to również dowodzić, że sklep 

jest nastawiony głównie na sprzedaż książek, a nie innych produktów z oferty. 

 

 

3. Gandalf.com.pl 

 

 Gandalf.com.pl jest pierwszą omawianą w opracowaniu księgarnią sensu 

stricto. Chociaż księgarnia powstała w Łodzi dopiero w 2004 roku, jej marka jest 

rozpoznawana i kojarzona na rynku księgarskim. Obecnie w bazie księgarni znajdu-

je się 180 000 produktów. Oprócz książek w ofercie znajdują się również filmy, 

puzzle, książki audio i e-booki. Gandalf angażuje się w działalność społeczną, 

sponsorując jacht regatowy i nagrody w konkursach dla dzieci. Według rankingu 

„Wprost” z 2010 roku i Money.pl z 2011 roku Gandalf jest najlepiej ocenianą księ-

garnią internetową w Polsce, co chętnie eksponuje na swojej stronie internetowej16. 

Księgarnia została w sierpniu 2010 roku przejęta przez Grupę Empik Media & Fas-

hion, dzięki wykupieniu pakietu kontrolnego 70% akcji za 12 mln zł17. 

Strona internetowa 

 Strona internetowa, w przeciwieństwie do dwóch prezentowanych wyżej, jest 

w całości utrzymana w kolorystyce pożółkłego papieru, co przywodzi skojarzenia  

z książką i tradycją. Zachowano tutaj klasyczny układ kolumnowy (trzy kolumny). 

W górnej belce brak jest kategorii, które umieszczone są w poziomie niższym. Wy-

odrębnia się: książki, podręczniki, książki audio, literaturę obcojęzyczną, e-książki, 

multimedia, filmy i puzzle. Niestety brakuje menu rozwijanego, które jest zastąpio-

ne umieszczonym poniżej menu statycznym ze szczegółową specyfikacją produk-

tów. Taki zabieg wpływa pozytywnie na pozycjonowanie strony na poszczególne 

frazy, które są szybciej i łatwiej katalogowane przez przeglądarki, z drugiej jednak 

                                                 

16  http://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia. 
17  B. Ratuszniak, Empik pociesza się po Merlinie. Przejął Gandalfa za 12 mln zł, http: 

//interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/empik-pociesza-sie-po-merlinie-przejal-gandalfa-za-12-
mln-zl-21098, 12.01.2012. 
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strony – zastosowanie takiego układu wymusza na internaucie poszukiwanie drze-

wa kategorii. Niewielkim uproszczeniem może być wyeksponowana wyszukiwarka, 

która pozwala na zawężenie zakresu poszukiwań do subkategorii produktów. 

 

 
 

Rys. 3.  Formularz zamówienia w księgarni Gandalf.com.pl 

Źródło:  http://www.gandalf.com.pl/koszyk/#. 

 

 Dokonanie zakupu powinno zostać uproszczone. Istotnym błędem jest oparcie 

koszyka na technologii flash, która jest często blokowana w przeglądarkach, by 

zmniejszyć obciążenie dla procesora komputera użytkownika. Bardzo dobrym na-

tomiast zabiegiem jest przedstawienie polecanych dodatkowo produktów oraz za-

stosowanie kart w zamówieniu, co zilustrowano na rysunku 3. Internauta może 

płynnie przechodzić między poszczególnymi etapami zamówienia, ale również – 

ma możliwość wybrania dodatkowych produktów bez ryzyka, że zamówienie znik-

nie. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego przesyłki w księgarni lub 

płatnego przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Księ-

garnia wymaga rejestracji, daje jednak możliwość wyboru, czy internauta chce 

otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, czy nie. 

Promocja przy użyciu e-mailingu 

 Księgarnia Gandalf prowadzi newsletter, do którego subskrypcji zachęca 

przez organizację cotygodniowego losowania nagród wśród swoich klientów. Dla 

zwiększenia przejrzystości publikuje listy zwycięzców na stronie internetowej. Ten 

zabieg jest potrzebny nie tylko dla podwyższenia wiarygodności organizatora kon-

kursu, ale również stanowi dodatkową formę promocji oferowanych książek. 

Newsletter wysyłany jest raz w tygodniu. Istnieje możliwość spersonalizowania 

informacji i ograniczenia zawartej w nim oferty do jednego gatunku czy nawet 

autora. Taka możliwość istnieje jednak tylko dla osób zarejestrowanych w księgar-
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ni. Interesującym pomysłem jest umieszczenie 100 przykładowych konfiguracji 

wysyłanego newslettera. Daje to internaucie możliwość zorientowania się w sposo-

bie prezentowania treści, jej zakresu i in. przed zapisaniem się do newslettera. 

Promocja w mediach społecznościowych 

 Fanpage Gandalfa na portalu Facebook.com jest prowadzony dobrze. Posty są 

publikowane regularnie i dotyczą głównie sfery szeroko pojmowanej kultury. Od 

postów z cytatami książek, przez anegdoty o autorach, po hiperłącza odsyłające do 

ciekawych utworów muzycznych czy informujące o ciekawych filmach. Strona ma 

4722 fanów. Brakuje na niej odsyłaczy do aplikacji i konkursów, które wzbogaciły-

by znacząco stronę i mogłyby wpłynąć na zwiększenie liczby fanów18. Wpisy na 

Twitterze, na którym księgarnia ma 111 subskrybentów, są powieleniem treści pu-

blikowanych na Facebooku. Jest to poważnym błędem, ponieważ profile powinny 

być wobec siebie komplementarne, a nie identyczne. 

 

 

4. Wzorowe budowanie społeczności19 – Świat Książki20 

 

 Fanpage ma aktualnie 5461 fanów. Wpisy są bardzo regularne, dokonywane 

co kilka godzin. Dotyczą książek i artykułów, prezentowanych nie tylko w celu 

sprzedaży, ale również by budować wizerunek księgarni. Boczne menu jest wyko-

rzystane bardzo dobrze. Zawiera nie tylko konkursy i quizy, ale również propono-

wane bestsellery. Zdjęcie okładki jednej z nowości książkowych jest umieszczane 

w postaci reklamy graficznej, z której można przejść bezpośrednio do e-sklepu. 

Księgarnia prowadzi również akcje społeczne. Interesującym przykładem tego typu 

aktywności może być akcja „Kobiety czytają więcej, więc polecamy im dobrą pro-

zę”. Ma ona dwa podstawowe cele. Pierwszy to dowartościowanie kobiet i skłonie-

nie ich do zakupu kolejnych książek. Drugi to przyciągnięcie na profil księgarni 

mężczyzn, którzy będą chcieli zrównoważyć niedoreprezentowanie swojej płci. 

Można rozwinąć dział „wydarzenia”, uzupełniając go planowanymi terminami 

premier, spotkań z autorami, może webinarami, ponieważ obecnie księgarnia nie 

korzysta ze wspomnianych form.  

                                                 

18  B. Gotwald, Jak zarobić w Internecie: portal społecznościowy i jego promocja, Leader-
Great Publishers, Łódź 2010, s. 32. 

19  D. Evans, Social Media Marketing an Hour a Day, Wiley Publishing, Indianapolis 2008, 
s. 57–287. 

20  Wprawdzie doszło do połączenia wydawnictwa Świat Książki i Weltbild, przez co trudno 
jest traktować wspomniane podmioty rozłącznie. Profil na Facebooku jest jednak prowadzony 
pod nazwą „Świat Książki”, dlatego do tej nazwy powinno się odwoływać przy opisywaniu ak-
tywności księgarni. 



Bogdan Gregor, Beata Gotwald 60 

 Świat Książki ma również swój kanał na YouTube.com, do którego odnośnik 

znajduje się na Facebooku. Kanał został założony 9 maja 2008 roku, kiedy to opu-

blikowano na nim 52 filmiki promujące książki lub informujące o konkursach.  

 Aktywność na Twitterze jest komplementarna wobec aktywności na portalach 

Facebook.com i YouTube.com. Wpisy pojawiają się jednak ze zdecydowanie 

mniejszą częstotliwością (26 postów na 18 miesięcy). Jest to niestety zbyt mało, 

żeby zainteresować internautów, stąd prawdopodobnie liczba śledzących aktywność 

Świata Książki wynosi jedynie 100 osób. 

 

 

5. Viral marketing dla e-księgarni na przykładzie akcji firmy Selkar 

 

 Księgarnia internetowa Selkar została uruchomiona 7 października 2004 roku. 

Strona jest standardowa, utrzymana w kolorystyce bieli i niebieskiego. Zastosowa-

no układ kolumnowy z zaokrąglonymi boksami o różnych odcieniach – od jasnego 

beżu przez żółć i pomarańcz po intensywną zieleń i niebieski. Stronie brak spójno-

ści graficznej, a nawigacja jest nieco utrudniona. Choć Selkar nie prowadzi działań 

w social mediach, stworzył jeden z najlepszych filmików wirusowych21. Początko-

wo nie można domyślić się, że oglądany klip jest reklamą. Trwa pół minuty. Przed-

stawia książkę trzymaną przez kogoś w dłoni podczas wykonywania różnych czyn-

ności codziennych, jak kąpiel, jedzenie, prasowanie, sprzątanie itd. Żywa muzyka 

ułatwia odbiór. Hasło kampanii: „Czytanie wciąga”22 ma nie tylko promować księ-

garnię, ale odwołuje się do potrzeby czytania jako modnej i jednocześnie uprzy-

jemniającej rutynę codziennych aktywności. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Rynek e-księgarni w najbliższych latach będzie się rozwijał, podobnie jak  

w ogóle e-commerce. Wzrost konkurencji wymagać będzie stosowania przez ma-

nagerów innowacyjnych metod i technik promocji w Internecie, począwszy od 

optymalizacji i uatrakcyjnienia strony internetowej, przez poprawę pozycjonowania 

w wyszukiwarkach i aktywność w mediach społecznościowych, po wykorzystywa-

nie różnorodnych typów new marketingu, jak np. viral marketing. W celu zwięk-

szenia stopnia konwersji warto uprościć stronę internetową czyniąc ją przejrzystą  

i łatwą w nawigacji. Pozycjonowanie musi dotyczyć nie tylko nazwy firmy, ale 

również haseł takich jak „księgarnia internetowa” czy „książka sklep”, „książka 

                                                 

21  D. Meerman Scott, The New Rules of Marketing & PR, John Willey & Sons, Hoboken 
2007, s. 91–100. 

22  http://www.youtube.com/watch?v=OoIl3eEQF5k. 
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zakupy” itd. Jest to związane ze stylem komunikacyjnym potencjalnych klientów  

i hasłami, które mogą wpisać w wyszukiwarce. W mediach społecznościowych 

kluczem do sukcesu są nie tylko konkursy, ale przede wszystkim regularność kon-

taktu i systematyczność, prowadzenie ciekawych akcji społecznych upowszechnia-

jących czytelnictwo i angażowanie w nie internautów. Akcje wirusowe powinny 

być prowadzone w sposób możliwie oryginalny. Tu nie dąży się do imitowania 

konkurencji, ale do istotnej dyferencjacji. C.R. Zafón w Cieniu wiatru pisał, że 

„każda (…) książka, każdy tom, posiada własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto 

daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali (…)”23. Rolą 

współczesnego menedżera księgarni staje się ukazanie duszy książki jako komple-

mentarnej do duszy czytelnika, również przy użyciu dostępnych w „bezdusznym 

cyberświecie” narzędzi.  
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 Contemporary the role of Internet promotion grows together with a growth of  

e-market and the amount of e-consumers. For that reason, knowing the tools of Internet 
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article is aimed at presenting the way of promoting e-bookshops in Internet, analyzing it 

deeply and finally – evaluating. There are analyzed the cases of a few e-bookstores. 

They are: Empic.com, Merlin.pl, Gandalf.com.pl, Świat Książki and Selkar. 
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TRANSMISJE SPORTOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH JAKO DOSKONAŁE 

NARZĘDZIE DLA DZIAŁAŃ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
 

 

 

Wprowadzenie. Dochodzenie do ery informacyjnej 

 

 Ostatnie ćwierć wieku to dynamiczne zmiany w wielu obszarach takich jak 

obszar polityczny, międzynarodowy, społeczny, technologiczny. Za główny czyn-

nik sprawczy przyspieszenia tych zmian należy uznać postęp techniczny i rozwój 

nowych technologii informacyjnych. Różnice między obecnym młodym i starszym 

pokoleniem nie wynikają, jak to było prawie zawsze wcześniej, tylko z wiedzy, 

doświadczeń życiowych i zmieniających się wraz z upływem lat potrzeb, ale także  

z opanowania umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, które dla mło-

dego pokolenia są czymś naturalnym, a dla starszego na ogół barierą nie do prze-

skoczenia. Dzieje się tak dlatego, że symboliczny przełom wieków dwudziestego  

i dwudziestego pierwszego stał się jednocześnie schyłkiem jednej fazy rozwoju 

ludzkości i początkiem kolejnej, nazywanej informacyjną lub cyfrową. Za jednego 

z najważniejszych teoretyków badających rozwój ludzkości należy uznać Alvina 

Tofflera, którego prace1 nadały nową perspektywę i stały się przyczynkiem do po-

głębionych analiz i dyskusji nad problemami rozwoju gospodarczego i społecznego. 

W Trzeciej fali Toffler przepowiedział zarówno głębokie skutki technologii infor-

macyjnej i biotechnologii dla gospodarki, jak i zmiany, których przebieg możemy 

obecnie obserwować w metodach produkcji przemysłowej, marketingu i formach 

                                                 

1  Za najważniejsze należy uznać trzy prace: A. Toffler, Future Shock, Bodley Head, Lon-
don 1970; A. Toffler, The Third Wave, Collins, Londyn 1980; A. Toffler, Powershift, Bantam 
Books, New York 1990. 
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pracy2. W dotychczasowych dziejach ludzkości były trzy wielkie, zasadnicze i prze-

łomowe zmiany (rewolucje technologiczne), które w nowy sposób określiły sposo-

by gospodarowania i życia. Najpierw wynalazki radła i pługu, a także ceramiki, 

koła garncarskiego, żarna do mielenia zboża i koła transportowego oraz umiejęt-

ność wytapiania rud metali3 zapoczątkowały rewolucję wprowadzającą zasadnicze 

zmiany w uprawie roli i hodowli zwierząt. Zakończyła ona fazę zbieractwa i ło-

wiectwa oraz koczowniczego trybu życia i zapoczątkowała fazę agrarną, w której 

rozpoczął się proces stałego osadnictwa. W tej fazie większość ludzkości związana 

była z ziemią i utrzymywała się z ziemi. Kolejny zasadniczy przełom w dziejach 

był związany z wynalezieniem maszyny parowej, czółenka tkackiego i innych wy-

nalazków, jak na przykład kolej. Zapoczątkowały one rewolucję przemysłową  

i wprowadziły ludzkość w fazę industrialną. Charakterystyczne dla tej fazy są 

migracje ludności z obszarów wiejskich do miast i dynamiczny ich rozwój (na zie-

miach polskich np. Łódź) oraz to, że większość ludzi zaczyna utrzymywać się  

z pracy w przemyśle. Rozwój przemysłu był związany z postępem w metodach 

produkcji oraz, jak zwracają uwagę B. Kaczmarek i Cz. Sikorski, z pogłębiającym 

się podziałem pracy i wynikającą z niego specjalizacją oraz wzrostem produkcji  

i wymiany towarowej4. Z kolei komputeryzacja i dynamiczny wzrost zastosowań 

informatyki, najpierw w różnych dziedzinach przemysłu, a później i życia, powsta-

nie sieci internetowej pod koniec XX wieku oraz szerokie zastosowanie zaawanso-

wanej elektroniki spowodowały stopniowe, ale bardzo dynamiczne wchodzenie  

w fazę cyfrową. Zjawisko to można określić jako kolejną rewolucję w dziejach 

ludzkości – rewolucję cyfrową, będącą istotnym punktem zwrotnym w rozwoju 

cywilizacyjnym, gdzie znowu wynalazki w zasadniczy sposób zmieniają procesy 

gospodarcze i społeczne i na nowo określają sposób życia obecnych i następnych 

pokoleń. Większość ludzi w nowej epoce znajduje zatrudnienie i utrzymuje się  

z szeroko rozumianych usług, wypierając przemysł z pozycji lidera. Rozbudowane 

w fazie industrialnej miasta zmieniają swój charakter, tworząc wokół największych 

z nich aglomeracje zbudowane z mniejszych jednostek miejskich i osiedli. Część 

ludzi chcąc poprawić swój standard życia, nakreśla zupełnie odwrotny kierunek 

migracji niż w epoce industrialnej, opuszczając teraz centra miast i osiedlając się na 

ich bliższych lub nawet dalszych obrzeżach. Rozwój komunikacji elektronicznej 

pozwala bowiem na korzystanie drogą elektroniczną z coraz większej liczby usług 

(takich jak bankowość elektroniczna, e-administracja, e-edukacja, dostęp do roz-

rywki przez Internet i inne), z których można korzystać z dowolnego miejsca. 

                                                 

2  Biznes. 7 tom. Twórcy teorii ekonomicznych, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 209. 

3  L. Mrozewicz, R. Śniegocki, Historia. Dzieje starożytne, Nowa Era, Warszawa 2011,  
s. 11. 

4  B. Karczmarek, Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Ab-
solwent, Łódź 1996, s. 10. 
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Również rozwój infrastruktury fizycznej, transportu publicznego – kolei, linii lotni-

czych, metra, oraz prywatnego – dzięki większej dostępności do samochodów, 

których czasami jest już kilka w gospodarstwie domowym, skraca odległości fi-

zyczne i zapewnia szybkie i swobodne przemieszczanie się po obszarze aglomeracji 

miejskiej. 

 Jeśli na zmiany wywoływane postępem technologicznym naniesie się współ-

czesne zmiany polityczne i międzynarodowe, to będzie widoczne, że obecny świat 

na początku drugiej dekady XXI wieku zasadniczo różni się od tego sprzed zaled-

wie ćwierćwiecza. Zakończenie podziału świata na świat zachodni i blok wschodni 

oraz kraje trzeciego świata, pojawienie się na międzynarodowym rynku tak silnych 

graczy jak Chiny czy Indie, procesy takie jak globalizacja i integracja regionalna 

oraz w końcu swobodny przepływ informacji po całym globie (głównie dzięki no-

wym technologiom cyfrowym) określają w nowy sposób zarówno działania jak  

i zachowania podmiotów rynkowych (tych oferujących produkty i usługi oraz tych 

kupujących je, czyli głównie konsumentów). Wraz z tymi zmianami pojawiają się 

zatem nowe ograniczenia, ale i możliwości oddziaływania na uczestników rynku. 

 

 

1. Sport w warunkach globalizacji i rozprzestrzenienia technologii cyfrowych 

 

 Sport we współczesnym „zglobalizowanym” i „zdigitalizowanym” („scyfry-

zowanym”) świecie nabrał nowego znaczenia, zarówno w wymiarze rekreacyjnym, 

jak i profesjonalnym. 

 Ze względu na zasadniczą zmianę stylu życia, wynikającą choćby z zamiany 

pracy fizycznej na siedzącą, przy obfitości pokarmu, którego współczesne bogate 

społeczeństwa spożywają w nadmiarze, sport pozostał tą formą aktywności fizycz-

nej, która jest powszechnie akceptowana, promowana i pożądana. Uprawianie spor-

tu, także rekreacyjne, jest obecnie w modzie i ma zastępować inne formy dotych-

czasowej rozrywki czy aktywności fizycznej.  

 Z kolei sport w wymiarze profesjonalnym stał się pożądaną masową rozrywką 

milionów ludzi na całym świecie, a tym samym – istotnym elementem współcze-

snej kultury masowej, na równi z innymi formami tej kultury, dającej możliwość 

obcowania z różnorodnymi przejawami sztuki. Powszechny dostęp do tego sportu 

dzięki mediom elektronicznym, takim jak przede wszystkim telewizja, także cyfro-

wa, ale również Internet, uczynił ze sportu olbrzymią gałąź przemysłu, a najlepsi 

sportowcy stali się, obok aktorów i piosenkarzy, jednymi z najbardziej pożądanych 

twarzy dla wsparcia marek komercyjnych. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 

w ubiegłym roku przez ZenithOptimedia 83% ankietowanych utożsamia produkt  

z reklamującą go gwiazdą lub odwrotnie. Efektem tej sympatii do promowania 

marek za pośrednictwem znanych twarzy jest fakt, że w co czwartej reklamie za 
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produktem stoi popularna postać5. To także wpisuje się w nurt głównych przemian 

współczesnego świata, bo taki sport stał się wysoko cenioną na rynku międzynaro-

dowym usługą. 

 Rozwój mediów elektronicznych, które są w stanie dostarczać usługi transmisji 

sportowych odbiorcom w różnych krajach, pomaga promować określone dyscypliny 

sportowe, a jednocześnie kreuje międzynarodowy czy nawet globalny rynek odbior-

ców. Jak bowiem podaje The Economist, agencja PwC przewiduje, że (w 2011 roku – 

przyp. aut.) przychody uzyskane dzięki imprezom sportowym wzrosną o 4,1% – do 

121 mld dolarów, prawie trzykrotnie szybciej niż w 2010 roku. We wszystkich regio-

nach odnotuje się podobny wzrost. Prawa do transmisji i sponsoring przyczynią się do 

tego w największym stopniu, gdy poprawi się sytuacja zachodnich firm oferujących 

usługi finansowe, a ambitne przedsiębiorstwa z państw rynków wschodzących będą 

chciały pokazać swoje nazwy widzom z całego świata. Pomogą także nowe technolo-

gie6. Zatem połączenie globalizacji z nowymi technologiami cyfrowymi służy dyna-

micznemu rozwojowi biznesu związanego ze sportem. Do jednych z największych 

sportowych wydarzeń medialnych należy Superbowl, czyli finał rozgrywek futbolu 

amerykańskiego. W 2011 roku oglądało go ponad 111 mln widzów, a emisja 30- 

-sekundowego spotu reklamowego podczas transmisji telewizyjnej tego wydarzenia 

kosztowała reklamodawców około 3 mln dolarów. 

 Relację między współczesnym sportem wyczynowym na najwyższym pozio-

mie a mediami elektronicznymi, które dostarczają usługi transmisji sportowych do 

milionów konsumentów, można określić następująco: sport dostarcza tym mediom 

materiał, dzięki któremu mogą one wypełniać swoje programy treściami oczekiwa-

nymi i pożądanymi przez znaczącą część widowni (głównie mężczyzn), z kolei 

media elektroniczne, przekazujące zarówno obraz, jak i dźwięk, a więc oddające na 

żywo w miarę wiernie rzeczywistość wydarzeń sportowych, zapewniają promowa-

nie dyscyplin sportowych, sportowców, organizatorów oraz wielu innych podmio-

tów, które współuczestniczą w takiej imprezie. 

 Relacje z wydarzeń sportowych stanowią więc znakomite narzędzie dla dzia-

łań marketingowych, zarówno samych bezpośrednich uczestników, jak i innych 

podmiotów, które mogą dotrzeć do znacznej, w miarę dokładnie określonej grupy 

docelowej. 

 

 

2. Relacje sportowe jako nośnik treści marketingowych 

 

 Zainteresowanie wydarzeniami sportowymi i uczestnictwo w nich nie tylko  

w sposób bezpośredni, lecz także pośredni za pomocą mediów, tworzy możliwości 

                                                 

5  A. Zabiegała, Czy marka musi mieć twarz?, Marketing w praktyce, styczeń 2012, s. 42. 
6  The World in 2011 (Świat 2011), The Economist, Wprost, s. 88. 
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przekazywania pożądanych przez nadawców treści marketingowych do określonych 

grup potencjalnych nabywców bez barier geograficznych, wszędzie tam, gdzie taki 

przekaz dociera. A ponieważ w czasach dynamicznego rozwoju technologii cyfro-

wych uzupełnieniem tradycyjnych kanałów telewizyjnych (już także cyfrowych) są 

wyspecjalizowane kanały cyfrowej telewizji satelitarnej, a także przekazy przez 

Internet, w postaci telewizji internetowej lub na indywidualne zamówienie odbior-

cy, możliwości kształtowania bardziej dopasowanej do potrzeb i określonych uwa-

runkowań komunikacji z rynkiem stają się jeszcze większe.  

 Uważana za charakterystyczną dla telewizji, z racji jej multimedialnego cha-

rakteru, reklama telewizyjna od wielu lat jest obiektem krytyki za zbyt daleko po-

sunięte przekłamywanie rzeczywistości, manipulowanie emocjami konsumentów  

i obiecywanie czegoś, czego naprawdę reklamowany produkt czy usługa nie mogą 

dać. Gdy kilkanaście lat temu jeden z autorów zajmujących się reklamą pytał, czy 

może nastąpić schyłek reklamy, to od razu odpowiadał: obecnie trudno to sobie 

wyobrazić7; reklama istnieje i zdaje się, że – jak na razie – mało jest szans na jej 

zlikwidowanie czy ograniczenie; jest ona nieodłącznym aspektem współczesnej 

cywilizacji przemysłowej i może ulec zmianie tylko wówczas, gdy zmieni się ta 

cywilizacja8. Dzisiaj wiemy, że cywilizacja się zmienia, a reklama też jest już ina-

czej odbierana, bowiem rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje, że coraz 

bardziej wykształceni konsumenci nie dają się już w taki prosty sposób „nabierać” 

na tak kreowaną rzeczywistość. Spada też zaufanie do reklamy jako źródła infor-

macji o ofercie. Dlatego bardziej wysublimowane formy przekazu treści marketin-

gowych, jak lokowanie produktu/usługi w audycjach programowych czy obecność 

marek w przestrzeni wydarzenia kulturalnego czy sportowego, jako mniej nachalne 

i narzucające się, są bardziej akceptowane. Działają zresztą w sposób podświado-

my, w trakcie przebiegu audycji, i nie zaburzają odbioru. Reklamy są zaś umiesz-

czane w oddzielnych blokach reklamowych, trwających czasami kilkanaście minut, 

i często telewidzowie przełączają się na ten czas na inny kanał, co powoduje, że 

treści prezentowane w bloku reklamowym nie mają szans do nich dotrzeć. 

 Podczas relacji sportowych przekazywanych za pomocą mediów elektronicz-

nych treści marketingowe innych (poza aktorami wydarzenia sportowego, a więc 

sportowców, trenerów, asystentów, działaczy) podmiotów (sponsorzy, reklamo-

dawcy) mogą być przekazywane w różnej formie.  

 W przypadku relacji telewizyjnych będą to bloki reklamowe (przed, w prze-

rwach, w trakcie, po wydarzeniu sportowym), bloki sponsorskie (przed, po) oraz treści 

(komunikaty) marketingowe umieszczone w przestrzeni wydarzenia sportowego. 

 Nowe technologie umożliwiają specjalizację kanałów telewizyjnych. Obok kana-

łów uniwersalnych zawierających różne tematyki powstały w ostatnich latach kanały 

                                                 

7  M. Golka, Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna Artia, 1994, s. 25. 
8  Ibidem, s. 22. 
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tematyczne. Dotyczy to także telewizyjnych kanałów sportowych. W Polsce dostępne 

są między innymi takie kanały o tematyce sportowej, jak Eurosport, Eurosport 2, TVP 

Sport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Canal+ Sport, Canal + Gol, Orange Sport, Sport-

klub, Sportklub+, ESPN America, ESPN Classic, Extreme. W porównaniu do rynków 

bardziej rozwiniętych oferta nie jest jednak jeszcze w pełni wystarczająca i zaspokajają-

ca zróżnicowane potrzeby i oczekiwania widzów. 

 Najwięcej możliwości kształtowania treści marketingowych jest w przypadku 

reklamy, w której można w różny sposób przekazać informacje i odwołać się do 

emocji odbiorców. Ale reklama, jak już wcześniej zauważono, ma coraz silniejsze 

ograniczenia ze względu na spadek jej akceptowalności, brak zaufania, możliwość 

przełączania na inny program (dlatego zresztą wiele stacji telewizyjnych nadaje 

bloki reklamowe dokładnie w tym samym czasie).  

 Blok sponsorski daje w zasadzie tylko możliwość zaprezentowania marki  

i pokazania relacji między sponsorem a audycją (relacją) sportową.  

 Umieszczenie komunikatu marketingowego w przestrzeni wydarzenia sporto-

wego odbywa się głównie za pomocą marki, czasami jest to eksponowanie charak-

terystycznego produktu opatrzonego marką (napój energetyczny, samochód). Co 

warto też zauważyć, relacje z wydarzeń sportowych są jedynymi audycjami telewi-

zyjnymi, w których akceptowane są tak bezpośrednio i w takiej ilości prezentowane 

treści marketingowe. Wynika to z ugruntowanego zwyczaju umów sponsorskich 

między sportowcami a sponsorami, którzy finansują działalność sportową. W za-

mian dostają jednak czasami bardzo długą obecność marki na ekranie telewizora, za 

którą, przeliczając na czas wyświetlania reklamy, musieliby dużo więcej zapłacić. 

W przypadku audycji kulturalnych (koncert muzyczny, przedstawienie teatralne), 

które też przecież mają sponsorów, prezentacja ich treści marketingowych ma miej-

sce z reguły przez chwilę, na początku, pod koniec, czasami w trakcie przedstawie-

nia, a wykonawcy – muzycy, aktorzy – nie mają na swoich strojach marek (jednej, 

kilku czy kilkunastu) i nie prezentują ich przez cały czas trwania relacji, jak to dzie-

je się w przypadku transmisji sportowych. W sporcie zwyczajowo przyjęło się, że 

jest to akceptowane, tak jak prezentacja marek na odzieży i obuwiu sportowym 

kupowanych i noszonych przez konsumentów. W każdym innym przypadku tak 

ostentacyjna prezentacja marki odzieży byłaby zgorszeniem dla otoczenia i stano-

wiłaby powód raczej do ośmieszenia niż dumy (przecież na płaszczu, marynarce, 

sukni czy butach nie nosi się w widocznym miejscu naszytych metek od Hugo Bos-

sa, Diora czy Lagerfelda). Tylko marki sportowe lub te związane ze sportem mają 

taką możliwość, bo są tam akceptowane, a nawet, dzięki tak wykreowanej rzeczy-

wistości, pożądane. To daje biznesowi sportowemu, i temu związanemu ze sportem, 

bardzo silny oręż w działaniach marketingowych i komunikacyjnych, zwłaszcza  

w sytuacji dalszego rozwoju mediów elektronicznych i rosnącego zainteresowania  

i popytu na usługi transmisji imprez sportowych. Możliwości przekazu (komunika-

tu) marketingowego jedynie za pomocą marki mają oczywiście swoje ograniczenia 
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(szczególnie w stosunku do reklamy), ale wystarczą do skutecznego zapoznania kon-

sumentów z marką, utrwalenia jej znajomości oraz procesu kształtowania pozytyw-

nego wizerunku (poprzez związek ze sportowcem czy wydarzeniem sportowym).  

 Przykłady takich marek jak Nike, Adidas, Puma, Reebok pokazują, że współ-

czesny „zglobalizowany” i „zdigitalizowany” świat kocha sport zarówno w wyda-

niu profesjonalnym (rosnący popyt na atrakcyjne najważniejsze wydarzenia spor-

towe generowany także przez konsumentów z nowych krajów rozwijających się), 

jak i amatorskim (rosnący popyt na odzież, obuwie i sprzęt opatrzony tymi marka-

mi, pozwalający generować krociowe zyski), a sport (szczególnie ten zawodowy) 

kocha „zglobalizowany i zdigitalizowany świat” za to, że stworzył mu wspaniałe 

warunki do ekspansji na różne rynki świata oraz tworzenia rzadko spotykanej gdzie 

indziej wartości dodanej i możliwości zarobkowania (wielomilionowe umowy 

sponsorskie tych firm z najlepszymi sportowcami). 

 W przypadku relacji sportowych przekazywanych łączami elektroniczny-

mi na indywidualne zamówienie odbiorcy (przede wszystkim przez Internet, ale 

także poprzez cyfrowe platformy telewizyjne) mogą pojawić się także reklamy czy 

banery umieszczane na stronie internetowej, na której wyświetlany jest przekaz 

multimedialny. Treści umieszczone w przestrzeni widowiska sportowego są oczy-

wiście tak samo tutaj widoczne jak w transmisji telewizyjnej. 

 Przykładami transmisji przez Internet mogą być relacje z wyścigów moto-

cyklowych w ramach mistrzostw świata Moto GP. Na oficjalnej stronie organizato-

ra mistrzostw, pod auspicjami Światowej Organizacji Automobilowej FIA, mo-

togp.com można zamówić jednorazową transmisję (z jednego dnia wyścigów), lub 

wykupić abonament na cały sezon (wszystkie wyścigi w sezonie). Cena takiej usłu-

gi to 10 euro za jednorazową transmisję, 100 euro za abonament sezonowy. Innym 

przykładem transmisji sportowej przez Internet może być serwis euro-

sport.player.com, w którym można wykupić dostęp do transmisji wydarzeń sporto-

wych nie emitowanych w kanałach telewizyjnych Eurosport i Eurosport 2. W ten 

sposób transmitowane są wielkoszlemowe turnieje tenisowe: Australian Open, 

Wimbledon, Roland Garros czy US Open, w których w pierwszych rundach turnie-

ju zasadniczego rozgrywanych jest każdego dnia tak wiele meczów, że nie jest 

możliwe przedstawienie ich wszystkich w kanałach telewizyjnych. Dzięki elektro-

nicznym (internetowym) transmisjom multimedialnym konsumenci na całym świe-

cie mogą poprzez sieć wybrać interesujący ich mecz i obejrzeć go w czasie rzeczy-

wistym lub z odtworzenia. 

 Transmisja wydarzeń sportowych poprzez telewizyjną platformę cyfrową 

jest obecna na polskim rynku od stosunkowo niedawna. Na rynku amerykańskim 

jest już znana od wielu lat. Może dotyczyć różnych wydarzeń sportowych, ale naj-

bardziej znane są transmisje z gali boksu zawodowego, szczególnie te o najwyż-

szym zainteresowaniu i oglądalności. Aby obejrzeć relację z walki, abonent plat-

formy cyfrowej musi wcześniej zarezerwować usługę i uiścić dodatkową opłatę 
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poza abonamentem. Zapewniające największą oglądalność i wpływy z takich 

transmisji są walki najbardziej znanych bokserów, takich jak Manny Pacqiao czy 

Floyd Mayweather. W Polsce na większą skalę ten system transmisji zorganizował 

Cyfrowy Polsat w związku z walką Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką. Na 

oddzielnym paśmie cyfrowym można było obejrzeć transmisję telewizyjną z tej 

walki po uprzednim zarezerwowaniu i opłaceniu usługi. 

 Rozwój technologii cyfrowych przynosi więc nowe możliwości oferowania 

usług transmisji imprez sportowych, a z kolei one dają możliwość dotarcia do bar-

dziej szczegółowo określonych grup docelowych. Kształtuje to również nowe moż-

liwości komunikacji z rynkiem dla różnych zainteresowanych takim sposobem 

docierania do klientów przedsiębiorstw. 

 

 

2.  Modele marki w komunikacji marketingowej. Współwystępowanie marek 

w transmisjach z wydarzeń sportowych 

 

 Jak zwracają uwagę H. Szulce i K. Janiszewska, analiza literatury przedmiotu 

wskazuje na wielość rodzajów i typologii marek. Wymieniają takie marki jak: mar-

ki producentów, handlowe, mieszane (kryterium sponsora marki), marki indywidu-

alne, rodzinne, mieszane (kryterium nazwy), marki globalne, euromarki, narodowe, 

regionalne, lokalne (kryterium zasięgu), marki rytualne, symboliczne, będące dzie-

dzictwem pewnego osiągnięcia, snobistyczne, legendarne (kryterium wizerunku), 

marki perły, o wyróżniającej użyteczności, mówiące coś o użytkowniku, marki 

imitacje (kryterium wizerunku i funkcjonalności)9. 

 Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań komunikatów marketin-

gowych w różnych kanałach komunikacji można, według autora, wyróżnić także 

kilka typów marki według kryterium występowania marki w komunikacie marke-

tingowym. Zaliczyć do nich można:  

 model samodzielności obejmujący wariant samodzielnej marki produktu 

lub usługi lub firmy oraz wariant architektury marek, w którym występuje 

zespół marek tworzących kompozycję marki należących do tego samego 

właściciela, w tym wsparcie wewnętrzną marką korporacyjną; 

 model wsparcia, w którym występuje wsparcie marki niezależną ze-

wnętrzną marką/markami;  

 model współpracy, w którym występują co najmniej dwie marki pochodzą-

ce od różnych właścicieli, którzy widzą celowość podjęcia współpracy  

w zakresie wspólnego występowania w przekazach marketingowych; 

                                                 

9  H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 28. 
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 model współwystępowania, obejmuje marki, które mogą występować rów-

nocześnie w jednym przekazie, ale nie zachodzą między nimi żadne relacje 

zależności (np. patronat nad imprezą kulturalną czy podczas imprezy spor-

towej, gdy marki są eksponowane w przestrzeni wydarzenia sportowego).  

 W tabeli 1 zaprezentowano współwystępowanie marek w wybranych transmi-

sjach z wydarzeń sportowych. Jak wcześniej zauważono, należy tę formę uznać, 

obok tradycyjnych reklam telewizyjnych, a także bloków sponsorskich i lokowania 

produktów w audycjach programowych oraz reklam i banerów w Internecie, za 

jedną z istotnych form komunikacji marketingowej występujących w mediach elek-

tronicznych, które umożliwiają przekaz multimedialny na odległość. Wybrano wy-

darzenia sportowe, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem na polskim 

rynku. 
Tabela 1 

Badanie komunikatów marketingowych w transmisjach sportowych 
 

Wydarzenie sportowe 

Transmisja / Kanał spor-

towy 

Marki obecne  

w przestrzeni  

wydarzenia sportowego 

Marki obecne na strojach lub sprzęcie 

sportowców 

Bauhaus FIS Ski Jumping 

World Cup 

4Hills Tournament  
Garmisch-Partenkirchen 

01.01.2012/ 

Eurosport 
 

- BAUHAUS 

- VIESSMANN 
- actavis 

- Jack Wolfskin 

- VATTENFALL 
- bet-at-home.com 

- Garmisch-Partenkirchen 

 
 

- 4 F, LOTOS, CRAFT, Polbank EFG 

(K. Stoch) 
- FISCHER 

- OMV, uvex, adidas, Red Bull, 

WURTH, Audi, Alpiq, helvetia, swiss-
com, Subaru, Nikka, Mizuno, Carrera, 

VolksBank, Manner, VG, RiksTV, 

Konica Minolta, elan, gorenje, triglav, 
Cockta 

 

Viessmann FIS Cross  

Country World Cup 
Tour de Ski  

Val di Fiemme 

08.01.2012/ 
TVP 2 

- VIESSMANN 

- CRAFT 
- VATTENFALL 

- POLAR 

- helvetia 
- BMW xDrive 

- Trentino 

- FIEMME 
- Trentino 2013 Fiemme 

- Val di Fiemme 

- Polbank EFG, LOTOS, Rafako, ISC 
(J. Kowalczyk) 

- AKER, BLIZ, weber, Maxbo, Loca 

(M. Bjoergen) 
- SCANIA, BLIZ, Vattenfall, CRAFT, 

VW (Ch. Kalla) 

- FISCHER, SWIX, Lukoil, ST1, 
Fonecta, Putnam, adidas, Audi, Wurth, 

Subway, Mizuno, Subaru, Kappa  

EHF Handball  

Euro 2012 
Serbia 

(Mistrzostwa Europy w Piłce 

Ręcznej Mężczyzn) 
15.01.2012/ 

TVP 2 

- Raiffeisen Bank 
- bet-at-home.com 

- INTERSPORT 

- GUIDE. The Right Gloves 
- - UNIQA 

- - TOM TAILOR 

- - BAUHAUS 
- - Hansa Flex 

- - OJEGA 

- - Gerflor 
- - GRUNDFOS 

- - Aj 
- - adidas 

- - trivago 

 

- PGNiG, hummel, Bauhaus  
(reprezentacja Polski) 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

 

 Sport w połączeniu z procesami globalizacji i zaawansowanej digitalizacji 

stworzył globalny rynek elektronicznych transmisji wydarzeń sportowych. Stał się 

on ważnym elementem współczesnej kultury masowej. Większe możliwości tech-

niczne oraz rosnące zainteresowanie ze strony nowych rynków wschodzących po-

wodują, że jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych współczesnych rynków. Jed-

nocześnie transmisje wydarzeń sportowych stanowią doskonałą platformę do dzia-

łań promocyjnych przedsiębiorstw, szczególnie firm globalnych. Podczas relacji 

sportowych firmy mogą wykorzystywać takie klasyczne formy promocji, jak re-

klama telewizyjna czy internetowa, bloki sponsorskie, a także prezentacje swoich 

marek podczas trwania imprezy sportowej. Ta prezentacja jest ograniczona do eks-

pozycji tylko marki, ale może skutecznie realizować cele marketingowe. Marki są 

umieszczane w przestrzeni imprezy sportowej, na banerach, bandach boiska, stro-

jach zawodników, wykorzystywanym przez nich sprzęcie sportowym, strojach tre-

nerów. Wynika to z zasad sponsoringu sportowego, w którym sportowcy lub orga-

nizatorzy imprez sportowych w zamian za wsparcie finansowe udostępniają prze-

strzeń sportową dla prezentacji marek sponsorów. Odbiorcy przekazu mają możli-

wość zapoznania się z daną marką, utrwalenia jej w swojej świadomości, ukształ-

towania jej wizerunku. Prezentowana marka występuje tam w obecności innych, 

jednak konsumenci mają świadomość braku związków z innymi równocześnie 

prezentowanymi markami. Ten sposób udziału marki w przekazie (komunikacie 

marketingowym) można określić jako model współwystępowania. Dzięki elektro-

nicznym transmisjom marki te docierają do świadomości i podświadomości nie 

tylko widzów obecnych na miejscu, ale i tych na całym świecie, co powoduje, że 

ten kanał komunikacji nabiera coraz większego znaczenia w strategiach marketin-

gowych współczesnych przedsiębiorstw. 
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ELECTRONIC SPORTS TRANSMISSIONS  

AS THE PERFECT MEDIUM FOR MARKETING COMMUNICATIONS  

 

 

Summary 

 

 Sport, globalization and a development of new digital technologies has created  

a very important global market for sports events. It is a great tool for conducting promo-

tional activities for global and other firms. During a sporting event spectators watching 

the spectacle can also watch the sponsors’ brands. Brands coexist side by side. Thus 

presence of brands in marketing communication can be described as a model of coexist-

ence. This communication channel is becoming more frequent and often used by com-

panies that want to build a strong position in the minds of consumers and in the real 

marketplace.  

 

Translated by Jarosław Kowalski 
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NOWOCZESNE NARZEDZIA KOMUNIKACJI  

W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Współczesne przedsiębiorstwo chcąc utrzymać lub zdobyć wysoką pozycję na 

rynku, musi przede wszystkim dbać o komunikację wewnątrz, jak i na zewnątrz 

firmy. Gdzie ta pierwsza sprzyja budowaniu tożsamości, świadomości i zrozumie-

nia ze strony pracowników, to ta druga przyczynia się do budowania wizerunku 

firmy, a tym samym ma znaczący wpływ na wartość firmy. W obu obszarach, aby 

komunikacja była szybsza i bardziej skuteczna, wykorzystuje się nowoczesne na-

rzędzia komunikacji, które w dzisiejszym świecie stanowią główną drogę w dotar-

ciu informacji do zainteresowanych grup odbiorców. Nowoczesne rozwiązania 

technologiczne przyczyniają się do szybszego rozwoju firm, ale również powinny 

przekładać się na szybkie uczenie się firm na temat skuteczności nowych rozwiązań  

w obszarze komunikacji. Niniejszy artykuł został skoncentrowany na komunikacji  

z grupą osób stanowiących dla firmy głównie źródło pozyskania kapitału, tzw. in-

westorami oraz osobami zainteresowanymi środowiskiem inwestorskim.  

 Głównym celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę nowoczesnych 

(elektronicznych) narzędzi komunikacji w obszarze relacji inwestorskich. IR (Inve-

stor Relations) stanowią współcześnie jeden z najważniejszych generatorów warto-

ści1 firmy na rynku finansowym. Świadome kształtowanie relacji inwestorskich 

pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu, a jednocześnie pozwala 

                                                 

1  IR ewoluuje z narzędzia służącego do przekazywania informacji o wartości firmy do jed-
nego z ważnych generatorów wartości firmy.  



Nowoczesne narzędzia komunikacji w zakresie relacji inwestorskich 75 

inwestorom na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału i zarządzanie ryzy-

kiem. 

 

 

1. Przeznaczenie relacji inwestorskich 

 

 Relacje inwestorskie dotyczą podmiotów, których zamiarem jest wejście na 

parkiet giełdowy, oraz tych, które już znajdują się na rynku papierów wartościo-

wych. Podmioty te podlegają przede wszystkim obowiązkowi informacyjnemu. 

Główną grupę odbiorców przekazywanych informacji stanowią przede wszystkim 

inwestorzy (szczególnie akcjonariusze), jak i tzw. multiplikatorzy (media, dzienni-

karze, potencjalni inwestorzy, eksperci finansowi, agencje credit ratingu, doradcy 

inwestycyjni i finansowi itp.) oraz pozostali interesariusze (biznesowi i społeczni)2. 

 Celem relacji inwestorskich we współczesnej spółce giełdowej jest zatem 

skuteczna komunikacja, do której w chwili obecnej na rynku światowym i polskim 

wykorzystuje się tzw. nowoczesne narzędzia komunikacji o charakterze elektro-

nicznym. Dobór narzędzia i chociażby treść informacji jest uzależniona od odbior-

cy. To dla niego są relacje inwestorskie, a nie na odwrót. Jakość i sposób przeka-

zywanych informacji ma wpływ na budowanie wartości firmy, a tym samym prze-

kłada się na wycenę spółki w oczach zainteresowanych3. Odpowiednie wykorzysta-

nie IR powinno zapewnić firmie utrzymanie, ale i zwiększenie zainteresowania 

spółką akcyjną oraz budowanie więzi opartych na rzetelnej informacji dostosowanej 

do oczekiwań uczestników rynku kapitałowego.  

 

 

2. Nowoczesne narzędzia komunikacji w relacjach inwestorskich 

 

 Obok tradycyjnych form przekazywania informacji, jak np. raport roczny, 

kwartalny, spotkania bezpośrednie (one-to-one, roadshow) czy rozmowy telefo-

niczne, coraz częściej tradycyjną drogę dotarcia z informacją zastępują nowoczesne 

narzędzia elektroniczne.  

 Do głównych nowoczesnych narzędzi IR możemy zaliczyć m.in. serwis IR na 

stronach internetowych spółek akcyjnych, telekonferencje, wideokonferencje,  

                                                 

2  Wymienione grupy stanowią odbiorców zewnętrznych, należy jednak pamiętać o we-
wnętrznych odbiorcach, do których zaliczamy głównie radę nadzorczą, zarząd firmy, pracowni-
ków.  

3  Należy również pamiętać o podstawowych zasadach przekazywanych informacji, tzn. ja-
kości informacji (ich wiarogodność, przydatność, aktualność, porównywalność, zrozumiałość, 
przetwarzalność, wystandaryzowanie, czas przekazania i pozyskania itp.). Patrz szerzej:  
D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja – Funkcjonowanie – Wyzwania, PWN, Warszawa 
2011, s. 93. 
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e-mail, newsletter, kanał RSS oraz tzw. nowe media, tj. portale społecznościowe, 

które umożliwiają komunikację za pośrednictwem m.in. czatu giełdowego, blogu, 

forum. Jedne z nich są już prężnie rozbudowane na rynku światowym i polskim, 

natomiast drugie czekają na uznanie ze strony spółek akcyjnych.  

 

 

3. Serwis IR na stronach internetowych spółek giełdowych  

 

 Jednym z najbardziej rozwijających się mediów (kanałów) komunikacji jest 

niewątpliwie Internet. Jego siłę poznano już dawno, ale nadal stanowi główną pod-

stawę do rozwoju coraz to nowszych narzędzi wspomagających komunikację  

i szybkość obiegu informacji. Mówiąc o relacjach inwestorskich, należy podkreślić 

znaczenie serwisu IR na stronie internetowej spółki akcyjnej4. Sam fakt bycia na 

parkiecie giełdowym zmusza firmy do posiadania takiego serwisu, ale na jego ja-

kość ma wpływ dobra wola spółek akcyjnych. Na ostatnim III Kongresie IR, który 

odbył się w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, poddano szerokiej dyskusji temat kon-

struowania skutecznych serwisów internetowych IR5. Poruszono na nim m.in. kwe-

stie dotyczące najlepszych praktyk kontaktowania się z akcjonariuszami i mediami. 

Przedstawiciel firmy Massage SA wspomniał o wpływie strony internetowej spółki 

akcyjnej na budowanie wartości firmy, jak i jej znaczące miejsce w budowaniu 

komunikacji biznesowej6. Podkreślono kwestie dotyczące sekcji przeznaczonej dla 

mediów. Dziennikarze, jak i akcjonariusze oczekują od spółek przede wszystkim 

podobnego układu przekazu informacji dla każdej z zainteresowanych grup odbior-

ców (dostęp do logo firmy, przejrzystej treści informacji, dostęp do dużych forma-

tów zdjęć, możliwość wydrukowania, analizy danych itp.). Duże znaczenie mają 

również umieszczone na stronie wyszukiwarki informacji, które pomagają szybko 

dotrzeć do interesujących w danym momencie treści. Plusem każdego serwisu IR jest 

również subskrypcja użytkownika strony, która umożliwia profilowanie osób odwie-

dzających stronę. Użytkownik strony, zostawiając w systemie RSS swoje dane oso-

bowe, będzie na bieżąco informowany o nowościach umieszczanych na stronie. Inną 

kwestią poruszaną na kongresie była forma przekazywanych treści. Podkreślono, że 

treści umieszczane na stronie WWW spółki to już nie tyko zapis w pliku pdf, jpg lub 

Word, ale zapis treści stanowiący część strony (zapis HTML). Zauważono również, 

                                                 

4  Patrz szerzej: Jak budować stronę www Relacji Inwestorskich i czy w ogóle ma ona ja-
kieś znaczenie?, Miniporadnik przygotowany przez agencję interaktywną Autentika, plik pdf  
z 17.11.2011, www.autenitka.pl.  

5  III Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG: Spółki giełdowe a komuni-
kacja z mediami. Jak budować zaufanie inwestorów?, 7–8.06.2011 Ossa k. Rawy Mazowieckiej. 
Patrz szerzej: http://www.seg.org.pl/seminaria/k1,1/id,542,iii_kongres_relacji_inwestorskich_ 
spolek_gieldowych_seg_-_relacja.html. 

6  Spółka Massage – włoska firma w Mediolanie z filią w Warszawie od 2004 roku.  
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że prezentacje publikowane w plikach PDF w serwisie internetowym IR osiągają 

kilkunastokrotnie mniejszą oglądalność niż prezentacje umieszczane w serwisie Sli-

deshare (http://www.slideshare.net). Na kongresie wspomniano także o tzw. sekcji 

przekierowania na stronę spółki przez wyszukiwarkę internetową. Ponad 72% takiego 

„ruchu” przechodzi głównie przez wyszukiwarkę Google i Yahoo.  

 Podsumowując istotę serwisu internetowego IR dla rozwoju spółki akcyjnej, 

należy podkreślić, że ten obszar działania został zaakceptowany, i tak np. na rok 

2010 za najlepsze serwisy IR uznano Cyfrowy Polsat SA, LW Bogdanka SA, Lotos 

SA oraz BZ WBK SA7. Serwisy IR tych spółek odzwierciedlają nowe trendy na 

światowym poziomie.  

 

 

4. Telekonferencje, wideokonferencje (conference calls) 

 

 Coraz częściej spółki akcyjne rezygnują z dwustronnej komunikacji za po-

średnictwem telefonu czy bezpośrednich spotkań na rzecz masowych elektronicz-

nych rozmów z interesantami (telekonferencje). Te natomiast są już wypierane 

przez wideotransmisje, podczas których wykorzystuje się łącza internetowe do 

transmisji na żywo tak dźwięku, jak i obrazu (webcasting)8. Obecnie tego rodzaju 

konferencje są nagrywane i udostępniane offline na stronie spółki. Czasami są one 

transmitowane online na stronie internetowej, ale bez możliwości bezpośredniego 

zadawania pytań, na które można uzyskać odpowiedzi podczas wideokonferencji.  

 Ta forma komunikacji daje możliwość uczestniczenia w czasie rzeczywistym 

bez osobistej obecności. W szczególności chodzi tu o wirtualne Wolne Zgromadze-

nia Akcjonariuszy. Transmisja bezpośrednia w Internecie umożliwia również 

współuczestniczenie w podejmowaniu uchwał za pośrednictwem Internetu  

(e-voting). Ta forma komunikacji jest szeroko stosowana na świecie, natomiast  

w Polsce spółki są na etapie uczenia się jej (testowania). 

 

 

5. E-mail, newsletter, kanał RSS 

 

 E-mail (elektroniczna poczta) w IR jest wykorzystywana jako bezpośrednie 

narzędzie komunikacji elektronicznej, ponieważ komunikujące się osoby znają 

swoje adresy poczty elektronicznej (lista mailingowa). Niezwykle istotne jest to  

w sytuacjach kryzysowych firmy, pozwala na bieżąco informować inwestorów  

o działaniach spółki. Korzystając z tej drogi komunikacji, należy pamiętać o tym, 

                                                 

7  K. Zatoński, Oni mają najlepszy kontakt z rynkiem, Puls Biznesu, z dnia 2011-02-09, 
http://gsr.pb.pl/2367326,98174,oni-maja-najlepszy-kontakt-z-rynkiem. 

8  Transmisja może mieć charakter otwarty lub zamknięty. Gdy jest to transmisja zamknię-
ta, wymagane jest zalogowanie się na odpowiednio przygotowanej stronie internetowej.  
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aby zachować czytelność, konkretność i wiarygodność przekazywanych informacji. 

Ważne jest również zatytułowanie takiej wiadomości, ponieważ tytuł jest jednocze-

śnie tytułem e-maila, powinien on przyciągać uwagę i zawierać zasadniczą treść 

przekazywanej informacji. 

 Newsletter pierwotnie był gazetką wewnętrzną firmy, następnie zaczęto opra-

cowywać osobne gazetki dla inwestorów spółki. Obecnie newsletter przybrał formę 

wiadomości przesyłanych na skrzynkę e-mailową osoby, która zapisała się na listę 

dystrybucyjną (mailing). 

 Kanał RSS (really simple syndication) – jego znaczenie podkreślono również 

na ostatnim Kongresie Relacji Inwestorskich w Ossie. Jest to narzędzie pomagające 

informować o nowościach pojawiających się na danym portalu. Dzięki temu narzę-

dziu inwestor nie musi codziennie sprawdzać strony internetowej, bo kanał RSS 

automatycznie informuje użytkownika strony o nowościach. Istotne jest jednak, aby 

strona korporacyjna oferowała usługę RSS. Zainstalowanie tego programu (czytni-

ka kanałów) pozwala pobierać z wybranej strony WWW informacje o tytule nowe-

go artykułu wraz z jego streszczeniem, natomiast pełna treść dostępna jest po klik-

nięciu na tytuł, gdzie przenosi się odbiorcę na odpowiednią stronę internetową. 

 

 

6. Nowe media – portale społecznościowe  

 

 W Polsce spółki akcyjne są na etapie poznawania siły portali społecznościo-

wych (social media) w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim. Na świecie ta 

droga komunikacji została już doceniona. Jest to najszybciej rozwijające się narzę-

dzie społecznościowej komunikacji elektronicznej. Za pośrednictwem tego kanału 

można jednocześnie dotrzeć do milionów ludzi na całym świecie. Portale te dostar-

czają użytkownikom wielu sposobów komunikacji (np. czaty, blogi, fora). 

 Za pomocą portali społecznościowych spółki mogą skupić zainteresowanych 

użytkowników wokół marki, tworzyć minispołeczności na portalu, które otwarcie 

wymieniają się własnymi doświadczeniami i wiedzą. Dla spółek jest to ogromna 

baza informacji na temat struktury grup inwestycyjnych i ich potrzeb. 

 Najbardziej obleganym na świecie portalem społecznościowym przez środo-

wisko inwestorskie jest Twitter (65%), kolejne to Facebook (37%) i YouTube 

(29%)9. W Polsce portale społecznościowe, tj. Facebook i YouTube, dopiero za-

czynają być doceniane i np. PKO BP SA czy BZ WBK na Facebooku wysyłają 

informacje dotyczące głównych wydarzeń, a PZU SA na YouTube prezentuje swoje 

wyniki finansowe. Natomiast najbardziej rozwiniętym w Polsce elektronicznym 

kanałem komunikacji społeczności inwestorskich jest czat giełdowy, polska wersja 

                                                 

9  D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja – Funkcjonowanie – Wyzwania, PWN, 
Warszawa 2011, s. 149. 
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amerykańskiego Twittera – serwis Blip (Bardzo lubię informować przyjaciół) oraz 

Biznes.net.  

 

 

7. Czat giełdowy, Blip, portal profesjonalistów 

 

 Czat giełdowy jest organizowany przez firmę zewnętrzną w celu komunikacji 

zarządu badanej spółki z pracownikami, bądź z inwestorami, np. czat stworzony 

przez Grupę IPO.pl (http://czat.ipo.pl). Za pośrednictwem czatu spółki giełdowe 

mają okazję dotrzeć do inwestorów przed emisją, a po debiucie giełdowym komu-

nikować się z nimi, informować o planach strategicznych, wynikach finansowych  

i ważnych wydarzeniach w spółce. Czaty giełdowe umożliwiają również promocję 

spółki giełdowej wśród największych w Polsce mediów finansowych i biznesowych 

oraz wśród uczestników rynku kapitałowego. Dzięki rozmowie z uczestnikami 

czata spółka poznaje potrzeby inwestorów i obszary ich zainteresowań.  

 Blip, wzorowany na amerykańskim Twitterze, łączy prowadzenie mikrobloga 

z komunikowaniem się w kręgu znajomych. Założony został w maju 2007 roku w 

Warszawie, przez Marcina Jagodzińskiego i Zbigniewa Sobieckiego, a 11 czerwca 

2007 roku Blip został przejęty przez spółkę Gadu-Gadu SA. Biznes.net to 

portal społecznościowy, który skupia tzw. aktywnych profesjonalistów. Jest on 

rozwijany przez spółkę Web Sp. z o.o., której inwestorem jest giełdowy fundusz 

MCI Management. Spółka dostarcza rozwiązania internetowe służące do budowa-

nia społeczności profesjonalistów, zarządzania kapitałem ludzkim i komunikacją 

oraz działań wspomagających dział PR i IR w firmach. Jest nieco odmienny od 

większości portali społecznościowych i forów internetowych związanych z giełdą, 

na których publikowane wypowiedzi są często bardzo emocjonalne. Buzines.net nie 

dopuszcza anonimowości użytkowników do dyskusji. Użytkownicy występują pod 

swoim imieniem i nazwiskiem, zapraszają do portalu znajomych, a osoby promują-

ce swoje firmy i budujące wartość na rynku pracy gwarantują cywilizowany poziom 

dyskusji10.  

 

 

8. Tablety, telefony komórkowe – wyznaczniki działań w obszarze IR 

 

 Pojawienie się na rynku produktów elektronicznych (mobilnych) takich jak 

tablety (iPad), telefony komórkowe (smartfony) otwierają nowe kanały przekazu 

informacji na rynek kapitałowy. W Stanach Zjednoczonych na Wall Street tablety 

                                                 

10  M. Faber, Jak efektywnie wykorzystywać społeczności internetowe w zakresie relacji in-
westorskich?, Poradnik dla emitentów giełdowych, Biznes.Net.  
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wypierają laptopy11. Natomiast smartfony, które dają stały dostęp do sieci, również 

nie pozostają ze swoimi funkcjami na ostatnim miejscu. Obecnie urządzenia te 

łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki interne-

towej, pagera, GPS, aparatu cyfrowego czy kamery wideo. W nowszych modelach 

dostępne są też funkcje typowe dla PDA (Personal Digital Assistant), jak zarządza-

nie informacją osobistą. Za ich pośrednictwem można również odczytywać doku-

menty biurowe w formatach Microsoft Office i PDF12.
 
 

 Uświadomienie sobie przez spółki akcyjne możliwości, jakie dają nowe roz-

wiązania technologiczne, musi przełożyć się także na dopasowanie chociażby stron 

internetowych do zminiaturyzowanych czytników telefonów, tak aby treści umiesz-

czone na stronie WWW spółki były czytelne i do pobrania przez telefon. Np. Unit-

Credit upraszcza swoją stronę WWW dla potrzeb posiadaczy urządzeń z małymi 

wyświetlaczami.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że świadomość uży-

cia przez spółki akcyjne nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych daje ogromną 

szansę na sukces firmy i nie tylko w obszarze relacji inwestorskich.  

 Obecnie spółki akcyjne bardzo dobrze prowadzą działania dotyczące budowy 

użytecznych stron internetowych dla środowiska inwestycyjnego, natomiast muszą 

się jeszcze przekonać do serwisów społecznościowych. Portale społecznościowe 

umożliwiają bardzo duży zasięg przekazu i pozyskania informacji o innych spół-

kach, rynku finansowym, spostrzeżeniach inwestorów itp. W najbliższych latach 

można się spodziewać, że „motorem napędowym” rozwoju komunikacji w IR staną 

się innowacyjne produkty elektroniczne, tj. tablety i inne zminiaturyzowane urzą-

dzenia mobilne.  

 

 
  

                                                 

11  Najnowsze modele mają również wbudowane karty do bezprzewodowej łączności (Wi-
Fi, GSM, 3G, LTE). Najpopularniejszym obecnie tabletem PC jest Apple iPad oparty na systemie 
iOS, stanowi on około 90% rynku. Innymi popularnymi systemami na tablety są: Windows XP, 
Windows 7, Android.  

12  Według ostatnich badań (czerwiec 2011) już blisko 14 proc. Polaków posiada taki wła-
śnie typ telefonu komórkowego. Poza tym szacuje się, iż na koniec 2011 roku będzie w użyciu 
około 3–3,5 mln smartfonów, a ich udział w rynku telefonów komórkowych w Polsce w 2012 
roku sięgnie 41%. Patrz szerzej: Nadchodzi rewolucja w codziennych płatnościach, z dnia 2011-
08-18, http://prnews.pl/analizy/nadchodzi-rewolucja-w-codziennych-platnosciach-63777.html; 
Acxiom bada profil właścicieli smartfonów, z dnia 2011-10-24, http://prnews.pl/marketing-i-
pr/acxiom-bada-profil-wlascicieli-smartfonow-65829.html.  
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Summary 

 

 The article presents essence of the modern communication instruments in the area 

of Investor Relations. IR is a very important for public companies on the stock market. 

This provides investors with an accurate account of the company’s affairs and helps 

investors to make up buy or sell stocks. Therefore suitable choice of communication 

instruments will be a gateway to successful company. 
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WPŁYW ZMIAN POKOLENIOWYCH NA NAWYKI KOMUNIKACYJNE POLAKÓW 

W ZAKRESIE TELEFONII TRADYCYJNEJ I MOBILNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Zmiany pokoleniowe wywarły i nadal wywierają istotny wpływ na zachowa-

nia nabywcze Polaków (wszystkich nabywców na świecie). Przyzwyczajenie, za-

ufanie do sprawdzonych produktów staje się podstawą podejmowania decyzji. Każ-

de z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, charakteryzuje się 

przywiązaniem do innych usług, odpowiadających ich pokoleniu. Pojawia się rów-

nież problem edukacji w zakresie zakupu i obsługi nowych urządzeń. 

 W artykule wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie fir-

my Interactive Intelligence
1
. Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu 

oraz różnic w nawykach komunikacyjnych pomiędzy młodym pokoleniem (Y)  

a pokoleniami starszymi (X oraz baby boomers). Interaktywny Instytut Badań Ryn-

                                                 

1  Badanie zostało zrealizowane w dniach 27 lipca – 12 sierpnia 2011 r. za pomocą ankiety 
internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview) w grupie docelowej 1000 osób. Dla 
zapewnienia precyzji oszacowań zastosowano nowatorskie podejście do ważenia danych, będące 
wynikiem projektu badawczego realizowanego w 2010 r. w ramach programu Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju „Inicjatywa Technologiczna”. Zgodnie z opracowaną metodologią dane są 
ważone w odmienny sposób w wypadku zjawisk związanych z Internetem oraz niemających  
z nim bezpośredniego związku. Dla sposobów komunikacji niewymagających korzystania  
z Internetu zastosowano metodę ważenia, która pozwala na uogólnianie wyników badań na popu-
lację Polaków. Dla środków komunikacji wykorzystujących Internet wyniki zostały zważone  
i oszacowane dla populacji internautów, a następnie ekstrapolowane na populację Polaków (przy 
założeniu, że osoby niekorzystające z Internetu nie używają go do komunikacji). W wypadku 
kilku pytań nie ma możliwości uogólnienia wyników na populację Polaków – dlatego w tych 
nielicznych przypadkach prezentowane wyniki dotyczą internautów. Źródło: www.marketing-
news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011, data dostępu 28.12.2011. 
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kowych na zlecenie Interactive Intelligence przeprowadził badanie nawyków ko-

munikacyjnych Polaków z tzw. pokolenia Y (18–31 lat) w porównaniu ze starszymi 

pokoleniami – pokoleniem X (32–46 lat) i pokoleniem baby boomers (47–55 lat). 

Badania wykazały wpływ postępu technicznego na zmiany nawyków komunikacyj-

nych wszystkich badanych segmentów.  

 Celem przeprowadzonej analizy jest ocena wpływu zmian pokoleniowych na 

nawyki komunikacyjne Polaków, porównanie zachowań poszczególnych nabyw-

ców i wyłonienie kluczowych czynników kształtujących ich zachowania nabywcze. 

 

 

1. Nawyki komunikacyjne 

  

 Komunikacja jest terminem, którego łaciński pierwowzór oznacza wymianę, 

łączność. Oznacza ona wzajemne porozumiewanie się, przekazywanie informacji, 

umiejętności, pojęć, idei, uczuć. Dzieje się to za pomocą nadawania i odbioru zna-

czenia określonych zachowań, symboli tworzonych przez słowa, gesty, dźwięki, 

obrazy, dotyk.  

 Engel, Warshaw i Kinnear
2
 zdefiniowali komunikację jako „transakcję między 

dwoma lub więcej stronami, polegającą na wzajemnym przekazywaniu treści za 

pomocą świadomie wybranych symboli o określonym znaczeniu”.  

 Komunikacja odbywa się codziennie i w każdej niemalże sytuacji. Wymiana 

myśli może odbywać się poprzez słowa (mówione lub pisane), gesty oraz obrazy. 

 Dzięki komunikowaniu się zaspokajane są następujące potrzeby: 

 potrzeba przynależności, 

 potrzeba wpływu i kontroli otoczenia społecznego, 

 potrzeba otoczenia opieką innych i posiadania przeświadczenia, że inni 

odwzajemniają się opieką. 

 Niezależnie od zaplanowanych działań promocyjnych komunikację stanowią 

również zachowania pracowników firmy, wygląd firmy, jej dokumentów, środków 

transportu, wygląd i zawartość strony internetowej itp. Tradycyjnie komunikacja 

rozumiana jest jako proces polegający na przekazywaniu informacji pomiędzy 

podmiotami.  

 Nawyki natomiast powstają na skutek wielokrotnego, powtarzanego działania. 

Postępowanie nawykowe eliminuje lub zawęża proces decyzyjny, upraszcza i przy-

spiesza podejmowanie decyzji. Wraz z następującymi zmianami pokoleniowymi  

i szybkim rozwojem otoczenia techniczno-technologicznego można zaobserwować 

kształtowanie nawyków komunikacyjnych charakterystycznych dla analizowanych 

segmentów Polaków.  

                                                 

2  G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, WN US, Szczecin 2009, s. 8, cyt. za:  
J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear, Promotion Strategy, Irwin, Chicago 1998, s. 43. 
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2. Wykorzystanie telefonii tradycyjnej 

 

 Spośród wszystkich wykorzystywanych w komunikacji międzyludzkiej narzę-

dzi – zmiany pokoleniowe w największym stopniu dotyczą telefonii tradycyjnej
3
. 

Na rysunku 1 przedstawiono zróżnicowanie wykorzystania telefonii tradycyjnej. 

 

 
Rys. 1.  Pokolenie Y. Odsetek osób deklarujących wykorzystywanie danej formy komuni-

kacji 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011, data dostępu 

28.12.2011. 

 

 Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono odsetek osób deklarujących wykorzystywa-

nie telefonii tradycyjnej w pokoleniach starszych – X i baby boomers. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że telefon stacjonarny jest uważany za 

niezbędny przez ok. 70% respondentów w wieku powyżej 47 lat, ale już tylko 30% 

osób z pokolenia Y (18–31 lat) podziela tę opinię. Spada również odsetek wykorzy-

stania tego kanału komunikacji przez młodsze pokolenia w kontaktach zarówno 

prywatnych, jak i służbowych (ok. 80% w pokoleniu baby boomers, tylko 60%  

w pokoleniu Y) oraz w kontaktach typu klient – firma (ok. 80% wśród responden-

tów powyżej 47 lat, tylko 47% w najmłodszym pokoleniu). 

 

                                                 

3  Opracowano na podstawie: Maleje popularność telefonii tradycyjnej, www.marketing-
news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011, data dostępu 28.12.2011. 
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Rys. 2.  Pokolenie X. Odsetek osób deklarujących wykorzystywanie danej formy komuni-

kacji 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…. op. cit. 

 

 
Rys. 3.  Pokolenie baby boomers. Odsetek osób deklarujących wykorzystywanie danej 

formy komunikacji 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…, op. cit. 
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3. Wykorzystanie telefonii komórkowej 

 

 Od końca XX wieku można zaobserwować szybki rozwój telefonii komórko-

wej w Polsce. Na rysunku 4 przedstawiono odsetek przedstawicieli poszczególnych 

pokoleń deklarujących wykorzystywanie danych form komunikacji w kontaktach 

prywatnych. 

 

 
Rys. 4.  Wykorzystywanie danej formy komunikacji w kontaktach prywatnych 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…, op. cit. 

 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że powyżej 90% respondentów z każdego 

pokolenia deklaruje korzystanie z telefonu komórkowego w rozmowach ze znajo-

mymi oraz usługodawcami. W kontaktach prywatnych również jednym z najbar-

dziej popularnych narzędzi jest wysyłanie wiadomości SMS/MMS
4
. 

 

                                                 

4  Opracowano na podstawie: Maleje popularność telefonii tradycyjnej, www.marketing-
news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011, data dostępu 28.12.2011. 
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4. Wykorzystanie Internetu 

 

 Narzędzia komunikacyjne związane z Internetem rozwijają się bardzo szybko. 

Na rysunku 5 przedstawiono odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń de-

klarujących wykorzystywanie danej formy komunikacji w zakresie kontaktów służ-

bowych.  

 
Rys. 5.  Wykorzystywanie danej formy komunikacji w kontaktach służbowych  

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…, op. cit. 

 

 Popularność portali społecznościowych, forów internetowych i czatów wzra-

sta dynamicznie w młodych pokoleniach w wypadku kontaktów prywatnych. Nie-

mal 70% młodych deklaruje korzystanie z sieci społecznościowych – w stosunku do 

niecałych 30% z pokolenia baby boomers. Wykorzystanie czatów rośnie z 15% 

wśród osób starszych do prawie 40% w pokoleniu Y. Dotyczy to jednak wyłącznie 

kontaktów ze znajomymi.  

 Na rysunku 6 przedstawiono odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń 

deklarujących wykorzystywanie danej formy komunikacji w zakresie Internetu. 
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Rys. 6.  Wykorzystywanie danej formy komunikacji w kontaktach klient – firma 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…, op. cit. 

 

 W Polsce nie obserwuje się trendu związanego z zastosowaniem nowych ka-

nałów komunikacji do celów biznesowych, tak charakterystycznego dla USA.  

W kontaktach służbowych wykorzystanie portali społecznościowych pozostaje na 

poziomie 14–21%. 

 Rozwój nowych kanałów komunikacji nie wpływa na zanik kontaktów osobi-

stych. Wszyscy respondenci uznali spotkania osobiste za najbardziej niezbędną 

formę kontaktów z ludźmi. W kontaktach prywatnych, służbowych czy kontaktach 

z usługodawcami spotkania osobiste wciąż są najczęściej stosowaną formą komuni-

kacji, walcząc o palmę pierwszeństwa jedynie z telefonią mobilną.  

 Na rysunku 7 przedstawiono preferowane kanały komunikacji wśród respon-

dentów. Zdecydowanie dominują kanały osobowe, niezależnie od pokolenia, które 

uczestniczyło w badaniu.  
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Rys. 7.  Formy komunikacji respondentów 

Źródło:  www.marketing-news.pl, Interactive…, op. cit. 

 

 Waga spotkań osobistych wiąże się przekonaniem o sile pierwszego wrażenia, 

możliwości reagowania na zachowanie niewerbalne rozmówcy, dyskrecji prowa-

dzonej rozmowy. Biorąc pod uwagę zgodne (90–93%) preferowanie spotkań osobi-

stych przez wszystkie badane pokolenia, należy tę wiedzę wykorzystywać we 

wpływaniu na zachowania nabywcze Polaków. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany pokoleniowe wywarły i nadal 

wywierają istotny wpływ na zachowania nabywcze Polaków. Każde z analizowa-

nych pokoleń, będące segmentem nabywców, charakteryzuje się przywiązaniem do 

innych produktów i usług telekomunikacyjnych: 

1. Telefonia stacjonarna jest najbardziej preferowana przez najstarsze pokole-

nie Polaków, jednak i ono w znacznym stopniu wykorzystuje telefonię ko-

mórkową. 

2. Powyżej 90% respondentów z każdego pokolenia deklaruje korzystanie  

z „komórki” we wszelkich rozmowach. W kontaktach prywatnych również 
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jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wysyłanie wiadomości 

SMS/MMS (szczególnie młodzi). 

3. Portale społecznościowe i fora nie są w polskiej kulturze kanałami o cha-

rakterze biznesowym. Młodzi konsumenci korzystają z nich głównie dla 

rozrywki i podtrzymania kontaktów ze znajomymi. 

4. W kontaktach prywatnych, służbowych czy kontaktach z usługodawcami 

spotkania osobiste wciąż są najczęściej stosowaną formą komunikacji. 

 Należy tę wiedzę odpowiednio wykorzystywać we wpływaniu na zachowania 

nabywcze Polaków w zakresie wykorzystania środków komunikacji. 
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Summary 

 

 Generational changes have had and still have a significant impact on the purchas-

ing behaviour of Poles. Each of the analyzed generations, which is a segment of buyers, 

is characterized by attachment to other telecommunications products and services. 

 The article uses the results of a study commissioned by the company Interactive 

Intelligence. The aim of this study was to diagnose the differences in Poles’ communi-

cation habits: so-called generation Y (18–31 years) compared with older generations – 

the generation X (32–46 years) and the generation of baby boomers (47–55 years).  
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MARKETING WIRUSOWY A SPOSÓB POSTRZEGANIA MARKI  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 O możliwościach wykorzystywania marki jako skutecznego narzędzia konku-

rowania przesądza siła marki. K.L. Keller określa ją jako efekty marketingowe, 

które mogą być przypisane bezpośrednio marce – co oznacza, że nie pojawiłyby się 

one, gdyby produkt nie był nią właśnie oznaczony1. Siła marki zależna jest od siły  

i natury skojarzeń z nią związanych. Siła wpływa na świadomość marki, zaś całość 

skojarzeń związanych z marką tworzy jej wizerunek. Wpływ na ich powstawanie 

wywiera nie tylko firma, lecz również kultura, oczekiwania społeczne, działania 

konkurencji czy opinie innych osób. To właśnie na skutek oddziaływania tych 

czynników całość skojarzeń, jakie firma stara się wytworzyć lub utrzymać na temat 

swej marki (tożsamość marki)2, nie zawsze jest zgodny z całością skojarzeń zapisa-

nych w umysłach konsumentów (wizerunkiem marki)3. Na wizerunek marki wpływ 

mają także osobiste i nieosobiste doświadczenia, marketing szeptany, nieoficjalne 

informacje o marce czy uprzedzenia związane z marką, firmą, krajem pochodzenia, 

osobą, wydarzeniem lub miejscem. Właśnie na skutek oddziaływania tych elemen-

tów tak trudne staje się zapewnienie zgodności pomiędzy wizerunkiem a tożsamo-

ścią marki.  

 Problem ten staje się istotniejszy z uwagi na przemiany zachodzące w obecnej 

rzeczywistości. Postępująca globalizacja, szybki rozwój nowych technik komunika-

                                                 

1  K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, 
„Journal of Marketing” 1993, Vol. 57, No. 1, s. 1–22. 

2  D. Aaker, K. Keller, Customer Evaluation of Brand Extensions, „Journal of Marketing”, 
January 1990, s. 27–41. 

3  K.L. Keller, Strategic Brand Management, sec. edit., Prentice Hall, New Jersey 2003, s. 66. 
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cyjnych, wzrost popularności portali społecznościowych, w połączeniu z malejącą 

skutecznością tradycyjnych narzędzi promocji, jak choćby reklamy, sprawiają, że 

przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują innych, bardziej skutecznych form pro-

mocji. W ten sposób na popularności zyskują idee marketingu wirusowego. Celem 

niniejszego artykułu jest zebranie wyników badań w zakresie wzajemnego oddzia-

ływania działań marketingu wirusowego na siłę i wizerunek marki, przedstawienie 

możliwego wpływu wykorzystania narzędzi marketingu wirusowego na możliwości 

kreowania marki oraz marki jako narzędzia wpływającego na efektywność tego 

typu działań.  

 

 

1. Założenia marketingu wirusowego  

 

 Możliwościami wykorzystywania przekazywania informacji pomiędzy 

uczestnikami danej społeczności naukowcy interesowali się od lat sześćdziesiątych. 

Zauważono ich wpływ na decyzje zakupowe nabywców oraz rolę w kształtowaniu 

sposobu postrzegania marki. Tak powstała koncepcja marketingu szeptanego spro-

wadzająca się do podejmowania przez przedsiębiorstwo określonych działań w celu 

zachęcenia konsumentów do przedstawiania osobistych rekomendacji marki, pro-

duktu czy usługi. Rewolucja informacyjna, która znacząco zwiększyła możliwości  

i szybkość wymiany informacji, otworzyła także szerokie możliwości rozszerzenia 

idei marketingu szeptanego na przestań wirtualną, dając tym samym podstawy po-

wstania koncepcji marketingu wirusowego.  

 W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji marketingu wiruso-

wego, z których nie wszystkie wskazują na konieczność wykorzystania w nich In-

ternetu. Za marketing wirusowy uznaje się zbiór narzędzi marketingowych, których 

przedsiębiorstwa używają w odniesieniu do pewnych grup odbiorców, by skłonić 

ich do rozpowszechniania informacji i w ten sposób zwiększyć stopień świadomo-

ści marki oraz sprzedaż4. Inni naukowcy sugerują, że definicje te ograniczyć należy 

wyłącznie do działań prowadzonych w Internecie. W takim ujęciu marketing wiru-

sowy rozumieć należy jako rozpowszechnianie informacji za pomocą platform 

cyfrowych i „word-of-mouse5”, w taki sposób, by odbiorcy byli zainteresowani 

przekazaniem tych informacji swoim znajomym6. Inna definicja mówi zaś o zachę-

caniu jednostek, by przekazywały wiadomości otrzymane dzięki mediom takim jak 

                                                 

4  O. Touba, A. Stephen, A. Freud, Viral Marketing: A Large-Scale Field Experiment, 
„Economics, Management, and Financial Markets”, 2011, Vol. 6(3), s. 43–65. 

5  Określenie pochodzące od ang. „word-of-mouth”, oznaczające odpowiednik komunikacji 
nieformalnej prowadzone w Internecie. 

6  A. Kaikati, J. Kaikati, Stealth marketing: How To Reach Consumers Surreptitiously, 
„California Management Review”, 2004, 46(4), s. 6–22. 
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e-mail czy inne systemy komunikacji7. To właśnie ten drugi sposób definiowania, 

wiążący marketing wirusowy z wykorzystaniem Internetu, będzie omawiany  

w niniejszym opracowaniu. Jego zaletą jest wyraźne odróżnienie działań marketin-

gu szeptanego i wirusowego. O ile więc w marketingu szeptanym informacje roz-

powszechniane są w czasie realnym i określonej przestrzeni, w marketingu wiruso-

wym przekazywane są za pośrednictwem Internetu bez wyznaczania konkretnego 

miejsca i czasu8. 

 Marketing wirusowy wykorzystuje elektroniczne kontakty w społecznościach 

wirtualnych, by osiągnąć cele marketingowe9. To, co odróżnia jego działanie od tra-

dycyjnych metod promocji, to fakt, że opiera się on na dobrowolnym rozpowszech-

nianiu informacji o produkcie, odbywającym się między konsumentami w przestrzeni 

wirtualnej, podczas gdy w tradycyjnych formach promocji wiadomość kieruje się 

bezpośrednio do grupy docelowej. Działania te bazują więc na tzw. eWOM (czyli 

elektronicznej, nieformalnej wymianie informacji) definiowanej jako każde pozytyw-

ne lub negatywne stwierdzenie, prezentowane przez obecnego, przyszłego lub poten-

cjalnego konsumenta na temat produktu lub firmy, które udostępniane jest rzeszy 

osób i instytucji za pośrednictwem Internetu10. Fakt ten powodować może utratę kon-

troli nad treścią przesyłanych informacji, a co za tym idzie powodować zniekształce-

nie przekazu mającego wykreować wizerunek marki.  

 Narzędziami marketingu wirusowego są wszelkie przekazy promocyjne, któ-

rymi użytkownicy mogą się dzielić, jak e-maile, linki stron internetowych, krótkich 

filmów, blogów, portale społecznościowe czy Twitter. Z uwagi na fakt, że kluczem 

do powodzenia takich kampanii jest chęć ich rozpowszechniania przez internautów, 

często wykorzystuje się w nich elementy humoru, gier i zabaw, szokujące informa-

cje czy interesujące serwisy internetowe oferujące na przykład zindywidualizowane 

e-kartki świąteczne, kupony zniżkowe itp. Wielość narzędzi wykorzystywanych  

w ramach marketingu wirusowego jest efektem konieczności skłonienia internau-

tów do rozsyłania informacji. Wielość instrumentów wywołuje jednak także kolejne 

rozbieżności definicyjne. Marketing wirusowy jest przez niektórych autorów utoż-

samiany z reklamą wirusową11, co nie wydaje się słuszne, gdyż reklama wirusowa 

jest jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych w marketingu wirusowym. Za 

                                                 

7  A. Dobele, D. Toleman, M. Beverland, Controlled Infection: Spreading the Brand Mes-
sage through Viral Marketing, „Business Horizons”, 2005, 48(2), s. 143–149. 

8  B. Weinberg, L. Davis, Exploring the WOW in Online-Auction Feedback, „Journal of 
Business Research”, 2005, 58 (11), s. 1609–1621. 

9  J. Chevalier, D. Mayzlin, The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews, 
„Journal of Marketing Research” 2006, 43(3), s. 345–354. 

10  F. Hennig-Thurau, K. Gwinner, G. Walsh, D. Gremler, Electronic Word-of-Mouth via 
Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the Inter-
net?, „Journal of Interactive Marketing” 2004, 18(1), s. 38–52. 

11  A. Kaikati, J. Kaikati, op. cit. 
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reklamę wirusową uznaje się więc perswazyjną wiadomość, nadaną przez określo-

nego sponsora, rozpowszechnianą za pomocą darmowych narzędzi komunikacji 

pomiędzy internautami na interaktywnych platformach cyfrowych12.  

 O ile w literaturze przedmiotu zgodnie podkreśla się rosnącą rolę marketingu 

wirusowego w kreowaniu marki, o tyle brakuje jednoznacznych wyników badań pre-

zentujących przesłanki powodzenia kampanii marketingu wirusowego13. Wymienia się 

pięć elementów, które na nią wpływają: struktura kampanii, cechy produktu lub usługi, 

wiadomość, sposób rozsyłania informacji, wykorzystany kanał14, brakuje jednak jedno-

znacznych wskazówek mówiących, jak takie działania prowadzić. Najczęściej wykazu-

je się, że skutecznymi sposobami zwiększenia efektywności tych działań są: wyróżnia-

jąca forma, elementy zabawy i rozrywki, wykorzystywanie wizerunku gwiazd15, bu-

dzenie emocji, prostota, zachęty do rozpowszechniania (np. prezenty). Skuteczne kam-

panie tego typu mają poruszać wyobraźnię, bawić, intrygować, zachęcać do użycia  

i rozpowszechniania, pochodzić z wiarygodnego źródła i wykorzystywać możliwości 

techniczne16. Sugeruje się także, że przekazywane powinny być głównie informacje 

wywołujące silne emocje – jak strach, radość, inspiracje17 – i ten właśnie fakt może 

okazać się kluczowy, jeśli chodzi o wpływ na sposób postrzegania marki.  

 

 

2. Wpływ marketingu wirusowego na sposób postrzegania marki  

 

 Na bazie dotychczasowych badań wydaje się, że wyróżnić można kilka krytycz-

nych obszarów wpływu marketingu wirusowego na wizerunek marki.  

 Pierwszy problem związany będzie z gotowością kary utraty kontroli nad prze-

kazem. Kreowanie wyraźnego i unikatowego wizerunku marki wymaga starannego 

planowania wszystkich działań marketingowych, skutecznego ich realizowania  

i kontrolowania. W przypadku marketingu wirusowego trzeba liczyć się z faktem, że 

sposób rozpowszechniania informacji o marce i ich charakter leżą poza kontrolą 

przedsiębiorstwa. Oczywisty jest fakt, że w porównaniu z tradycyjnymi formami 

                                                 

12  L. Porter, G. Golan, From Subservient Chickens to Brawny Men: A Comparison of Viral 
Advertising to Television Advertising, „Journal of Interactive Advertising”, 2006, 6 (2), s. 30–38. 

13  M. Lindstrom, Essential Elements of Viral Video Success, „Advertising Age”, September 
19, 2009. 

14  M. Woerndl, Internet-induced Marketing Techniques: Critical Factors in Viral Market-
ing Campaigns, „International Journal of Business Science and Applied Management” 2008, 3(1), 
s. 33–45. 

15  D. Southgate, N. Westoby, G. Page, Creative Determinants of Viral Video Viewing, „In-
ternational Journal of Advertising”, 29(3), 2010, s. 349–368. 

16  A. Dobele, D. Toleman, M. Beverland, op. cit. 
17  J. Phelps, R. Lewis, L. Mobilio, D. Perry, N. Raman, Viral Marketing or Electronic 

Word-of-Mouth Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass Along 
Email, „Journal of Advertising Research”, 2004, December, s. 333–348. 
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promocji zakres kontroli jest nikły, jednak w przypadku marketingu wirusowego 

także istnieją możliwości obserwacji zachowania konsumentów i interwencji w pro-

ces marketingowy, jeśli zajdzie taka konieczność18.  

 Poważniejszym problemem okazać się więc może dostosowanie treści przeka-

zu do komunikacji marki. Kłopotliwe może stać się zapewnienie zgodności między 

tożsamością marki a wymaganiami marketingu wirusowego. Dotyczyć będzie to 

przede wszystkim reklamy wirusowej, którą nawet definiuje się jako bezpłatne 

komunikowanie między internautami prowokacyjnego przekazu, inicjowane przez 

określonego sponsora, by wpłynąć na odbiorcę tak, by ten przekazał te treści in-

nym19. W definicji tej wyraźnie wskazuje się na konieczność prowokacji odbiorcy, 

gdyż jak pokazują badania, pozytywne doświadczenia z marką nie wystarczają, by 

skłonić do rozpowszechniania informacji o niej20. W efekcie przekazy marketingu 

wirusowego często wywołują silne emocje u odbiorców, gdyż wykorzystuje się  

w nich np. czarny humor, nagość czy przemoc. W takiej sytuacji ryzyko pojawienia 

się sprzeczności między tym, co stanowi podstawę komunikacji, a działaniami mar-

ketingu wirusowego21 staje szczególnie wysokie, a podjęcie takich działań grozi 

zniszczeniem wizerunku marki.  

 Ostatni z rysujących się tu problemów dotyczy jakości przekazywanych in-

formacji, które z uwagi na możliwości zmiany lub komentowania pierwotnego 

przekazu mogą okazać się przychylne lub nieprzychylne wobec marki.  

 Jeśli chodzi o informacje przychylne, to pozytywnie wpływają one na sposób 

postrzegania marki. Sam fakt przesłania informacji o marce swojej społeczności 

stanowi wyraz poparcia dla marki i zwiększa jej wiarygodność w oczach odbiorcy 

przekazu22. Fakt ten ma także bardzo silny wpływ na kreowanie zaufania do niej23 

zdobywanie i utrzymywanie klientów, rozwój produktu czy gwarantowanie jako-

ści24. Co więcej, sam przekaz staje się bardziej wiarygodny, zwracający uwagę  

                                                 

18  S. Helm, Viral Marketing: Establishing Customer Relationships by ‘Word-of-Mouse’, 
„Electronic Markets”, 2000, 10(3), s. 158–161. 

19  L. Porter, G. Golan, op. cit. 
20  D. Gremler, K. Gwinner, S. Brown, Generating Positive Word-of-Mouth Communication 

through Customer-Employee Relationships, „International Journal of Service Industry Manage-
ment”, 2001, 12 (1), s. 44–59. 

21  T. Cline, J. Kellaris, The Influence of Humor Strength and Humor-Message Relatedness 
on Ad Memorability, „Journal of Advertising”, 2007, Spring, s. 55–67. 

22  Hung-Chang Chiu, Yi-Ching Hsieh, Ya-Hui Kao, Monle Lee, The Determinants of Email 
Receivers’ Disseminating Behaviors on the Internet, „Journal of Advertising Research”, 2007, 
47(4), s. 524–534. 

23  Ha H.Y., Factors Influencing Consumer Perceptions of Brand Trust On-Line, „Journal of 
Product & Brand Management”, 2004, 13/5, s. 329–342. 

24  C. Dellarocas, The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online 
Feedback Mechanisms, „Management Science”, 2003, 49(10), s. 1407–1424. 
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i wpływa na bardziej pozytywny sposób oceny prezentowanych w nim marek25. 

Wśród zalet tej formy promocji wymienić też można możliwość dotarcia do kon-

sumentów niezainteresowanych tradycyjnym przekazem promocyjnym. Marketing 

wirusowy daje ponadto możliwość osobistego zaangażowania konsumenta i poka-

zania swej osobowości w społeczności, co staje się dla innych znaczącym moty-

wem podejmowania decyzji o zakupie26 i zwiększa ocenę marki o subiektywną 

wartość wynikającą z dzielenia konsumpcji z resztą społeczności27. Badania poka-

zują nawet, że produkty wirusowe są 10 razy skuteczniejsze niż tradycyjne banery  

i dwa razy bardziej niż kampanie mailingowe28.  

 Badania pokazują, że rozpowszechnianie pozytywnych informacji zachodzi  

w Internecie cztery razy częściej niż negatywnych i ma o wiele większy, pozytywny 

wpływ na konsumentów29, co wydaje się odróżniać marketing wirusowy od szeptanego, 

gdzie niezadowoleni klienci mówią o tym fakcie większej liczbie osób niż zadowole-

ni30. Należy wziąć tu pod uwagę, że choć negatywne opinie tylko w ok. 50% przypad-

ków wyrażane są przez osoby, które używały produktu, to mają one jednak negatywny 

wpływ na markę31, spowalniają jej akceptację i niszczą reputację32. Zauważono ponad-

to, że negatywne opinie mogą zniszczyć nie tylko wizerunek jednej marki, lecz także 

konkurujących w danej kategorii33. Siła oddziaływania negatywnych opinii na temat 

marki zależna jest od natężenia i liczby opinii negatywnych w porównaniu z pozytyw-

nymi. Ogólnie negatywne oceny mają mniejszy wpływ na zachowanie nabywców niż te 

pozytywne34, jednak w sytuacji gdy konsument zna już markę, oba rodzaje opinii wy-

                                                 

25  A. Dobele, A. Lindgree, M. Beverland, J. Vanhamme, R. van Wijk, Why Pass on Viral 
Messages, „Business Horizons”, 2007, 50(4), s. 291–304. 

26  J. Fitzmaurice, C. Comegys, Materialism and Social Consumption, „Journal of Market-
ing Theory and Practice”, 2006, 14, s. 287–299. 

27  J. Friedman, I. Grilo, A Market with a Social Consumption Externality, „Japanese Eco-
nomic Review”, 2005, 56, s. 251–272. 

28  S. Aral, D. Walker, Forget the Viral Marketing, Make the Product Itself Viral, „Harvard 
Business Review”, 2001, June, s. 34–35. 

29  J. Romaniuk, Word of Mouth and the Viewing of Television Programs, „Journal of Ad-
vertising Research”, 2007, December, s. 462–471. 

30  J. Arndt, The Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product, 
„Journal of Marketing Research”, 1967, August, s. 291–295. 

31  R. East, K. Hammond, M. Wright, The Relative Incidence of Positive and Negative Word 
of Mouth, „International Journal of Research in Marketing”, 2007, 24(2), s. 175–184. 

32  J. Holmes, J. Lett Jr., Product Sampling and Word of Mouth, „Journal of Advertising Re-
search”, 1997, 17(5), s. 35–40. 

33  M. Dahlén, F. Lange, A Disaster Is Contagious: How a Brand in Crisis Affects Other 
Brands, „Journal of Advertising Research”, 2006, December, s. 388–397. 

34  R. East, K. Hammond, W. Lomax, Measuring the Impact on Brand Purchase Probability 
of Positive and Negative Word of Mouth, „International Journal of Research in Marketing”, 2008, 
25(3), s. 215–224. 
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wierają na niego podobny wpływ35. Z tego powodu marketing wirusowy ma ogromne 

znaczenie przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Wtedy negatywne infor-

macje lub ich całkowity brak mogą doprowadzić do całkowitej porażki36. W później-

szych etapach pozytywne opinie przyspieszają akceptację marki wśród nowych klien-

tów i obniżają wydatki promocyjne37.  

 

 

Podsumowanie  

 

 Jak pokazuje analiza dotychczasowych wyników badań dotyczących marke-

tingu wirusowego, działania takie, choć dostarczają ogromnych korzyści, niosą ze 

sobą także zagrożenie zniszczenia wizerunku marki. Zagrożenie to wynika z ko-

nieczności utraty kontroli nad przekazywanymi informacjami, niewystarczającego 

dostosowania treści przekazu do komunikacji przedsiębiorstwa oraz możliwości 

wystąpienia negatywnych reakcji internautów na podejmowane przez przedsiębior-

stwo działania.  

 Ponadto zauważyć należy, że dotychczasowe badania koncentrowały się ra-

czej na ocenie efektywności i przesłanek skuteczności marketingu szeptanego oraz 

motywów i sposobów przesyłania informacji w ramach sieci społecznych. Rela-

tywnie mało jest tam jednak analiz wpływu tego typu działań na wizerunek marki. 

Wielu autorów w swych analizach opiera się na wynikach badań dotyczących mar-

ketingu szeptanego, przenosząc je na płaszczyzną wirtualną. Brak więc badań, które 

mogłyby potwierdzić, że rozpowszechnianie informacji w obu tych przypadkach 

odbywa się w taki sam sposób. Ponadto w badaniach analizuje się sposób oddzia-

ływania samego przekazu reklamowego, nie wskazując, czy posługiwanie się często 

kontrowersyjnymi metodami promocji, wywołującymi silne emocje, nie wpływa 

negatywnie na możliwości zapamiętania marki.  

 Wydaje się więc, że kreowanie wizerunku marki z wykorzystaniem marketin-

gu wirusowego jest bardziej złożone niż w przypadku tradycyjnych metod promo-

cji, co skłaniać powinno do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.  
  

                                                 

35  R. Ahluwalia, How Prevalent is the Negativity Effect in Consumer Environments?, 
„Journal of Consumer Research”, 2002, 29(2), s. 270–279. 

36  T. Valente, Social Network Thresholds in the Diffusion of Innovations, „Social Net-
works”, 1996, 18(I), s. 69–89. 

37  E. Keller, Unleashing the Power of Word of Mouth: Creating Brand Advocacy to Drive 
Growth, „Journal of Advertising Research”, 2007, 47(4), s. 448–452. 
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VIRAL MARKETING AND BRAND PERCEPTION 

 

 

Summary 

 

 The article deals with the problem of influence of viral marketing activities on brand 

perception. On the basis of a literature analysis, the author tries to answer the question 

what could be a positive and the negative influence effect of viral marketing on brand 

image. The results shows, that although viral marketing actions could bring a lot of posi-

tive results to the way brand is perceived, it’s also related with some threats. Basic prob-

lems in this matter are the lack of control, finding a suitable for the brand image viral 

marketing message and reducing possible distractive impact of negative opinions.  

 

Translated by Anna Scheibe 
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EKONOMICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  

W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Celem artykułu jest wykazanie potrzeby pomiaru ważnych wskaźników eko-

nomicznych w trakcie wdrożenia oraz funkcjonowania systemów informatycznych 

w przedsiębiorstwach. Ocena związku przedsięwzięcia informatycznego z funkcją 

marketingową organizacji oraz ustalenie stopnia realizacji jego celów rynkowych 

określa wpływ tego przedsięwzięcia na tworzenie wartości organizacji w długim 

okresie. Elementem systemu oceny jest pomiar efektywności przedsięwzięcia in-

formatycznego, rozumianej jako stosunek cenności wyników użytecznych do po-

niesionych kosztów. Mając na uwadze klasyfikację korzyści i kosztów, należy 

stwierdzić, że ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego może dotyczyć 

kilku poziomów. 

 

 

1. Pomiar efektywności przedsięwzięcia informatycznego 

 

 Ze względu na kryterium związku pomiędzy przedsięwzięciem informatycz-

nym a wynikami ekonomicznymi organizacji efektywność tego przedsięwzięcia 

można mierzyć: 

1. na poziomie bezpośrednich korzyści i kosztów, 

2. na poziomie pełnych korzyści i kosztów (zarówno bezpośrednich, jak i po-

średnich). 

 Ze względu na efekty podejścia od strony finansowej efektywność można 

natomiast oceniać na poziomie: 
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1. finansowych korzyści i kosztów, 

2. pełnych korzyści i kosztów (zarówno finansowych, jak i niefinansowych). 

 Przy pomiarze efektywności na poziomie drugim zaistnieje konieczność 

sprowadzenia do wspólnego mianownika wszystkich korzyści i kosztów, finanso-

wych do niefinansowych i niefinansowych między sobą. 

 Pomiędzy elementami dwóch przedstawionych powyżej klasyfikacji zachodzą 

kombinacje, których analiza prowadzi do wniosku, że ocena efektywności może 

odbywać się na następujących poziomach: 

1. bezpośrednich, finansowych korzyści i kosztów, 

2. bezpośrednich, pełnych (finansowych i niefinansowych) korzyści i kosztów, 

3. pełnych (bezpośrednich i pośrednich), finansowych korzyści i kosztów, 

4. pełnych korzyści i kosztów. 

 Dodatkowo należy pamiętać o kolejnym kryterium podziału korzyści i kosz-

tów, jakim jest ich mierzalność. Niemierzalne korzyści i koszty mogą być jedynie 

wymienione i opisane, a w ten sposób mogą być ujęte jako dodatek do wyrażonej za 

pomocą ilorazu efektywności korzyści i kosztów mierzalnych1. Podsumowanie 

możliwych poziomów pomiaru efektywności zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Poziomy pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych 

 

Poziom pomiaru Sposób wyrażenia 

mierzalne korzyści i koszty:  

bezpośrednie, finansowe jednostki pieniężne 

bezpośrednie, pełne (finansowe i niefinansowe) 

jednostki pieniężne (koszty niefinansowe spro-

wadzone do miar wartościowych) lub rangi 

punktowe 

pełne (bezpośrednie i pośrednie), finansowe jednostki pieniężne 

pełne rangi punktowe 

niemierzalne korzyści i koszty opis słowny 

Źródło:  P. Lech, Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomaga-

jących zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2007, s. 149. 

 

 Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację, należy zwrócić uwagę na zróżnico-

wanie sposobów pomiaru w zakresie wskaźników ilościowych (pomiar obiektyw-

ny) i wskaźników jakościowych (pomiar subiektywny oparty na abstrakcyjnych 

skalach ocen). 

 

 

                                                 

1  P. Lech, Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających 
zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 148. 
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2. Metodyka ROI w ocenie przedsięwzięć informatycznych 

 

 ROI, czyli zwrot z inwestycji, można rozumieć jako kalkulację i jej wynik. To 

rozumienie umożliwia uwzględnienie ważnych dla powodzenia projektu faz, które 

można podzielić na część przygotowawczą, realizację i zamknięcie. Na rysunku 1 

zobrazowano cały proces pozwalający uchwycić wartość projektu. 
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Rys. 1.  Model ROI 

Źródło:  K. Stefaniak, Ocena wartości projektu CRM, Modern Marketing 6/2002. 

 

 Celem procesu jest wskazanie materialnych oraz niematerialnych korzyści 

projektu, zrozumienie obszarów biznesowych, w których powstawać będzie war-

tość dla firmy, oraz ustalenie podstawowych mierników, według których realizacja 

projektu będzie monitorowana. 

 W istocie najprostsza metodyka pomiaru opłacalności wdrożenia realizowana 

jest w formule: 

ROI = Zmiana przychodów + Zmiana kosztów + Zmiana wydajności + Korzyści 

niemierzalne – Koszty nabycia systemu informatycznego 

 Zmiana przychodów. Uzyskanie danych dotyczących zmiany ogółu przycho-

dów ze sprzedaży przed i po wdrożeniu systemu informatycznego jest zadaniem 

stosunkowo prostym – każde przedsiębiorstwo prowadzi bowiem rejestrację tych 

wartości. Problemem jest jednak wyodrębnienie z całości zmian, które są bezpo-

średnio związane z implementacją systemu informatycznego, a nie np. z prowadzo-
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nymi równolegle innymi projektami poprawiającymi wydajność pracy. Łatwiejsze 

może okazać się wyodrębnienie z całości przychodów tych zmian, które nie mogą 

oznaczać pozytywnych efektów wdrożenia systemu informatycznego.  

 Zmiana kosztów. Podobnie jak w przypadku zmian przychodów, należy  

z całości kosztów wyodrębnić tylko te, których powstanie związane jest z wdroże-

niem systemu informatycznego (np. klasy ERP). Niekiedy okazuje się, że koszty 

wzrastają. Nie należy jednak wnioskować co do zasadności inwestycji w systemy 

informatyczne tylko na podstawie zmian na poziomie kosztów przed i po wdrożeniu 

takiego systemu, gdyż może to prowadzić do błędnych wniosków. Koszty mogą 

wzrosnąć, jeśli jednak nastąpi równocześnie ponadproporcjonalny wzrost przycho-

dów, cały proces będzie uznany za zjawisko pozytywne. Koszt zakupu systemu 

informatycznego obejmuje: koszty sprzętu – w przypadku zakupu nowej infrastruk-

tury informatycznej, koszty oprogramowania, koszty wdrożenia, a w nich: konsul-

tacje, przystosowanie systemu do specyficznych wymagań danego przedsiębior-

stwa, koszty szkoleń użytkowników itp., roczne opłaty związane z obsługą systemu 

oraz pozostałe koszty, które wiążą się z wdrożeniem systemu informatycznego. 

Zarówno przy obliczaniu kosztów, jak i przychodów związanych z implementacją 

systemu informatycznego należy wykorzystać metodę wartości bieżącej netto (NPV 

– Net Present Value), w taki sposób, aby przychody i koszty zostały rozłożone na 

okres użytkowania systemu informatycznego, przez co można uzyskać precyzyj-

niejszy obraz rentowności inwestycji niezniekształcony kumulacją kosztów lub 

przychodów w jednym okresie. 

 Zmiana wydajności. Implementacja systemu informatycznego zakończona 

sukcesem powinna pozwolić na redukcję czasu poświęcanego na wykonywanie 

wszelkiego typu zadań administracyjnych. Oznacza to większą ilość czasu na bez-

pośrednie kontakty z klientem. Wzrost wydajności może być również osiągnięty 

dzięki zmianom organizacyjnym w firmie, które są zawsze konieczne podczas 

wdrożenia takich systemów. Dzięki aplikacji systemu informatycznego można 

ograniczyć dowolność zachowań pracowników przy realizacji ich rutynowych za-

dań, co pozwala na wypracowanie efektywnych mechanizmów wykonywania za-

dań, które od razu są wykorzystywane w całej firmie. Precyzyjna rejestracja zda-

rzeń w aplikacjach systemu klasy ERP umożliwia szybkie rozpoznanie błędów  

w zarządzaniu firmą i w konsekwencji – bardziej precyzyjne rozmieszczenie 

uprawnień decyzyjnych, lepsze dopasowanie autonomii działania pracowników do 

stawianych im wymagań itp. System informatyczny oznacza istotne rozszerzenie 

zbioru informacji wykorzystywanych przy zarządzaniu firmą. Wdrożenie systemu 

informatycznego może się wiązać z odkryciem nowych możliwości prowadzenia 

działalności biznesowej, a w konsekwencji ze zmianą przyjętych reguł działania. 

Można nawet przyjąć, że korzyści z wdrożenia będą tym większe, im więcej proce-

dur organizacyjnych w firmie trzeba będzie napisać jeszcze raz od nowa. Pomiar 

wzrostu wydajności wydaje się dość trudny, ale rozwiązaniem tego problemu jest 
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wywiad z pracownikiem przed i po wdrożeniu systemu informatycznego i określe-

nie, o ile skrócił się czas potrzebny na wykonanie zadań administracyjnych i pozy-

tywne zamknięcie procesu sprzedaży lub produkcji. 

 Korzyści niemierzalne. Grupę korzyści niemierzalnych stanowią parametry  

o charakterze jakościowym, których ocena jest zazwyczaj subiektywna. Jednak 

mimo dużej niedokładności oszacowań korzyści te powinny być uwzględniane  

w ramach analizy ROI. Przykładem mogą tu być korzyści wynikające ze zwiększo-

nego procentu klientów, którzy pozostają przy firmie i dokonują kolejnych zaku-

pów (tzw. Customer Retention). Korzyść ta może być wyrażona w wartościach 

pieniężnych poprzez wyliczenie tzw. CLV (Customer Lifetime Value). Metoda CLV 

jest koncepcją już powszechnie znaną w marketingu i branży ubezpieczeniowej. 

Pomimo swoich zalet nie jest jednak dość często wykorzystywana w branży high- 

-tech do uzasadniania opłacalności inwestycji w IT. Przykładowy arkusz stworzony 

na Harvard College, którym można się posłużyć w celu ustalenia wartości życiowej 

klienta dla firmy, może wyglądać następująco (patrz tabela 2): 

 Tabela 2 przedstawia w relatywnie prosty sposób składniki pomiaru wskaźni-

ka CLV oraz powinna znaleźć zastosowanie w przypadku zarządzania relacjami  

z klientami przedsiębiorstwa realizującymi powtarzalne zakupy (wskaźnik CLV nie 

znajduje zastosowania w odniesieniu do transakcji incydentalnych lub jednorazo-

wych). 

 W tabeli 3 zaprezentowano przykładową listę korzyści wskazanych dla celów 

modelu ROI. 

 Wskazane korzyści i dotyczące ich obliczenia muszą zostać zweryfikowane. 

Weryfikacja oznacza między innymi uwzględnienie realiów rynku (nie każdy 

wzrost uda się uzyskać w czasie słabej koniunktury czy w sytuacji, gdy nowy kon-

kurent zagrozi udziałowi w rynku) i zależności pomiędzy usprawnieniami, a także 

wyeliminowanie nakładających się korzyści, powodujących sztuczne zawyżenie 

wyników. Procedura weryfikacji umożliwia także uwzględnienie uwag innych jed-

nostek w firmie, nie tylko twórców modelu ROI. 

 Nie wszystkie korzyści można bezpośrednio przełożyć na wzrost wskaźników 

finansowych, ale i te niewyrażalne w liczbach przynoszą duży wkład w wartość 

firmy. Typowymi korzyściami tego typu są:  

 wzmocnienie skupienia na kliencie (nie tylko przez działy bezpośrednio 

obsługujące klienta), 

 zwiększenie czasu poświęcanego przez kierownictwo na wspieranie i prze-

kazywanie wiedzy pracownikom, 

 wprowadzenie lepszego obiegu informacji w firmie. 

 
  



Marcin Szplit 106 

Tabela 2 

Arkusz do obliczenia CLV 
 

Wartość życiowa klienta dla firmy 

(The Lifetime Value of a Customer) 

 

Formularz do obliczenia wartości życia jednego klienta dla firmy 

Nazwisko klienta:  

Formuła podstawowa  

Oszacuj ilość 

transakcji 

dokonywa-

nych przez 

klienta  

w czasie jego 

kontaktów  

z firmą  

  

Ilość skład-

ników zaku-

pionych 

podczas 

jednej wizyty  

 Przecięt-

na cena 

jednego 

składnika 

(zł) 

 Koszt pozy-

skania 

klienta  

(zł) 

 Wartość 

życia 

klienta 

dla firmy 

(zł) 

 X  X  –  =  

 

Formuła prognozy dla okresu 5-letniego 

 Przychód  

(Wygene-

rowany 

przychód 

brutto) 

 Koszt 

(Kalkulacja kosz-

tów obsługi tego 

klienta, obejmują-

ca marketing  

i koszty wytwo-

rzenia i dostar-

czenia produktu 

lub usługi) 

 Referencje 

(Dodatnia war-

tość netto z pole-

conych klientów)  

 Zysk 

(zł) 

Rok 

1  –  +  =  

Rok 

2  –  +  =  

Rok 

3  –  +  =  

Rok 

4  –  +  =  

Rok 

5  –  +  =  

OGÓŁEM: 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów Harvard College. 
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Tabela 3 

Lista korzyści z wdrożenia systemu informatycznego 

 

Funkcje w przedsiębiorstwie Korzyści Całkowite roczne korzyści 

Marketing 

Segmentacja, skupienie na 

klientach o wysokiej 

wartości 

$ 

Sprzedaż Zwiększenie sprzedaży $ 

Realizacja zamówień Ograniczenie zwrotów $ 

Realizacja zamówień 
Eliminacja płatności 

gotówkowych 

$ 

Realizacja zamówień 
Właściwe naliczanie 

kosztów przesyłki 

$ 

Realizacja zamówień 
Redukcja ręcznego 

wprowadzania zamówień 

$ 

Obsługa klienta 
Zmniejszenie ilości zapytań 

o stan zamówień 

$ 

Obsługa klienta 
Redukcja zapytań 

telefonicznych 

$ 

Obsługa klienta 
Redukcja czasu 

obsługiwania zamówienia 

$ 

Obsługa klienta 
Redukcja czasu obsługi – 

rozwiązywanie problemu 

$ 

IT Redukcja koszów aplikacji $ 

Razem funkcje 
Razem redukcja kosztów  

i zwiększenie przychodów 

$ 

Źródło:  K. Stefaniak, Ocena wartości projektu CRM, Modern Marketing 6/2002. 

 

Podsumowanie 

 

 Przedstawiona powyżej metodyka kalkulacji ROI jest ogólnym zarysem po-

dejścia do analizy ekonomicznych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu 

informatycznego w kontekście realizowanej funkcji marketingowej. Każde przed-

siębiorstwo wdrażające system informatyczny może charakteryzować się innym 

modelem biznesowym działalności i przez to pomiar wskaźnika ROI będzie prze-

biegać nieco odmiennie, jednak ogólne założenia pozostaną takie same2. 
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Summary 

 

 The article focuses on the need of the assessment of the economic value, which is 

often omitted during implementations of computer systems in enterprises. Such an as-

sessment is not a simple matter since the appearance of a computer system in the enter-

prise provokes a lot of changes both of direct as well as indirect character. The special 

attention in the article is put to ROI methodology in computer projects.  

 

Translated by Marcin Szplit 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  703 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  88 2012 

 

 

 

 

GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ROBERT BLAŻLAK 

Politechnika Łódzka 

 

 

 

SKUTECZNOŚĆ KREOWANIA TOŻSAMOŚCI MARKI W INTERNECIE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Podstawowy problem, przed jakim stoi każde przedsiębiorstwo, to przekona-

nie nabywców do oferowanych przez siebie produktów. Produkty takie mogą być 

oferowane pod własną marką, bądź marką przedsiębiorstwa, lub kombinacją tych 

dwóch narzędzi marketingowych. Najbardziej rozpowszechnione są marki produ-

centa. Są one łatwo identyfikowalne i chętnie nabywane przez konsumentów ze 

względu na wysoką jakość i minimalne ryzyko związane z zakupem. Marka dostar-

cza korzyści: racjonalne (ściśle powiązane z cechami produktu) oraz psychologicz-

ne (odnoszące się do odczuć, jakie towarzyszą zakupowi bądź użytkowaniu produk-

tu danej marki). Niestety nie zawsze wiadomo, czy wysiłki i nakłady, jakie ponosi 

przedsiębiorstwo w kreowania tożsamości własnej marki bądź marek, znajdą swoje 

odzwierciedlenie w ukształtowanym przez nabywców wizerunku. Metody kreowa-

nia marki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w medium Internetu wydają 

się być skuteczne, dzięki możliwości interakcji z odbiorcami przekazów promocyj-

nych. 

 Celem referatu jest weryfikacja tezy o dużej skuteczności działań marketin-

gowych w Internecie, wykorzystywanych do kreowania tożsamości marek.  
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1.  Istota wizerunku marki i technik jego kształtowania z wykorzystaniem 

Internetu 

 

 Według J. Altkorna wizerunek marki jest to „przekonanie o marce” bądź „su-

biektywna wiedza o marce” lub „wyobrażenie o marce”. Innymi słowy jest to pew-

ne mentalne odzwierciedlenie czy ogół związanych z nią skojarzeń, które pozwalają 

odróżnić ją od produktów konkurencji1.  

 Z kolei dla M. Dębskiego wizerunek marki tworzy całokształt skojarzeń, które 

jej bezpośrednio dotyczą – czyli wszystko to, co w umyśle konsumenta bezpośred-

nio lub pośrednio wiąże się z daną marką2. Skojarzenia te będą tym silniejsze, im 

dana osoba częściej doświadczy produktu przez jego użytkowanie, lub spotka się  

z jego nazwą, logo czy sloganem reklamowym. Można je podzielić na3: 

 twarde – związane z postrzeganiem materialnych i funkcjonalnych cech 

wyrobu, 

 miękkie – czyli takie, które wypływają z emocji i uczuć, jakie wywołuje 

marka lub jej użytkowanie.  

 Według P. Kotlera wizerunek marki będzie zależał od osobistych doświadczeń 

konsumenta oraz skutków selektywnej uwagi, selektywnego zniekształcenia i selek-

tywnego zapamiętywania. Albowiem konsument wypracowuje określone postawy 

wobec marek na podstawie oceny cech poszczególnych produktów4. Co więcej, 

wizerunek marki jest bezpośrednio powiązany z tym, jak postrzegają siebie nabyw-

cy produktów analizujący stan rzeczywisty, dokonujący samooceny własnej osoby, 

porównujący go ze stanem idealnym, czyli taką oceną własnej osoby, do której 

nieustannie dążą5.  

 Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na kształtowanie marketingu mix sprzeda-

wanych przez przedsiębiorstwa produktów. Niejednokrotnie determinuje ich cenę 

czy miejsce i warunki sprzedaży. Problem ten dotyczy bezpośrednio kształtowania 

się postaw zakupowych wśród konsumentów. W przypadku mylnie „odczytanego” 

przekazu informacji składającego się na tożsamość marki może wykształcić się 

wśród nabywców inny niż pożądany przez przedsiębiorstwo jej wizerunek. Można 

to ilustrować w następujący sposób (rysunek 1).  

                                                 

1  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 38. 
2  M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 38. 
3  Ibidem. 
4  P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 205. 
5  J. Altkorn, op. cit., s. 42. 



Skuteczność kreowania tożsamości marki w Internecie 111 

Emisja przekazu

Tożsamość marki

Środki oddziaływania Recepcja przekazu

Emitowane sygnały Wizerunek marki
 

Rys. 1.  Tożsamość a wizerunek marki 

Źródło:  T. Domański, w: J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001,  

s. 25.  

 

 Według J. Kalla sytuacja taka doprowadzić może do stwierdzenia przez kon-

sumenta istnienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a pożądanym i może 

przejawiać się np. poprzez6: 

 obniżenie poziomu zadowolenia konsumenta ze stanu obecnego, co prze-

jawiać się może poprzez zmianę oczekiwań odnośnie do właściwości pro-

duktu, braku produktów, niezadowolenia z posiadania produktu, zużycia 

ekonomicznego produktu bądź jego wyjścia z mody;  

 zaistnienie sytuacji, w której pożądany stan zaczyna odbiegać od stanu ak-

tualnego w stopniu przekraczającym granicę tolerancji jednostki. Może to 

nastąpić poprzez zmianę czynników wpływających na podwyższenie po-

ziomu stanu oczekiwanego, do których zaliczyć można: wpływ grup odnie-

sienia, zmianę czynników kulturowych i subkulturowych, pojawienie się 

nowych potrzeb, wcześniejsze zakupy dób komplementarnych, pojawienie 

się na rynku nowych produktów czy zmianę sytuacji finansowej konsu-

menta.  

 Dlatego każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na wykreowaniu pozytywne-

go wizerunku marki, powinno dbać o utrzymanie dobrych relacji z klientami. Rela-

cje te powinny być tworzone na każdym kroku oraz z wykorzystaniem wszystkich 

możliwych narzędzi marketingowych, oczywiście adekwatnie do potrzeb oraz moż-

liwości danego przedsiębiorstwa. Ogólnie proces tworzenia relacji marki z nabyw-

cami można podzielić na trzy etapy7:  

 etap wyboru oferty, 

 etap zakupu produktu i doświadczeń w jego użytkowaniu,  

 etap dobrych/ciągłych relacji z klientem i rekomendacji oferty przedsię-

biorstwa innym nabywcom. 

 Zdaniem autorów referatu proces ten powinien być wsparty wykorzystaniem 

narzędzi internetowych, takich jak strony WWW przedsiębiorstwa, mailing, serwisy 

społecznościowe czy fora dyskusyjne. Albowiem dają one większą elastyczność  

                                                 

6  J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 73–74. 
7  P. Kotler, W. Pfoertsch, B2B Brand Management, Springer, Berlin – Heidelberg 2006,  

s. 85. 
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i swobodę w zakresie przekazu informacji oraz skracają czas podejmowania decyzji 

w sprawach istotnych dla budowania wizerunku marki.  

 Coraz szybsza informatyzacja społeczeństw i rosnąca sprzedaż produktów  

i usług za pośrednictwem stron WWW wymusza na firmach korzystanie z technik 

marketingu internetowego do promowania swoich produktów. Firmy budujące 

markę poprzez działania marketingu internetowego dzielą się na dwie grupy8: 

 przedsiębiorstwa kreujące marki wyłącznie na stronach WWW, 

 przedsiębiorstwa wykorzystujące marketing internetowy wyłącznie jako 

działania wspomagające strategię marki (zdecydowanie liczniejsza grupa). 

 Najpopularniejszą formą reklamy internetowej jest typ Display, do którego 

zaliczają się wszelkie formy banerów. Umieszczane są w większości stron WWW, 

na forach, portalach społecznościowych, a nawet blogach i komunikatorach interne-

towych. Reklama taka, mimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik 

informatycznych (flash, Java), charakteryzuje się coraz mniejszą efektywnością 

związaną z przesyceniem stron WWW tego typu reklamami. Bardziej skuteczną 

formą reklamy są opinie internautów na forach i portalach społecznościowych lub 

w komentarzach do produktów na witrynach sklepów internetowych. Kolejna tech-

nika umacniania świadomości marki w Internecie to sponsoring, który sprowadza 

się do sponsorowania serwisów informacyjnych lub wybranych, zazwyczaj połą-

czonych tematycznie części portali.  

 Również w wyszukiwarkach internetowych istnieją duże możliwości promo-

wania marki. Zarówno SEO (Search Engine Optimization), jak i SEM (Search En-

gine Marketing) mogą być skuteczne w strategiach marki. Linki sponsorowane są 

wyświetlane obok naturalnych wyników wyszukiwania SERP (Search Engine Re-

sults Page), zazwyczaj wyróżnione innym odcieniem tła lub wyświetlone w osobnej 

kolumnie. Taki link zawiera krótką informacje tekstową wraz z odnośnikiem do 

strony reklamodawcy. Często linki sponsorowane mają wyłącznie zadanie promo-

wania marki poprzez prezentowanie nazwy w tytule linku sponsorowanego.  

 

 

2. Marka i reklama w opinii internautów 

 

 Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2011 roku na grupie 1000 polskich 

internautów, narzędziem badawczym była ankieta internetowa. Celem badania było 

uzyskanie opinii respondentów na temat odbioru reklamy w różnych mediach. Re-

klamy w medium Internetu są coraz bardziej inwazyjne, coraz większa część społe-

czeństwa informacyjnego narzeka na ich zbyt dużą liczbę. Aż 57% ankietowanych 

                                                 

8  G. Szymański, K. Owczarek, Innowacyjne strategie budowania marki w Internecie,  
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty; red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 431. 
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uważa, iż są przymuszani do oglądania reklam w medium Internetu, jedynie telewi-

zja osiągnęła wyższy wskaźnik, bo przekraczający 60%. Jednak mimo irytacji  

i utrudnień powodowanych dużą liczbą inwazyjnych form promocji w sieci co 

czwarty internauta (27%) uważa, iż zauważone reklamy dostarczają informacji  

o produktach (rysunek 2). Pod tym względem skuteczniejsza jest promocja w tele-

wizji oraz, co wydaje się zaskakujące, reklamy w prasie. Czytelnictwo w ostatnich 

latach znacząco się zmniejszyło, coraz większa część społeczeństwa porzuca prasę 

papierową na korzyść elektronicznych wersji gazet lub internetowych portali infor-

macyjnych.  

 Wyniki pokazują także, iż zdecydowanie bardziej na reklamy online narzekają 

ludzie młodzi do 25. roku życia. Ponadto można zauważyć zależność, że wraz  

z wiekiem zmniejsza się liczba osób, które irytują i przeszkadzają reklamy bez 

względu na medium. Młodzież jest znacznie bardziej negatywnie nastawiona za-

równo do promocji w prasie, telewizji, Internecie, a nawet w radiu, niż starsze po-

kolenie w wieku powyżej 35. roku życia. 

 

 
 

Rys. 2.  Wykres procentowego zestawienia odpowiedzi na pytanie: „Reklamy w tym me-

dium dostarczają informacji o produktach/usługach” 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego przez Interaktywny 

Instytut Badań Rynkowych na potrzeby raportu adStandard 2011. 

 

 Celem postawienia kolejnego pytania było badanie reakcji internautów po 

napotkaniu jednego z przekazów reklamy w Internecie. Dwie trzecie respondentów 

zaznaczyło, iż nigdy nie ogląda (nie czyta) i stara się nie zwracać na nią uwagi. Co 

poniekąd przeczy trochę wynikom opisanym w poprzednim pytaniu, gdzie co drugi 

ankietowany zaznaczył odpowiedź, iż e-reklamy przeszkadzają mu w odbiorze 

innych treści, a 57% czuje się przymuszane do ich oglądania. Ankieta pogłębiona, 

przeprowadzona na grupie 100 internautów, odnośnie do interpretacji oraz przyczyn 

powyższych wyników, uwidacznia cel zaznaczania odpowiedzi „nie czytam / nie 

oglądam / nie klikam, staram się nie zwracać na nią uwagi i zamknąć reklamę, jeśli 
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to możliwe”. Blisko 40% ankietowanych, którzy zaznaczyli tę opcję, ma nadzieję, 

iż wyniki pokazujące, że internauci nie zwracają uwagi na reklamy internetowe, 

spowodują zmniejszenie liczby prezentowanych przekazów – poprzez mniejsze 

zainteresowanie tą formą promocji. Potwierdzają to także wyniki z innych pytań, 

gdzie ponad 70% ankietowanych rezygnuje z przeglądania strony internetowej, 

ponieważ reklama nie dawała możliwości jej zamknięcia. Prawie co trzeciemu an-

kietowanemu zdarzyło się zamknąć portal ze względu na zbyt dużą liczbę przeka-

zów o charakterze reklamowym. Jeżeli otrzymane wyniki byłyby odpowiedziami 

prawdziwymi, portal Onet nie osiągałby miesięcznej liczby użytkowników na po-

ziomie 4 milionów, z ponad 75 milionami odsłon w październiku 20119. Oczywi-

ście nie zmienia to faktu, iż istniejące formy reklamy online są irytujące i przeszka-

dzają w dostępie do pozostałych treści wybranych serwisów. Jednak wykorzysty-

wanie ich jako formy kreowania tożsamości marki spełnia swoje zadanie, gdyż 

zamykając banery reklamowe, usuwając wiadomości e-mail czy oglądając filmy 

zakończone materiałem promocyjnym, odbiorca zapoznaje się z promowaną marką, 

utrwala sobie logotyp lub jej nazwę.  

 

 
 

Rys. 3.  Wykres procentowego zestawienia odpowiedzi na pytanie: „Jakość produktów 

reklamowanych w porównaniu do produktów niereklamowanych jest Twoim zda-

niem: ...” w zależności od wieku respondentów 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego przez Interaktywny 

Instytut Badań Rynkowych na potrzeby raportu adStandard 2011. 

                                                 

9  M. Rynkiewicz, Megapanel październik 2011: kategorie tematyczne, http://inter 
aktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/megapanel-pazdziernik-2011-kategorie-tematyczne 
-22383, 13.01.2012. 
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 Co trzeci respondent dowiedział się o nowej marce, produkcie z reklamy pre-

zentowanej na stronach internetowych, co świadczy o dużej skuteczności tej formy 

promocji jako sposobu kreowania marki. Niemniej jednak zdecydowana większość 

(74%) analizowanego społeczeństwa informacyjnego zdaje sobie sprawę, że rekla-

ma podnosi cenę produktu. Taką opinię wyrażają zarówno osoby młode, jak i star-

sze, nie ma także znaczenia płeć i wielkość miejsca zamieszkania. Jedyna znaczna 

różnica w stosunku do otrzymanej średniej wartości została odnotowana wśród 

osób z wykształceniem zawodowym zasadniczym, gdzie tylko 48% respondentów 

uważa, że reklamy wpływają na cenę promowanego produktu. 

 62% respondentów w wieku 35–44 lata jest zdania, że produkty reklamowane 

nie zyskują przez to na jakości (rysunek 3), niemniej jednak młodsza część odbior-

ców, mniej doświadczonych i jeszcze niewykształconych, jest nieco odmiennego 

zdania. 40% ankietowanych w wieku 15–17 lat uważa reklamowane produkty za 

lepsze jakościowo, w tym aż 11% zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie wyższa”. 

Ta grupa docelowa może być wartościowym targetem kampanii promowania ma-

rek.  

 Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie cech internetowego przekazu re-

klamowego, które powodują zwiększenie jego atrakcyjności. Co drugiemu respon-

dentowi podobają się reklamy wykorzystujące elementy humoru, przykładem może 

być seria spotów telewizyjnych produktów z popularnego dyskontu Biedronki lub 

kampania „rozum i serce” promująca usługę Neostrady w Telekomunikacji Pol-

skiej. Kluczowymi zaletami takich kreacji jest wykorzystywanie marketingu szep-

tanego lub wirusowego, informacja o „śmiesznej” reklamie jest przekazywana 

wśród znajomych i rodziny, rozprzestrzeniając zasadnicze elementy reklamy10. 43% 

respondentów docenia reklamy kreatywne, zaskakujące w swojej formie i prezenta-

cji. Innowacje marketingowe stosowane do wyróżnienia reklamy są wykorzystywa-

ne w marketingu partyzanckim (guerrilla marketing), polegającym na promowaniu 

dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik i narzędzi. Przykładem są 

filmy reklamowe prezentowane w serwisie YouTube wykorzystujące elementy 

interakcji, gdzie odbiorca przekazu ma możliwość wyboru dalszej akcji w interne-

towym filmie reklamowym. Wykorzystanie marketingu szeptanego lub partyzanc-

kiego do kreowania marki pozwala, przy odpowiednio zaprojektowanej kampanii, 

na wykorzystanie marki lub nazwy firmy jako słowa kluczowego przekazywanego 

kolejnym odbiorcom. Wiele osób, rozmawiając o reklamach, które zwróciły ich 

uwagę, wspomni nazwę promowanego dobra lub firmę.  

 Jeżeli zdecydowana większość polskiego społeczeństwa informacyjnego jest 

poirytowana inwazyjnością i dużą liczbą reklam w Internecie, postanowiliśmy spy-

tać, czy byliby skłonni zapłacić za dostęp do sieci „wolnej” od reklam. Niestety 

                                                 

10  P.R. Michalak, D. Daszkiewicz, A. Musz, Marketing wirusowy w internecie, Onepress, 
Gliwice 2009, s. 21. 
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zaledwie 13% ankietowanych uznało, że chciałoby uiszczać opłatę w zamian za 

brak wszelkich form promocyjnych. Jeżeli już musieliby płacić, to ponad 50% re-

spondentów mogłoby przeznaczyć jedynie 5 zł miesięcznie. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Podsumowując rozważania dotyczące możliwości wykorzystania Internetu  

w procesie kreowania wizerunku marki, należy stwierdzić, iż Internet stanowi bar-

dzo dobre, i doskonale uzupełniające media tradycyjne, narzędzie przekazu infor-

macji o marce. Albowiem za pomocą nowoczesnych form reklamy oraz informacji 

zamieszczanych w mediach społecznościowch przedsiębiorstwo nie tylko ma szan-

sę w lepszy, bardziej efektywny sposób dotrzeć do nabywcy, ale przede wszystkim 

ma możliwości zaangażowania go w sam proces budowania wizerunku marki. Ana-

lizując prezentowane wyniki, założona teza wydaje się być zweryfikowana pozy-

tywnie, działania marketingowe w Internecie wykorzystywane do kreowania toż-

samości marek są skuteczne.  
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CREATION EFFICIENCY OF BRAND IDENTITY IN INTERNET 

 

 

Summary 

 

 The main problem of modern companies is to persuade buyers of their products. 

Such products may be offered under its own brand, a company brand, or a combination 

of these two marketing tools. Unfortunately, it is not always clear whether the efforts 

and expenses incurred by the company in creating its own brand identity are cost effec-

tive. Methods of using branding tools on the Internet seem to be effective, with the 

ability to interact with clients of promotional messages. 

. 
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PROSUMPCJA ‒ KONSUMENCKA KREATYWNOŚĆ  

W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 W ciągu ostatnich kilku wieków w światowej gospodarce dominował kapita-

lizm. Jego wczesne lata były zdefiniowane przez produkcję, szczególnie produkcję 

przemysłową. Zupełnie niedawno przeniesiono koncentrację i uwagę skupiono na 

konsumpcji. Centra handlowe miały rywalizować, a nawet zastąpić fabryki w roli 

podstawy gospodarki. Prosumpcja, zamiast skupiać się tylko na jednym z powyż-

szych elementów, polega na jednoczesnej produkcji i konsumpcji. W dotychczaso-

wym modelu gospodarki zadanie kreatywności leżało po stronie producentów, to 

oni mieli i musieli dostarczać innowacyjne produkty, aby zaspokoić, a nawet wy-

kreować, potrzeby konsumentów. W erze prosumpcji sami konsumenci mogą za-

spokajać swoje potrzeby innowacji, kreatywnie tworząc i modyfikując produkty 

nieoferowane przez producentów.  

 

 

1. Produkcja, konsumpcja, prosumpcja 

 

 Od początku rewolucji przemysłowej aż po czasy dwieście lat późniejsze go-

spodarka, jeżeli nie całe społeczeństwo, była nacechowana przez produkcję. Mó-

wiąc o gospodarce w tym okresie, skupiano się prawie zawsze na produkcji. Pro-

dukcja stawiana była w centrum uwagi. Nawet w pełni rozumiejąc jej powiązanie  

z konsumpcją i vice versa, rola produkcji była pierwszoplanowa.  

 Począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku produkcja, szczególnie  

w Stanach Zjednoczonych, a później i w Europie Zachodniej, przenosiła się od 
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przemysłów ciężkich w kierunku wytwarzania dóbr konsumpcyjnych. W tym czasie 

produkcja nadal była uważana jako istotna, ale wahadło przechyliło się w stronę 

konsumpcji. Znacząco rozwinęły się w tym czasie centra handlowe, restauracje, 

bary szybkiej obsługi itp. Od czasów kryzysu w latach siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku po czasy obecne sytuacja się nasilała. Gospodarkę napędzała konsumpcja 

dóbr produkowanych coraz częściej poza krajem, najczęściej w Chinach. 

 Jednakże począwszy od końca 2007 roku zarówno produkcja, jak i konsump-

cja spadła w wyniku światowej recesji. Wraz z rozwojem Internetu, sieci społecz-

nościowych, Web 2.0, gospodarki elektronicznej z rosnącym zainteresowaniem 

obserwuje się coraz większy rozwój prosumpcji.  

 Terminu ‘prosumpcja’ po raz pierwszy użył w swojej książce Trzecia fala 

amerykański socjolog i futurolog A. Toffler1. Pod tym pojęciem rozumiał on prze-

suwanie procesu produkcji ze sfery gospodarki oficjalnie uznanej przez ekonomi-

stów do sfery gospodarki lekceważonej. Prosumpcję widział on zarówno  

w organizacjach, które skupiają osoby z podobnymi problemami, jak i w luźnych 

powiązaniach między ludźmi, którzy wymieniają porady, obserwacje i doświadcze-

nia. Toffler rozumiał jednak prosumpcję przede wszystkim jako przesunięcie pew-

nych zadań na konsumenta – zgodnie z koncepcją ‘zrób to sam’. Zwiększające się 

zaangażowanie konsumenta polega na wykonywaniu przez niego czynności, które 

wcześniej wykonywał dla niego ktoś inny. Wiele osób bardzo sobie ceni pracę rąk 

własnych, jest to dla nich powód do dumy. 

 Inaczej nieco prosumpcję widzi B. Quain2. Rozumie on ją jako pewnego ro-

dzaju program lojalnościowy. W ramach niezależnej partnerskiej współpracy pro-

ducent zapewnia lojalnym konsumentom atrakcyjny system rabatów, a także udział 

w zyskach z obrotu za pomoc w promowaniu jego produktów. Dzięki takiej formule 

biznesowej środki wydane przez nich na niezbędne produkty wracają do niego  

z powrotem i stają się źródłem dochodu.  

 Według D. Tapscotta prosumpcję obecnie określa się jako pragnienie (lub 

życzenie) posiadania dóbr, które są zgodne z wyobrażeniem klienta. Autor uważa, 

że poprzez swój indywidualny wybór i działanie nabywcy stają się współtwórcami 

konkretnego produktu3. 

 Czynnikami stymulującymi procesy prosumpcji są przede wszystkim: 

 wzrost czasu wolnego w wyniku automatyzacji i robotyzacji procesów wy-

twórczych i potrzeba jego atrakcyjnego zagospodarowania, 

 możliwość wykonywania pracy zawodowej w domu i przeplatania jej  

z czynnościami konsumpcyjnymi, 

                                                 

1  A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997. 
2  B. Quain, Era pro-sumenta, InterNet Services Corporation of Poland Sp. z o.o., War-

szawa 2002. 
3  D. Gach, Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, E-Mentor nr 23, Warszawa 

2008, s. 57–60. 
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 rozwój i upowszechnienie edukacji, a szczególnie tzw. edukacji ustawicz-

nej, 

 zmiany w organizacji pracy oraz przewartościowanie jej roli w życiu czło-

wieka, ewolucja pracy w kierunku twórczości. 

 Klasycznym współczesnym przykładem bardziej aktywnej postawy konsumen-

tów stają się klienci sieci IKEA. Konsument decyduje się na zakup produktu, np. 

szafy, przywozi mebel do domu, rozpoczyna samodzielny montaż mebli według in-

strukcji załączonych do opakowania. Własny wkład pracy w stworzenie mebli powo-

duje przekonanie, że zaoszczędzone zostały pieniądze, które byłyby wydane, gdyby 

ktoś inny wykonał tę pracę. Dla firmy wielką korzyścią ze sprzedaży nieposkłada-

nych mebli jest, oprócz oczywistego braku konieczności wykonywania prac monta-

żowych, ułatwienie procesów logistycznych, poprzez wykorzystanie mniejszych 

opakowań towarów. 

 Szczególną formą prosumpcji jest edukacja. Ma ona bowiem w sobie zarówno 

cechy konsumpcji (zaspokajanie potrzeb wiedzy, przeżycia intelektualnego, este-

tycznego itp.), jak i cechy produkcji, a konkretniej: produkcji takiego czynnika 

wytwórczego, jakim jest człowiek (wzrost jego kwalifikacji, umiejętności, wiedzy 

fachowej itp.). Edukacja jest więc swoistą syntezą konsumpcji i produkcji, a kon-

kretniej: konsumpcji i inwestycji. 

 

 

2. Prosumpcja w biznesie elektronicznym 

 

 Prawie dziesięć lat po publikacji Tofflera, Tapscott i Williams w swojej pracy4 

spopularyzowali prosumpcję, nadając jej status podstawowej działalności w nowej 

gospodarce, gdzie dominuje współpraca i relacje peer-to-peer pomiędzy jej uczest-

nikami. Taka forma działalności ma szanse stać się innowacyjną i kreatywną z ko-

rzyścią dla wszystkich jej uczestników. 

 Rozwój Internetu nie od razu przyczynił się do wzrostu prosumpcji. Pierwszy 

etap, zwany jako Web 1.0 (np. Yahoo, Amazon itp.), był (i nadal jest) kreowany 

przez dostawcę usług, a nie przez użytkownika. Jednak i tutaj można znaleźć pierw-

sze elementy prosumpcji. Dobrym tego przykładem jest bankowość elektroniczna, 

gdzie klient samodzielnie wypełniając i wprowadzając do systemu np. polecenia 

przelewu, czy wypłacając pieniądze w bankomacie, przejmuje rolę urzędnika ban-

kowego bądź kasjera. 

 Dopiero jednak w późniejszym etapie, nazwanym Web 2.0, zawartość jest 

tworzona wspólnie przez użytkowników. Wraz z Web 2.0 doszło do wielkiego 

wybuchu prosumpcji. Można wręcz przyjąć tezę, że przez analogię do kapitali-

                                                 

4  D. Tapscott, A. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 
WAiP, Warszawa 2008. 
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stycznych środków produkcji portale Web 2.0 stały się środkami prosumpcji nowej 

gospodarki.  

 Można wymienić następujące przykłady tej nowej kategorii: 

 Wikipedia, w której użytkownicy na bieżąco tworzą, edytują i aktualizują 

artykuły oraz prowadzą dyskusję na ich temat. 

 Facebook, MySpace, Nasza Klasa i inne serwisy społecznościowe, gdzie 

użytkownicy mogą tworzyć profile zawierające zdjęcia, filmy i komuniku-

jąc się ze sobą budują społeczności. 

 Second Life, gdzie użytkownicy mogą tworzyć postacie, społeczności i ca-

łe wirtualne środowiska. 

 Blogosfery, blogi, mikroblogi (Twitter) wraz z komentarzami odbiorców 

tych treści. 

 eBay, Allegro, gdzie konsumenci, będący często również sprzedawcami, 

tworzą nowy rynek. 

 YouTube i Flickr, gdzie w większości amatorzy wysyłają i pobierają filmy 

wideo i fotografie. 

 Linux, wolny, wspólnie wybudowany, open-source’owy system operacyj-

ny i inne aplikacje open-source, takie jak Mozilla Firefox, które są tworzo-

ne i utrzymywane przez tych, którzy z nich korzystają. 

 Amazon.com, gdzie konsumenci sami wykonują prace związane z zamó-

wieniem towarów, ale również z ich recenzjami, opisami i polecaniem in-

nym. 

 Openstreetmap.org, mapa całego świata, którą można oglądać, wykorzy-

stywać oraz przede wszystkim wspólnie tworzyć i edytować przez użyt-

kowników. 

 iTunes i Android Market, sklepy, w których zawartość tworzą wszyscy 

wytwórcy oprogramowania i mogą je sprzedawać na jednej platformie. 

 Oprócz powyższych istnieje olbrzymia grupa portali, gdzie użytkownicy do-

stają odpowiednie narzędzia i mogą tworzyć swoją zawartość. Serwisy Web 2.0 

cieszą się stale rosnącą popularnością. Na wszelkich portalach tego rodzaju inter-

nauci spędzają coraz więcej wolnego czasu, a jednocześnie coraz więcej osób ko-

rzysta z serwisów umożliwiających tworzenie nowej zawartości. 

 

 

3. Konsumencka kreatywność 

 

 Prosumpcja to nie tylko samoobsługowe wykonywanie pewnych czynności za 

producenta, sprzedawcę czy inny personel obsługi, to również tworzenie nowych 

produktów lub innowacji. Najprostszym tego przykładem są kierowane do klientów 

powszechne akcje wymyślania nowych haseł promocyjnych. Ale nie tylko.  
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 Kreatywność jedynie w ramach wewnętrznych działań badawczo-rozwojowych 

przedsiębiorstwa staje się coraz mniej efektywna. Cały proces trwa zbyt długo i bar-

dzo często jego efekty nie odpowiadają w pełni potrzebom odbiorców. Nowe podej-

ście ma na celu włączenie w ten proces otoczenia organizacji, ze szczególnym naci-

skiem na konsumentów. To właśnie oni, wiedząc, czego potrzebują, są w stanie nie 

tylko o tym powiedzieć, ale nawet sami potrafią to skonstruować. Coraz liczniejsze 

przykłady pokazują, że rola przedsiębiorstwa zaczyna być ograniczana tylko do fazy 

produkcji i dystrybucji wyrobu, ponieważ pozostałe funkcje przejmuje sam konsument. 

 Wśród wielu charakterystycznych działań mających związek z kreatywnością 

konsumentów – prosumentów D. Tapscott i A. Williams5 wymieniają m.in.: 

 dopasowanie do potrzeb użytkowników: dopasowanie produktów do spe-

cyficznych zastosowań, ale także głębsze zaangażowanie w proces projek-

towania, 

 wyzbywanie się kontroli: produkty jako platforma własnych innowacji, bez 

względu na pozwolenie lub jego brak, 

 narzędzia dla konsumentów i aranżowanie kontekstu: produkty są trakto-

wane jako podstawa do eksperymentowania, 

 dzielenie się owocami: prawa prosumentów do tego, co stworzyli i by na tym 

dodatkowo zarabiali, co zwiększa tempo konsumenckiego współtworzenia. 

 Klasycznym już przykładem kreatywności użytkowników jest rozwój wolnego 

oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego Linux. Wolne oprogra-

mowanie według manifestu GNU6 to kwestia wolności użytkowników do urucha-

miania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, zmian i ulepszania progra-

mów. Dokładniej mówiąc, oznacza to, że użytkownikom programu przysługują 

cztery podstawowe wolności: 

 Wolność do uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0). 

 Wolność do analizowania, jak działa program, i zmieniania go, aby robił 

co i jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest dostęp do 

kodu źródłowego. 

 Wolność do rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym ludziom 

(wolność 2). 

 Wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania 

własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność 

(wolność 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego. 

 Oprogramowanie jest wolnym, jeśli jego użytkownicy mogą skorzystać  

z wszystkich powyższych wolności. Zatem mają swobodę rozpowszechniania kopii, 

zmodyfikowanych bądź oryginalnych, za darmo bądź pobierając opłatę za dystry-

bucję. Dzięki zagwarantowaniu takich wolności setki, tysiące, a obecnie nawet 

                                                 

5  Ibidem. 
6  Filozofia Projektu GNU, www.gnu.org, 2012-01. 
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miliony osób pracują nad udoskonaleniem systemu oraz aplikacji wspomagających, 

tworząc ogromny potencjał intelektualny. Podobna sytuacja ma miejsce przy two-

rzeniu i rozwoju innego wolnego oprogramowania, jak np. systemów zarządzania 

treścią (Drupal, PHP-Nuke, Plone), Wikie (MediaWiki), baz danych (Firebird, My-

SQL, PostgreSQL), środowisk graficznych (GNOME, GNUstep), pakietów biuro-

wych (OpenOffice, KOffice), składu tekstu (TeX, LyX, LaTeX), wspomagania 

nauczania (Moodle), przeglądarek internetowych (Mozilla) i wielu innych. 

 Społeczna kreatywność ma miejsce nie tylko w projektach otwartego oprogra-

mowania. Wiele firm, tworząc swoje produkty, daje możliwość uczestnictwa użyt-

kowników w ich modyfikacji, doskonaleniu czy dopasowaniu do własnych potrzeb. 

Pisząc o kreatywności, nie można nie wspomnieć o firmie LEGO, która wypuściła na 

rynek serię Mindstorms7, dzięki której konsumenci mogli tworzyć prawdziwe roboty 

z programowalnych klocków. Okazało się, że zabawka, początkowo skierowana do 

dzieci, cieszyła się ogromnym uznaniem również wśród osób dorosłych. W ciągu 

kilku tygodni od daty sprzedaży użytkownicy zaczęli tworzyć grupy majsterkowi-

czów, rozpracowywali i przeprogramowywali sensory, silniki i urządzenia sterujące. 

Przedsiębiorstwo postanowiło wykorzystać ten konsumencki potencjał. Dzięki fir-

mowej witrynie internetowej domowi użytkownicy mogą bezpłatnie ściągnąć zestaw 

narzędzi dla programistów umożliwiający tworzenie aplikacji sterujących robotami. 

 Użytkownicy mogą również publikować opisy swoich projektów – tzn. kod 

programu i wykaz części potrzebnych do zbudowania urządzenia. Seria LEGO 

Mindstorms okazała się takim sukcesem, że organizacja postanowiła wykorzystać 

potencjał swoich konsumentów również do projektowania tradycyjnych klocków. 

W 2005 roku powstało LEGO Factory8, gdzie klienci otrzymują dostęp do wirtual-

nego magazynu elementów lego, z których mogą tworzyć własne zestawy klocków. 

Można pobrać z sieci bezpłatny program i zaprojektować wirtualną zabawkę. Na-

stępnie można przesłać swój projekt do LEGO i zamówić go w postaci zestawu 

prawdziwych klocków wraz z instrukcją do ich złożenia. Każdy projekt jest udo-

stępniany w Internecie jako przykładowy model. Rozwinięciem tej idei jest LEGO 

DesignByMe9, który pozwala na projektowanie własnych modeli, współdzielenie 

się nimi w sieci, a nawet stworzenie własnego zestawu, nadanie mu własnej nazwy. 

 Bywa, że modyfikacje i rozszerzenia będące dziełem klientów są sprzeczne  

z biznesowym imperatywem firmy. Prosumenci mogą wykorzystać produkty firm 

do swoich – zupełnie niespodziewanych – celów, czego przykładem może być 

słynne przerabianie przez konsumentów urządzeń iPod, iPhone, iPad firmy Apple 

czy też konsoli Playstation firmy Sony.  

                                                 

7  http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx, 2012-01. 
8  Za Ł. Gajewski, Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, E-Mentor, 

Warszawa 2009, s. 21–25. 
9  http://designbyme.lego.com/en-us/Default.aspx, 2012.01. 
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 „Klienci dostają to, czego pragną, a firmy nie muszą płacić za prace badaw-

czo-rozwojowe. Jednak nie wszystko jest takie proste”10. Użytkownicy produktów 

firmy Apple proces doskonalenia swoich produktów posunęli do tego stopnia, że 

sprawa wymknęła się spod kontroli macierzystej firmy. Użytkownicy stworzyli 

oprogramowanie umożliwiające instalowanie aplikacji bez użycia oficjalnego ser-

wisu iTunes. Szereg aplikacji niezgodnych z polityką firmy dostępnych jest na al-

ternatywnej platformie dystrybucyjnej niezależnej od firmy Apple. Podobnie kon-

sumenckie przeróbki konsoli Playstation firmy Sony pozwoliły na uzyskanie funk-

cjonalności nie zaplanowanej przez producenta. Pozwala to na instalowanie na 

urządzeniu innych systemów operacyjnych, wykorzystanie wydajnego procesora 

Cell do wykonywania dowolnych obliczeń, łączenia kilku konsoli w celu utworze-

nia maszyny wieloprocesorowej czy też kopiowania zawartości płyt SACD, które 

jest niemożliwe do wykonania w żaden inny sposób. 

 Skupianie się wyłącznie na pytaniu o to, czy omawiane zjawisko jest czymś 

pozytywnym, czy negatywnym dla korporacji obecnych na rynku, nie powinno być 

priorytetem. Ważniejsze jest włączenie prosumpcji w proces kreatywnego tworze-

nia wartości. Dla przedsiębiorstw, które na siłę próbują chronić swój kapitał intelek-

tualny i które zamierzają opierać się tylko na własnych innowacyjnych pomysłach, 

będzie to pewne zagrożenie, natomiast dla otwartych organizacji, które potraktują 

konsumentów partnersko i wyjdą im naprzeciw, będzie to szansa nie tylko na dogo-

nienie liderów rynkowych, ale również ich prześcignięcie.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Istnieje coraz więcej przykładów włączania konsumentów w procesy produk-

cyjne i innowacyjne. Wskazują one, że kreatywność konsumentów może być i jest 

wykorzystywana do tworzenia nowych bądź ulepszania istniejących produktów  

i usług. Prosumpcja to szansa na ciągłe kreowanie innowacyjnych pomysłów i osią-

ganie większych zysków dzięki redukcji kosztów na badania i rozwój, ale również 

dzięki budowaniu społeczności użytkowników. To również szansa na większe powo-

dzenie innowacji, ponieważ to bezpośrednio klienci, a nie pracownicy działów ba-

dawczo-rozwojowych definiują potrzeby. Dlatego też należy się spodziewać, że orga-

nizacje potraktują prosumpcję jako szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 

 

 

 

 

                                                 

10  K. Kniaziowska, O prosumencie – współtwórcy czy złodzieju?, http://www.ithink.pl/ 
artykuly/hyde-park/moim-zdaniem/o-prosumencie-wspoltworcy-czy-zlodzieju/, 10-01-2012. 
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PROSUMPTION – CONSUMER'S CREATIVITY IN E-BUSINESS 

 

 

Summary 

 

 Prosumption involves both production and consumption rather than focusing on 

either one or the other. Prosumption is related with series of recent social changes, es-

pecially those associated with the internet, Web 2.0 and electronic business.  

 The main focus of this paper will be on prosumption as an customers' creativity in 

e-business. Prosumption gives an opportunity to continuously creating innovative ideas 

and achieve higher profits by reducing costs for research and development and also to 

building a community of users. It's also a chance for greater success of innovation, be-

cause it directly customers, not employees of R&D departments define needs. There-

fore, it is expected that organizations treat prosumption as an opportunity to achieve 

competitive advantage. 
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E-KOMUNIKOWANIE JAKO ISTOTA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Na naszych oczach odbywa się aktualnie ogromny postęp w dziedzinie tech-

nologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communication Tech-

nology), który wraz ze spadkiem kosztów transportu i obniżeniem barier handlo-

wych doprowadził do rozwoju e-gospodarki. Nowe technologie przełamują granice 

państwowe – pół miliona Amerykanów korzysta z pomocy indyjskich doradców 

przy wypełnianiu swoich rocznych zeznań podatkowych, a telefoniczne badania 

satysfakcji amerykańskich klientów wykonywane są przez indyjskie call centers1. 

 Nowoczesne technologie niosą za sobą oszczędności czasu i środków. Można 

próbować je oszacować, tylko dla przykładu, za pomocą danych opublikowanych 

przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, według których w Dubaju (o liczbie miesz-

kańców niewiele ponad 1 mln) w ciągu miesiąca realizowanych jest 45 000 trans-

akcji online2, zaś w Singapurze badania przeprowadzone dla Trade-Net pokazują, 

że dzięki skróceniu czasu wydawania pozwoleń handlowych online do 1 minuty, 

przedstawiciele biznesu zaoszczędzili około 1 mld USD3. 

 Na tym tle atrakcyjność e-inwestycyjna Polski plasuje się na znacznie wyż-

szym poziomie niż gotowość Polski do wdrożenia rozwiązań e-gospodarki. Jako 

główne zalety kraju wyróżnia się położenie geograficzne, wolumin rynku, wysoki 

poziom wykształcenia pracowników, zwłaszcza w zestawieniu z niskimi kosztami 

                                                 

1  T.L. Friedman, The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century, Farra, 
Straus and Giroux, New York 2005. 

2  „Public Sector Technology & Management”, Vol. 2.2, marzec/kwiecień 2005, s. 14. 
3  Badania przeprowadzone przez IBM Corporation, więcej: Paperless Trading: Benefits to 

APEC, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, 2001. 
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pracy, zaś wadą jest niski poziom technologicznego zaawansowania. Czynnikiem 

wpływającym na poziom rozwoju e-gospodarki jest pozyskiwanie i wdrażanie tech-

nologii komunikacyjnych i informacyjnych, zastąpienie, jeśli to możliwe, jednokie-

runkowych kanałów komunikacyjnych ich dwukierunkowymi odpowiednikami, 

wprowadzanie komunikowania interaktywnego, pozwalającego firmom i ich klien-

tom na większą aktywność, na lepsze dopasowanie dóbr i usług do potrzeb. 

 Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i scharakteryzowanie 

interaktywnych narzędzi komunikacji z klientami, jakie są najczęściej wykorzysty-

wane przez firmy w transakcjach e-biznesowych. Przedstawione zostaną ich główne 

zalety w komunikacji z klientami. Kryterium, jakie zastosowano przy wyborze 

narzędzi w tym opracowaniu, to częstość występowania spowodowana łatwością 

korzystania z danego sposobu komunikacji. 

 

 

1. W służbie e-gospodarki 

 

 Definicje gospodarki elektronicznej występują w literaturze przedmiotu  

w znacznej obfitości. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto wersję uprosz-

czoną, według której jest ona rozumiana jako realizacja procesów gospodarczych  

z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych.  

 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, rozwijając się, umożliwiły 

wprowadzenie nowej formy kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy 

klientami oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami. Zmieniło się postrzeganie 

towarów i usług, które obecnie poszerzono o ich niematerialny wymiar. W konse-

kwencji zmieniają się też procesy zachodzące wewnątrz organizacji, które obecnie 

mogą być realizowane za pomocą obsługi elektronicznej – jak promocja, dostawa, 

obsługa zamówień i rozliczenia finansowe. 

 Dla społeczeństwa informacyjnego niezbędne jest prawne określenie aspektów 

prawnych handlu elektronicznego. W dniu 18 listopada 1998 roku Komisja Euro-

pejska przyjęła propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, w której 

sformułowano m.in. definicję e-usług w ramach społeczeństwa informacyjnego, są 

to: „(...) wszelkie usługi, zwykle świadczone za wynagrodzeniem, na odległość 

poprzez wyposażenie elektroniczne, przy pomocy wyposażenia elektronicznego dla 

przetwarzania (w tym kompresji cyfrowej) i przechowywania danych i na indywi-

dualne zamówienie otrzymującego usługę (...)”4. Definicja ta, chociaż była później 

modyfikowana, właśnie wtedy pojawiła się terminologii prawnej, tworząc bazę dla 

rozwiązań gospodarki elektronicznej. Definicja zawiera cztery warunki – wynagro-

dzenie, realizację usługi na odległość, przy pomocy wyposażenia elektronicznego 

oraz indywidualne zamówienie otrzymującego usługę. 

                                                 

4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:351:0003:0003:EN:PDF. 
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 Za zapowiedź, a w zasadzie za pierwsze rozwiązanie ustawodawcze w sprawie 

prawnego unormowania e-biznesu w Polce uznaje się ustawę Prawo bankowe  

z 1997 roku – art. 75, w której dopuszczono możliwość składania oświadczenia woli 

w związku z dokonywaniem czynności bankowych za pomocą elektronicznych 

nośników informacji. Co więcej, dokumenty związane z czynnościami bankowymi 

mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te 

będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i za-

bezpieczone. Usługi związane z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wy-

konywane przez banki, spółki tworzone przez banki z innymi podmiotami, a także 

przedsiębiorstwa pomocniczych usług bankowych. Co więcej, jeżeli ustawa za-

strzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana za 

pomocą elektronicznych nośników informacji spełnia wymagania formy pisemnej 

także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. I na koniec 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, prze-

chowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, 

tak, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz ochronę interesów banków i ich 

klientów. 

 Dnia 17 maja 1999 roku Prezes Rady Ministrów powołał (Zarządzenie 27) 

zespół do spraw gospodarki elektronicznej i handlu elektronicznego6. Wyniki prac 

przedstawiono w sprawozdaniu międzyresortowego zespołu do spraw handlu meto-

dami elektronicznymi przyjętym 11 lipca 2000 roku przez Radę Ministrów RP. 

Podjęto tam wysiłek określenia definicyjnego pojęcia ‘electronic commerce’: „Naj-

popularniejsze jest odnoszenie pojęcia electronic commerce (e-commerce) do han-

dlu elektronicznego. Jednakże ze względu na obejmowanie swoim zakresem poza 

handlem, także działalności wytwórczej i usługowej prawidłowe jest ogólniejsze 

tłumaczenie tego pojęcia, jako gospodarki elektronicznej”7. 

 Jednak wszystkie te udogodnienia i rozwiązania prawne dla e-gospodarki mają 

się nijak wobec niedostatków infrastruktury telekomunikacyjnej, od której  

e-gospodarka jest uzależniona. Firma potrzebuje więc nie tylko w miarę nowocze-

snego sprzętu – hardware’u, nowoczesnego software’u, aby obsługiwać pliki  

w rozmaitych formatach, ale także infrastruktury sieciowej i know-how, aby sku-

tecznie konkurować na globalnym e-rynku. Wkrótce może się okazać, że jeśli firma 

nie istnieje w sieci, nie istnieje wcale. Niemożność przedstawienia swojej oferty  

                                                 

5  Art. 7 Prawa bankowego (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r., DzU nr 140, poz. 939  
z późn. zm.). 

6  Zespół ten liczył ponad 20 osób – ekspertów, naukowców i praktyków, pracował pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Katnera – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
darki. 

7  J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 54. 
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w sieci i nawiązania kontaktów biznesowych lub współpracy z partnerami albo brak 

możliwości elektronicznego obiegu dokumentów spowoduje znaczne ograniczenie 

liczby klientów, a w konsekwencji spadek obrotów firmy. Dla przykładu: Standard 

Raportowania Biznesowego XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 

stworzony został, aby zintegrować formaty (PDF, MS Word, MS Excel, XML, 

HTML czy też wersję papierową) opracowań dla potrzeb zapewnienia wysokiej 

jakości danych przesyłanych do analiz. Dostarczane są kompletne i wiarygodne 

informacje, bez konieczności ich ręcznego przepisywania, a także automatycznie 

przesyłane i odczytywane informacje niezależnie od używanego systemu kompute-

rowego lub oprogramowania, zaś raporty końcowe mogą być wygenerowane  

w tradycyjnych postaciach sprawozdania, jako pliki PDF, XLS, HTML, czy też po 

prostu wydrukowanie8. 

 

 

2. Narzędzia e-komunikacji w e-gospodarce 

 

 Współudział w tworzeniu komunikatów firmy i komunikacji z firmą może 

odbywać się na wiele, poniżej przedstawionych, stosunkowo prostych w obsłudze 

sposobów. 

 Najczęstszą, bezpośrednią dwustronną formą komunikacji biznesowej firmy  

z klientem jest e-mail, za pomocą którego wysyłane są informacje o produkcie tylko 

zainteresowanym osobom – możliwe jest dołączenie do wiadomości zdjęć, filmów, 

prezentacji lub próbek itp. Jest to rodzaj elektronicznej wersji katalogu wysyłkowe-

go, zawierającego informacje o stałych propozycjach, ofertach najnowszych oraz  

o promocjach. Zaletą tej formy komunikowania jest jej aktualność, ponieważ tekst 

dociera do adresata najpóźniej w ciągu kilku minut. Ta forma komunikacji z klien-

tami zastępować może dotychczasowy sposób utrzymania więzi firmy z klientami, 

dając jednocześnie możliwość kontaktu zwrotnego. W ten sposób bezpośrednio do 

firmy trafiają zapytania ofertowe i pytania problemowe klienta. Natomiast wypo-

wiedzi klientów, analiza kierunku ich zmian (dla przykładu: tendencja do większe-

go zaciekawienia konkretną cechą usługi lub produktu – choćby energooszczędno-

ścią), szczegółowego obszaru tematycznego zainteresowań (konkretnym ofertowym 

rozwiązaniem technicznym), a także częstotliwości ich przekazu (wzrost lub spadek 

zainteresowania) i sposobu ich przekazywania (np. od łagodnych komentarzy do 

ostrych pouczeń lub od zadowolenia do zachwytu) – zarówno zapytania klientów, 

jak i ich odpowiedzi stanowią dla firmy cenne źródło wiedzy, które po analizach 

pozwoli na dostosowanie oferty do potrzeb. Aby skorzystać z tego cennego narzę-

dzia, należy stworzyć odpowiednią listę odbiorców (lub zakupić albo wynająć ją od 

                                                 

8  A. Walaszek, Standard XBRL – standard lepszej sprawozdawczości, Stowarzyszenie 
XBRL Polska, Warszawa 2010, s. 18. 



Magdalena Zalewska-Turzyńska 130 

wyspecjalizowanej firmy), taka lista adresowa e-maili powinna zawierać adresy 

osób spełniających określone, uprzednio oznaczone kryteria – wyznaczające grupę 

docelową produktów lub usług firmy. 

 Innym, równie wygodnym i niekłopotliwym narzędziem jest FAQ9. Jest on 

narzędziem promocyjnym i/lub posprzedażowym, używanym, jeśli pojawiają się 

pytania lub problemy. FAQ składa się z dwóch elementów – modyfikowanej listy 

pytań i kontaktu e-mailowego: na stronie WWW umieszczona jest lista najczęściej 

zadawanych pytań do specjalisty (FAQ), a także kontakt e-mailowy ze specjalistami 

w danej dziedzinie, którzy udzielą dokładnych, szczegółowych informacji na zada-

ne pytania. Takie rozwiązanie gwarantuje, że przy powstaniu kolejnej niejasności 

klient zwróci się bezpośrednio do firmy, zaś przekazanie wyczerpujących i pomoc-

nych informacji, jeśli nawet nie zwiąże klienta z firmą, to z pewnością poprawi 

wzajemne relacje. Jest to z pewnością wygodniejsza dla klienta forma kontaktu niż 

za pomocą ulgowych linii telefonicznych (0801 lub 0800), dostępna bez ograniczeń 

czasowych: dobowych czy strefowych. Pomoc jest dostępna przez 24 godziny na 

dobę, a odpowiedzi na pytania stanowią natychmiastową pomoc. Zaletą tego roz-

wiązania jest fakt, że kontakt jest inicjowany przez klienta. 

 Można także zaproponować chat-room10 – dyskusję moderowaną, zorganizo-

waną lub niekontrolowaną. Jest to rodzaj konferencji z wieloma użytkownikami  

w czasie rzeczywistym. Firma ogłasza, że w określonym terminie będzie prowa-

dzona dyskusja ze specjalistami na określony temat – np. księgarnie internetowe 

wykorzystują to narzędzie do przeprowadzania promocji danej książki – proponują 

klientom rozmowę z autorem. Użytkownicy, oczekując na współrozmówców, mogą 

obejrzeć ofertę firmy. Firmy mogą umieszczać znaki graficzne, loga, by w sposób 

wizualny, lecz nie nachalny, oddziaływać na użytkowników – ewentualnych klien-

tów. Zaletą tego narzędzia jest włączenie użytkowników do rozmowy. Stawiane 

przez nich pytania i poruszane problemy wskazują na obszary ich zainteresowań, 

zaś dyskusje niekontrolowane mają znaczny wpływ na budowę świadomości istnie-

nia marki produktu lub firmy, a przedsiębiorstwo czerpie informacje o ocenach  

i opiniach na temat produktów, samej firmy itp. bezpośrednio od swoich klientów. 

Jedyne ograniczenie, jakie wprowadza to narzędzie, to konieczność przebywania 

uczestników dyskusji w tym samym czasie na konkretnej stronie internetowej,  

a zatem przebywanie przed komputerem o określonej porze. 

 Listy dyskusyjne11 to sposób na zbieranie informacji bezpośrednio od klienta, 

a co za tym idzie – możliwość dostosowywania produktu do ich potrzeb. Uczestnic-

two w dyskusji pozwala klientom na swobodne wypowiadanie się na temat produk-

                                                 

9  C. Adamson, Evolving Complaint Procedures, Managing Service Quality, 3/1993. 
10  S. Malinowski, Sieciowe pogaduchy, Magazyn Chip 4/2000, s. 121–123. 
11  D. Carlton, Free Riding and Sales Strategies for the Internet, Cambridge, National Bu-

reau of Economic Research 2001.  
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tu – wskazanie jego zalet i wad. Jest to także rodzaj reklamy szeptanej wypowiada-

nej przez zadowolonych użytkowników, dlatego wydaje się ona skuteczna. Co wię-

cej, firma, znając potrzeby klientów, ma kolejny sposób na dostosowanie produk-

tów do potrzeb odbiorców, może również eliminować wady. 

 Klientów można także zaprosić do współtworzenia stron WWW, wówczas 

udostępnienia się im możliwość tworzenia części informacyjnej strony firmowej, 

klient dołącza swój komentarz dotyczący użytkowania np. sprzętu domowego, 

umieszcza na stronie swoje zdjęcie z produktem itp. Działanie takie kształtuje pozy-

tywny wizerunek firmy, a zaangażowanie klienta w dzielenie się własnymi do-

świadczeniami zwiększa jego zaufanie do firmy. Przykładem firmy, która z powo-

dzeniem wykorzystała to narzędzie komunikacji, są Winiary12, które zachęcają 

klientów do umieszczania na swoich stronach przepisów kulinarnych oraz opowie-

ści związanych z produktami firmowymi. Możliwe jest także wysyłanie kartek  

z życzeniami życzeń z firmowej strony WWW. Opcję taką udostępniają serwisy 

Coca-Coli i Hallmarku, Onet, Wirtualna Polska, Interia. To oddziaływanie wizualne 

na klienta (logo), wzmacnianie wizerunku firmy i generowanie powtórnej wizyty na 

stronie. 

 Kolejnym sposobem na utrzymanie kontaktu firmy z klientem za pomocą 

narzędzi elektronicznych są gry i gadżety elektroniczne. Gadżety elektroniczne 

spełniają taką samą rolę jak tradycyjne – umacniają więź z klientem, poprawiają 

wizerunek firmy i plasują w umyśle klienta wizerunek danej marki. Są to np. tapety 

komputerowe, zegarki komputerowe, ozdobniki programów itp. Dodatki, które 

można ściągnąć ze strony firmy po podaniu własnych danych adresowych albo bez 

jakichkolwiek warunków i ograniczeń. W ten sposób firma zdobywa bazę adresową 

osób zainteresowanych w jakiś sposób firmą, do których może przesyłać materiały 

reklamowe pocztą e-mail oraz wprowadzać elementy reklamy w trakcie gry. Gra  

z kolei powoduje, że użytkownik musi zaangażować się w sytuację, odpowiadać na 

zadane mu pytania, generować nowe wejścia na stronę WWW. Przykładem wyko-

rzystania tego narzędzia są działania stosowane przez firmę Heineken13, firma wy-

maga zaangażowania – określonej, wymaganej liczby wejść na stronę WWW  

i podanie własnego hasła użytkownika. 

 „Pogawędki” w sieci w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów IRC  

i ICQ14 – oba programy umożliwiają kontakt z klientem i wymianę informacji. IRC 

jest formą kontaktu niekomercyjnego, ICQ zaczął powoli przekształcać się w pro-

gram komercyjny do użytku firmowego. Często firmy oprócz adresów e-mail swo-

ich pracowników podają adresy UIN (identyfikacja użytkowników ICQ). Za pomo-

                                                 

12  http://www.winiary.pl/produkty.aspx/26/pomysl-na.  
13  http://www.heineken.com/pl/AgeGateway.aspx. 
14  M. Young-Lewine, J.R. Lewine, Internet FAQ – często zadawane pytania, Oficyna Wy-

dawnicza Read Me, Warszawa 1996. 
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cą tego narzędzia klient ma możliwość wyboru formy kontaktu, natomiast firma 

sposobu promocji własnej i oferty. 

 NetMeeting to połączenie możliwości rozmowy w czasie rzeczywistym  

z tablicą, na której można umieszczać informacje graficzne (diagramy, rysunki itp.) 

oraz podpiąć dźwięk i obraz – wideokonferencje. Daje ogromne możliwości pro-

mocyjne firmie i pozwala na nowoczesną obsługę przed- i posprzedażową. W wi-

deokonferencji15 uczestniczyć mogą dwa zespoły (lub pojedyncze osoby) połączone 

za pomocą Internetu – tzw. wideokonferencje dwupunktowe, lub więcej niż dwa 

zespoły – wideokonferencje wielopunktowe. Jest to sposób na prowadzenie szkoleń 

z dowolnego zakresu, dyskusji (tryb przełączania głosem), konferencji (tryb obrazu 

dzielonego). Zaletą jest możliwość omawiania danych, problemów między uczest-

nikami rozproszonymi geograficznie, wymiana danych, spostrzeżeń itp., a także 

pełna interaktywność wideokonferencji w wymianie informacji, połączenie rozmów 

wielu uczestników równocześnie w trybie audio-video-dane – to rodzaj komunika-

cji przyszłości już wkraczającej w teraźniejszość. Jest to narzędzie dedykowane dla 

podnoszenia kwalifikacji, nauczania, telepracy, zarządzania na odległość itp. 

 Oprócz wyżej przestawionych narzędzi komunikacji pozytywnej firmy  

z klientem istnieją także wątpliwe etycznie rozwiązania jak spam i podglądanie 

klientów. W niniejszym artykule nie rozważa się etyczności ich stosowania. Są to 

jednak narzędzia również wykorzystywane w praktyce komunikowania elektro-

nicznego, spełniające kryteria łatwości dostępu i powszechności ich stosowania, co 

tłumaczy ich obecność w niniejszym opracowaniu. 

 Spam16 to przesłanie informacji o produkcie lub usłudze niezainteresowanemu 

użytkownikowi, którego adres zostały zdobyty w inny sposób niż zwrotny kontakt 

od zainteresowanego klienta (dla przykładu są to wszyscy z grup dyskusyjnych). 

 Zaletą tej metody jest techniczna łatwość realizacji. Jednak metoda ta niesie ze 

sobą więcej wad niż zalet. Głównymi z nich są jednoznacznie negatywne reakcje 

odbiorców i blokowanie serwera pocztowego firmy. Co więcej, firmy prowiderskie 

sprzeciwiają się takim praktykom poprzez usunięcie konta firmy ze swojego serwe-

ra. Zatem metoda ta nie zwiększa liczby odwiedzin strony danej firmy, a konse-

kwencją spammingu jest utrata reputacji firmy w oczach internautów. 

 Podglądanie klientów to wykorzystanie w celach promocyjnych grupy dysku-

syjnej innych firm. Grupy te są zazwyczaj podzielone tematycznie, jednak nieko-

niecznie moderowane, co pozwala na przesyłanie dowolnych informacji. Modera-

tor, jeśli istnieje, jest odpowiedzialny za pojawiające się treści – może zatem zablo-

kować negatywne wypowiedzi o firmie lub produkcie albo treści promujące konku-

rencyjne oferty. Takie grupy specjalistyczne, nie posiadające moderatora, tworzone 

                                                 

15  J. Kuszewski, NetMeeting. Okno na (cały) świat, Magazyn Internetowy, 1999, B. Sza-
frański, Wideokonferencje – zamiast spotkania, PC Kurier 21/1999. 

16  Obroń się przed spamem!, Przegląd programów antyspamowych, Internet Standard 
5/2001. 
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są najczęściej przez osoby zainteresowane daną tematyką, np. na grupie ‘grafika’ 

firma sprzedająca specjalistyczne oprogramowanie może zaprezentować lub za-

chwalać swój program i podać link do strony, z darmową wersją demo lub trial 

programu. 

 E-przedsiębiorstwo ma możliwość wykorzystywania technologii w sposób 

twórczy, który umożliwi dostarczanie towaru lub świadczenie usługi na wyższym 

poziomie lub o zupełnie innym rodzaju, dając klientom szerszy wybór (np. sposo-

bów komunikacji z interesariuszami) i opcje personalizacji usług, przy równocze-

snym ograniczaniu kosztów. E-firma musi zmienić sposób organizacji własnej pra-

cy i sposób porozumiewania się, np. przejmując od swoich klientów ciężar zarzą-

dzania informacją. 

 

 

Zakończenie 

 

 Wykorzystując najlepsze praktyki zarządzania organizacją, obsługi i zarzą-

dzania kontaktami z klientem czy zastosowania technologii, można doprowadzić do 

zwiększenia efektywności i skuteczności działania.  

 Odgórne nakazy i zakazy nie wydają się właściwym narzędziem do wprowa-

dzania e-komunikacji do gospodarki, ale państwo może pomagać, zachęcać i udo-

stępniać możliwości do korzystania z elektronicznych środków komunikacji.  

W USA i Holandii duże przedsiębiorstwa mają obowiązek składania zeznań podat-

kowych w formie elektronicznej17. Środowisko studencko-naukowe we Francji jest 

liderem wprowadzania nowych standardów, dlatego wnioski o granty naukowe 

przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej18. 

 Jednak nawet najlepsze interaktywne metody komunikacji będą charaktery-

zowały się ograniczoną skutecznością, jeśli klient jest do nich nieprzygotowany lub 

niechętnie zmienia swoje przyzwyczajenia i uczy się nowości. 

 Usługi dostępne online w rozmaitych krajach na świecie są różnorodne – 

choćby przypomnienie SMS-em o upływającym terminie zwrotu książek do biblio-

teki, o terminie płacenia podatku drogowego lub przedłużenia ważności paszportu  

w Singapurze19, także otrzymywanie od urzędów skarbowych wyliczonej wartości 

podatku rocznego (na podstawie wszystkich informacji spływających w ciągu roku) 

w Szwecji i Estonii20. Podatnicy przesyłają potwierdzenie SMS-em, telefonicznie 

(przez automat IVR – Interactive Voice Response) lub przez Internet. W Finlandii 

                                                 

17  Leadership in Customer Service: New Expectations, New Experiences, The Government 
Executive Series, Accenture, 2005. 

18  Ibidem. 
19  http://My.eCitizen.gov.sg. 
20  Leadership in Customer Service..., op. cit.  
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po zmianie miejsca zamieszkania wystarczy wejść na stronę WWW i wprowadzić 

nowe dane, zaś potwierdzeniem autentyczności jest certyfikat wpisany w kartę SIM 

w telefonie komórkowym21. I wreszcie w pierwszych na świecie e-wyborach przez 

Internet, w październiku 2005 roku, wzięło udział ponad 9000 Estończyków22. 
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E-COMMUNICATION AS THE FUNDAMENTAL OF THE E-COMMERCE 

 

 

Summary 

 

 In the article there is e-commerce definition that points out the immanent need of 

technology base tools usage to perform communication between company and the cli-

ent. The aim of his article is to present and characterize the interactive tools of corporate 

communication with clients – one that are most commonly used by companies in e-

transactions. The main advantages of those are presented. The criteria to choose tools 

for this paper are the frequency of occurrence and usage easiness of it. The application 

of some distant communication is presented in the economies of various countries as the 

example. 
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IDENTYFIKACJA PREFERENCJI  

UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW HANDLU ELEKTRONICZNEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rosnące wymagania klientów, spadek lojalności i nasilenie konkurencji zmu-

szają firmy do podejmowania coraz dalej idących działań mających na celu zdoby-

cie i utrzymanie klientów. Potrzeba ta jest szczególnie istotna w obszarze handlu 

elektronicznego, gdzie konkurencja znajduje się o jedno kliknięcie myszki dalej. 

Wyższe z reguły koszty pozyskania klientów niż ich utrzymania przyczyniają się do 

podejmowania działań mających na celu przywiązanie klientów do firmy. Koncep-

cja zarządzania relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management –  

w skrócie CRM) stanowi odpowiedź na negatywne zmiany w środowisku funkcjo-

nowania firm1. Filozofia CRM polega na stosowaniu indywidualnych strategii  

w stosunku do każdego klienta w celu nie tylko zdobycia, ale przede wszystkim 

utrzymania długoterminowego z nim kontaktu. Stąd istotą CRM jest budowa spój-

nego, bogatego w szczegóły wizerunku klienta oraz organizacja pracy pozwalająca 

na możliwie indywidualne traktowanie każdego klienta. Dlatego, jak zauważa Phi-

lip Kotler, zrozumienie wartości postrzeganych przez klienta i jemu dostarczanych 

może stanowić trwałe źródło przewagi konkurencyjnej2. 

                                                 

1  M. Szymura-Tyc, Zarządzanie przez wartość dla klienta – budowa wartości firmy, Mate-
riały konferencyjne Drugiej Międzynarodowej Konferencji Zarządzania i Technologii Informa-
tycznych „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Warszawa 2001 (dostęp: 2011-11-22). Dostępny  
w Internecie: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4_full.html. 

2  P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 70. 
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 Piotr Drygas twierdzi, że klienci internetowi są bardzo wymagający i wykazu-

ją klarownie określone preferencje3. Istotę wyzwania, przed jakim stoi e-handel, 

trafnie ujmuje Joanna Harasymów, twierdząc, że podstawą zdobycia lojalnego 

klienta w Internecie jest przede wszystkim poznanie jego preferencji i dostosowanie 

się do nich4. Dostosowanie to określane jest mianem adaptacji. Jednym z jej rodza-

jów jest personalizacja, która w najszerszym ujęciu definiowana jest jako każda 

akcja, która dostosowuje informacje lub usługi oferowane przez stronę internetową 

do potrzeb konkretnego użytkownika, wykorzystując wiedzę na temat zachowania 

użytkowników i ich preferencji w połączeniu z zawartością i strukturą strony5. 

Przykładem praktycznego zastosowania personalizacji są systemy rekomendacyjne, 

których zadaniem jest dostarczanie użytkownikom rekomendacji produktów, in-

formacji i usług jak najlepiej dopasowanych do ich osobistych preferencji i potrzeb. 

Przykłady praktycznego zastosowania systemów rekomendacyjnych obejmują re-

komendację filmów, książek i muzyki, czy też wszystkich produktów dostępnych  

w sklepach internetowych. Dostarczanie skutecznych rekomendacji wymaga jak 

najlepszego poznania indywidualnych potrzeb i preferencji e-klientów. Do pozy-

skiwania preferencji w obszarze serwisów internetowych wykorzystywane są tech-

niki sprzężenia zwrotnego (ang. relevance feedback), które mogą realizować ten 

proces w sposób jawny (ang. explicit) lub niejawny (ang. implicit). 

 

 

1. Techniki pozyskiwania preferencji użytkowników serwisów internetowych 

 

 Jawne pozyskiwanie preferencji polega na bezpośrednim pytaniu użytkowni-

ków o nie, gdyż – jak zauważa Jakob Nielsen – to właśnie użytkownicy z reguły 

wiedzą najwięcej o własnych preferencjach, potrzebach i celach6. Pozyskiwanie 

preferencji realizowane jest najczęściej w trakcie pierwszego kontaktu użytkownika  

z systemem, np. poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych, jak również  

w trakcie współpracy z systemem. W handlu elektronicznym klienci mogą dokonać 

oceny produktu w skali punktowej, bądź też zamieścić swoją opinię. Niestety  

w wielu przypadkach pytanie użytkowników o ich preferencje jest niemożliwe lub 

niepożądane. Problem ten dotyczy przede wszystkim serwisów internetowych, któ-

                                                 

3  P. Drygas, Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlu internetowego. Elec-
tronic Commerce: Teoria i Zastosowania, Gdańsk 2002. 

4  J. Harasymów, Kształtowanie lojalności klientów sklepów internetowych (dostęp: 2011-
02-24). Dostępny w Internecie: http://www.biznesfirma.pl/Ksztaltowanie_lojalnosci_klientow_ 
sklepow_internetowych,14770.html. 

5  M. Eirinaki, M. Vazirgiannis, Web mining for web personalization. ACM Transactions 
on Internet Technology (TOIT). ACM. February 2003, Vol. 3, Issue 1. 

6  J. Nielsen, Personalization is over-rated. Alertbox (dostęp: 2010-06-15). Dostępny  
w Internecie: http://www.useit.com/alertbox/981004.html. 
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rych użytkownicy chcą z reguły od razu przystąpić do realizacji swoich celów. Jak 

wykazują badania, pytanie użytkowników o preferencje zakłóca realizację zadań,  

a konsekwencji nawet ich złości i denerwuje7. Obserwacja zachowania się użyt-

kowników prowadzi do wniosku, iż są oni niechętni podejmowaniu dodatkowych 

działań, jeśli nie uważają, iż mogą osiągnąć z nich korzyści8. Niestety prowadzi to 

bardzo często do całkowitej rezygnacji z wyrażania swoich opinii o oglądanych 

towarach9. Jeśli jednak użytkownicy wykażą chęci do dokonywania ocen, to ocenia-

ją znacznie mniejszą liczbę produktów niż w rzeczywistości oglądają10. 

 Ze względu na wspomniane wady podejścia jawnego w praktyce stosuje się 

podejście niejawne polegające na obserwacji zachowania użytkowników, na pod-

stawie którego wyciągane są wnioski o preferencjach i zainteresowaniach użytkow-

ników. Chociaż techniki te są z reguły mniej dokładne, są one pozbawione najistot-

niejszych wad technik jawnych, ponieważ odkrywanie preferencji odbywa się  

w sposób niewidoczny dla użytkownika, nierozpraszający go i niewymagający od 

niego żadnych dodatkowych działań. Do wnioskowania o preferencjach użytkowni-

ków wykorzystywane są różnorodne metody obserwacji, pozwalające na monitoro-

wanie zachowania należącego do różnego rodzaju kategorii. Najbardziej podsta-

wowe zastosowanie ma założenie, że każdy zasób (strona) otwarty przez użytkow-

nika świadczy o jego zainteresowaniach. Wykorzystane do tego celu mogą zostać 

logi serwera WWW. Jednakże możliwość śledzenia zachowania użytkowników  

w serwisach internetowych dostarcza pełniejszego obrazu ich zachowania. Techno-

logie i języki tworzące serwisy WWW takie jak: HTML, DOM, JavaScript pozwa-

lają na śledzenie każdego ruchu myszą. Powszechnie przyjęty wzór klasyfikacji 

rodzajów zachowania użytkowników serwisów WWW, wykorzystywanych przez 

techniki niejawnego sprzężenia zwrotnego, można znaleźć w pracy Douglasa. W. 

Orada i Jinmooka Kima11. Klasyfikacja ta w wersji rozszerzonej została przedsta-

wiona przez Diane Kelly12. Zawiera ona pięć kategorii rodzajów zachowania: Ba-

                                                 

7  M. Kellar et al., Effect of task on time spent reading as an implicit measure of interest. 
American Society for Information Science and Technology 2004, Volume 41, Issue 1, s. 168–
175. 

8  J. Grundin, Groupware and Social Dynamics: Eight Challenges for Developers. Com-
munications of the ACM, January 1994. Vol. 37, Issue 1, s. 35–92. 

9  C. Avery, R. Zeckhauser, Recommender systems for evaluating Computer Messages. 
Communications of the ACM. March 1997, Vol. 40, Issue 3, s. 40–88. 

10  B. Sawar et al., Using filtering agents to improve prediction quality in the GroupLens 
Research Collaborative Filtering System. Conference on Computer Supported Cooperative Work. 
ACM, New York 1998. 

11  D.W. Orad, J. Kim, Modeling Information Content Using Observable Behavior. Proceed-
ings of the 64th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technolo-
gy, USA 2001, s. 38–45. 

12  D. Kelly, Implicit Feedback: Using Behavior to Infer Relevance. New Directions in 
Cognitive Information Retrieval. The Information Retrieval Series, 2005, Vol. 19, Section IV,  
s. 169–186. 
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danie (Examine), Zachowywanie (Retain), Tworzenie odwołania (Reference), Ad-

notowanie (Annotate), Tworzenie (Create). Stosunkowo najczęściej obserwowa-

nymi rodzajami zachowania są te należące do klasy Badanie, gdyż z reguły użyt-

kownicy wykonują działania mające na celu lepsze poznanie obiektu – zbadanie go. 

Celem działań należących do kategorii Zachowywanie jest utrwalenie obiektu  

w celu jego późniejszego użycia, np. poprzez: zapis, wydruk lub dodanie do zakła-

dek. Zachowania z kategorii Tworzenie odwołania zmierzają do utworzenia odwo-

łania – powiązania do obiektu, np. hiperłącza. Adnotowanie polega na wzbogacaniu 

obiektu o własne komentarze lub też jego organizowanie w hierarchii. Stosunkowo 

rzadko obserwowanymi rodzajami zachowania są te, które polegają na stworzeniu 

nowego obiektu. Ich wystąpienie świadczy zdecydowanie pozytywnie o zaintere-

sowaniu użytkowników. W zależności od możliwości technicznych i samej specy-

fikacji zachowania ich obserwacja może być prowadzona w obrębie klasy obiek-

tów, obiektu lub segmentu. Na bazie danych uzyskanych w trakcie obserwacji za-

chowania użytkowników obliczane są tzw. niejawne wskaźniki zachowania (ang. 

implicit interest indicators). W literaturze można spotkać szereg propozycji różno-

rodnych wskaźników. Niestety występuje spory niedostatek badań w zakresie ich 

praktycznego zastosowania w procesie predykcji preferencji e-użytkowników. Co 

więcej, wyniki badań są miejscami rozbieżne. W szczególności spory niedobór 

badań występuje w obszarze serwisów handlu elektronicznego. 

 

 

2. Procedura badawcza  

 

 W celu wypełnienia opisanej powyżej luki badawczej autor opracował i prze-

prowadził wstępne badanie poznawcze oraz stworzył niezbędne narzędzia. Na po-

trzeby badania zostało opracowane autorskie rozszerzenie (BPE) dla przeglądarki 

FireFox. Wybór tej technologii został podyktowany wysoką popularnością przeglą-

darki oraz dobrze udokumentowaną procedurą tworzenia rozszerzeń. Aby przystą-

pić do badania konieczne jest zainstalowanie rozszerzenia w przeglądarce FireFox. 

Należy zauważyć, że każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia rozszerzenia lub 

jego deinstalacji w dowolnym momencie.  

 W trakcie oglądania stron z produktami rozszerzenie monitorowało aktywność 

uczestników badania w obrębie pięciu serwisów. Na potrzeby badania wybrano pięć 

sklepów internetowych: agito.pl, komputronik.pl, electro.pl, morele.net, merlin.pl. 

Jako kryterium wyboru przyjęto popularność serwisu oraz możliwość implementa-

cji monitorowania zachowania użytkowników. Należy zauważyć, że rozszerzenie 

BPE monitoruje aktywność użytkowników tylko w obrębie tych sklepów. Na pod-

stawie zgromadzonych danych rozszerzenie wyliczało kilkadziesiąt wskaźników 

opisujących zachowanie użytkowników, jak też parametry odwiedzonych stron 

(tabela 1). Dziewięć z przedstawionych wskaźników stanowi autorskie propozycje.  
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Tabela 1 

Wskaźniki zachowania i parametry stron rejestrowane przez rozszerzenie BPE 
 

Parametr Objaśnienie 

mark ocena zainteresowania produktem 

familiar wcześniejsza znajomość produktu 

Parametry określające cechy strony produktu 

document_length liczba znaków tekstu zawartego na stronie 

desc_length liczba znaków opisu produktu zawartego na stronie 

review_length liczba znaków opinii o produkcie zawartego na stronie produktu 

recommend_length liczba znaków tekstów dotyczących rekomendowanych produktów 

image_number liczba zdjęć produktu zawartych na stronie 

page_height wysokość zawartości strony w pikselach 

Parametry określające czasy interakcji 

page_time czas otwarcia strony 

tab_activ_time czas aktywności karty 

user_activ_time czas aktywności użytkownika 

prod_desc_time czas przebywania kursora w obrębie opisu produktu 

prod_recommend_time czas przebywania kursora w obrębie rekomendacji 

prod_review_time czas przebywania kursora w obrębie opinii o produkcie 

prod_image_time czas przebywania kursora w obrębie zdjęć produktu 

prod_other_time czas przebywania kursora w obrębie pozostałego obszaru 

Parametry określające zachowanie użytkowników 

mouse_distance dystans kursora, o jaki został przesunięty kursor myszy 

vertical_scroll dystans przewijania strony w pionie 

horizontal_scroll dystans przewijania strony w poziomie 

mouse_clicks liczba kliknięć myszy 

lb_mouse_clicks liczba kliknięć lewego klawisza myszy 

rb_mouse_clicks liczba kliknięć prawego klawisza myszy 

mb_mouse_clicks liczba kliknięć środkowego klawisza myszy 

copycut_action liczba zdarzeń kopiowania/wycinania 

select_action liczba zdarzeń zaznaczania 

select_text_size liczba znaków zaznaczonego tekstu 

keydown_single liczba zdarzeń wielokrotnego wciśnięcia klawisza 

keydown_repeatable liczba zdarzeń pojedynczego wciśnięcia klawiszy 

find_action liczba akcji wyszukiwania 

print_action liczba akcji drukowania 

bookmark_action liczba akcji tworzenia zakładki 

save_action liczba akcji zapisu 

resize_action liczba akcji modyfikowania rozmiaru wyświetlanego dokumentu 

search_referral produkt odszukany poprzez wyszukiwarkę 

Relatywne parametry określające zachowanie użytkowników 

rel_page_time relatywny czas otwarcia 

rel_user_activ_time relatywny czas aktywności użytkownika 

rel_tab_active_time relatywny czas aktywności karty 

rel_prod_desc_time relatywny czas przebywania kursora w obrębie opisu produktu 

rel_prod_recommend_time relatywny czas przebywania kursora w obrębie rekomendacji 

rel_prod_review_time relatywny czas przebywania kursora w obrębie opinii o produkcie 

rel_prod_image_time relatywny czas przebywania kursora w obrębie zdjęć produktu 

rel_mouse_distance relatywny dystans kursora 

rel_vertical_scroll relatywny dystans przewijania strony w pionie 

rel_horizontal_scroll relatywny dystans przewijania strony w poziomie 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 W momencie opuszczania strony zawierającej informacje o produkcie respon-

denci byli pytani jawnie o ocenę zainteresowania produktem znajdującym się na tej 

stronie. Ocena ta wyrażana była w skali pięciostopniowej 1–5, gdzie wartości 1 

przypisano oznaczenie „nie interesujący” a wartości 5 – „bardzo interesujący”. 

Uczestnik badania mógł również określić to, czy znał wcześniej oglądany produkt. 

 W trakcie korzystania z rozszerzenia BPE wszystkie dane gromadzone są na 

dysku lokalnym użytkownika. W momencie zakończenia badania użytkownik może 

skorzystać z opcji przesłania zgromadzonych danych na serwer badawczy. Procedu-

ra badawcza oraz rozszerzenie BPE zostały opracowane w taki sposób, aby zapew-

nić jak najbardziej naturalne warunki środowiska pracy użytkowników e-sklepów. 

 

 

3. Wyniki badania wstępnego 

 

 W toku prowadzonych badań mających na celu opracowanie modelu klasyfi-

kacyjnego preferencji e-klientów w kwietniu 2011 roku przeprowadzono badania 

wstępne. W badaniu uczestniczyło 26 studentów Wydziału Informatyki ZUT, któ-

rzy dokonali oceny 448 towarów. Studenci uczestniczyli w badaniu w trakcie zajęć 

z zakresu e-biznesu. Przed rozpoczęciem badania zostali poproszeni o poszukiwa-

nie interesujących ich produktów w pięciu sklepach biorących udział w badaniu. 

Respondenci nie zostali poinformowani o zakresie monitorowanych aktywności 

przez rozszerzenie BPE. Miało to na celu ograniczenie świadomego wpływu na 

wyniki badania. Dane zgromadzone w badaniu zostały przekształcone w opisany 

poniżej sposób. Zmienna objaśniana marka – ocena zainteresowania została prze-

kształcona ze skali pięciostopniowej na skalę dwustopniową. Wartości 1, 2 i 3 zo-

stały przekształcone na wartość 0 – wyrażającą brak zainteresowania i stosunkowo 

niskie zainteresowanie. Natomiast wartości 4–5 zostały przekształcone na wartość 1 

– oznaczającą wysoki poziom zainteresowania. Do budowy modelu klasyfikacyjne-

go preferencji wykorzystane zostały drzewa klasyfikacyjne. Jako metody walidacji 

użyto metody k-krotnej walidacji krzyżowej (k = 10). Uzyskany model drzewa 

cechuje 76,8-proc. dokładność klasyfikacji, 75,3-proc. czułość oraz 78,3-proc. spe-

cyficzność. Oznacza to, że drzewo przewiduje stosunkowo dobrze przypadki rze-

czywistego zainteresowania lub jego braku. Drzewo składa się z siedmiu pozio-

mów, dziesięciu węzłów, szesnastu liści oraz maksymalnie trzech gałęzi. Na pod-

stawie przeglądu postaci drzewa można wyszczególnić najistotniejsze zmienne: 

recommend_length, mouse_distance, desc_length, verical_scroll, page_height, 

rel_tab_activ_time i review_length. Analizując uzyskane drzewo, należy zauważyć, 

że: długość rekomendacji, wysokość strony i długość opisu cechuje dodatnie po-

wiązanie z zainteresowaniem użytkowników. 

 Przedstawione wyniki stanowią owoc badań wstępnych, wymagający pogłę-

bienia oraz dalszej ich weryfikacji. 
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E-CUSTOMERS PRFERENCES’ IDENTIFICATION 

 

 

Summary 

 

 Increasing competition and decreasing customers’ loyalty requires companies to 

take upon activities aiming toward building long term relationships with customers. 

These is especially crucial objective for e-commerce sector. Personalization is one of 

the techniques used nowadays for building individual customers’ experience. This pro-

cess requires to possess good knowledge of their preferences. One of techniques used to 

obtain such knowledge is implicit feedback. This article proposes new procedure for 

obtaining e-commerce customer’s behavior data and learning about their preferences 

from them. Main contribution of this procedure is extension for FireFox browser which 

allow to run study in user’s natural environment. Extension created for this study allows 

to monitor variety of events, which are used for calculating implicit interest indicators. 

This article describes results of preliminary study for modeling e-customers preferences 

with implicit feedback techniques. 
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POLSKIE UCZELNIE WYŻSZE W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Uczelnie wyższe, podobnie jak inne podmioty chcące utrzymać się na konku-

rencyjnym rynku, powinny realizować strategię CRM (Customer Relationship Ma-

nagement, czyli zarządzanie relacjami z klientami), czy też w tym przypadku SRM 

(Student Relationship Management)1. Celem wdrożenia zarządzania relacjami ze 

studentami jest pozyskanie i utrzymanie jak najlepszych studentów, a w efekcie 

zachowanie wysokiej jakości kształcenia.  

 Jednym z podstawowych sposobów kształtowania więzi ze współczesnymi 

studentami i jednocześnie wykorzystywania ich do budowania pozytywnego wize-

runku uczelni jest zaistnienie w popularnych serwisach społecznościowych, takich 

jak Facebook czy YouTube. W artykule zaprezentowany zostanie aktualny stan 

wykorzystania mediów społecznych przez najlepsze polskie uczelnie oraz jego 

ocena na tle najlepszych praktyk na świecie.  

 

 

1. Uczelnia wyższa jako podmiot działający na konkurencyjnym rynku 

 

 Liczba uczelni wyższych niezmiennie od 1991 roku rośnie, co wynika przede 

wszystkim ze wzrostu liczby uczelni niepublicznych (rys. 1). Z kolei liczba studen-

                                                 

1  Więcej na ten temat m.in. w: Gajda E., Wykorzystanie koncepcji CRM w zarządzaniu  
uczelnią wyższą, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydaw-
nicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 305–313. 
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tów począwszy od 2006 roku nieznacznie, aczkolwiek systematycznie spada, mimo 

braku spadku współczynnika skolaryzacji.  

 

 
Rys. 1.  Liczba szkół wyższych i studentów w Polsce w latach 1992–2011 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.studenckamarka.pl/serwis.php? 

s=73&pok=1909, 15.01.2012, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-

statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/, 15.01.2012. 

 

 Dane demograficzne wskazują na to, że trend dotyczący spadku liczby studen-

tów zostanie utrzymany, co oznacza, że uczelnie będą odnotowywały coraz mniej-

szą liczbę kandydatów na studia. Przewidywany jest spadek o co najmniej 25–30% 

do 2020 roku2. Zatem chcąc utrzymać wysoką jakość kształcenia, nawet te najlep-

sze ośrodki muszą wdrażać rynkowe strategie zarządzania – takie jak: zarządzanie 

relacjami z klientami czy też zarządzanie wartością klienta – po to, aby przyciągnąć 

i jednocześnie utrzymać jak najlepszych studentów. Słabsi (jak również źle dobrani 

pod względem ich zainteresowań czy też oczekiwań wobec programu realizowane-

go na studiach) kandydaci oznaczają bowiem albo konieczność zmniejszenia sta-

wianych wymagań, albo utratę znacznej części studentów. 

 Strategią, która pozwala skutecznie konkurować podmiotom gospodarczym na 

współczesnym rynku jest zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Opiera się ono 

na budowaniu i efektywnym zarządzaniu związkiem pomiędzy firmą a klientem  

w celu maksymalizacji długoterminowych korzyści3. Polskie uczelnie powinny, 

wzorując się na doświadczeniach podmiotów gospodarczych, wykorzystać strategię 

CRM do podnoszenia swej pozycji na konkurencyjnym rynku szkolnictwa wyższe-

go. Ze względu na specyficzny rodzaj klientów, którymi są w przeważającej mierze 

ludzie młodzi (pomiędzy 19 a 26 rokiem życia), do budowania relacji uczelnia – 

student należy wykorzystać możliwości, jakie daje Internet.  

                                                 

2  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ernst & Young, Strategia rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, http://www.dntt.po.opole.pl/downloads/pub/ 
20100727.pdf, 10.01.2011. 

3  Więcej na ten temat: S. Wrycza, Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa. 
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2. Internet jako kanał komunikacji pomiędzy uczelnią a studentem 

 

 Internet jest obecnie podstawowym medium komunikacji marketingowej po-

między jednostką organizacyjną a jej klientami. Świadczą o tym między innymi 

rosnące z roku na rok wydatki na reklamę internetową (rys. 2) oraz wzrost udziału 

reklamy internetowej w ogólnych wydatkach reklamowych4. Według MPG wydatki 

na reklamę internetową w pierwszym kwartale 2011 roku wzrosły o 17% w stosun-

ku do analogicznego okresu w roku 2010 i stanowiły 12% ogólnych wydatków 

reklamowych5. 

 

 

Rys. 2.  Wydatki na reklamę internetową w Polsce w latach 2000–2010 

Źródło:  opracowanie na podstawie: D. Szyszko, Polski rynek reklamy on-line, http://prime-

design.pl/polski-rynek-reklamy-on-line, 12.01.2012. 

 

 Uczelnie, jako jednostki, które powinny być innowacyjne, muszą podążać za 

tym trendem i nawiązywać kontakt ze swoimi klientami (studentami i uczniami, 

czyli potencjalnymi kandydatami) za pośrednictwem Internetu. Jest to szczególnie 

ważne, gdyż to właśnie uczniowie i studenci są tą grupą, która najintensywniej 

korzysta z sieci (rys. 3).  

 

                                                 

4  Internet Standard, Raport adStandard 2011, http://www.internetstandard.pl, 10.01.2012. 
5  MPG, MPG Media Market Scan 1Q 2011, Analiza rynku reklamy w Polsce, 

http://www.press.pl/attachments/www-data/MPG_Media_Market_Scan_1Q_2011_final.pdf. 

http://www.internetstandard.pl/
http://www.press.pl/attachments/www-data/MPG_Media_Market_Scan_1Q_2011_final.pdf
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Rys. 3.  Osoby regularnie korzystające z Internetu według aktywności zawodowej 

Źródło:  GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki statystyczne badań z lat 

2006–2010, www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_plk_html.htm, 12.08.2011. 

 

 Nie chodzi tu jednak jedynie o jednostronną komunikację za pośrednictwem 

uczelnianego serwisu WWW. Konieczne jest zaangażowanie studenta w proces 

kształtowania relacji z uczelnią poprzez wykorzystanie mediów społecznych. 

 

 

3. Media społecznościowe – pojęcie, rodzaje i możliwości wykorzystania 

 

 Media społecznościowe (społeczne
6
, ang. social media) najczęściej definio-

wane są poprzez prezentację różnic, jakimi się charakteryzują w stosunku do me-

diów „tradycyjnych”. Podstawowe różnice to: dwustronna komunikacja (łatwość 

interakcji), powszechna dostępność dla twórców (brak barier wejścia), podlegają 

jedynie kontroli społecznej, łatwość modyfikowania treści, szybkość dostarczania 

informacji. Wymienione cechy oraz rosnąca liczba użytkowników powodują, że 

przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują media społeczne w różnych celach. 

W zależności od funkcji, jakie social media mogą pełnić, można wyróżnić różne ich 

kategorie, co prezentuje tabela 1. 

 Jak wynika z 2011 Social Media Industry Marketing Report, media społeczno-

ściowe na świecie wykorzystywane są już powszechnie (przez 93% przebadanych 

firm), a podstawowe korzyści, jakie z tego tytułu wynikają, to: zwiększenie znajo-

mości marki, zwiększenie ruchu, spotkanie nowych partnerów biznesowych, po-

                                                 

6  Większość autorów posługuje się pojęciem media społecznościowe, jednakże niektórzy 
uważają, że powinno się stosować termin media społeczne. Dyskusję, który termin jest właściwy, 
podjęto w: Network Digital Age, Media społeczne czy społecznościowe. This is a question, 
http://networkeddigital.com/2010/12/09/media-spoleczne-czy-spolecznosciowe-that-is-the-question/, 
15.01.2012. 
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prawa miejsca w wynikach wyszukiwarki, pozyskanie nowych klientów oraz 

zmniejszenie kosztów marketingu7. 

 
Tabela 1 

Podział mediów społecznościowych ze względu na funkcje 

 
Rodzaj Zakres funkcjonalny Przykłady rozwiązań 

Media społeczne 

służące publikacji 

opinii i poglądów 

Dają wszystkim zainteresowanym możliwość 

otwartego i nieskrępowanego wyrażania opinii 

i poglądów. 

blogi, Wiki, serwisy dzienni-

karstwa obywatelskiego  

Media społeczne 
służące współdziele-

niu zasobów 

Są nastawione na budowanie bazy wszelkiego 
typu zasobów, które użytkownicy współdzielą w 

sieci (filmy wideo, zdjęcia, obrazy, prezentacje). 

YouTube, Flick, Slideshare 

Media społeczne 
nastawione na 

współtworzenie lub 

kooperację 

Ich rolą jest założony z góry cel w postaci uzyska-
nia wyniku kooperacji uczestników. Cechą jest 

tworzenie się społeczności ad hoc, zwykle na 

krótki czas, lub jeśli istnieje ona dłużej, ma 
charakter zamknięty.  

Google Docs, gry MMO 
(Massive Multiplayer Online 

Games) 

Media społeczne 

nastawione na 

budowanie i pod-
trzymywanie relacji 

Ich rolą jest budowanie i podtrzymywanie relacji 

pomiędzy ludźmi. Silnie realizują jeden z 5 

postulatów web 2.0 – Internet jako platforma 
łącząca ludzi. Ich rolą nie jest tworzenie treści, ale 

relacji międzyludzkich. 

serwisy społecznościowe 

(social networking, np. 

Facebook, NK), wirtualne 
światy 

Media społeczne 

nastawione na 

komunikację 

i dyskusję 

Kategoria, w której osią społecznej interakcji jest 

dyskusja i debata. Może się ona toczyć w oderwa-

niu od treści będących przedmiotem dyskusji. 

Rozwiązania te są jednym z najstarszych w sieci. 

fora oraz komunikatory 

internetowe oraz czat 

Media nastawione na 

bieżące informowanie 

i odnoszenie się do 
aktualności 

Kategoria, która nastawiona jest na relacjonowanie 

i odnoszenie się do bieżących wydarzeń. Rozwią-

zania tworzone w ramach tej kategorii skupiają się 
na tym, co dzieje się obecnie. 

mikroblogi, serwisy alerto-

we, serwisy typu livestream, 

livecast 

Źródło:  D. Kaznowski, Podział i klasyfikacja social media, http://networkeddigital.com/ 

2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media. 

 

 Z kolei badanie Social Media Brand Indeks 2010 pokazuje, że 81% spośród 

przebadanych polskich firm realizuje działania marketingowe w mediach społecz-

nych. Jako najlepsze w tym celu wskazane zostały: Facebook (94%), YouTube 

(67%), NK (20%), Twitter (13%), Epuls (10%) oraz Blip (6%)8.  

 

 

4. Wykorzystanie mediów społecznych przez uczelnie wyższe w Polsce 

 

 Podobnie jak przedsiębiorstwa – uczelnie wyższe muszą wykorzystywać me-

dia społeczne po to, aby wzmocnić swoje więzi nieformalne ze studentami i poten-

cjalnymi kandydatami na studia oraz zaangażować ich w budowę pozytywnego 

                                                 

7  M. Stelzner, 2011 Social Media Industry Marketing Report, www.socialmediaexamin 
er.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf, 5.01.2011. 

8  Think Kong, Social Media Brand Indeks 2010, http://www.socialmediabrand.pl/. 
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wizerunku uczelni. W ich przypadku dotarcie do właściwej grupy odbiorców, a tym 

samym działania realizowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych, 

powinno być skuteczniejsze, gdyż to waśnie studenci i uczniowie stanowią naj-

większą grupę użytkowników tychże serwisów (tabela 2). 

 
Tabela 2 

Profil polskiego użytkownika serwisów społecznościowych 

 

 
Źródło:  Internet Standard, Raport Social Media 2010, http://www.internetstandard.pl. 

 

 Przykładem uczelni, która od wielu lat skutecznie wykorzystuje media spo-

łeczne do budowania swojej marki, jest Harvard Business School. HBS posiada 

profile w najpopularniejszych serwisach społecznościowych (Facebook, YouTube, 

Twitter, LinkedIn oraz iTunes U), do których prowadzą linki zarówno ze strony 

głównej uczelni, jak i ze specjalnego podserwisu Connect. Z serwisu tego można 

przejść również do prywatnych blogów prowadzonych przez wykładowców HBS. 

 Polskie uczelnie, jeżeli chcą być postrzegane jako nowoczesne i podążające za 

aktualnymi trendami, również muszą prowadzić aktywną działalność w mediach 

społecznych. Podstawą jest zaistnienie w najpopularniejszych serwisach, takich jak 

Facebook czy YouTube. Oba serwisy znajdują się jednocześnie w czołówce najczę-

ściej odwiedzanych w Polsce domen (tabela 3). Według aktualnych danych serwisu 

Alexa.com – Facebook znajduje się na drugim miejscu po Google, a YouTube na 

trzecim. 
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Tabela 3 

Ranking domen w Polsce według zasięgu miesięcznego 

 

Lp. Węzeł 

Październik 2011 

Badanie PBI/Gemius (X’11) 

Styczeń 2012 

DoubleClick Ad Planner (I’12) 

użytkownicy 

(real users) 

zasięg wśród 

internautów 

użytkownicy 

(real users) 

zasięg wśród 

internautów 

1 google.pl 16 831 579 88,73% bd. bd. 

2 onet.pl 12 466 920 65,72% ok. 14 mln 62,30% 

3 google.com 12 411 364 65,43% bd. bd. 

4 youtube.com 12 302 949 64,85% ok. 15 mln 63,10% 

5 facebook.com 11 808 819 62,25% ok. 13 mln 56,30% 

6 nk.pl 11 048 477 58,24% ok. 12 mln 51,40% 

7 wp.pl 10 801 295 56,94% ok. 15 mln 63,10% 

8 allegro.pl 10 793 917 56,90% ok. 13 mln 57,20% 

9 wikipedia.org 9 477 312 49,96% ok. 8,1 mln 34,90% 

10 gazeta.pl 8 249 301 43,49% ok. 9 mln 38,90% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: PBI, Gemius, Megapanel, październik 2011 

http://www.pbi.org.pl/ oraz DoubleClick Ad Planner. 

 

 W tabeli 4 zaprezentowano aktualny stan „istnienia” najlepszych polskich 

uczelni w mediach społecznościowych. Jak widać, jedynie dwie z nich nie posiadają 

profili w żadnym serwisie, a większość ma jedynie fanpage na Facebooku. Liderami 

są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (która jednocześnie jest pierwsza  

w rankingu uczelni według innowacyjności) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Samo założenie profilu uczelni w serwisie społecznościowym nie wystarczy. 

Konieczna jest aktywność i realizacja założonej strategii. Dopiero wówczas może 

ona utrzymać markę uczelni nowoczesnej i dynamicznej, nadążającej i wykorzystu-

jącej współczesne trendy. Dlatego też badania dotyczące wykorzystania mediów 

społecznych przez uczelnie będą kontynuowane celem wskazania najlepszych  

praktyk w tym zakresie. 

 
 

  

http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/2/?aktualnoscID=164&p=1
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Tabela 4 

Najlepsze polskie uczelnie w serwisach społecznościowych 

 
Mie-

jsce 
Uczelnia 

Innowacyjność 

pkt (miejsce) 

Profil  

w serwisie 
Pierwszy wpis 

Link na 

stronie  
1 Uniwersytet Warszawski 52.64 (IX) Facebook 06.01.2012. + 

2 Uniwersytet Jagielloński 62.27 (V) Facebook 

YouTube 

18.01.2011 

23.02.2010 
+ 

3 Politechnika Warszawska 75.07 (III) Facebook 15.11.2010 + 

4 Uniwersytet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu 

47.55 (XI) Facebook 30.12.2008  

5 Politechnika Wrocławska 82.44 (II) Facebook 09.05.2011  

6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie 

100 (I) Facebook 

YouTube 

Goldenline 

Blip 

24.01.2011 

26.11.2009 

27.07.2011 

20.04.2010 

+ 

7 Uniwersytet Wrocławski 15.07 Facebook 15.07.2011  

8 Politechnika Łódzka 52.97 (VIII) Facebook 25.09.2009/ 

16.11.2010 
 

9 Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie 

4.85 Facebook 

Twitter 

17.01.2011 

18.05.2010 
+ 

10 Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu  

16.93 (XXXIX) - -  

11 Politechnika Gdańska 74.72 (III) - -  

12 Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku 

9.91 Facebook 02.09.2011  

13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 46.63 (XIII) Facebook 

Twitter 

08.07.2009 

04.11.2011 
+ 

14 Uniwersytet Łódzki 34.87 (XX) Facebook, 

Google+,  

blog 

28.01.2011 

10.11.2011 

07.10.2009 

+ 

15 Politechnika Śląska w Gliwicach 55.65 (VII) Facebook, 

YouTube 

Twitter 

21.02.2011 

26.01.2009 

04.03.2009 

+ 

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach 49.64 (X) Facebook 

YouTube  

Twitter 

Blip 

26.01.2011/ 

05.01.2010 

14.10.2011 

05.02.2010 

+ 

17 Politechnika Poznańska 56.98 (VI) Facebook 15.11.2010  

18 Uniwersytet Gdański 34.66 (XXI) Facebook 13.07.2010 + 

19 Warszawski Uniwersytet Medyczny 25.42 (XXXII) Facebook 26.02.2011  

20 Gdański Uniwersytet Medyczny 12.64 Facebook 21.03.2011 + 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ranking uczelni akademickich 2011, 

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3821

&Itemid=835, 20.12.2011, facebook.com, youtube.com, twitter.com, blip.pl. 
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Summary 

 

 Polish universities operate in a competitive market. Therefore, they must compete 

among themselves about the candidates. One of the tools is to compete in social media 

activity. In this article will be presented the current state of social media use by the best 

Polish universities and its assessment against best practice in the world.  
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OCENA OFERTY E-LEARNINGOWEJ POZNAŃSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rozwój Internetu poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznych, zwiększenie 

przepustowości łączy i poprawiająca się dostępność do niej również w mniejszych 

miejscowościach sprawiają, że oczekiwania potencjalnych studentów w zakresie 

ograniczenia konieczności dojeżdżania na zajęcia i obniżenia kosztów studiów są 

coraz większe. Sprzyja temu rozwój dynamicznych stron WWW oraz oprogramo-

wania wspierającego, choć ten ostatni element już wcześniej nie stanowił bariery. 

Potwierdza to też rozwój zdalnego nauczania w minionych latach. Zatem oczeki-

wania i możliwości techniczne do ich spełnienia są, ale czy oferta uczelni za nimi 

nadąża?  

 Z samego określenia e-learning nie wynika, że nauczanie zdalne ma zastąpić 

całkowicie zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny. W literaturze pojawia się 

wiele definicji e-learningu, na przykład Clarke uważa, że e-learning to „nauczanie 

za pomocą różnych metod nauczania, których wspólną cechą jest zastosowanie 

elektronicznych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych”1. W innych defini-

cjach (na przykład taką definicję przedstawia Selim2 oraz Tynjala i Hakkin3) domi-

nuje podkreślenie zastosowania technologii telekomunikacyjnych do dostarczenia 

treści edukacyjnych. 

                                                 

1  A. Clarke, E-learning – nauka na odległość, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 
2007, s. 26. 

2  H.M. Selim, Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory Factors 
models, „Computer & Education” 2007, Vol. 49, No. 2, s. 397. 

3  P. Tynjala, P. Hakkin, E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical 
challenges, „Journal of Workplace Learning” 2005, Vol. 17, No. 5/6, s. 319. 
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 Można zatem stwierdzić, że e-learning obejmuje wszystkie formy elektronicz-

nie wspieranego uczenia się i nauczania. Media do realizacji procesu uczenia się są 

dostarczane o oparciu o systemy informacji i komunikacji. 

 Obecnie coraz częściej e-learning utożsamiany jest z nauczaniem z wykorzy-

staniem sieci komputerowych i Internetu. Posłużenie się komputerem z dostępem 

do Internetu pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez koniecz-

ności fizycznej obecności w sali wykładowej. Wykorzystanie możliwości e-lear-

ningu jest również stosowane dla uzupełnia tradycyjnego procesu nauczania. 

 

 

1. Zastosowanie e-learningu w procesie kształcenia  

 

 Człowiek podlega działaniu różnych rodzajów bodźców, które do niego do-

chodzą. Dążenie do poprawy percepcji kształconych osób powodowało, że wyko-

rzystywano dostępne technologie, by wspierać proces uczenia. Już samo łączenie 

obrazu i dźwięku określano mianem multimediów. Przy czym nie musiał to być 

nawet obraz ruchomy. Dopiero później obraz wideo stał się standardem multime-

diów. Rozpowszechnienie i wzrost możliwości wykorzystania komputerów pracu-

jących w sieci spowodowały, że doszło do stopniowego przejęcia funkcji wielu 

innych urządzeń. 

 E-learning może bazować na różnych mediach, może też dodatkowo wspierać 

nauczyciela w procesie oceny postępów kształconych osób. W miarę potrzeb cały 

proces kształcenia bądź jego część może odbywać się w czasie rzeczywistym lub 

umożliwiać wielokrotne przerabianie udostępnionego materiału przez dostęp do 

udostępnionych zasobów informacji i testów. Dodatkowo E-learning bazuje na 

zdalnym nauczaniu przy komunikacji dwukierunkowej.  

 Kamienie milowe w rozwoju zdalnego nauczania to: 

 kursy korespondencyjne, 

 nauczanie drogą radiową, później przez telewizję,  

 komunikacja dwukierunkowa w postaci telekonferencji, 

 wykorzystanie sieci komputerowych (e-learning), 

 prezentacje multimedialne, symulacje, systemy wirtualne, 

 technologie mobilne (m-learning). 

 Okazuje się, że współcześnie wykorzystuje się nie tylko nowe technologie, ale 

również łączy się sprawdzone techniki. Nadal praktykuje się dystrybuowanie  

nośników CD/DVD, ograniczając w ten sposób transmisję przez sieć. Wykłady  

w trybie synchronicznym (na żywo) współegzystują z kursami asynchronicznymi 

opartymi na usługach mailowych, listach dyskusyjnych i narzędziach FTP. Obok 

tego pojawiają się technologie mobilne łączące wideokonferencje z dostępem do 

treści opartej na bazach danych i internetowych technologiach wymiany. 
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 Należy zwrócić uwagę, że stopień wykorzystania materiałów dostarczanych 

zdalnie może być różny. Od wspomagania tradycyjnych metod uczenia dodatko-

wymi materiałami dostarczanymi zdalnie po całkowitą dominację zdalnego przeka-

zu. Podział na typy kursów w zależności od zaangażowania zdalnego przekazu 

proponują Allen, Seaman i Garrett4. Podział ten przewiduje następujące typy kur-

sów:  

 tradycyjny – materiał dostarczany tylko ustnie i pisemnie,  

 wspomagany siecią Internet – 1–29 % materiałów dostarczanych zdalnie 

(umieszczonych na platformie), 

 komplementarny (blended learning) – 30–79 % materiałów dostarczanych 

zdalnie (łączenie konsultacji on-line z tradycyjnymi, 

 zdalny – 80–100 % materiałów dostarczanych zdalnie. 

 Podział ten, choć umowny, daje pogląd na kategoryzację sposobów kształce-

nia z użyciem zdalnie dostarczanych materiałów. 

 W kontekście użycia wielu mediów i technik przygotowanie kursu  

e-learningowego nie jest prostym przeniesieniem tradycyjnych zajęć na nośniki 

elektroniczne. Złożoność tego procesu w precyzyjny sposób prezentuje Woźniak5, 

przedstawiając wieloletni proces wdrażania e-learningu przez Polski Uniwersytet 

Wirtualny, będący wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Humanistyczno- 

-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 Chociaż stosowanie tak różnych technik ma różne zalety i wady, to można 

wskazać generalne korzyści e-learningu, do których zalicza się głównie: 

1. Uatrakcyjnienie formy przekazywanej wiedzy – zastosowanie obrazów 

w formie zdjęć, wykresów, grafów, a tym bardziej w formie animacji 

i filmów poprawia możliwości percepcyjne słuchaczy. Elementy te mogą 

również mieć charakter interaktywny, co nie byłoby możliwe przy trady-

cyjnym nauczaniu. 

2. Niskie koszty kształcenia – ograniczenie kosztów związanych z pracą wy-

kładowców, utrzymaniem sal wykładowych i zakupem niezbędnego ich 

wyposażenia. Na niskie koszty kształcenia wpływa również łatwość aktu-

alizacji materiałów dydaktycznych.  

3. Zwiększenie liczby słuchaczy – nie ma ograniczeń związanych z wielko-

ścią sali, a jedyne ograniczenie to możliwości systemu i przepustowość 

łączy, którą obecnie łatwo można zwiększać. 

4. Dostępność z każdego miejsca wyposażonego w komputer i dostęp do sie-

ci – może to być zarówno sala komputerowa, jak i indywidualne stanowi-

sko. 

                                                 

4  I.E. Allen, J. Seaman, R. Garrett, Blending in. The Extend and Promise of Blended Edu-
cation in the United States, Published Sloan Consortium, March 2007, s. 4. 

5  J. Woźniak, E-learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2009, s. 149–153. 
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5. Możliwość dostosowania terminu i czasu trwania kształcenia – kształcenie 

jest nie tylko dostosowane pod kątem wolnego czasu, ale również może 

być dostosowane do poziomu studenta zarówno przez wybór elementów, 

jak i możliwość ich wielokrotnego powtórzenia. 

6. Bieżące śledzenie postępów nauczania – istnieje możliwość śledzenia po-

stępów studenta przez wykładowcę. W wielu wypadkach oceny i wyniki 

testów są generowane automatycznie zaraz po ukończeniu testu. 

 

 

2. Analiza stopnia wykorzystania e-learningu w działalności uczeni 

 

 Zastosowania e-learningu w oparciu o specjalnie zaprojektowaną platformę 

pozwalającą na odbywanie pełnych kursów wraz ich zaliczeniem w Stanach Zjed-

noczonych były wprowadzane w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. W tym 

samym okresie w polskich uczelniach wprowadzano elementy nauczania na odle-

głość w postaci materiałów do wybranych zajęć. Penkowska6 podaje przykłady 

z tego okresu z Politechniki Gdańskiej i AGH w Krakowie. Mimo że od tego czasu 

nastąpił duży rozwój oprogramowania i połączeń sieciowych, to polskie uczelnie 

w niewielkim stopniu, bo w granicach 25%7, wykorzystują tę nowoczesną formę 

edukacji. 

 Ponieważ poza sferą deklaratywną uczelni istotna jest rzeczywista dostępność 

e-learningu i informacji o nim dla studentów, dlatego wydaje się, że tej sferze nale-

ży poświęcić szczególną uwagę. 

 Przedmiotem badań było wykorzystanie możliwości e-learningu w kształceniu 

studentów. W badaniach skupiono się na możliwości odbycia całych kursów, które 

można odbyć za pośrednictwem sieci z pominięciem pomocy dydaktycznych dostęp-

nych w serwisach internetowych.  

 Nawiązując do wcześniejszych badań oceny serwisów internetowych poznańskich 

uczelni8 i ich wykorzystania9, obecne badania są swego rodzaju uzupełnieniem analizy 

serwisów uczelnianych o kolejny element ich funkcjonalności. Tak jak poprzednio dla 

potrzeb niniejszych badań przyjęto, że uczelnia funkcjonuje na terenie Poznania, 

jest niezależną instytucją – nie działem innej uczelni. Tym razem jednak, ze wzglę-

                                                 

6  G. Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010, s. 147–148. 
7  Ł. Łysiak, R. Kutera, Wykorzystanie e-edukacji na przykładzie polskich uczelni wyższych, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, 
Szczecin 2011, s. 241–249. 

8  K. Hankiewicz, W. Prussak, Assessment of Higher Education Schools’ Websites in Poz-
nan, w: Application of Information Technologies in Management, red. J. Kałkowska, Politechnika 
Poznańska, Poznań 2010, s. 127–137. 

9  K. Hankiewicz, W. Prussak, Badanie ewolucji stopnia wykorzystania uczelnianych stron 
internetowych do obsługi studentów zagranicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011, s. 213–221. 
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du na różnice w zakresie podejścia biznesowego uczelni prywatnych, skupiono się 

wyłącznie na uczelniach publicznych. Ponieważ kontakt kandydatów z uczelnią od-

bywa się w pierwszej kolejności poprzez strony jej serwisu internetowego, w badaniach 

uwzględniono dostęp poprzez te serwisy.  

 Na tej podstawie wybrano grupę poznańskich uczelni publicznych, do których 

należą:  

 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 

 Politechnika Poznańska, 

 Uniwersytet Artystyczny, 

 Uniwersytet Ekonomiczny, 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

 Uniwersytet Medyczny, 

 Uniwersytet Przyrodniczy. 

 Do szczegółowej analizy zawartości badanych stron internetowych użyto na-

stępujących kryteriów oceny: 

 dostępność informacji o e-learningu na stronie uczelni – bezpośredni lub 

pośredni (np. przez strony wydziałowe) dostęp do platformy e-learnin-

gowej, np. w formie linków; 

 dostępność informacji o możliwości nauczania na odległość na stronach 

rekrutacyjnych – w ramach całej uczelni i wydziałów informacja, czy 

i w jakim stopniu nauczanie może odbywać się na odległość; 

 platforma e-learningowa dostępna przez stronę WWW – umożliwiająca 

dostęp dla zarejestrowanych użytkowników, jak również informacja, kto 

i jak może z tej platformy korzystać; 

 wsparcie techniczne i kontakt z administratorem – możliwości kontaktu 

z administratorem w celu uzyskania wsparcia w przypadku kłopotów z lo-

gowaniem, dostępem do kursu lub niepoprawnym funkcjonowaniem plat-

formy e-learningowej; 

 informacje dodatkowe  wymagania sprzętowe w zakresie komputera i łą-

cza oraz programowe dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki i nie-

zbędnych wtyczek.  

 Spełnienie powyższych kryteriów opiera się na kilku składnikach, dlatego 

jako ocenę końcową stopnia spełnienia każdego kryterium przejęto wartość łączną. 

Badanie polegało na sprawdzeniu, czy wymienione kryteria zastosowano na danej 

stronie.  

 Rozpoczynając analizę od największej poznańskiej uczelni, Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, należy zwrócić uwagę, że posłużenie się wyszukiwarką na 

stronie głównej daje dla hasła „E-learning” ponad 200 wyników w postaci linków do 

dokumentów umieszczonych w ponad 20 zakładkach. Zatem samo przebrnięcie przez 

tę zawartość jest trudne, a dodatkowo zniechęcający jest fakt, że większość z nich nie 
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jest związana z e-learningiem. Po przeglądzie poszczególnych stron powiązanych  

z e-learningiem można stwierdzić, że najbardziej rozbudowany był serwis interneto-

wy Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Platforma  

e-learningowa tego wydziału oparta jest na podziale na kategorie kursów, których 

nazwy to instytuty i katedry wydziału, podkategorie to rok akademicki, a dalej poja-

wia się podział na studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe. 

 Kolejny wydział UAM oferujący e-learning to Wydział Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa. W tym wypadku nie ma jednak podziału na kategorie kursów, tylko 

dostępna jest lista przedmiotów, do których przygotowano materiały w tej formie. 

Dostęp do tego serwisu może się kojarzyć z klasycznym dostępem FTP do plików 

przez przeglądarkę. 

 Dodatkowo Uniwersytet im. A. Mickiewicza prezentuje wdrażanie projektu 

„Unikatowy Absolwent = Możliwości”, który ma zapewnić wzrost potencjału dy-

daktycznego poprzez proinnowacyjne kształcenie, interdyscyplinarność, e-learning 

i inwestycje w kadry. Okres trwania tego projektu to 01.07.2010 – 31.12.2015, ale 

nie udało się odszukać dostępnej platformy e-learningowej. Dostępne są tylko in-

formacje o kursach e-learningowych dla pracowników UAM od kwietnia do paź-

dziernika 2012. Projekt ma charakter ogólnouczelniany, ale namacalnych efektów 

jeszcze nie ma. 

 W przypadku strony głównej Politechniki Poznańskiej wyszukiwarka nie zwra-

ca żadnych rezultatów dla hasła „E-learning”. Przeszukując jednak zasoby wielu 

witryn Politechniki Poznańskiej, można napotkać informacje dotyczące zajęć biblio-

tecznych w formie kursu on-line. Jedne strony informują, że jest to dopiero propozy-

cja skierowana do studentów dotycząca zastąpienia tradycyjnych zajęć bibliotecznych 

kursem on-line na platformie e-learningowej, inne informują, że jest dostępna od roku 

akademickiego 2008/2009, podając nieprawidłowy link do platformy e-learningowej. 

W rzeczywistości platforma jest dostępna i można z niej korzystać nie tylko po zalo-

gowaniu, ale również jako gość. Co ciekawe, ta forma zaliczenia obowiązuje tylko na 

kilku wydziałach Politechniki Poznańskiej.  

 Niższą rangę w strukturze uczelnianej ma platforma Instytutu Informatyki Poli-

techniki Poznańskiej. Jest to „Instytutowa platforma e-learningowa” stworzona wy-

łącznie w celu dostępu do materiałów dydaktycznych studentów studiów stacjonar-

nych. Również w tym przypadku trudno doszukiwać się odwołań wsparcia technicz-

nego czy informacji, jak zdobyć login i hasło dostępu. 

 Wśród analizowanych serwisów wyróżnia się portal dydaktyczny Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Daje on możliwość logowania się i dostępu do poszcze-

gólnych kursów, które są pogrupowane w oparciu o rodzaj studiów (stacjonarne jed-

nolite magisterskie, stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne za-

oczne I stopnia, niestacjonarne zaoczne II stopnia, III stopnia, podyplomowe, Era-

smus). Dodatkowo wśród zbioru podanych odwołań w postaci linków można znaleźć 
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między innymi materiały szkoleniowe dotyczące przygotowania kursów wraz z pro-

cedurą ich publikowania.  

 Portal prezentuje listę zalogowanych użytkowników z ostatnich 5 minut. Ob-

serwacja tej listy w różnych porach doby i różnych dniach tygodnia nie tylko świad-

czy o popularności, ale też potwierdza zalety tej formy edukacji w zakresie elastycz-

ności pod względem pory dostępu. 

 Inny charakter ma druga witryna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

powiązana z e-learningiem, a związana z projektem „Kadry dla Gospodarki”. W tym 

wypadku dostęp do prezentacji oraz wykładów w formie audio i wideo jest swobod-

ny. W przypadku kursów wymagających logowania następuje przekierowanie do 

wspomnianego wcześniej portalu e-learningowego. 

 Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do grupy pięciu pu-

blicznych uczelni ekonomicznych, które w 2000 roku powołały fundację promocji 

i akredytacji kierunków ekonomicznych. W ramach swojej działalności stworzono 

m.in. platformę e-learningową. Główna działalność tej platformy sprowadza się do 

pięciu wirtualnych wykładów w semestrze dla pięciu studentów z każdej uczelni. 

 W przypadku Uniwersytetu Przyrodniczego nie udało się zidentyfikować plat-

formy e-learningowej. Pojawiają się jednak informacje o przygotowaniach w tym 

zakresie polegających na szkoleniu pracowników i współpracy ze Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz zbieraniu doświadczeń podczas wizyt 

na uczelniach słowackich, gdzie wprowadzono już wcześniej kształcenie studentów 

na odległość. Stan ten potwierdza również wynik wyszukiwania hasła „E-learning” na 

stronie głównej, zwracając jeden wynik w postaci informacji o szkoleniu „Wdrażania 

technologii e-learning” dla nauczycieli akademickich. 

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mimo że 

blisko współpracuje m.in. z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, prowadząc zajęcia 

w języku angielskim, nie prezentuje oferty e-learningowej. Chociaż wyszukiwarka na 

stronie głównej zwraca kilkanaście rezultatów po wpisaniu hasła „E-learning”, to 

wśród rezultatów znaleziono wyłącznie informację o utworzeniu w 2010 roku sekcji 

e-learningu w Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Nie udało się zlokalizować 

platformy, ale uczelnia znajduje się na liście referencyjnej klientów, którzy z powo-

dzeniem korzystają z rozwiązań, kursów lub wdrożeń zrealizowanych przez grupę 

4system związaną z e-learningiem. 

 Pozostałe uczelnie nie prezentują możliwości wykorzystania e-learningu. 

Wprawdzie dla uczelni artystycznych i sportowych nie wydaje się on zbyt użyteczny 

do zajęć praktycznych, to jednak zawsze istnieje spora grupa przedmiotów teoretycz-

nych, których wykładanie warto doskonalić. 

 We wszystkich analizowanych uczelniach, w których stosowana jest platforma 

e-learningowa, używane jest otwarte oprogramowanie Modle. Nie podaje się infor-

macji o wymaganych systemach operacyjnych oraz oprogramowaniu i wymaganych 
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wtyczkach przeglądarki internetowej. Jedyny podawany wymóg to włączone w prze-

glądarce przyjmowanie cookies (ciasteczek).  

 

 

Podsumowanie 

 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność w zakresie e-learningu 

uczelnie cedują na poszczególne wydziały. Dopiero tam można szukać odwołań do 

platform e-learningowych. Ponadto wyszukiwanie hasła „E-learning” w wyszuki-

warkach poszczególnych serwisów uczelni najczęściej albo nie daje rezultatu, albo 

wyniki wyszukiwania nie mają nic wspólnego z e-learningiem. 

 Tylko 38% udział uczelni, w których sferze zainteresowań jest e-learning, 

wydaje się zbyt skromny. Nawet zakładając, że specyfika kształcenia na uczelniach 

artystycznych nie sprzyja kształceniu na odległość. W tym gronie uczelni, które 

rozwijają e-learning, znajdują się największe uczelnie Poznania, ale działalność ta 

dotyczy tylko niektórych wydziałów tych uczelni. 

 Znamienne jest również to, że kryterium dostępności informacji o możliwości 

nauczania na odległość na stronach rekrutacyjnych nie zostało spełnione przez żad-

ną uczelnię. 

 W zakresie wsparcia technicznego informacje pojawiają się głównie w kon-

tekście zmian wersji oprogramowania platformy, tak jakby w pozostałych sytu-

acjach nie było takiej potrzeby. Poza tym z informacji wynika, że kontakt jest moż-

liwy przez pocztę elektroniczną, zatem trudno oczekiwać wsparcia on-line.  

 Należy też stwierdzić, że działania uczelni w dziedzinie e-learningu są często 

rozproszone, o czym świadczy wielość platform o różnej funkcjonalności w ramach 

jednej uczelni. Dodatkowo trudno doszukać się koordynacji działań, szczególnie 

w przypadku programów finansowanych ze środków spoza uczelni. 

 E-learning budzi coraz większe oczekiwania studentów, ale nie nadążają za 

nimi działania uczelni. Reasumując można stwierdzić, że większość stron uczelnia-

nych pełni jedynie rolę wizytówki w wirtualnym świecie i choć do tej wizytówki 

dołącza się czasem hasła powołujące się na e-learning, to nie kryją się za tym zwy-

kle autentyczne, a przede wszystkim wystarczające działania. 

 Ostatecznie należy zwrócić uwagę, że niewykorzystywanie w pełni potencjału 

witryn internetowych przez uczelnie oraz dostępnej od dawna technologii, jaką 

stanowi e-learning, negatywnie wpływa na wizerunek uczelni i zainteresowanie 

studiowaniem na niej.  
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CZY POTRZEBNA JEST EDUKACJA NA POZIOMIE ZAWODOWYM? 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przełom XX i XXI wieku to okres dynamicznego rozwoju technologii infor-

macyjnych i komunikacyjnych, wzrostu znaczenia kapitału intelektualnego oraz 

intensyfikacja prac naukowo-badawczych. Słuszność takiego podejścia potwierdza 

ścisła zależność pomiędzy wskaźnikiem wiedzy oraz nakładami na B+R a pozio-

mem PKB na mieszkańca – oparcie aktywności gospodarczej na kapitale intelektu-

alnym przynosi wzrost dochodu. Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, 

można zadać pytanie: czy w dobie dominacji dóbr wysokiej techniki, stale rosnące-

go znaczenia specjalistycznej wiedzy potrzebna jest jeszcze edukacja na poziomie 

zawodowym?  

 Celem artykułu jest prezentacja sytuacji szkolnictwa zawodowego w Polsce 

oraz nakreślenie charakteru zmian, jakie będą wprowadzane od 1 września 2012 

roku. Obserwowane tendencje wskazują, że nieuwzględnienie potrzeb w zakresie 

szkolnictwa zawodowego może spowodować istotną lukę edukacyjną w postaci 

braku wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz kadry technicznej niższe-

go szczebla. Nie należy oczekiwać, że problem będzie widoczny dopiero w nie-

określonej przyszłości. Już obecnie wśród najbardziej poszukiwanych zawodów 

czołowe miejsca zajmują wykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz technicy. 

Negatywne zjawiska systemowego ograniczania edukacji zawodowej zbiegają się 

ponadto z coraz trudniejszą sytuacją demograficzną. 
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1. Tło zmian szkolnictwa zawodowego 

 

 W ostatnich latach, równolegle z przemianami gospodarczymi, ewolucję prze-

chodzi także system edukacji w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje, będąca  

w dalszym ciągu przedmiotem ożywionych dyskusji, reforma systemu oświaty 

realizowana od 1 września 1999 roku1. Do najważniejszych zmian, jakie wówczas 

zostały wprowadzone, zaliczyć należy przekształcenie dotychczasowego, dwustop-

niowego systemu szkolnictwa w trzystopniowy model oświaty. Nowością była 

wówczas kontynuacja nauki, po ukończeniu szkoły podstawowej, w gimnazjach 

oraz utworzenie ponadgimnazjalnych: trzyletnich liceów ogólnokształcących i lice-

ów profilowanych, trzy- do czteroletnich techników oraz dwu- do trzyletnich za-

sadniczych szkół zawodowych2. Istotne zmiany dotyczyły również szkolnictwa 

zawodowego zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Utworzone wówczas 

licea profilowane realizują kształcenie ogólne oraz kształcenie w jednym z czterna-

stu profili zawodowych3. Ponadto powołano także roczne lub dwuletnie szkoły 

policealne, umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych, oraz licea uzupełnia-

jące dla absolwentów szkół zawodowych4. Szczególną formę edukacji zawodowej 

przewidzianej w ustawie stanowi kształcenie ustawiczne. Polega ono na uzyskiwa-

niu i uzupełnianiu wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 

osoby, które spełniły obowiązek szkolny5, tj. po osiemnastym roku życia6. Kształ-

cenie ustawiczne kojarzone jest z procesem edukacji i własnego rozwoju trwającym 

całe życie.  

 Zmiany, które wprowadzono od września 1999 roku, podyktowane były chę-

cią podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnianie wykształ-

cenia średniego i wyższego, wyrównanie szans edukacyjnych oraz poprawę jakości 

kształcenia. Przyjęto wówczas dwa strategiczne cele: 

                                                 

1  Zmiany w oświacie zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. 
Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, DzU 1999, nr 12, poz. 96. Ustawa ta określa-
ła między innymi daty wejścia w życie norm prawnych zawartych w Ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, DzU 1996, nr 67, poz. 329. 

2  Art. 9, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r., op. cit. 
3  Profile kształcenia oraz ich podstawy programowe określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształ-
cenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, DzU 2002, nr 50, poz. 451. 

4  Na mocy art. 7 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011, nr 205, poz. 1206) stopniowo likwiduje się dotychczas 
funkcjonujące szkoły, a w ich miejsce tworzy się nowe typy szkół publicznych i niepublicznych, 
które będą rozpoczynać działalność począwszy od 1 września 2012 roku. 

5  Art. 3 ust. 17 oraz art. 68a Ustawy z dnia 7 września 1991 r., op. cit. 
6  Art. 70, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że każdy obywatel ma 

prawo do nauki, a „(...) nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa”, DzU 1997, nr 78, poz. 483. 
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 zwiększenie udziału kształcenia ogólnokształcącego do 80% i ograniczenie 

kształcenia zawodowego do 20% kształcenia ponadgimnazjalnego ogółem, 

 sześciokrotny wzrost liczby studentów w 2010 roku w porównaniu z 1990 

rokiem7. 

 W ujęciu ilościowym przyjęte założenia zostały w dużej mierze zrealizowane. 

W pierwszej dekadzie XX wieku liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

spadła z 542 tys. do 224,9 tys., a techników z 964,3 tys. do 545,1 tys. Zlikwidowa-

no łącznie 648 szkół zawodowych, 5193 technika, w tym 1571 dla dorosłych. 

Wzrosła natomiast liczba studentów ‒ z 1584,8 tys. do 1841,3 tys.8. Utworzenie 

gimnazjów oraz liceów profilowanych okazało się jednak pomysłem nie w pełni 

trafionym i budzącym sporo kontrowersji. Te ostatnie placówki, zdaniem wielu, nie 

realizują na miarę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych ani kształcenia ogólne-

go, ani na poziomie zawodowym. 

 W 2006 roku w Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 zwrócono uwagę na ko-

nieczność promocji rozwoju kapitału intelektualnego, tworzenia sprzyjających wa-

runków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego i społecznego 

osób uzdolnionych oraz wzrost aktywności i mobilności społeczno-zawodowej 

ludności9.  

 Realizację przyjętych założeń utrudniają, obok wyraźnego kryzysu ekono-

micznego i osłabienia finansów publicznych, także niekorzystne zjawiska demogra-

ficzne, w tym proces starzenia się ludności oraz niska dzietność kobiet w Polsce. 

Nieuchronny spadek zasobów siły roboczej grozi załamaniem systemu emerytalne-

go10, wymuszoną migracją oraz brakiem specjalistów w wielu zawodach. Takie 

przypuszczenia potwierdzają długoterminowe prognozy wielkości i struktury wie-

kowej populacji Polski. Do 2035 roku spodziewany jest spadek liczby ludności do 

35 993,1 tys. oraz wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym do 26,7% (9621,7 

tys. osób)11. Trudną sytuację demograficzną w Polsce pogłębia dodatkowo trwająca 

od lat migracja zarobkowa. Zgodnie z szacunkami GUS pod koniec 2010 roku poza 

granicami Polski przebywało czasowo 1990 tys. obywateli Polski. Prawdopodobnie 

część przebywających czasowo za granicą osób zdecyduje się pozostać tam na sta-

łe. Na uwagę zasługuje fakt, że już około 80% czasowych emigrantów z Polski 

                                                 

7  M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach in-
tegracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 15. 

8  Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2011, s. 234‒235. 
9  Strategia Rozwoju Kraju 2007‒2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 26. 
10  J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kształcenie usta-

wiczne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 3. 
11  Prognoza ludności na lata 2008‒2035, GUS, Warszawa 2009, s. 191 i 305. 
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przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy. A zatem osoby te zaliczane są do 

grupy emigrantów długookresowych i są już rezydentami krajów przyjmujących
12

.  

 Budowę gospodarki wiedzy zakłóca również osłabienie finansów publicznych. 

Jednym z czynników wpływających na utrzymujący się od lat deficyt budżetu pań-

stwa są dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z projektem usta-

wy budżetowej na 2012 rok dotacje budżetu państwa na pokrycie niedoboru środ-

ków finansowych w ZUS zaplanowane zostały na poziomie 40,0 mld zł, a dotacje 

do KRUS stanowić będą 15,2 mld zł, przy czym deficyt budżetu państwa na koniec 

2012 roku nie powinien przekroczyć 35 mld zł13. Należy zauważyć, że tak znaczące 

dotacje dla funduszy ubezpieczeń społecznych i tak nie pozwalają na ich zrówno-

ważenie. Bieżące braki środków finansowych pokrywane są z Funduszu Rezerwy 

Demograficznej.  

 Niekorzystne prognozy demograficzne oraz kryzys gospodarczy to nie jedyne 

wyzwania dla społeczeństwa informacyjnego. Wiadomo, że postęp gospodarczy, 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy stanowi nowe wyzwanie dla zasobów ludz-

kich. Wprowadzanie nowych technologii na rynek wymaga kadry osób o wysokich 

kompetencjach14. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie w aktualnych statysty-

kach rynku pracy. W III kwartale 2011 roku najmniejsze bezrobocie występowało  

w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie (5,5%), niespełna dwa razy 

wyższe wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (10,4%) oraz 8,5% 

wśród absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych15. Należy mieć 

jednak na uwadze, że na rynku potrzebni są również wykwalifikowani pracownicy 

fizyczni, którzy będą w stanie zrealizować zaplanowane inwestycje, także w zakre-

sie ICT, przygotować niezbędną infrastrukturę techniczną i prowadzić jej eksplo-

atację oraz świadczyć bieżące usługi na rzecz społeczeństwa. Stwierdzenie to znaj-

duje potwierdzenie w wynikach szczegółowych badań rynku pracy. Okazuje się, że 

wśród 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem pracowników w Polsce na 

pierwszym miejscu znajdują się wykwalifikowani pracownicy fizyczni, w dalszej 

kolejności dopiero inżynierowie. Badania wykazują, że taka tendencja utrzymuje 

się już od kilku lat16. Jesteśmy zatem świadkami paradoksu: w erze informacyjnej 

brakuje robotników wykwalifikowanych! 

 Co więcej, nawet w zawodach, w których obecnie notowana jest nadwyżka 

siły roboczej, w niedługiej perspektywie może nastąpić radykalna zmiana tendencji. 

                                                 

12  Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2010, GUS, 
Warszawa 2011, s. 3‒5. 

13  Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 
6 grudnia 2011 r. 

14  Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 295. 
15  Kwartalna informacja o rynku pracy, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2011, s. 11. 
16  Niedobór talentów 2011 – podsumowanie wyników dla Polski, ManPowerGroup, doku-

ment elektroniczny, https://candidate.manpower.com, dostęp: 27.01.2012. 
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Okazuje się, że znaczący odsetek pracowników to osoby, które z powodu wieku 

w niedługim czasie będą kończyły swoją karierę zawodową. Ponadto część z nich 

nie jest już w stanie dostosować swojej wiedzy i umiejętności do zmieniających się 

potrzeb rynkowych i otoczenia. Zatem dostępne statystyki rynku pracy mogą być,  

w zakresie jakościowej oceny rynku pracy, mało precyzyjne. Dlatego też koniecz-

nym jest co najmniej zachowanie zdolności do kształcenia, a przede wszystkim 

utrzymanie kadry specjalistów ‒ nauczycieli zawodu. 

 

 

2.  Podstawowe założenia i kontrowersje związane z reformą szkolnictwa  

zawodowego 

 

 Zarówno niepochlebne opinie o dotychczasowym systemie oświaty, nieko-

rzystne zjawiska demograficzne, rosnące zainteresowanie edukacją na poziomie 

wyższym, dynamiczny wzrost znaczenia nowoczesnych technologii, jak i koniecz-

ność dopasowania umiejętności przyszłych pracowników do potrzeb rynku pracy 

skłoniły administrację państwową do przygotowania kolejnej reformy systemu 

oświaty. Szczególne znaczenie w tej reformie powinno mieć kształcenie zawodowe. 

Wśród priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 znalazł się zapis, że „przy-

wrócić należy również rangę i jakość edukacji zawodowej (…). Konieczne będzie 

zwiększenie znaczenia praktycznej nauki zawodu, głównie poprzez ścisłą współ-

pracę z pracodawcami. Takie podejście do kształcenia zawodowego zwiększy szan-

se absolwentów na rynku pracy i pozwoli na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 

konkretnego stanowiska pracy”17.  

 Sama reforma jest również konsekwencją wcześniejszych decyzji o obniżeniu 

wieku szkolnego do sześciu lat. Gdyby utrzymać dotychczasowy dwuletni okres 

nauki w niektórych szkołach zawodowych, okazałoby się, że osoba wybierająca 

taką ścieżkę kształcenia ukończyłaby naukę w wieku 17 lat, rok wcześniej niż okre-

ślone to zostało w Konstytucji RP. Po zmianach system oświaty będzie obejmował: 

 sześcioletnią szkołę podstawową,  

 trzyletnie gimnazjum,  

 szkoły ponadgimnazjalne, w tym: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, 

trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, szkołę police-

alną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie 

dłuższym niż 2,5 roku, oraz trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do 

pracy18. 

 Do szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaliczyć należy: dla absolwen-

tów gimnazjum zasadniczą szkołę zawodową i technikum oraz dla osób posiadają-

                                                 

17  Strategia Rozwoju..., op. cit., s. 44. 
18  Art. 1, ust. 7 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., op. cit. 
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cych wykształcenie średnie szkołę policealną. Dodatkowo dla osób dorosłych 

przewidziano kwalifikacyjne kursy zawodowe, które dawałyby możliwość szybsze-

go przekwalifikowania dorosłych pracowników zgodnie z oczekiwaniami rynku. 

Celem kształcenia zawodowego jest: 

 przyswojenie określonego zasobu wiadomości, 

 zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy oraz rozwiązywa-

nia problemów, 

 kształtowanie postaw umożliwiających skuteczne i odpowiedzialne funk-

cjonowanie we współczesnym świecie19. 

 Zasadniczą zmianą w organizacji nauczania zawodowego jest reorientacja 

edukacji na efekty kształcenia20, dlatego też w nowej podstawie programowej za-

warto kwalifikacje, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania zawodu.  

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej21 w ośmiu obszarach kształcenia 

sklasyfikowano 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji, 

w tym: 

 23 zawody obejmujące trzy kwalifikacje, 

 72 zawody obejmujące dwie kwalifikacje, 

 98 zawodów obejmujących tylko jedną kwalifikację, 

 7 zawodów artystycznych, dla których nie określono kwalifikacji. 

 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdza zdany egzamin przeprowa-

dzany przez okręgową komisję egzaminacyjną22. 

 Wnikliwe zapoznanie się z przygotowaną reformą szkolnictwa zawodowego 

rodzi wiele kontrowersji23: 

1. Ustawa zmienia zasady finansowania edukacji w zakresie kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. O ile szkoły publiczne będące jednostkami budżeto-

wymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu JST24, o tyle pla-

cówki prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu te-

rytorialnego lub osobę fizyczną, a prowadzące kwalifikacyjne kursy zawo-

                                                 

19  Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Założenia projektowanych zmian, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Warszawa 2010, s. 26. 

20  Takie podejście wynika z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 
DzU 2008/C 111/01, s. 1. 

21  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego, DzU 2012, nr 0, poz. 7. 

22  Jednocześnie zniesiony zostanie z dniem 31.12.2012 r. egzamin kwalifikacyjny na tytuł 
zawodowy, a osoby, które nie zakończyły do tego dnia zdawania egzaminów kwalifikacyjnych 
umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, mogą przystąpić do egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe. Por. art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., op. cit. 

23  Z uwagi na ograniczoną objętość artykuł zawiera jedynie omówienie wybranych proble-
mów edukacji zawodowej wynikających z wprowadzenia reformy. 

24  Art. 80, ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r., op. cit. 
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dowe, otrzymują dotację na ucznia, który zdał egzamin potwierdzający 

kwalifikacje25. Uzasadnione jest zatem pytanie: czy odmienne podejście do 

finansowania szkolnictwa zawodowego prowadzonego przez publiczne  

i niepubliczne placówki kształcenia nie jest formą zróżnicowania podmio-

tów publicznych i prywatnych, które przecież realizują ten sam cel spo-

łeczny? A nawet, mając na uwadze art. 65, ust. 5 Konstytucji RP26, czy 

władze publiczne skutecznie realizują konstytucyjny obowiązek wspierania 

szkolenia zawodowego? Można mieć co do tego słuszne obawy. Trudno 

jest oczekiwać, że placówki niepubliczne będą zainteresowane prowadze-

niem kursów zawodowych w oparciu o ustalone zasady finansowania. Ist-

nieje przypuszczenie, że po wejściu w życie ustawy znacznie ograniczą za-

kres szkolenia zawodowego w formie kursów lub będą oczekiwać opłat za 

ich prowadzenie, przez co staną się niekonkurencyjne względem podmio-

tów publicznych, które na mocy ustawy będą otrzymywały „z góry” sub-

wencję oświatową na ten cel. 

2. Pomimo deklaracji poprawy jakości kształcenia zawodowego twórcy re-

formy założyli wzmocnienie i rozszerzenie kształcenia ogólnego w szko-

łach prowadzących kształcenie zawodowe. Oznacza to w praktyce skróce-

nie kształcenia zawodowego mniej więcej o 1/3 i przedłużenie gimnazjal-

nego kształcenia o rok w szkołach zawodowych27. W zasadniczych szko-

łach zawodowych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe wy-

niesie jedynie 1100, a w technikach 1350 godzin. Jako uzasadnienie pre-

zentowany jest pogląd, że „edukacja w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia 

ogólnego”28. Z tego też powodu dla zasadniczej szkoły zawodowej, liceów 

ogólnokształcących i techników określony został podobny katalog przed-

miotów ogólnokształcących. 

3. Przewidziana w ustawie likwidacja technikum uzupełniającego29 spowo-

duje istotne utrudnienia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

chcących doskonalić umiejętności zawodowe30. W miejsce techników uzu-

                                                 

25  Art. 1, ust. 32 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., op. cit. 
26  Art. 65, ust. 5 Konstytucji RP stanowi: „Władze publiczne prowadzą politykę zmierzają-

cą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezro-
bocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót pu-
blicznych i prac interwencyjnych”. 

27  M. Kabaj, op. cit., s. 22. 
28  Kształcenie zawodowe..., op. cit., s. 14. 
29  Art. 7, ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., op. cit. 
30  Por. F. Uszko, List do Minister Edukacji Narodowej, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i 

Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Tarnów 2010, s. 2. 
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pełniających proponuje się licea ogólnokształcące dla dorosłych, które nie 

zapewnią warunków do nauki zawodu. 

4. Pozostają również wątpliwości odnośnie do przeprowadzanych przez ko-

misje powoływane przez Izby Rzemieślnicze egzaminów czeladniczych  

i mistrzowskich31 oraz egzaminów przed OKE potwierdzających kwalifi-

kacje zawodowe. Funkcjonowanie dwóch konkurencyjnych sposobów 

potwierdzenia umiejętności zawodowych wprowadzi nieład i dezorientację 

zdających oraz wzrost kosztów kształcenia. Do uprawnień komisji egzami-

nacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze powinno należeć rów-

nież potwierdzanie kwalifikacji zawodowych, które wprowadza nowa re-

forma. Tym bardziej że nie jest też w pełni zrozumiały cel przeprowadza-

nia przez OKE cząstkowych egzaminów, dla każdej kwalifikacji, w przy-

padku zawodów obejmujących dwie lub trzy kwalifikacje. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Rozwój cywilizacji wiedzy stawia także przed szkolnictwem zawodowym 

duże wyzwania. Oczekuje się przede wszystkim elastyczności w kształceniu i za-

spokojenia popytu na wykwalifikowanych pracowników. W tym celu podejmowane 

są próby reformowania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Okazuje się jednak, że 

wbrew zapowiedziom medialnym systemowo ogranicza się czas trwania i obniża 

jakość kształcenia zawodowego oraz osłabia znaczenie niepublicznych placówek 

kształcenia zawodowego, likwidując równocześnie szkoły publiczne. 

 Efektem podejmowanych działań może być dalszy wzrost bezrobocia wśród 

absolwentów szkół zawodowych oraz trudności ze znalezieniem na rynku pracy 

odpowiednich specjalistów. Ważny jest również aspekt społeczny zagadnienia. 

Podjęcie przez absolwenta gimnazjum decyzji o wyborze szkoły o profilu zawodo-

wym nie wynika wyłącznie z mniejszych zdolności intelektualnych, ale często  

z trudnej sytuacji materialnej. Edukacja zawodowa w szkole ponadgimnazjalnej 

stanowi dla wielu młodych osób szansę szybszego uzyskania niezależności i stabili-

zacji materialnej. Zakłócenie systemu kształcenia zawodowego może zatem spowo-

dować nie tylko narastanie problemów na rynku pracy, ale również groźbę wyklu-

czenia społecznego dużej grupy młodzieży i dorosłych. 

 

 
  

                                                 

31  Art. 3 Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU 1999, nr 17, poz. 92. 
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IS THE EDUCATION ON THE VOCATIONAL LEVEL NEEDED? 

 

 

Summary 

 

 In the civilization of the knowledge the primary focus is turning up for the intel-

lectual capital and the high technology development. However, less attention is devoted 

to the vocational education, which results in shortages of skillful workers on the labour 

market. 

 According to the author, the attempts made to reform the vocational education in 

Poland are not suited to current needs. Moreover, there is a tendency to reduce duration 

of education of the vocational training as well as to weaken the significance of non-

public institutions of the vocational training, eliminating maintained schools at the same 

time. 

 

Translated by Marcin Łuszczyk 
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ZASTOSOWANIE ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE 

LIBRARY) W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z koncepcji zarządza-

nia usługami IT (ang. Information Technology), która pozwala na optymalne dopa-

sowanie wartości dostarczanej przez IT do oczekiwań biznesu. Do niedawna wyko-

rzystywanie IT w przedsiębiorstwie wiązało się z zakupami, eksploatacją i rozwo-

jem infrastruktury oraz systemów informatycznych, co od zawsze wywoływało 

niezrozumienie i niechęć ze strony menedżerów. Dziś coraz częściej mówimy  

o usługach IT, dzięki którym biznes nie ponosi odpowiedzialności i ryzyka związa-

nego z poszczególnymi komponentami teleinformatycznymi. Zamiast kupować 

oprogramowanie i elementy infrastruktury, które często są niezrozumiałe dla mene-

dżerów, biznes korzysta z usług swoich wewnętrznych działów IT lub firm ze-

wnętrznych. Celem świadczenia usługi tego typu nie jest dostarczanie sprzętu  

i oprogramowania, lecz zapewnianie osiągnięcia określonych efektów biznesowych 

(np. ocena zdolności kredytowej klienta w określonym czasie). Usługa ma również 

swój określony koszt, co powoduje, że możliwe jest takie kształtowanie jej zakresu 

i jakości, aby ten koszt był uzasadniony biznesowo1. 

 Celem zarządzania usługami IT jest dostarczanie klientom wewnętrznym 

(jednostkom biznesowym) odpowiednio dopasowanych, wyspecjalizowanych zdol-

ności i zasobów IT w formie jednoznacznie zdefiniowanych usług, na akceptowal-

nym poziomie jakości, kosztów i ryzyka. Istotną wartością dla klientów, wynikającą 

                                                 

1  R. Orzechowski, A. Tarasiewicz, Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie 
usługami IT, E-mentor 2008, nr 4 (26). 
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z takiego sposobu wykorzystywania IT, jest możliwość uwolnienia się od realizacji 

zadań niestanowiących elementów podstawowej działalności biznesowej, jak rów-

nież zorientowanie swojej aktywności na dostarczanie rezultatów biznesowych 

poprzez wykorzystanie i rozwój własnych, kluczowych dla danego obszaru biznesu, 

zasobów i zdolności. 

 Mechanizmy zarządzania usługami zapewniają koordynację pomiędzy wyspe-

cjalizowanymi zdolnościami i zasobami po stronie dostawcy (np. wewnętrznego 

działu IT) i klienta (np. jednostki biznesowej), gdzie IT wspiera wówczas określone 

procesy biznesowe. W celu uzyskania optymalnej wartości z wykorzystania techno-

logii informacyjnych w przedsiębiorstwie niezbędne jest przejście od dostawy pro-

duktów IT do dostarczania wartości biznesowi w formie usług IT. Wiąże się to  

z koniecznością wdrożenia kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i zarząd-

czych, których dobrym przykładem może być ITIL.  

 

 

1. Istota ITIL  

 

 ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to kompletny  

i spójny zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, stosowany w wielu 

wiodących na rynku przedsiębiorstwach na całym świecie. Podstawą koncepcji 

ITIL jest zdefiniowanie procesów, które powinny funkcjonować w ramach organi-

zacji świadczącej usługi IT zarówno dla klientów wewnętrznych, jak i zewnętrz-

nych. Oznacza to, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z organizacją po-

siadającą wewnętrzny dział IT, supportowy dla głównego biznesu, czy z organiza-

cją świadczącą usługi IT na zewnątrz, procesy powinny być uporządkowane, zdefi-

niowane i zarządzane. ITIL pozwala na modelowanie procesów zarówno w organi-

zacjach komercyjnych (np. firmy komputerowe, programistyczne), jak i niekomer-

cyjnych (agencje rządowe itp.), niezależnie od wielkości firmy, typu organizacji czy 

też posiadanych narzędzi.  

 Metodyka ITIL wspomaga szczególnie organizację zorientowaną procesowo, 

skoncentrowaną na dostarczaniu usług IT, a nie technologii. Klienci nie oczekują 

bowiem jedynie infrastruktury i aplikacji, tylko usług, które dostarczą im wartość 

dodaną – oczekują dostępu do poczty elektronicznej, współdzielenia danych, moż-

liwości wydruku na sieciowej drukarce czy dostępu do aplikacji wspierających 

sprzedaż. Za tymi usługami kryje się naturalnie technologia informatyczna, rozu-

miana jako aplikacje i infrastruktura techniczna, niezbędne są również procesy, 

dokumentacja techniczna oraz ludzie. ITIL jest uważany obecnie za najlepsze po-

dejście do zarządzania usługami IT i stanowi obecnie światowy standard w tej dzie-

dzinie.  

 Metodyka ITIL wprowadza systematykę procesów IT, z precyzyjną dekompo-

zycją czynności, z propozycjami mierników i KPI’s (ang. Key Performance Indica-
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tors), z jasnym określeniem ról, zakresu obowiązków i odpowiedzialności. ITIL 

pozwala na podnoszenie jakości świadczonych usług i obniżenie koszów ich świad-

czenia, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wprowadzanych zmian.  

 

 
Rys. 1.  Podstawowe elementy modelu ITIL 

Źródło:  opracowanie na podstawie ITIL Fundation Training Course, S. Wiśniewski, Opty-

malizacja procesu logistycznej obsługi klienta przez wykorzystanie outsourcingu na 

podstawie działania Service Desk, praca mgr, Katowice 2008.  

 

 ITIL to również wspólny słownik pojęć i platforma komunikacyjna wewnątrz 

IT oraz na linii biznesu-IT. W codziennej praktyce częstą sytuacją jest brak możli-

wości precyzyjnego i jednoznacznego zdefiniowania kluczowych pojęć, co powo-

duje w konsekwencji niemałe zamieszanie, czy wręcz konflikty w organizacji. ITIL 

wprowadza porządek w tym obszarze, chociażby stawiając wreszcie wyraźną grani-

cę między klientem – sponsorem definiującym wymagania na usługi IT – a użyt-

kownikiem – osobą korzystającą na co dzień z usług IT, dla której jedynym kana-

łem komunikacji jest Service Desk.  
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 Pierwsze biblioteki ITIL zostały opublikowane w roku 1989 przez CCTA 

(ang. Central Computer and Telecommunication Agency), agencję działającą przy 

rządzie Wielkiej Brytanii. Początkowym zamysłem twórców metodyki ITIL było 

wsparcie projektów z zakresu zarządzania IT realizowanych przy rządzie brytyj-

skim. Idea okazała się jednak na tyle interesująca, że stopniowo do inicjatywy dołą-

czali, dzieląc się swoim doświadczeniem, eksperci IT z całego świata.  

 ITIL wyróżnia 11 kluczowych dyscyplin podzielonych na dwa główne obsza-

ry – Service Delivery i Service Support (rys. 1). Obszar Service Support obejmuje 

funkcję Service Desk oraz procesy operacyjne (zarządzanie incydentem, proble-

mem, konfiguracją, zmianą i wersją). Service Delivery koncentruje się natomiast na 

relacjach z końcowym użytkownikiem usług IT. Obszar Service Delivery obejmuje 

procesy taktyczne takie jak: zarządzanie poziomem usług, finansami IT, pojemno-

ścią, dostępnością i ciągłością.  

 

 

2. Funkcja Service Desk 

 

 Pojęcie Service Desk w języku polskim bardzo często kojarzy się z Biurem 

Obsługi, jednak znaczenie, forma oraz funkcja działania Service Desku w znacz-

nym stopniu wychodzi poza to pojęcie. Service Desk według modelu ITIL jest 

przede wszystkim podstawową funkcją organizacji IT, a jego celem jest udostęp-

nianie jednego punktu kontaktowego pomiędzy odbiorcami usług informatycznych 

a świadczącym je działem IT lub firmą zewnętrzną (rys. 2). Rola Service Desk  

w organizacji obejmuje przede wszystkim: 

 przyjmowanie i rejestrację wszystkich zgłoszeń od użytkowników, 

 natychmiastowe rozwiązywanie prostych incydentów, zapytań i skarg, 

 wstępne rozpoznanie wszystkich zgłaszanych incydentów, zebranie infor-

macji potrzebnych w kolejnych etapach, wykonanie pierwszej próby roz-

wiązania zgłoszonego incydentu i/lub przekazanie go do właściwej grupy 

wsparcia według ustalonych schematów, 

 monitorowanie postępów prac nad incydentem i eskalacja zgodnie z usta-

lonymi poziomami świadczonych usług, 

 informowanie użytkowników o statusie zgłoszenia, 

 przygotowanie raportów dla kierownictwa IT2. 

 Service Desk jest jednym z fundamentalnych elementów filozofii ITIL. Sta-

nowi zasadniczy punkt kontaktowy z użytkownikami, klientami, serwisem IT oraz 

organizacjami 3PL (ang. ThirdPartLogistic).  

  

                                                 

2  M. Florys, ITIL ‒ Zarządzanie usługami IT, CT Partners SA, s. 10. 
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Rys. 2.  Struktura Service Desk  

Źródło:  opracowanie na podstawie An Introductory Overview of ITIL v. 1.0a, C. Rudd, 

United Kingdom, 2004. 

 

 Ze strategicznego punktu widzenia Service Desk pełni najważniejszą funkcję 

w modelu. Dla wielu klientów Service Desk jest jedyną możliwością kontaktu  

z grupami serwisowymi znajdującymi się w organizacji lub departamencie. Service 

Desk jest jednostką ułatwiającą przebieg procesów, nadzorowanie realizowanych 

incydentów oraz spełnianie funkcji jednokrotnego kontaktu (ang. SPOC – Single 

Point Of Contact) pomiędzy klientami, użytkownikami, serwisami IT oraz firmami 

3PL odnośnie do wszelkich potrzeb, pytań, zażaleń, uwag i zmian związanych z IT. 

 Obecnie modelem standardowym stają się już jednostki wirtualne. Możliwe jest to 

głównie dzięki dużemu postępowi w dziedzinie sieci internetowych i telekomunikacji. 

Jednostki wirtualne mogą być zlokalizowane i dostępne z każdego miejsca na ziemi. 

Jednostki wirtualne działają według globalnych procedur postępowania. Są one niejako 

integratorami w organizacjach, ponieważ koordynują współpracę serwisów z różnych 

części świata, wspomagając użytkowników. W tej sytuacji przedsiębiorstwo jest 

w stanie rozwijać się na niesamowitą skalę bez obaw, że każda nowa lokalizacja będzie 

powodowała dodatkowe koszty związane z obsługą pracowników.  

 Zarządzanie pracą Service Desk, wewnętrzna struktura oraz wdrożenie to ele-

menty kluczowe, wymagające przede wszystkim wysokiej wiedzy z branży IT oraz 

znajomości rynku, dzięki którym można szybko dostosować bądź wdrożyć coraz to 

nowsze rozwiązania, aby poziom usług był na wysokim poziomie. 
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3. Zastosowanie elementów ITIL w Capgemini – case study  

  

 Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider  

w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, informatycznych i outsourcingo-

wych. Capgemini na świecie zatrudnia 82 000 specjalistów, w tym w Polsce ponad 

2000: ekspertów z zakresu doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, fuzji i przejęć (M&A), doradztwa marketingowego, zarządzania 

relacjami z klientem (CRM), systemów kontroli zarządzania (Value Based Manage-

ment i Controllingu), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), technologii informa-

tycznych, integracji systemów klasy ERP/CRM/SCM oraz outsourcingu informatyki  

i procesów biznesowych – ITO (ang. Information Technology Office) – dział usług IT 

oraz BPO (ang. Business Processes Office) – dział usług biznesowych.3 

 Firma Capgemini to obecnie potentat na tynku outsourcingu nie tylko w Pol-

sce, ale przede wszystkim w Europie oraz Ameryce Północnej. Oferowane usługi IT 

obejmują zarówno tworzenie biur wsparcia, jak i przejmowanie infrastruktury tech-

nicznej i sprzętowej od klienta, wraz ze wsparciem dla tych elementów.  

 Capgemini działając w ścisłej współpracy ze swoimi klientami, opracowuje stra-

tegie dla rozwiązań biznesowych i technologicznych przystosowanych do najtrudniej-

szych wymogów klienta, m.in. opracowało innowacyjną metodologię dostarczania 

usług Rightshore™, której „celem jest zapewnienie dostarczania usług odpowiednimi 

zasobami, w odpowiedniej lokalizacji i w ramach odpowiednich kosztów”.  

 W Capgemini usługi rozwijane są poprzez partnerskie relacje z klientami, alianse  

i współpracę z innymi dostawcami usług. Metodologia Collaborative Business Expe-

rience pozwala klientom tworzyć jednolite, współpracujące ze sobą zespoły zbudowane 

z członków poszczególnych organizacji, dzielić się wspólnie wiedzą i systematycznie 

optymalizować dostarczane usługi. Alianse są integralną częścią filozofii partnerskiej 

współpracy. Innowacyjne rozwiązania wzbogacone poprzez alianse i sieć partnerów 

zapewniają stały dostęp do kluczowych dostawców technologii i usług. 

 Capgemini oferuje takie rozwiązania w obszarze zarządzania aplikacjami, 

które przyczyniają się do poprawy produktywności systemów przy jednoczesnej 

redukcji kosztów. Średnio około 60% budżetu IT jest przeznaczane na aplikacje 

biznesowe, które wspierają główną działalność biznesową oraz funkcje pomocnicze 

takie jak finanse, produkcja i sprzedaż. Gama wykorzystywanych aplikacji jest 

przeważnie bardzo szeroka i dla każdego systemu istnieje bufor zapotrzebowania 

związany z implementacją zmian i rozwojem systemów. 

 Dzięki globalnej sieci Centrów Usług Zarządzania Infrastrukturą – IMSC 

(ang. Infrastructure Management Service Center) Capgemini oferuje jednolity za-

kres dostarczania usług połączony z efektywnością kosztową i wysokim poziomem 

wsparcia dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Przedsiębiorstwo opracowa-

                                                 

3  http://www.pl.capgemini.com/about. 
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ło bazowe ramy procesów i metodologii usług IM zarządzanych zarówno w lokali-

zacjach klienta, jak i dostarczanych z własnych centrów. 

 Wykorzystując koncepcję Rightshore™, Capgemini umożliwia swoim klientom 

przekazywanie wybranych procesów biznesowych, takich jak informatyka, finanse  

i księgowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi, pod opiekę doświadczonych eks-

pertów. Posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000. Capgemini świadczy usługi 

w ponad 20 językach – m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, wło-

skim, portugalskim, duńskim, holenderskim, czeskim, słowackim i polskim. 

 Firma Capgemini w standardowej ofercie wsparcia klientów oferuje usługi: 

Service Desk; Zarządzanie Siecią Internetową i Intranetową; Zarządzanie Serwera-

mi; Zarządzanie Infrastrukturą; Zarządzanie Sprzętem Komputerowym oraz Elek-

tronicznym. Capgemini oferuje wsparcie dla klientów 24 godziny na dobę przez 

siedem dni w tygodniu 365 dni w roku. Większość z działań odbywa się zdalnie  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych. Capgemini 

oferuje wdrożenie oraz wsparcie serwerów, które są zarządzane i monitorowane dla 

klienta zdalnie przez odpowiednie grupy wsparcia. Infrastruktura techniczna  

i sprzętowa może być monitorowana i kontrolowana przez Capgemini bądź ze-

wnętrzne firmy, które pracują na zlecenie Capgemini.  

 Wsparcie sieci internetowych i intranetowych również odbywa się zdalnie, 

jednak dla większości klientów tworzone są specjalne jednostki wsparcia zlokali-

zowane w głównych centrach klienta, aby móc w jak najszybszym czasie zdiagno-

zować i naprawić zaistniałe problemy. Jednym z elementów wsparcia sieciowego 

jest oferowanie połączeń VPN (ang. Virtual Private Network), które umożliwiają 

każdemu pracownikowi klienta zdalne podłączanie się do wewnętrznych sieci kom-

puterowych i korzystanie z wszelkich aplikacji.  

 Service Desk jest najbardziej podstawową ofertą Capgemini. Większość firm, 

które korzystają z usług Capgemini, posiadała wewnętrzne grupy wsparcia informa-

tycznego. Działy takie najczęściej jednak nie miały odrębnego statusu w firmie, 

były jedynie ujęte jako część pewnej jednostki organizacyjnej. Działy IT w firmach 

nieinformatycznych są elementem dodatkowym, który ma wspierać działalność 

podstawową. Zapomina się jednak, jak wielką rolę odgrywa sprawnie i efektywnie 

funkcjonująca jednostka IT. Obecnie wszystkie firmy korzystają z zaawansowanych 

technologii teleinformatycznych i internetowych, korzystają z globalnych rozwią-

zań wspomagających prace i usprawniających efektywność. Jeżeli nie stworzy się 

odpowiedniego zaplecza technicznego i wparcia takich technologii, to nie jest moż-

liwe sprawne wykorzystywanie posiadanej infrastruktury.  

 Firma Capgemini, realizując projekty dla klientów, oferuje wsparcie IT zgodne  

z przyjętym modelem ITIL, co bardzo ułatwia funkcjonowanie i efektywną pracę 

działów IT. Model ten nie zawsze jest wdrażany w pełni oraz nie od razu funkcjonuje 

w pełnym zaawansowaniu. Klienci zmieniając sposób współpracy oraz wdrażając 

nowy system kontaktu z użytkownikami, zgłaszania spraw oraz nową infrastrukturę, 
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muszą również przeprowadzić szereg zmian w swoich organizacjach, aby móc efek-

tywnie korzystać z ITIL. Istotną kwestią jest otwartość organizacji na zmiany oraz na 

wdrażanie nowych rozwiązań. Szczególną rolę po stronie klienta odgrywa więc naj-

wyższe kierownictwo, które musi wspierać takie zmiany i modernizacje. Bardzo czę-

sto zdarza się tak, że kierownictwo zaczyna popierać działania firmy, która oferuje 

wsparcie, nie reagując na ogólnie negatywną postawę swoich pracowników. Wdroże-

nie wnosi bowiem szereg zmian głównie w sposobie realizacji zadań pracowników, 

co często nie jest przez nich akceptowane, gdyż proces wdrażania modelu ITIL wiąże 

się z utratą części funkcjonalności czy też przywilejów, jakie niektórzy użytkownicy 

posiadali, kiedy korzystali z wewnętrznych działów wsparcia.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Działalność przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach szybko zmieniają-

cej się gospodarki światowej podlega nieustannym zmianom, co wymaga od firm 

zdolności adaptacji w celu utrzymania konkurencyjności i zyskowności. Taka sytu-

acja wymaga dzielenia się wiedzą i informacjami nie tylko w ramach swej własnej 

organizacji, ale również z podmiotami zewnętrznymi stanowiącymi elementy skła-

dowe łańcucha dostaw.  

 Budowanie i utrzymanie pozycji lidera wiąże się często z koniecznością kon-

centracji wszystkich zasobów firmy na jej strategicznych działaniach. Outsourcing 

procesów biznesowych pozwala firmom na optymalizację kosztów (dzięki ekono-

mii skali i niższym kosztom świadczenia usług w miejscu, skąd są dostarczane)  

i elastyczne dostosowywanie się do zmian rynkowych oraz koncentracji na podsta-

wowej działalności, a tym samym specjalizacji w wybranej dziedzinie. Najbardziej 

rozpowszechnione formy outsourcingu, które są szczególne charakterystyczne  

w logistyce, to wydzielanie na zewnątrz transportu, magazynowania oraz funkcji 

niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Outsourcing usług 

IT jest stosunkowo nową dziedziną bardzo szybko rozwijającą się w Polsce. 

 W odpowiedzi na potrzebę stosowania usługowego zarządzania IT zostały 

opracowane dobre praktyki zarządzania IT, tzw. ITIL (IT Infrastructure Library). 

Najnowsza, trzecia wersja tego zbioru dobrych praktyk definiuje cykl życia usługi, 

który jest kompleksowym i spójnym podejściem do zarządzania usługami IT. Jest 

to koncepcja organizacyjna zaprojektowana dla dostarczania i utrzymywania ocze-

kiwanych efektów biznesowych. Podejście systemowe zapewnia uczenie się orga-

nizacji IT oraz ciągłe doskonalenie usług.  

 Model procesów ITIL opisuje kompleksowo całą organizację IT. Nie należy jed-

nak przenosić go w całości, za jednym podejściem – konieczne jest zastosowanie podej-

ścia iteracyjnego i przyrostowego, z podziałem na co najmniej kilka etapów. W pierw-

szej kolejności należy skupić się na procesach najbliższych biznesowi, a więc zarządza-
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niu poziomem usług, zarządzaniu incydentem i funkcji Service Desk. Budowanie 

sprawnej organizacji zarządzającej usługami IT z pomocą najlepszych praktyk ITIL to 

nie jednorazowe wyzwanie, ale proces ciągłej poprawy i doskonalenia. 

 Globalizacja oraz szybki rozwój informatyki pozwala na zarządzanie większo-

ścią oferowanych usług zdalnie bez wymogu fizycznej ingerencji w większość in-

frastruktury. Oferowane usługi wsparcia technicznego są w pełni dostosowane do 

zróżnicowanych potrzeb klientów oraz bardzo elastyczne zarówno w procesie 

wdrażania i przejmowania części działalności, jak i ewentualnych ulepszeń w trak-

cie współpracy.  
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ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) 

APPLICATION IN IT SERVICES MANAGEMENT 

 

 

Summary 

 

 In order to get the optimum value from using information technologies a transition 

from the delivery of IT products is necessary in the enterprise for delivering the value to 

the business in the form of IT services. it is forming with the need to implement com-

prehensive organizational and managerial solutions, of which ITIL can be a good exam-

ple (Eng. Information Technology Infrastructure Library). 

 In the article applying elements of the model ITIL in the Capgemini company in 

the form of case study was described. 
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E-LEARNING – MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA  

I DOSKONALENIA KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesne przedsiębiorstwa muszą zmagać się z burzliwym i niepewnym 

otoczeniem, w którym sprawne funkcjonowanie możliwe jest tylko przez ciągłe 

dostosowywanie się do zmian. Zdolność do tych zmian wymaga wysokich kompe-

tencji zatrudnionych pracowników. Trwanie i rozwój każdej firmy zależy od pozy-

skiwania przez pracowników coraz wyższych kompetencji. Wskazane jest przede 

wszystkim posiadanie kapitału intelektualnego, aby móc szybko reagować na zmie-

niające się czynniki otoczenia firmy. Rozwój intelektualny, zwiększanie wiedzy  

i umiejętności wymaga nowych form i metod podwyższania kompetencji pracowni-

czych. Odpowiedź na to wyzwanie dają nowoczesne technologie i rozwój Internetu, 

pojawienie się możliwości pozyskiwania kompetencji pracowniczych za pomocą 

zdalnej edukacji. Celem artykułu jest ukazanie i ocena możliwości pozyskiwania  

i doskonalenia kompetencji pracowniczych przy pomocy zdalnego nauczania. Wy-

korzystywane sieci, narzędzia platform edukacyjnych i sposobności, jakie oferują  

w zakresie komunikowania się, elastyczności wyboru miejsca oraz czasu nauki – 

okazują się atrakcyjne zarówno dla organizacji, jak i dla samych pracowników.  

 

 

1. Pojęcie i rodzaje kompetencji  

 

 Rozwój kompetencji to zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw 

mające swe odzwierciedlenie w poziomie wykonywanych zadań zawodowych. 

Dążenie do nabywania nowych kompetencji może występować z dwóch powodów: 
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po pierwsze, zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczna zmusza przedsiębiorstwa 

do zwiększania kompetencji własnych pracowników, co może w przyszłości gwa-

rantować osiągnięcie wyższej pozycji na rynku. Po drugie, sami pracownicy, pra-

gnąc podnieść swoją wartość i znaczenie na rynku pracy, dokładają wszelkich sta-

rań do rozwoju posiadanych oraz nabywania nowych kompetencji. 

 Według D.D. Duboisa i W.J. Rothwella kompetencje, najogólniej rzecz ujmu-

jąc, to cechy danej osoby, które jest ona w stanie wykorzystać w sposób celowy dla 

osiągnięcia określonych zamierzonych wyników1. P. Wachowiak uważa, że kompe-

tencja jest to zdolność, umiejętność ludzi do określonego działania, do realizacji 

postawionych zadań2. Umiejętność odpowiedniego działania, zachowania jest sumą 

wielu składowych. Na poziom kompetencji ma wpływ środowisko zewnętrzne,  

w jakim dana osoba się znajduje, kultura i wartości firmy. Kompetencje zależą od 

umiejętności i dotychczasowego doświadczenia, posiadanej wiedzy technicznej, roli 

danej jednostki w społeczeństwie i organizacji oraz jej osobowości, samooceny  

i motywacji wewnętrznej. Podobne stanowisko przyjmuje G. Filipowicz, który 

mówi, że kompetencje to predyspozycje jednostki w zakresie wiedzy, umiejętności 

postaw pozwalające zrealizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie3.  

 Pojęcie kompetencji jest złożone i wieloznaczne, co powoduje, że wielu auto-

rów podkreśla konieczność ich podziału na odpowiednie kategorie (rodzaje, grupy). 

Jeden z możliwych podziałów proponuje M. Armstrong, dzieląc je na: kompetencje 

ogólne i szczegółowe, progowe i dotyczące działania oraz różnicujące4. Kompeten-

cje ogólne wymagane są od wszystkich, którzy wykonują dany zawód, np. ekono-

misty, lub od wszystkich pracujących na podobnych stanowiskach, np. menedżera 

ds. marketingowych. Koncepcje szczegółowe zaś to takie, które odróżniają kon-

kretne stanowisko lub konkretną rolę od innych. Kompetencje progowe pozwalają 

na spełnienie wymagań danego stanowiska pracy, a te dotyczące działania umożli-

wiają podział jednostek na lepiej lub gorzej wykonujące swoje zadania. Ostatnia 

kategoria kompetencji różnicujących określa cechy behawioralne widoczne u osób 

uzyskujących dobre wyniki, a nieobecne u osób mniej skutecznych w działaniu.  

 Z kolei A. Pocztowski wyróżnia kompetencje podstawowe oraz wyróżniające. 

Jego zdaniem do „grupy kompetencji podstawowych należą najczęściej wiedza  

i umiejętności, natomiast do grupy kompetencji wyróżniających: postawy, motywy 

                                                 

1  D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, 
One Press, Gliwice 2008, s. 32. 

2  P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2002, s. 22‒43. 
3  G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2004, s. 17. 
4  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,  

s. 245.  
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i wartości”5. T. Rostkowski mówi o kompetencjach kluczowych, które są wspólne 

dla wszystkich pracowników, oraz specyficznych dla funkcji i roli. J. Kubicka-Daab 

składania się ku podziałowi na kompetencje funkcjonalne oraz behawioralne6. 

Pierwsze mają charakter zero-jedynkowy, stanowią próg, który należy przekroczyć, 

aby móc pełnić określone obowiązki, a drugie, behawioralne, podlegające stopnio-

waniu, można rozwijać pracując na danym stanowisku pracy. 

 Na podstawie literatury przedmiotu można zauważyć, że każdy autor podaje swój 

własny podział kompetencji i każdy z nich jest trafny z rozpatrywanego punktu widze-

nia. Zmiany w otoczeniu i czasy gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego przyczyniają się do stopniowego rozszerzenia pojęcia kompetencji, co 

powoduje, że kompetencje nabierają coraz większego znaczenia dla organizacji. 

 

 

2. Kompetencje w dobie społeczeństwa informacyjnego 

 

 Społeczeństwo informacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do najważniejszych 

grup pracowniczych, charakteryzuje się wzrastającym zapotrzebowaniem na pogłę-

bioną specjalistyczną wiedzę zawodową i kompetencje. Zwiększa się znaczenie  

i udział zawodów, których wykonywanie wymaga zaangażowania dużej ilości in-

formacji i wiedzy. Dostrzega się rosnące znaczenie stanowisk menedżerskich, eks-

perckich i technicznych. Potrzebny jest więc rozwój umiejętności niezbędnych dla 

aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w procesach pracy. 

 Zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw mają swoje odzwierciedle-

nie w poziomie wykonywanych zadań zawodowych. Im wyższy stopień przyswoje-

nia danej kompetencji, tym większa efektywność w tym obszarze działań, który jest 

z nią związany. Należy zaznaczyć, że rozwój kompetencji związany jest również  

z koniecznością określenia własnych możliwości rozwoju i silnej woli do zmiany. 

Osoby, które nie widzą potrzeby zaangażowania własnej energii, czasu i zasobów  

w celu rozwoju kompetencji, decydują się na stagnację. W swoich rozważaniach na 

temat rozwoju pracownika J. Urbański wyróżnia dwa główne czynniki wpływające 

na rozwój kompetencji7: 

 czynniki obiektywne – jak edukacja, wykonywana praca i uprawiane zain-

teresowania oraz działalność praktyczna, 

                                                 

5  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie ‒ procesy ‒ metody, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 153.  

6  J. Kubicka-Daab, Budowanie modeli kompetencji, w: Najlepsze praktyki zarządzania ka-
pitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002, s. 
241‒242. 

7  J. Urbański, Rozwój i edukacja pracownika, w: Rozwój i szkolenie w firmach. Teoria  
i rzeczywistość, red. J. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2004, s. 19.  
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 czynniki subiektywne – jak własna chęć działania i samomotywacja, kie-

rowanie się wartościami i nastawienie do zmian i rozwoju. 

 Współcześnie uważa się, że rozwój pracowników powinien mieć charakter 

dynamiczny. Wynika to z tempa postępu w niemal wszystkich dziedzinach życia 

gospodarczego. Zdolność do uczenia się, samodzielność i chęć doskonalenia, ciągły 

rozwój poprzez lepsze poznawanie samego siebie są kluczowym elementem rozwo-

ju własnego każdej jednostki, która chce być konkurencyjną.  

 Do najczęściej wymienianych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy 

zalicza się kompetencje miękkie, takie jak kompetencje interpersonalne, czyli umie-

jętności konieczne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach z innymi 

ludźmi, oraz kompetencje osobiste, czyli umiejętności konieczne do efektywnego 

zarządzania samym sobą. Między innymi można wymienić: 

 umiejętność generowania dużej liczby pomysłów w krótkim czasie, 

 ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, 

 oryginalność – tworzenie nowatorskich rozwiązań i pomysłów, 

 umiejętność wybrania optymalnego rozwiązania, 

 umiejętność zarządzania sobą w czasie, 

 wytrwałość w pokonywaniu trudności, 

 motywację,  

 konsekwencję i systematyczność, 

 tolerancję i poszanowanie odmiennych poglądów przy zachowaniu nieza-

leżności własnych, 

 unikanie przedwczesnego zajmowania stanowiska w sprawie, 

 otwartość na krytykę, 

 relatywistyczne spojrzenie na rzeczywistość. 

 Opanowywanie tych kompetencji staje się kluczowym wyzwaniem stojącym 

przed organizacjami i ich pracownikami. W literaturze przedmiotu można znaleźć 

wiele szczegółowo opisanych metod szkoleniowych wykorzystywanych w celu 

rozwoju kompetencji zatrudnionych i pozwalających kształcić wyżej wymienione 

cechy i uzdolnienia. Do najbardziej popularnych obecnie zalicza się8:  

 uczenie się we własnym zakresie,  

 uczenie się w trakcie wykonywania pracy (pod tzw. kierownictwem), 

 pracę nad projektami, 

 pracę z mentorem. 

 W dobie kryzysu i dbałości o czas pracownika każda z tych metod może zna-

leźć zastosowanie w szkoleniach z wykorzystaniem platform edukacyjnych potocz-

nie zwanych e-learningowymi. Te technologie stwarzają nowe rozwiązania umoż-

liwiające pełniejszą percepcję przekazywanych treści w procesie edukacji. Aktywi-

                                                 

8  A. Glik, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników. Systemy ‒ techniki ‒ praktyka, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 122‒123. 
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zują także jednostki do samodzielnego zdobywania i pogłębiania kompetencji, 

czemu sprzyja relatywnie łatwy i szybki dostęp do niezbędnych materiałów i infor-

macji9. 

 

 

3. Istota i specyfika e-learningu w budowaniu kompetencji 

 

 Zdalne nauczanie to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warun-

kach, gdy uczestnicy są od siebie oddaleni i wykorzystują do przekazywania infor-

macji oprócz tradycyjnych form komunikowania się również nowoczesne technolo-

gie audiowizualne. E-learning, on-line learning, distance learning definiowany jest 

jako użycie technologii informacyjnych (IT) do przekazania wiedzy oraz komuni-

kacji w procesie kształcenia, mające na celu zwiększanie efektywności naucza-

nia/uczenia się10. Pozwala zatem na przyswajanie kompetencji za pomocą nowocze-

snych form i środków. 

 Do kompetencji pozyskiwanych na e-szkoleniach zalicza się: 

 wiedzę, 

 umiejętności, 

 uzdolnienia, 

 cechy osobowości, 

 wyznawane wartości i zasady, 

 style działania. 

 Wiedza zdobyta w świecie zdalnym wiąże się ze znajomością problematyki 

odnoszącej się do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy czy  

w określonym zawodzie. Dotyczyć ona może teorii, procedur, zasad czy praw rzą-

dzących pewnymi zjawiskami (np. znajomość prawa pracy na stanowisku specjali-

sty ds. spraw personalnych czy znajomość zagadnień z zakresu finansów na stano-

wisku menedżera ds. finansów). 

 Umiejętności kreowane w trakcie pracy zdalnej odnoszą się do realnej znajo-

mości zagadnień z konkretnego zakresu. Dzielą się na:  

 umiejętności umysłowe, np. umiejętność odpowiedniego analizowania 

problemów czy logicznego myślenia,  

 umiejętności interpersonalne, np. umiejętność pracy w zespole, odnoszenie 

się z szacunkiem do innych osób, 

 umiejętności organizacyjne, np. umiejętność organizowania czasu pracy, 

procesów pracy, sterowania zmianami czy zarządzania projektami, 

                                                 

9  A. Dąbrowska, M Janoś-Kresło, A Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 
Difin, Warszawa 2009, s. 21. 

10  M.J. Rosenberg, E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, 
McGraw-Hill, New York 2001, s. 28. 
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 umiejętności komunikacyjne, np. umiejętność komunikacji werbalnej (pi-

semnej i ustnej) czy komunikacji niewerbalnej (mowa ciała), 

 umiejętności techniczne, np. umiejętność używania określonych urządzeń, 

programowania, tworzenia baz danych, 

 umiejętności przywódcze, np. kierowanie, wpływanie na zespoły pracow-

nicze, 

 umiejętności z zakresu kontaktów z klientami firmy, np. umiejętność ob-

sługiwania klientów, dostarczania im produktów czy usług. 

 Uzdolnienia oznaczają możliwość rozwoju potencjału pracownika, czyli pod-

noszenia i doskonalenia jego dotychczasowych kompetencji, w tym przypadku 

przede wszystkim pokazuje się e-kursantom nowe możliwości rozwoju i dba się 

o ich samomotywację.  

 Kolejna grupa kompetencji kształtowana w procesie edukacji zdalnej to cechy 

osobowościowe, odwołują się one do indywidualnych cech psychicznych człowie-

ka, można jednak zauważyć, że osoby korzystające z tej metody zdobywania wie-

dzy uczą się: sumienności, kreatywności i samodyscypliny.  

 Ważną grupą kompetencji są także wyznawane wartości i zasady, które będą 

w znacznym stopniu wpływały na zachowanie i decyzje podejmowane przez pra-

cownika w miejscu pracy. Praca zdalna przy wykorzystywaniu mechanizmów spo-

łecznościowych zwiększa identyfikację pracownika z elementami kultury organiza-

cyjnej przedsiębiorstwa i wspiera realizację jego strategii. 

 Style działania z kolei będą determinowały charakter wykonywania zadań  

i osiągania przez pracownika celów. E-szkolenia są tak skonstruowane, by uczyć 

zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej czy projektowej.  

 Ostatnią grupę kompetencji stanowią indywidualne zainteresowania pracow-

nika, które mogą mieć przełożenie na narzędzia motywowania i kształtowania in-

dywidualnej ścieżki kariery zawodowej, a co za tym idzie ‒ wybór danego  

e-szkolenia. 

 Metody wykorzystywane w e-edukacji celem pozyskania kompetencji charak-

teryzuje duża różnorodność (por. tabela 1), co nadaje jej walory uniwersalności  

i elastyczności. Wykorzystywane są one w stosowanych w e-learningu modelach 

edukacyjnych i szkoleniowych. 

 Wyróżnia się różne klasyfikacje takich modeli edukacyjnych i szkoleniowych 

wykorzystujących zalety zdalnej formy zdobywania wiedzy. Najogólniejszy podział 

modeli prowadzenia procesu edukacyjnego to podział na modele: synchroniczne  

(z równoczesnym udziałem e-prowadzącego i e-kursantów w e-zajęciach) oraz asyn-

chroniczne (gdy planuje się tak proces edukacyjny, by nie było konieczności jednocze-

snego uczestnictwa studentów i wykładowców w e-zajęciach). Czas, w którym odbywa 

się nauka, determinuje inne typy e-nauczania: samokształcenie i kształcenie mieszane. 

 Podczas zajęć przygotowanych w trybie synchronicznym wykorzystuje się 

takie narzędzia, które umożliwiają równoczesną komunikację wszystkich uczestni-
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ków procesu podwyższania kompetencji. Na platformie edukacyjnej może być to 

czat czy też wirtualna tablica, na której e-kursanci i e-prowadzący mogą jednocze-

śnie porozumiewać się z innymi, rysować itp. Innym przykładem narzędzia wyko-

rzystywanego w synchronicznych modelach są moduły przeznaczone do audio- lub 

wideokonferencji. Dzięki nim możliwe są swobodna komunikacja i bieżące kontro-

lowanie przebiegu nauki.  

 
Tabela 1 

Metody wykorzystywane w e-edukacji 
 

 B-learning E-learning Samokształcenie 

METODY PODAJĄCE 

Praca z tekstem 

(różne źródła: książka, tekst elek-

troniczny, strony WWW)  

+ + + 

Prelekcja +   

Pogadanka +   

Opis + + + 

Odczyt +   

Objaśnienia/wyjaśnienia + + + 

METODY PRAKTYCZNE 

Pokaz z objaśnieniem + +  

Pokaz z instruktażem + +  

Ćwiczenia laboratoryjne + +  

METODY PROBLEMOWE 

Metoda problemowa (PBL) + +  

Metoda tekstu przewodniego + +  

METODY AKTYWIZUJĄCE 

Studium przypadku (case study) + + + 

Symulacja + + + 

Gra decyzyjna + + + 

Dyskusja/debata + +  

Burza mózgów + +  

Metaplan + +  

Diamentowy ranking + +  

Drzewo decyzyjne + +  

Projekt + +  

Praca w grupie + +  

Kula śnieżna + +  

Źródło:  Materiały szkoleniowe dr A. Wierzbickiej. 

 

 Asynchronicznie wykorzystuje się wszystkie pozostałe narzędzia, które nie 

wymagają jednoczesnej obecności uczestników, takie jak: forum dyskusyjne, quizy 

czy zadania. Te modele są interakcyjne. Kładą nacisk na pracę w grupie, uczenie się 

w odwołaniu do posiadanej wiedzy i doświadczenia wszystkich uczestników proce-

su szkoleniowego. Szkoleni mimo dystansu przestrzennego pracują razem nad pro-

jektami, analizują je oraz dyskutują – co pozwala im rozwijać kompetencje anali-
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tycznego myślenia oraz pracy grupowej. Uczenie się w interakcji społecznej pobu-

dza również aktywność poznawczą, emocjonalną i behawioralną. 

 W samokształceniu zakłada się zaś brak kontaktu osoby uczącej się z prowa-

dzącym. Uczestnik szkolenia otrzymuje wszystkie materiały do nauki drogą elek-

troniczną (przesyłane pocztą elektroniczną, nagrane na nośnikach elektronicznych, 

np. CD-ROM, DVD) lub umieszczane w sieci WWW (na platformie edukacyjnej). 

W tym modelu uczący się jest biernym uczestnikiem procesu edukacyjnego, jego 

aktywność komunikacyjna i poznawcza nie jest wysoka, ale za to uczy się systema-

tyczności oraz samodzielności.  

 Kształcenie mieszane (blended learning) to model łączący w sobie zalety na-

uczania zdalnego i tradycyjnej formy zdobywania wiedzy. W tym przypadku firma 

może połączyć szkolenia tradycyjne z odbywającymi się w świecie zdalnym. Przy-

kładem tego są e-szkolenia zaczynające się 2‒3-dniowym wyjazdem wprowadzają-

co-integracyjnym.  

 W każdej z metod materiały udostępniane uczestnikom w procesie  

e-nauczania można podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa to materiały informa-

cyjne e-kursu. Ich celem jest zapoznanie kursanta z problematyką e-kursu oraz jego 

planowanym przebiegiem. Następnie wyróżnia się materiały dydaktyczne ‒ to teo-

retyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące określonej dziedziny. Kolejna grupa to 

elementy sprawdzające wiedzę: zadania, projekty, dyskusje on-line. Nie mniej waż-

ne są materiały aktywizujące i wspomagające samodzielną naukę/uczenie się, czyli 

ćwiczenia i quizy. Te wszystkie materiały pozwalają na kształtowanie wiedzy, 

umiejętności i postaw, co z kolei przekłada się na skuteczne budowanie nowych lub 

udoskonalanie obecnych kompetencji pracowniczych. 

 Pozyskiwanie kompetencji przez Internet ma wiele zalet, do których przede 

wszystkim zalicza się: 

 oszczędność – niższe koszty w porównaniu z tradycyjnymi formami do-

szkalania, niwelacja kosztów logistycznych, np. dojazdy, zakwaterowanie, 

dodatkowo w czasie trwania e-kursu pracownik nie musi opuszczać stano-

wiska pracy; 

 elastyczność i mobilność – pracownik uczestniczy w procesie uczenia się  

w dowolnym miejscu lub czasie (np. w godzinach pracy lub poza nią) 

przez 24 godziny na dobę, dostosowuje czas i miejsce pracy na e-kursie do 

swoich własnych upodobań i możliwości; 

 brak barier czasowych i przestrzennych – w e-szkoleniu mogą brać udział 

pracownicy z każdej części świata, co w dobie globalizacji daje większą 

możliwość integracji pracowniczej i wymiany doświadczeń;  

 efektywne zarządzanie czasem pracy – uczenie się w ramach doskonalenia 

zawodowego i ścieżki kariery przyjętych w danej firmie; 

 wykorzystywanie nowych technologii – dopasowanie do wymogów społe-

czeństwa IT.  
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 Zalety te sprzyjają daleko idącej przydatności tej formy osiągania kompeten-

cji, głównie dzięki możliwości praktycznego zastosowania w każdej dziedzinie 

działalności i w każdym miejscu, z którym można skomunikować się drogą elek-

troniczną. Powiązanie dążenia do intensywniejszego zdobywania kwalifikacji  

z narzędziami i sposobnościami oferowanymi przez technologię informacyjną zna-

cząco zwiększa możliwości efektywnego pozyskiwania i rozwijania kompetencji. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Szkolenia biznesowe oferowane przez Internet są na całym świecie coraz 

prężniej rozwijającą się gałęzią podnoszenia kompetencji jednostki na rynku pracy. 

Również w Polsce można zauważyć rosnące zainteresowanie zdalnym nauczaniem. 

 Połączenie popytu na wiedzę oraz przełomu w zakresie technik jej pozyski-

wania dało pracownikom nowe możliwości samorozwoju. Istnieje szereg przyczyn, 

dla których należy spodziewać się wzrostu wykorzystania nowych technologii 

uczenia się. Po pierwsze ‒ nowe technologie informacyjne charakteryzuje wysoka 

elastyczność, dają możliwość dostępu do dowolnych spośród wysoce różnorodnych 

form edukacji w ciągu 24 godzin w dowolnym miejscu i czasie. Po drugie ‒ obniża-

ją one koszty, wykorzystując efekt skali, którego nie można zastosować w tradycyj-

nych metodach nauczania. Po trzecie ‒ umożliwiają szybką aktualizację treści na-

uczania oraz dzięki nowym interaktywnym metodom nauczania przesuwa się punkt 

ciężkości z nauczania na samokształcenie. Firmy dostarczając multimedialne mate-

riały do nauki dają też swoim pracownikom nowe know-how dotyczące zasad orga-

nizacji pracy, norm i celów stojących przed firmą i jej pracownikami. E-learning 

daje więc możliwości pozyskiwania kompetencji w formie adekwatnej, zarówno 

pod względem sposobu, jak i treści przekazu, do potrzeb współczesnej gospodarki. 
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E-LEARNING – AN OPPORTUNITY FOR ACQUISITION  

AND DEVELOPMENT OF WORKFORCE COMPETENCES 

 

 

Summary 

 

 Modern organisations must be prepared to function in the environment often char-

acterized by instability and disorder. Their flexibility and adaptation to change make it 

possible to survive in such conditions. The most important element is the intellectual 

capital which allows to react effectively to changing environment factors. Intellectual 

growth, progress in knowledge and skills requires the company to use new forms and 

methods of competence development. The solution is offered by the new information 

and computer technologies – a good possibility to acquire new competences with the 

use of distance education methods. The aim of the article is to present the opportunities 

of the workforce competence development offered by e-learning. The use of web-based 

tools, educational platforms and techniques of online communication, flexibility and 

easy access in the 24/7 online educational systems create an attractive solution for or-

ganisations and workers themselves. E-learning gives them the opportunity to develop 

competences in an adequate form and full merits which seems an economically effec-

tive single-step solution.  

 

Translated by Magdalena Ratalewska 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  703 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  88 2012 

 

 

 

 

ADAM STECYK 

Uniwersytet Szczeciński 

 

 

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE JAKO NARZĘDZIE TWORZENIA WARTOŚCI  

W SYSTEMACH E-LEARNINGOWYCH ORGANIZACJI EDUKACYJNEJ 
 

 

 

1. Istota zarządzania procesowego 

 

 Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji, a także 

dynamicznie zmieniające się otoczenie powodują stałą potrzebę poszukiwania no-

woczesnych form zarządzania. Ponadto procesowy charakter budowania wartości  

w organizacji edukacyjnej powoduje konieczność wypracowania takich metod  

i narzędzi analizy i pomiaru, które pozwolą na skuteczne zarządzanie wartością. 

Jedną z metod umożliwiających kontrolę nad funkcjonowaniem organizacji jest 

reengineering1, czyli zmiana zarówno strategii, jak i struktury organizacyjnej oraz 

procesów w niej występujących. Pojęcie to wywodzi się z koncepcji BPR (business 

process reengineering2) zaproponowanej przez M. Hammera3 w latach dziewięć-

dziesiątych ubiegłego stulecia, która zakłada przemyślane przeprojektowanie przed-

siębiorstwa lub organizacji (często radykalne) w postaci identyfikacji, analizy  

i zmiany procesów, aby w rezultacie istotnie zwiększyć poziom wartości firmy, 

poprzez zwiększenie podstawowych miar efektywności (koszty, jakość, poziom 

obsługi, czas obsługi klienta, satysfakcja klienta itp.). Charakterystyczne dla przed-

stawionej koncepcji są cztery pojęcia: 

                                                 

1  Z ang. ‒ przekształcenie, przeprojektowanie, zamiana. 
2  Z ang. ‒ zarządzanie procesowe, przekształcenie procesów przedsiębiorstwa. 
3  M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revo-

lution, Harper Business, New York 1993, s. 16‒17. 
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 proces, zbiór powiązanych zasobów i czynności, przekształcających warto-

ści wejściowe na wyjściowe, procesy stanowią podstawę funkcjonowania 

organizacji i są ukierunkowane na satysfakcję klienta, 

 reengineering fundamentalny, polegający na określeniu celowości i sposo-

bu wykonywanych działań, tak aby określić efektywność i racjonalność 

funkcjonowania organizacji, 

 reengineering radykalny, stworzenie nowych struktur i procesów w organi-

zacji (z pominięciem obecnie istniejących) w celu wykreowania nowych 

sposobów osiągania założonych celów (kilku-, kilkunastoprocentowa po-

prawa wyników), 

 reengineering dramatyczny, całkowite odrzucenie istniejących form działa-

nia i zastąpienie ich nowymi modelami organizacyjnymi i biznesowymi. 

 W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele innych teorii4 przekształcania 

procesów w organizacji, które różnią się od siebie głównie poziomem radykalizmu 

w proponowanych zmianach. Krytyczne zdanie wobec gwałtownych i dramatycz-

nych zmian wyraził P.A. Strassmann5, proponując ewolucyjne przeobrażanie proce-

sów (business process redesign), w które będą zaangażowani wszyscy pracownicy 

danej organizacji, ich potencjał intelektualny, ale także moralność i lojalność wobec 

firmy. 

 Bez względu jednak na przyjętą definicję wspólnym mianownikiem dla wielu 

koncepcji jest osiągnięcie sukcesu poprzez: 

 właściwą identyfikację procesów, 

 właściwy opis procesów, 

 weryfikację skuteczności planowanych działań, 

 silne przywództwo. 

 Istotnym elementem zarządzania procesowego jest ukierunkowanie procesów 

na klienta, co może mieć wpływ na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w dyna-

micznie zmieniającym się otoczeniu. Do najważniejszych celów reengineeringu 

zalicza się ponadto zestandaryzowanie, uproszczenie i poprawę efektywności pro-

cesów oraz swoistą „decentralizację” funkcjonowania organizacji poprzez udostęp-

nienie narzędzi i metod funkcjonowania organizacji kompetentnym pracownikom 

                                                 

4  Szerzej na temat teorii reengineeringu: R.L. Manganelli, M.M. Kleinn, The Reengineer-
ing Handbook – A Step by Step, Guide to Business Transformation, Amacom, New York 1994;  
N. Obolensky, Practical Business Reengineering, Kogan Page, London 1996, J. Champy, Reen-
gineering Management: The Mandate for New Leadership, Harper Business, New York 1995,  
M. Hammer, S. Stanton, The Reengineering Revolution. A Handbook, Harper Business, New 
York 1995. 

5  P.A. Strassmann, The Hocus-Pocus of Reengineering. Across the Board, 
http://www.strassmann.com/pubs/hocus-pocus.html, 5 kwietnia 2011. 
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na różnych szczeblach. Osiągnięcie powyższych celów jest możliwe i skuteczniej-

sze dzięki6: 

 redukcji kosztów działalności organizacji poprzez eliminowanie nieefek-

tywnych działań, usunięcie zbędnych procedur odgórnego zarządzania, 

usprawnienie procedur kontroli i przeglądu procesów, 

 zmniejszeniu kosztów jednostkowych z uwzględnieniem rosnących wymo-

gów jakościowych dotyczących oferowanych wartości dla klientów oraz 

kosztów obsługi klientów, 

 precyzyjnemu określeniu wymagań rynkowych, w celu dostarczenia więk-

szej użyteczności klientom (wyższy poziom wartości użytkowej), 

 przywództwu, dzięki któremu kierownictwo najwyższego szczebla staje się 

inicjatorem i liderem zmian, 

 pracy zespołowej, stanowiącej podstawowy wyznacznik idei zarządzania 

procesowego, opartego na istnieniu grupy ludzi wykonujących zadania 

(tzw. zespołów procesowych) oraz liderów, czyli menedżerów koordynują-

cych ich pracę. 

 

 

2. Kluczowe procesy a tworzenie wartości 

 

 Dostrzegając zmiany w paradygmacie tworzenia wartości w procesach eduka-

cyjnych, należy odpowiedzieć na pytanie, które procesy mają kluczowe znaczenie 

w nowej sytuacji. W literaturze przedmiotu występują opinie wskazujące na proce-

sy, które powodują swoiste zbliżenie produktu do klienta, czyli dokładną identyfi-

kację i zaspokojenie różnorakich jego potrzeb. Do innych kryteriów zaliczyć można 

także procesy decydujące o osiąganiu celów oraz te, które reprezentują powiązania 

(relacje, interakcje, współzależności) w organizacji7. „Przyjmując powyższe kryte-

ria, można wyróżnić trzy kluczowe procesy biznesowe, które przyczyniają się do 

tworzenia wartości zarówno dla klientów, jak i dla właścicieli, a jednocześnie wpi-

sują się w nowy paradygmat postrzegania wartości”8. Należą do nich9: 

                                                 

6  Na podstawie: D. Bachman, Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, w: Współczesne 
źródła wartości w przedsiębiorstwie, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 
2006, s. 288‒289.  

7  Więcej na ten temat: J. Harrington, Business Process Improvements. The Breakthrough 
Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill Inc., New York 1991, 
s. 141; R.K. Srivastava, T.A. Shervani, L. Fahey, Marketing, Business Processes, and Sharehold-
ers Value: An Organizationally Embadded View of Marketing Activities and the Discipline of 
Marketing, „Journal of Marketing” 1999, Vol. 63, s. 169. 

8  E. Gwarda-Gruszczyńska, Rola procesów biznesowych w kreowaniu wartości przedsię-
biorstw, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kre-
os, Szczecin 2007, s. 350. 

9  Na podstawie: E. Gwarda-Gruszczyńska, op. cit., s. 350‒351. 
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 procesy zarządzania rozwojem produktu – gdzie do procesów zależnych 

można zaliczyć: projektowanie nowych rozwiązań produktowych (nowe 

formy i treści kształcenia), zapewnienie zaspokojenia potrzeb interesariu-

szy (identyfikacja potrzeb rynku, społeczności lokalnej), identyfikację i za-

rządzanie wewnętrznymi relacjami (nowe formy komunikacji, zależności, 

funkcjonalności), rozwijanie i utrzymywanie sieci powiązań z organiza-

cjami zewnętrznymi (wspólne projekty naukowe, badawcze, rozwojowe, 

dydaktyczne), 

 procesy zarządzania łańcuchem dostarczenia odpowiedniego produktu – pro-

cesy zależne to: selekcjonowanie i kwalifikacje pracowników dostarczają-

cych treści dydaktyczne, projektowanie i zarządzanie administracją we-

wnętrzną i zewnętrzną, instalacja, modernizacja i utrzymanie infrastruktury 

i technologii, przetwarzanie informacji związanych z prowadzeniem działal-

ności edukacyjnej, zarządzanie obsługą klienta i innych interesariuszy, 

 procesy zarządzania relacjami z klientem – identyfikacja nowych, poten-

cjalnych odbiorców, zdobywanie i przekazywanie informacji o zastosowa-

niu i wykorzystywaniu produktów edukacyjnych, realizacja programów 

reklamowych i promocyjnych, analiza nowych możliwości technologicz-

nych, analiza zaufania i lojalności klientów. 

 Koncepcja zarządzania procesowego wpisuje się w nowoczesne metody reali-

zacji procesu dydaktycznego za pomocą systemu e-learningowego. Zarówno idea 

dekompozycji i identyfikacji procesów występujących w organizacji edukacyjnej, 

ukierunkowanie celów na klienta (studenta, innych interesariuszy), wzrost poziomu 
poprzez eliminację dysfunkcji procesowych i redukcję kosztów oraz akcentowanie 

silnego przywództwa i pracy zespołowej stanowić może spójną koncepcję w mo-

dernizowaniu współczesnej edukacji. 

 W przedsiębiorstwach komercyjnych (produkcyjnych, usługowych) wyróżnić 

można cztery podstawowe procesy gospodarcze: wprowadzanie nowych produk-

tów, tworzenie zamówień, realizację zamówień i obsługę klienta. Pozostałe działa-

nia (np. finansowe, związane z zasobami ludzkimi lub technologicznymi), które 

towarzyszą wymienionym procesom, mają jedynie za zadanie ich wspieranie i osią-

gnięcie założonych celów. W organizacji edukacyjnej, której charakter i cele różnią 

się od firm komercyjnych, do głównych procesów zaliczyć należy: 

 określenie oferty programowej – utworzenie nowego produktu (lub mody-

fikacja istniejącego), rozumianego jako spójny program nauczania zarówno 

co do treści, jak i formy (np. e-learning, blended learning), 

 rekrutację – prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i marke-

tingowych w celu sprzedania określonego produktu, 

 realizację działań dydaktycznych – prowadzenie zajęć w formie wykładów, 

ćwiczeń i laboratoriów w określonym przedziale czasowym (semestral-

nym, rocznym) ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznych działań ewa-
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luacyjnych i weryfikacyjnych dotyczących zarówno formy i treści naucza-

nia, jak też poziomu przyswajania wiedzy przez studentów, 

 produkty dodatkowe i budowanie marki – określenie oferty dodatkowych 

programów nauczania dla absolwentów organizacji edukacyjnej (np. studia 

magisterskie lub doktoranckie, studia podyplomowe), budowanie atmosfe-

ry wzajemnego zaufania organizacji i studentów. 

 

 
Rys. 1.  Cztery główne procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie i organizacji edukacyjnej 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Bez względu na sposób definiowania oraz miejsce pochodzenia wszystkie 

procesy mają pewne charakterystyczne cechy wspólne. Po pierwsze, każdy proces 

ogólny (wyższego rzędu) da się przedstawić za pomocą kilku bardziej szczegóło-

wych procesów (niższego rzędu), aż do momentu identyfikacji procesów prostych  

i niepodzielnych. Drugą cechą wspólną procesów jest fakt, iż składają się one  

z różnych kroków, zadań, operacji lub funkcji, wykonywanych w określonej kolej-

ności, lub czasem z grupy zadań, operacji lub funkcji wykonywanych jednocześnie  

i w określonej kolejności. Ponadto realizacja procesów powoduje powstanie okre-

ślonego bytu o charakterze przedmiotowym, usługowym lub informacyjnym,  

w postaci fizycznej lub wirtualnej, przeznaczonego dla określonego odbiorcy we-

wnętrznego lub zewnętrznego10. 

 

 

3. Dekompozycja i cykl życia procesów w organizacji 

 

 Głównym założeniem analizy mechanizmów tworzenia wartości w procesach 

występujących w organizacji edukacyjnej jest fakt, że wraz z upływem czasu, 

                                                 

10  Na podstawie: Ch.B. Adair, B.A. Murray, Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 28. 
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zmianą warunków wewnętrznych i otoczenia zewnętrznego, większość procesów 

wymaga modyfikacji lub radykalnych zmian. Oznacza to, że pierwotna identyfika-

cja działań, zasobów i informacji, które ulegają założonym przeobrażeniom, podle-

ga pewnej ewolucji, a procesy mają swój własny cykl życia. W literaturze przed-

miotu wyróżnia się następujące fazy cyklu życia procesu11: 

 tworzenie procesu (modyfikacja, radykalna zmiana) – etap początkowy, 

polegający na wprowadzeniu nowego procesu do działalności organizacji 

lub usprawnieniu istniejącego, 

 dostosowanie – nieznaczna zmiana, korekta działania, gdy proces wykazu-

je odchylenie w stosunku do zaplanowanego przebiegu, 

 dojrzałość – osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności działania 

(tworzenia wartości), 

 załamanie – brak dostosowania procesu do realnych potrzeb, częsta kontro-

la procesu lub ponowne wykonywanie. 

 

 
Rys. 2.  Cykl życia procesu 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ch.B. Adair, B.A. Murray, Radykalna reorga-

nizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 37. 

 

 Praktyczną metodą identyfikacji, analizy i modelowania procesów w organi-

zacji jest tzw. mapowanie procesów, czyli graficzna reprezentacja, która w jasny  

                                                 

11  Ibidem, s. 35–37. 

tworzenie, 
modyfikacja 
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dojrzałość 

załamanie 
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i zrozumiały sposób przedstawia określone działania. Mapa procesu jest często 

wykorzystywana do prezentacji bardziej złożonych i skomplikowanych procesów, 

posiadających duża liczbę wzajemnych powiązań, występujących zdarzeń oraz 

przekazywanych informacji, których opis słowny nie jest możliwy lub zbyt trudny 

do zrozumienia.  

 Istotnym elementem zarządzania procesowego jest zrozumienie poziomów 

występowania procesów. Większość metod implementujących zarządzanie proce-

sami biznesowymi w organizacji posługuje się tzw. dekompozycją procesów, czyli 

budowaniem procesów niższego rzędu, często zwanych podprocesami lub subpro-

cesami (zstępowanie procesów). Podstawową przesłanką tworzenia procesów niż-

szego rzędu jest jak najlepsze zrozumienie funkcjonowania organizacji poprzez 

atomizację realizowanych zadań na niepodzielne elementy i tym samym identyfika-

cję kluczowych punktów dla optymalizacji łańcucha tworzenia wartości i poprawy 

mechanizmów wartościotwórczych. Przykład procesów zstępujących zaprezento-

wano na rys. 3. 

 

 
Rys. 3.  Dekompozycja procesów – procesy zstępujące 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Na zaprezentowanym rysunku wskazano cztery główne procesy występujące  

w organizacji edukacyjnej oraz grupę trzech podprocesów niższego rzędu w sto-

sunku do procesu P2: rekrutacja (w niektórych metodykach podprocesy niższego 

rzędu nazywane są funkcjami) oraz grupę trzech podprocesów (P2.3.1, P2.3.2, 

P2.3.3) w stosunku do procesu niższego rzędu P.2.3 (w literaturze przedmiotu pod-

procesy funkcji są czasem nazywane zadaniami). Stopień dekompozycji organizacji 

w ujęciu procesowym zależy od stopnia jej skomplikowania oraz od przyjętej me-

todologii zarządzania procesowego. 
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Podsumowanie 

 

 Wykorzystanie procesowego podejścia w organizacjach edukacyjnych wyma-

ga szczegółowej charakterystyki metod i narzędzi stosowanych do analizowania 

określonych elementów i relacji systemu e-learningowego. Konieczność systema-

tycznego opisu analizy procesowej wynika z faktu, iż jest to na ogół zjawisko zło-

żone, wielopodmiotowe, o skomplikowanej i trudnej do ustalenia hierarchii proce-

sów. W celu lepszego zrozumienia mechanizmów tworzenia wartości w organizacji 

edukacyjnej należy dokonać przeglądu metod identyfikacji, atomizacji i projekto-

wania procesów. Zaprezentowany artykuł jest punktem wyjścia do dyskusji o roli  

i możliwościach wykorzystania narzędzi zarządzania procesowego w organizacjach 

edukacyjnych. 
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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND VALUE CREATION  

IN E-LEARNING SYSTEMS 

 

 

Summary 

 

 The main purpose of this article is to present a brief summary of business process 

management in value creation strategy in educational organization. The paper presents 

the functional definition of BPM – business process management – in education and in 

modeling e-learning systems. The paper also shows the key role processes in planning, 

verifying and evaluating a training process in education. 

  

Translated by Adam Stecyk 
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Wprowadzenie 

 

 Rozwój nowoczesnych technologii komunikacji powoduje ich przenikanie do 

każdej dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w tym również na rynek usług 

edukacyjnych. Rozpowszechnienie wśród młodego pokolenia, jak również osób 

starszych Internetu oraz komunikatorów wirtualnych wymusza dostosowanie metod 

i ścieżek nauczania do potrzeb potencjalnych odbiorców. Tym samym rola marke-

tingowego wykorzystania e-learningu na uczelniach wyższych w obecnej sytuacji 

rynkowej, to jest pogłębiającego się niżu demograficznego, ogólnogospodarczego 

kryzysu i ostrej walki konkurencyjnej, nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia na odległość, czy to w formie uzu-

pełniającej, czy też kompleksowej, zwiększa szanse na utrzymanie stabilnej pozycji 

rynkowej oraz osiągnięcie sukcesu rynkowego w przypadku każdej uczelni, bez 

względu na to, czy działa ona w sektorze publicznym, czy niepublicznym. W tym 

drugim przypadku wykorzystanie e-learningu może oznaczać jedną z dróg do za-

pewnienia status quo między jakością kształcenia, liczbą rekrutowanych studentów 

i pozycją rynkową uczelni. 
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1. E-learning w edukacji – jako strategia funkcjonalna uczelni wyższej 

 

 E-learning, czyli nauczanie bez bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze 

studentem, w tym również kształcenie na odległość, jest możliwy dzięki przepisom 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

2 listopada 20111 oraz prawie o szkolnictwie wyższym2. Rozporządzenie to nakłada 

na uczelnie określone obowiązki w zakresie przygotowania kadry nauczycieli aka-

demickich, infrastruktury informatycznej i oprogramowania, opracowania materia-

łów dydaktycznych w formie elektronicznej oraz kontroli aktywności prowadzą-

cych zajęcia i studentów. Jednakże nie tylko przepisy prawa spowodowały, że  

e-learning pojawił się w uczelniach wyższych, ale również zmiana podejścia do tej 

kwestii władz uczelni. W świetle badań środowiska kierowniczego w uczelniach  

w Polsce wskazano na duże zróżnicowanie postaw władz uczelni wobec potrzeby 

przyjęcia orientacji rynkowej nastawionej na wykorzystanie najnowszych osiągnięć 

techniki (patrz tabela 1). 
Tabela 1 

Postawy władz uczelni a orientacja rynkowa w edukacji 

 

Postawa Charakterystyka 

Pragmatycy 

Nie prezentują określonego poglądu na temat rynku i marketingu, z jednej 

strony mają niechętny stosunek do poddawania uczelni wpływom rynku,  

z drugiej kompromisowo godzą się na wprowadzanie pewnych jego ele-

mentów (marketing utożsamiany z promocją). 

Entuzjaści 
Akcentują wpływ rynku na działalność edukacyjną szkoły wyższej, rozu-

mieją istotę mechanizmu rynkowego, mają pozytywny stosunek do marke-

tingu, cenią indywidualny rozwój studentów. 

Uprzedzeni 
Mają pozytywny stosunek do uczestnictwa w rynku edukacji, ale jedno-

cześnie zdecydowanie negatywny do marketingu, utożsamiają marketing 

z intensywną promocją uczelni. 

Konserwatywni 

zwolennicy 

 

Niechętny stosunek do rynku i aktywnych działań dostosowawczych, choć 

paradoksalnie wyrażają pozytywny stosunek do marketingu. 

Przeciwnicy Bronią autonomii szkoły wyższej wobec rynku, są niechętni zmianom 

generowanym przez mechanizm rynku, a marketing kojarzą negatywnie. 

Źródło:  opracowanie na podstawie: M. Krzyżanowska, Perspektywy rozwoju orientacji 

rynkowej w polskich szkołach wyższych, „Marketing i Rynek” 2004, nr 9, s. 19‒20. 

                                                 

1  Zmieniającym wcześniejsze rozporządzenie, tj. Rozporządzenie z dnia 25 września 2007 
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; DzU nr 246, poz. 1470 
z dnia 2 listopada 2011. 

2  DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm. z dnia 27 lipca 2005. 
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 Obecnie najliczniejszą grupę wśród uczelni niepublicznych stanowią entuzja-

ści, co wynika z wysokiego poziomu walki konkurencyjnej nie tylko między uczel-

niami niepublicznymi, ale coraz częściej i z sektorem publicznym. 

 Każda instytucja rynkowa, w tym również uczelnia wyższa, podlega prawom 

rynku oraz generuje różnorodne strategie rynkowego działania. Na strukturę strate-

gii organizacji składają się trzy hierarchiczne elementy: strategia globalna, strategie 

SJB (strategicznych jednostek biznesu) oraz strategie funkcjonalne. Wśród strategii 

funkcjonalnych, które odpowiadają głównym obszarom podstawowych funkcji 

każdej organizacji edukacyjnej, to jest świadczenia usług edukacyjnych, marketin-

gu, finansów, zarządzania personelem, badań i rozwoju itp., w uczelniach wyższych 

stanowią one klucz do tworzenia przewagi konkurencyjnej, gdyż określają, w jaki 

sposób dana funkcja ma sprzyjać tworzeniu tej przewagi3. Wszystkie funkcje  

w uczelni wyższej powinny być ze sobą ściśle powiązane, tak by koncepcja działa-

nia tworzyła spójną całość. 

 Biorąc pod uwagę trendy współczesnego świata (informatyzacja konsumen-

tów, zacieranie granic między krajami, globalizacja rynku, dynamiczny rozwój 

technologii informacyjno-komunikacyjnych prowadzący do wirtualizacji4 społe-

czeństwa, zwłaszcza młodych osób, i inne) należy zwrócić uwagę na wykorzystanie 

Internetu oraz zdalnych form kontaktu z uczestnikami rynku w wielu dziedzinach 

życia, w tym również edukacji. Dlatego wykorzystanie e-learningu w procesie 

kształcenia może przyjąć z punktu widzenia marketingowego funkcję: 

 zewnętrzną – określenie docelowych segmentów adresatów oferty uczelni  

i komponowanie marketingu mix bardziej atrakcyjnego od ofert konkurentów, 

 interakcyjną – osiąganie wyższej sprawności działania pracowników  

w procesie realizacji zadań, zwłaszcza pracy ze studentami, 

 wewnętrzną – wpływa na zadowolenie pracowników ze sprawnego funk-

cjonowania uczelni, którzy to pracownicy postrzegani są jako wewnętrzni 

klienci (forma marketingu wewnętrznego). 

 Uczelnia wyższa oferując usługi edukacyjne, prowadząc badania naukowe  

i rozwijając młodą kadrę dydaktyczną, musi dysponować odpowiednimi zasobami, 

zarządzać nimi efektywnie oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w celu 

usprawnienia swojej działalności. Tylko orientacja prokonsumencka, szczególnie 

                                                 

3  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 2000, s. 577 i następne; por. P. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 321 i następne. 

4  Przez wirtualizację autorzy rozumieją ilość czasu realnie spędzanego przez młodsze po-
kolenia w Internecie (na portalach społecznościowych, forach internetowych, komunikatorach 
itp.); w odniesieniu do grup w wieku do 25 lat badania empiryczne prowadzone w kilku krajach 
UE wykazują, że ilość czasu dziennie spędzanego w Internecie wzrosła o 25% w stosunku do 
pokolenia o 5 lat młodszego – badania prowadzone przez A. Sobczyk-Kolbuch w latach 2005–
2010 na próbach od 150 do 300 osób do 25 r.ż. 
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skierowana na potrzeby młodego odbiorcy, jest w stanie sprostać wymogom współ-

czesnego rynku edukacyjnego. 

 

 

2. Proces wdrażania e-learningu w niepublicznej uczelni wyższej  

 

 Biorąc pod uwagę czynniki otoczenia wpływające na sytuację rynkową  

w sektorze usług edukacyjnych, jako przykład uczelni o marketingowo zorientowa-

nym kierownictwie, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom rynku, autorzy przed-

stawią proces wdrożeniowy e-learningu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlo-

wej im. W. Korfantego w Katowicach5. Uczelnia powstała w 1991 roku i od po-

czątku swojego istnienia stawia na nowoczesność zarówno programów nauczania, 

jak i wykorzystywanych w procesie kształcenia technik i metod nauczania. Wraz  

z rozwojem rynku usług edukacyjnych, zwłaszcza w sferze niepublicznej, uczelnia 

staje przed wieloma wyzwaniami rynku, które stara się wykorzystywać w celu bu-

dowania silnej i stabilnej pozycji rynkowej. 

 W związku z postępującym procesem informatyzacji społeczeństwa, zarówno 

w kraju, jak i za granicą, a w szczególności segmentów młodych ludzi, do których 

jest kierowana oferta edukacyjna na poziomie akademickim, GWSH podjęła decy-

zję o wprowadzeniu e-learningu jako jednej z możliwych form kształcenia. Uczel-

nia posiada wiele ośrodków i wydziałów zamiejscowych ‒ w tym jako jedna z nie-

licznych w Polsce ośrodek zagraniczny w Wiedniu ‒ które były dotychczas prowa-

dzone w sposób klasyczny (w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego 

ze studentem)6. Wychodząc naprzeciw wymaganiom odbiorców i wykorzystując 

możliwości, jakie stwarza wykorzystanie e-learningu, uczelnia podjęła starania  

o uruchomienie platformy e-learningowej.  

 W związku z uzyskaniem przez GWSH funduszy z Unii Europejskiej na pro-

gram wdrożenia e-learningu w uczelni, proces jego realizacji wszedł w 2012 roku  

w końcową fazę. System e-learningu w GWSH służyć będzie jako platforma szko-

leniowa dla studentów i kadry dydaktycznej uczelni, co powoduje, że wdrożona 

platforma musi zapewnić możliwość rejestracji minimum 15 tysięcy aktywnych 

kont i zapewnić jednocześnie równoległe korzystanie z całej platformy dla mini-

mum 5000 osób7.  

                                                 

5  Informacje o prezentowanej w studium przypadku uczelni znajdują się na stronie interne-
towej www.gwsh.pl. 

6  W latach wcześniejszych podejmowano już próby uruchomienia distance learningu 
zwłaszcza w odniesieniu do ośrodka wiedeńskiego, jednakże były to działania wysoce koszto-
chłonne i uzależnione od parametrów technicznych łącza, co powodowało występowanie pew-
nych niedogodności, zarówno dla studentów, jak i pracowników dydaktycznych. 

7  Materiały wewnętrzne GWSH związane z procesem wdrażania e-learningu. 
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 Z kolei z uwagi na przeznaczenie platformy wdrożone rozwiązania są proste  

w obsłudze (intuicyjne) oraz przyjazne dla użytkownika w każdym wieku. Ponadto 

specjalistyczne kontenty8 (materiały wykładowe, ćwiczeniowe lub warsztatowe) 

przygotowywane przez kadrę dydaktyczną zostały zestandaryzowane, tak by za-

chować jednolitość w percepcji wizerunkowej uczelni, a jednocześnie ułatwić za-

równo pracownikom, jak i studentom przyswajanie treści merytorycznych i prak-

tycznych. Ujednoliceniu podlegały: 

 strona startowa systemu przed zalogowaniem (maska logowania), 

 strony startowe użytkowników systemu – wygląd jest uzależniony od 

uprawnień (funkcji), jakie użytkownik posiada w systemie (m.in. admini-

strator techniczny, administrator merytoryczny, wykładowca, student), 

 graficzne formularze e-mail wysyłane przez system (przypomnienia i po-

wiadomienia), 

 banery, kolorystyka ekranów, układy czcionek. 

 Wdrażana platforma e-learningowa EIS, czyli niezbędna dla funkcjonowania 

grupa połączonych ze sobą serwerów (minimum 4 w początkowej fazie wdrożenia) 

wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem, oparta jest na licen-

cji WBTServer oraz oprogramowaniu WBTExpress 7.0 Pro, przy czym szata gra-

ficzna kontentów jest dostosowana do wymogów uczelni i zgodna z ogólnymi wy-

tycznymi jej strategii marketingowej. Platforma e-learningowa jest zintegrowana  

z następującymi systemami HMS Solution, w następujących zadaniach: 

 logowania do systemu oraz dostępu do informacji o użytkownikach systemu, 

 platforma ma pobierać automatycznie z danych udostępnionych w systemie 

HMS Solution danych pracowników oraz studentów, w tym oprócz imion  

i nazwisk, tytułów, numerów indeksów i informacji o kierunku studiów 

także adresów e-mail, w celu bezpośredniego kontaktu z wybranymi oso-

bami, zarówno po stronie kadry naukowej, jak i studentów, 

 platforma wysyła wystawione oceny z zaliczeń oraz egzaminów do syste-

mu HMS Solution (w przypadku specjalnie oznaczonych kursów). 

 Mechanizm integracji platformy e-learningowej z oprogramowaniem HMS 

Solution zapewnia cykliczną, automatyczną wymianę informacji z możliwością 

definiowania, w którym momencie platforma będzie pobierała dane (na ogół raz 

dziennie). 

 Projektując platformę e-learningową, uwzględniono także przewidywanie 

dużych czasowych obciążeń systemu, zwłaszcza w okresie sesji egzaminacyjnych.  

Z racji tego projekt jest wdrażany w architekturze wieloserwerowej.  

                                                 

8  Kontent to przyjęta w uczelni nazwa dla wszelkiego rodzaju treści w postaci dokumen-
tów, zdjęć, filmów, stron WWW udostępnianych studentom lub zamieszczanych przez studentów 
na platformie. 
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 Od strony administracyjnej platforma e-learningowa jest dostępna poprzez 

standardowe przeglądarki internetowe, m.in. Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6, 

Opera 11, Google Chrome 10 oraz Apple Safari 5.0 i kolejne ich wersje. Powyższe 

uwarunkowania mają sprzyjać rozwojowi projektów e-learningowych proponowa-

nych przez uczelnię zarówno studentom krajowym, jak też zagranicznym. 

 Aktualna oferta w ramach e-learningu to kursy proponowane przez uczelnię 

dla studentów, które stanowią pewną uzupełniającą ofertę edukacyjną dla poszcze-

gólnych przedmiotów prowadzonych na uczelni. Wykorzystanie e-learningu  

w trakcie zajęć dydaktycznych zostało wprowadzone na wszystkich dwunastu  

prowadzonych przez GWSH kierunkach studiów, a kadra dydaktyczna do końca 

2011 roku opracowała wybrane wykłady oraz ćwiczenia w formie kursów  

e-learningowych z zachowaniem obowiązujących aktualnie przepisów, umożliwia-

jących prowadzenie zajęć w tej formie jedynie w pewnym fragmencie. Średnio na 

przedmiot 30-godzinny wykładowca przygotowywał około 5 do 7 godzin zajęć 

dydaktycznych w formie e-learningu. W celu sprawnego opracowania materiałów 

oraz ich standaryzacji uczelnia przeprowadziła szkolenia pracowników naukowo- 

-dydaktycznych w zakresie tworzenia scenariuszy zajęć do e-learningu. 

 Proces opracowywania kontentów do danego przedmiotu odbywał się we 

współpracy z firmą wdrażającą na uczelni tę formę nauczania, zatem nauczyciel 

akademicki przygotowywał opracowanie pewnego fragmentu treści merytorycznie, 

natomiast od strony graficznej opracowania dokonywała firma zewnętrzna. Na rys. 

1 i 2 przedstawiono przykładowe ekrany kursów e-learningowych z zakresu prawa  

i administracji oraz socjologii. 

 Każdy kurs w formie e-learningu ma określoną strukturę. Rozpoczyna się 

planszą przedstawiającą liczbę ekranów na dany wykład lub ćwiczenia wraz z cza-

sem niezbędnym do przeczytania tekstów oraz rozwiązania studiów przypadków  

i testów, którymi kończy się dany wykład lub ćwiczenie. Struktura materiałów 

(ekranów) do zajęć na zasadzie e-learningu ma pomóc studentom w zaplanowaniu  

i systematyczności użytkowania platformy e-learningowej. Z czasem planowane 

jest również uruchomienie dodatkowych funkcji platformy. 

 Na rys. 1 przedstawiono przykład strony (ekranu) otwierającej dany wykład 

lub ćwiczenia w zakresie prawa i administracji. 
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Rys. 1.  Strona startowa kursu e-learningowego z administracji publicznej 

Źródło:  materiały wewnętrzne GWSH. 

  

 Każdy kurs e-learningowy stanowiący uzupełnienie nauczania tradycyjnego  

w trybie asynchronicznym ma wprowadzone postacie wiodące – Tutora lub Narra-

tora – które wprowadzają inne postacie w daną problematykę. Na rys. 2 przedsta-

wiono przykład takiego ekranu. 

 

 

 
Rys. 2.  Rozpoczęcie kursu – sytuacyjne wprowadzenie w problematykę 

Źródło:  materiały wewnętrzne GWSH. 
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 Treści merytoryczne opracowane przez danego wykładowcę, którego profil 

student będzie mógł zobaczyć przed rozpoczęciem kursu e-learningowego, przed-

stawione są w formie slajdów, tabeli i wykresów. Przykład na rys. 3. 

 

 
Rys. 3.  Przykładowe treści merytoryczne 

Źródło:  materiały wewnętrzne GWSH. 

 

 Każda jednostka kursowa zawiera w sobie także elementy kontrolne – do 

samokontroli procesu kształcenia. Student może samodzielnie w interaktywny spo-

sób odpowiadać na pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz 

uzupełnienia. 

 

 
Rys. 4.  Formy kontroli procesu kształcenia – test wielokrotnego wyboru z prawidłową (po 

lewej) i nieprawidłową (po prawej) odpowiedzią 

Źródło:  materiały wewnętrzne GWSH. 

 

 Na rys. 4 zaprezentowano przykłady poprawnych oraz niepoprawnych odpo-

wiedzi studentów. Natomiast prace praktyczne ‒ projekty (indywidualne lub gru-

powe) będą przesyłane do wykładowców drogą e-mailową. 
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Podsumowanie 

 

 E-learning, czyli e-edukacja, to innowacyjna forma kształcenia, która zasługu-

je na istotne miejsce w strategii marketingowej uczelni wyższej. Szanse na dotarcie 

do młodej grupy odbiorców rosną w miarę stosowania e-learningu, gdyż dla tej 

grupy stanowi on ciekawą formę oferty edukacyjnej. Ponadto może on spełniać 

funkcje związane z marketingiem wewnętrznym, integrując pracowników dydak-

tyczno-naukowych oraz kadrę administracyjną w ramach danej uczelni. Nowocze-

sność kształcenia jest wymogiem współczesnego świata i należy umiejętnie łączyć 

klasyczne metody z nowoczesnymi narzędziami, tak by wypełniać w sposób odpo-

wiedni misję uczelni. Do głównych zagrożeń związanych ze stosowaniem  

e-learningu należy niewątpliwie kwestia technicznego wyposażenia w serwery  

i komputery, zarówno po stronie uczelni, jak i studentów, ale także wirtualny kon-

takt z wykładowcą. Dlatego też w formie e-learningu prowadzone są tylko niektóre 

zajęcia w ramach danego przedmiotu (tzw. blended learning). Dalszy wpływ  

e-learningu na poziom kształcenia studentów oraz zagrożenia i szanse dla procesu 

ich kształcenia wymagają kolejnych badań empirycznych, które planowane są na 

terenie uczelni. 
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E-LEARNING IN MARKETING STRATEGY OF NON-PUBLIC UNIVERSITY 

AS COMPETITIVE ADVANTAGE ON EDUCATION MARKET 

 

 

Summary 

 

 E-learning as a modern possibility for increasing the interests of students in spe-

cific fields is very important tool within contemporary educational market. High level of 

competition, globalisation, development of new technologies and sociological changes 

cause a lot of difficulties on contemporary market, especially in services like education. 

The article describes the advantages and threats that can occur during the process of 

implementation e-learning platform at private university. Due to the target market 

(young generation of students) the role of e-learning and IT is increasing. Younger 

people like the usage of new technologies in everyday life and moreover in their educa-

tion. That is the main reason why e-learning is going to influence education market very 

much. The authors present their own experience and issues with e-learning both from 

technical and study programmes point of view. To show the influence of e-learning on 

students additional research in the future should be conducted. 

 

Translated by Anna Sobczyk-Kolbuch 
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DETERMINANTY NOWOCZESNEJ EDUKACJI  

OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Informacja i dostęp do niej odgrywają istotną rolę zarówno w życiu poszcze-

gólnych jednostek, jak i najróżniejszych grup społecznych. Jedną z takich grup, dla 

których informacja, a zwłaszcza możliwość dostępu do niej, ma kluczowe znacze-

nie, tworzą osoby z uszkodzonym wzrokiem. Chodzi nie tylko o to, że oba wymie-

nione elementy stanowią obecnie główny czynnik przemian w rehabilitacji społecz-

nej i zawodowej takich osób, ale przede wszystkim o to, że w zasadniczy sposób 

determinują one całokształt warunków funkcjonowania osób niewidomych i słabo-

widzących. Dzieje się tak dlatego, że od pewnego czasu następuje znaczący wzrost 

ilości informacji z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji, a przede wszystkim  

z uwagi na niezwykły rozwój technologii informacyjnych, którego efektem jest 

pojawianie się coraz lepszych narzędzi oraz metod udostępniania i pozyskiwania 

informacji przez niewidomych i słabowidzących. To zaś daje szanse na tworzenie 

dużo lepszych warunków kształcenia osób z dysfunkcją wzroku, niż to miało miej-

sce kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu. 

 Warto tutaj przypomnieć, że w przypadku osób niepełnosprawnych, o pełnej 

przynależności do społeczeństwa informacyjnego możemy mówić w zasadzie tylko 

wtedy, gdy osoby takie mają1: 

 możliwość swobodnego dostępu do Internetu, 

 przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie jego użytkowania, 

                                                 

1  C. Ślusarczyk, Rola i znaczenie technologii informacyjnych w życiu osób niepełnospraw-
nych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 359‒366. 
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 stały, nieskrępowany dostęp do komputera wyposażonego w sprzęt i opro-

gramowanie rehabilitacyjne (odpowiednie ze względu na rodzaj i stopień 

ich niepełnosprawności). 

 Jeżeli którykolwiek z wymienionych warunków nie będzie spełniony, to kon-

sekwencją tego może być wykluczenie cyfrowe określonej jednostki, czyli niemoż-

ność korzystania z szans i możliwości, jakie stwarza społeczeństwo informacyjne. 

W szczególności zaś, niedostępna – a co najmniej bardzo utrudniona – będzie dla 

takich osób edukacja; przede wszystkim na poziomie wyższym, ale najprawdopo-

dobniej również na poziomie średnim oraz gimnazjalnym. Może to grozić wyklu-

czeniem społecznym osób z dysfunkcją wzroku.  

 

 

1.  Technologie informacyjne jako narzędzia dostępu osób z uszkodzonym 

wzrokiem do informacji i wiedzy 

 

 Podstawową przyczyną trudności, jakie występują w życiu ludzi niewidomych 

i słabowidzących, jest brak lub ograniczenie dostępu do informacji wizualnej. Ła-

two to sobie uświadomić, biorąc pod uwagę fakt, że wzrok jest najważniejszym 

zmysłem, w jaki natura wyposażyła istotę ludzką. Stanowi on dla człowieka główny 

kanał informacyjny. S. Jakubowski podaje
2
, iż udział wzroku w odbieraniu infor-

macji pozasłownych przez w pełni sprawnego człowieka wynosi ok. 82%, a tylko 

pozostałe 18% informacji dociera do człowieka za pośrednictwem innych zmysłów. 

Oznacza to, że uszkodzenie wzroku powoduje całkowite odcięcie lub znaczne ogra-

niczenie dopływu informacji wizualnych. Na szczęście jednak funkcja informacyjna 

uszkodzonego wzroku może być kompensowana – chociaż tylko w pewnym stop-

niu – przez pozostałe zmysły; przede wszystkim przez słuch i dotyk. Aby jednak ta 

kompensacja mogła być realizowana w praktyce, muszą istnieć określone możliwo-

ści techniczne oraz powinny być wdrożone rozmaite rozwiązania prawne i organi-

zacyjne ułatwiające niewidomym dostęp do informacji i wiedzy. Stwierdzenie po-

wyższe dobrze ilustruje kwestia dostępu niewidomych do słowa pisanego. Dopiero 

wynalezienie przez Ludwika Braille’a pisma punktowego, co miało miejsce  

w początkach wieku XIX, dało tym osobom samodzielny, ale niestety dość ograni-

czony z uwagi na niewielką ilość publikacji brajlowskich, dostęp do słowa pisane-

go, a w konsekwencji dostęp do informacji i wiedzy. Niewidomi uzyskali możliwo-

ści kształcenia i to nie tylko w zawodach polegających na pracy fizycznej, ale także 

w zawodach wymagających pracy umysłu. Wcześniej takich możliwości w zasadzie 

byli pozbawieni. Pismo Braille’a jest swego rodzaju kodem czy też szyfrem i dlate-

                                                 

2  S. Jakubowski, R. Serafin, B. Szczepankowski, Pomoce techniczne dla osób niepełno-
sprawnych, IFiS UW, Centrum Badawczo-Rozwojowe Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 
1993. 
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go nie daje możliwości kontaktu z osobami widzącymi. Nie jest więc wystarczają-

cym warunkiem dostępu niewidomych do informacji. 

 Dopiero druga połowa XX wieku, a właściwie dwie ostatnie jego dekady, przy-

niosła niewyobrażalne wcześniej możliwości dostępu niewidomych do informacji  

i wiedzy. Jeszcze 30 lat temu środki techniczne, z jakich mogli korzystać niewidomi 

przy przełamywaniu barier w dostępie do wiedzy i informacji, były dość ograniczone. 

Największe znaczenie w tym zakresie miały magnetofony (nagrywanie notatek, czy-

tanie książek mówionych) i maszyny do pisania (możliwość napisania tekstu w for-

mie dostępnej dla osób widzących). Nadal jednak bardzo ważną rolę odgrywał lektor 

współpracujący z osobą niewidomą (zarówno przy czytaniu, jak i pisaniu). 

 Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji sprawił, że niewidomi uzy-

skali zupełnie nowe możliwości dostępu do informacji. Chodzi tu zarówno o moż-

liwość czytania, jak również pisania. Mówiąc najogólniej, dzięki rozwojowi techno-

logii informacyjnych zaczęły powstawać i powstają nadal przeróżne narzędzia 

(urządzenia i oprogramowanie) umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzą-

cym samodzielne czytanie i pisanie, czyli samodzielny dostęp do informacji i wie-

dzy. Mowa tu zarówno o informacji w postaci elektronicznej, jak i w formie trady-

cyjnej – zapisanej na papierze. 

 Oto lista najważniejszych narzędzi tego rodzaju: 

 syntezatory mowy, programy do czytania z ekranu, monitory brajlowskie 

(możliwość obsługi komputerów przez niewidomych), 

 programy powiększające (możliwość obsługi komputerów przez osoby sła-

bowidzące), 

 powiększalniki elektroniczne (ułatwienie czytania dla słabowidzących), 

 elektroniczne notatniki mówiące (możliwość sporządzania notatek, np. 

podczas wykładów), 

 skanery i programy rozpoznające druk (możliwość czytania tekstów zapi-

sanych zwykłym drukiem), 

 udźwiękowienie telefonów komórkowych (możliwość obsługi telefonów 

mobilnych przez niewidomych i słabowidzących). 

 Wymienione narzędzia ułatwiają osobom z uszkodzonym wzrokiem nie tylko 

dostęp do informacji i wiedzy, ale stwarzają również nowe możliwości pracy oraz 

pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że 

technologie informacyjne, oprócz niewątpliwych korzyści, stwarzają też sporo nie-

dogodności i trudności dla osób niepełnosprawnych. Na przykład stosowanie tech-

nik multimedialnych oraz prezentowanie w formie graficznej rozmaitych informacji 

wyświetlanych na monitorze komputera ogranicza lub uniemożliwia osobom  

z dysfunkcją wzroku ich odczytanie. 
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2.  Specjalne serwisy internetowe jako sposób udostępniania informacji  

i wiedzy osobom z dysfunkcją wzroku 
 

 Rozwój społeczno-ekonomiczny, ogromny przyrost wiedzy i postęp technolo-

giczny rodzą potrzebę ciągłego unowocześniania procesu kształcenia. Niezbędne jest 

modernizowanie metod edukacji oraz środków do jej prowadzenia. W sposób szcze-

gólny odnosi się to do kształcenia osób niewidomych i słabowidzących. Dlatego po-

dejmowane są rozmaite inicjatywy, których celem jest ułatwienie osobom z dysfunk-

cją wzroku dostępu do informacji i wiedzy. Oto dwa przykłady takich działań. 

 W początkach roku 2011 rozpoczęła działalność Akademicka Biblioteka Cy-

frowa (ABC)3. Jest to serwis internetowy udostępniający osobom niewidomym  

i słabowidzącym rozmaite materiały dydaktyczne (książki, czasopisma), specjalnie 

zaadaptowane do możliwości percepcji, jakimi dysponują takie osoby. Większość 

materiałów znajdujących się w „zwykłych” bibliotekach internetowych przygoto-

wana jest w formacie graficznym, co powoduje, iż są one niedostępne dla progra-

mów odczytujących informacje z ekranu komputera. Natomiast serwis ABC udo-

stępnia zbiory w postaci nagrań dźwiękowych (audio) oraz w formatach teksto-

wych, tj. txt, rtf, html lub doc, a więc w formatach dostępnych dla narzędzi, jakimi 

posługują się niewidomi. 

 Akademicka Biblioteka Cyfrowa powstała w wyniku realizacji projektu „Edu-

kacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w dostę-

pie osób niepełnosprawnych do edukacji”. Projekt sfinansowany został ze środków 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Efektem omawianego projektu jest m.in. opracowanie zasad adaptacji materia-

łów dydaktycznych, których celem jest taki zapis treści publikacji, by nawet infor-

macje przekazane graficznie (np. w postaci zdjęć) były dostępne dla osób niewido-

mych. Adaptacji materiałów dokonują specjalnie wyszkoleni adaptatorzy, którzy 

zatrudnieni są w Biurach ds. Osób Niepełnosprawnych, działających w następują-

cych uczelniach: 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach, 

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

 Materiały zaadaptowane na poszczególnych uczelniach trafiają do wspólnej 

bazy danych, z której może je pobrać każdy uprawniony student, tzn. student mają-

cy niepełnosprawność uzasadniającą korzystanie z tej formy pomocy. 

                                                 

3  www.abc.uw.edu.pl. 
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 ABC – podobnie jak inne biblioteki internetowe – oferuje czytelnikowi prze-

glądanie zgromadzonych zbiorów oraz wyszukiwanie (proste lub złożone) interesu-

jących go publikacji. Prosty, przyjazny interfejs umożliwia osobom niewidomym  

i słabowidzącym sprawne nawigowanie oraz wykonywanie operacji dostępnych  

w serwisie. Czytelnicy słabowidzący mogą ponadto wybrać któryś z proponowa-

nych schematów graficznych, co pozwala na dostosowanie wyglądu serwisu do ich 

możliwości widzenia, wynikających z określonych wad wzroku. 

 Innym przykładem serwisu internetowego o charakterze informacyjno- 

-edukacyjnym dla osób niewidomych i słabowidzących jest tzw. e-kiosk, czyli ser-

wis internetowy umożliwiający osobom niewidomym i słabowidzącym czytanie 

prasy ogólnodostępnej dzięki przetworzeniu jej do postaci akceptowanej przez na-

rzędzia, jakimi posługują się takie osoby. Został on pomyślany jako sposób na roz-

wiązanie problemów, jakie mają osoby z uszkodzonym wzrokiem chcące zapoznać 

się z treścią artykułów publikowanych w prasie masowej. Aby to zrobić, osoba 

niewidoma musi skorzystać z pomocy lektora albo samodzielnie przetworzyć taki 

artykuł do postaci cyfrowej, co w praktyce oznacza, że musi go zeskanować, rozpo-

znać za pomocą programu typu OCR, a następnie odczytać przy użyciu mowy syn-

tetycznej lub monitora brajlowskiego. Niestety, efekty rozpoznawania tekstu są 

często niezadowalające. Dzieje się tak m.in. ze względu na skomplikowany układ 

graficzny tekstu. Zdarza się bowiem nierzadko, iż mimo prawidłowego rozpoznania 

znaków program rozpoznający druk miesza treść artykułu z różnymi wstawkami 

tekstowymi, np. reklamami, podpisami pod ilustracjami, przypisami na margine-

sach itp. Powoduje to, że artykuł taki staje się mało czytelny. 

 Mogłoby się wydawać, że problem czytania prasy ogólnodostępnej przez oso-

by z dysfunkcją wzroku zostanie rozwiązany dzięki pojawieniu się prasy elektro-

nicznej. Okazuje się jednak, że chcąc czytać tego rodzaju publikacje, trzeba korzy-

stać z odpowiednich przeglądarek, które nie współpracują lub słabo współpracują  

z programami odczytu ekranu. Ponadto prasa elektroniczna publikowana jest  

w formacie graficznym i dlatego nie może być odczytywana przy użyciu czytników 

ekranowych. W związku z tym zrodziła się idea specjalnego serwisu internetowego, 

zwanego e-kioskiem. 

 Serwis powstał w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. 

„Usunięcie barier w dostępie osób niewidomych do spójnego społeczeństwa infor-

macyjnego poprzez automatyzację przetwarzania artykułów prasowych na format 

dostępny niewidomym”. W realizację projektu zaangażowane były trzy instytucje: 

Instytut Maszyn Matematycznych, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzą-

cych „Trakt” oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De 

Facto”. 

 Najogólniej mówiąc, e-kiosk można określić jako przedsięwzięcie technolo-

giczno-organizacyjne dające osobom niewidomym i słabowidzącym możliwość 
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czytania prasy ogólnodostępnej4. Część technologiczna przedsięwzięcia to system 

informatyczny, który składa się z elementów sprzętowych (serwer, łącza interneto-

we, komputery) oraz specjalnego oprogramowania umożliwiającego konwersję 

artykułów z formatów graficznych na formaty akceptowane przez programy odczy-

tu ekranu. System pozwala na realizację wielu funkcji związanych z zarządzaniem 

plikami (np. magazynowanie, katalogowanie, udostępnianie, przesyłanie itd.). Na-

tomiast część organizacyjna przedsięwzięcia obejmuje działalność zespołu realiza-

cyjnego, którego zadania polegają m.in. na pozyskiwaniu czasopism z różnych 

redakcji i wydawnictw, wykonywaniu prac związanych z konwersją otrzymanych 

materiałów, kontrolowaniu prawidłowości dystrybucji czasopism itd.  

 Z punktu widzenia użytkownika e-kiosk to serwis internetowy dający osobom 

z dysfunkcją wzroku dostęp do zgromadzonych w nim czasopism, które mogą być 

odczytywane przy użyciu narzędzi, jakimi dysponują takie osoby.  

 Dużą zaletą e-kiosku jest to, że dostęp do niego można uzyskać za pomocą popu-

larnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer lub Mozilla), czyli oprogra-

mowania, którym posługują się najczęściej niewidomi użytkownicy komputerów.  

 E-kiosk prowadzony jest przez Stowarzyszenie „De Facto” i jest dostępny pod 

adresem http://ekiosk.defacto.org.pl. 

 

 

3.  Prawne i organizacyjne rozwiązania wspierające edukację osób  

niepełnosprawnych 

  

 Bardzo ważnymi czynnikami kształtującymi warunki edukacji osób niepełno-

sprawnych są istniejące uregulowania prawne oraz rozmaite działania organizacyj-

ne ułatwiające kształcenie osób z różnymi niepełnosprawnościami. W odniesieniu 

do szkolnictwa wyższego szczególnie istotna w tym zakresie jest znowelizowana 

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym5, która weszła w życie w dniu 1 październi-

ka 2011 roku. Nakłada ona na uczelnie wyższe obowiązek stwarzania osobom nie-

pełnosprawnym warunków do studiowania i prowadzenia badań naukowych. Art. 

13 tej ustawy stanowi m.in.: „Art. 13.1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z za-

strzeżeniem ust. 2 i 3, są: (...) 9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków 

do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”. 

 Jeśli chodzi o działania organizacyjne wspierające kształcenie osób niepełno-

sprawnych, to ich celem jest likwidacja różnorodnych barier, jakie napotykają takie 

osoby w trakcie edukacji. Ma to doprowadzić do wyrównania szans edukacyjnych 

tych osób. Najczęściej obserwowanym sposobem realizacji tego celu w szkołach 

                                                 

4  J. Brzostek-Pawłowska, Efektywne technologie internetowe wspomagające niewidomych 
w dostępie do prasy elektronicznej, „Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”, 
Warszawa 2009, nr 9, s. 116‒119. 

5  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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wyższych jest tworzenie biur osób niepełnosprawnych lub powoływanie pełnomoc-

ników rektora ds. osób niepełnosprawnych. Wspomniane biura oraz pełnomocnicy 

podejmują rozmaite działania wspierające osoby niepełnosprawne w trakcie eduka-

cji. Można tu wymienić m.in.: 

 rozwiązywanie indywidualnych problemów niepełnosprawnych studentów, 

 inicjowanie działań mających na celu poprawę przystosowania uczelni do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 likwidację barier architektonicznych, 

 tworzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu elektronicznego uła-

twiającego dostęp do informacji, 

 prowadzenie serwisów internetowych z informacjami dla osób niepełno-

sprawnych, 

 tworzenie pracowni komputerowych wyposażonych w sprzęt rehabilitacyj-

ny odpowiedni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomi, 

niedowidzący, niesprawni ruchowo, niedosłyszący). 

 

 

Podsumowanie 

 

 Technologie informacyjne, rozwiązania prawne i organizacyjne to bynajmniej 

nie wszystkie czynniki determinujące możliwości kształcenia osób niepełnospraw-

nych w szkołach wyższych. Jest rzeczą oczywistą, iż bardzo ważną determinantą  

w tym zakresie jest wsparcie finansowe państwa. Chodzi tu zarówno o pomoc fi-

nansową adresowaną bezpośrednio do niepełnosprawnych studentów w postaci 

stypendiów specjalnych, jak i pomoc udzielaną uczelniom w formie dotacji budże-

towej ukierunkowanej na zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełno-

sprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i badaniach 

naukowych. 

 Na koniec trzeba jeszcze podkreślić, iż niezwykle istotną, chociaż niewymier-

ną, determinantą edukacji osób niepełnosprawnych jest świadomość społeczna, 

zwłaszcza wśród decydentów różnego szczebla, dotycząca problemów kształcenia 

osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym. Doświadczenie pokazuje, że świa-

domość ta nie jest jeszcze wystarczająca, choć trzeba przyznać, iż jest w tym 

względzie coraz lepiej. Świadczy o tym wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych 

kształcących się na wszystkich poziomach studiów. 
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STAN OBECNY CYBERMEDYCYNY W POLSCE  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Obecnie wykorzystanie Internetu do realizacji zadań związanych z opieką 

zdrowotną w Polsce jest w dalszym ciągu niewielkie. Dziś polska cybermedycyna, 

rozumiana w niniejszym artykule jako wykorzystanie narzędzi internetowych 

wspierających opiekę zdrowotną1, to, oprócz treści dotyczących zdrowia publiko-

wanych w Internecie i wielu planów działań w ramach strategii e-zdrowia, nielicz-

nie funkcjonujące rozwiązania wspierające poszczególne interakcje w opiece zdro-

wotnej. Według raportu Staniszewskiego oraz Bujnowskiej-Fedak2 w 2007 roku 

tylko 5,4% osób korzystających z Internetu „nawiązało za jego pośrednictwem 

kontakt z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą, aby przedstawić swój problem 

zdrowotny, zarejestrować się na wizytę, poprosić o wystawienie recepty lub uzy-

skać dostęp do danych medycznych”. Co ciekawe, według raportu Komisji Euro-

pejskiej pt. Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe  

w 2007 roku 72% lekarzy rodzinnych korzystało w pracy z komputera, w tym 62% 

z nich posiadało dostęp do Internetu. Jak widać, w Polsce mamy do czynienia  

z niedoborem narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną oraz/lub 

niewielkim stopniem wykorzystania narzędzi już dostępnych. 

                                                 

1  Porównaj z definicjami cybermedycyny, których autorami są m.in.: G. Eysenbach,  
W. Slack, K. Solez i S. Katz, A. Miah i E. Rich, czy też A. Quigley. 

2  A. Staniszewski, M. Bujnowska-Fedak, Korzystanie z Internetu medycznego i usług z za-
kresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku, http://img.custompublish.com/get 
file.php/670534.357.pyabxupqta/korzystanie1_results_Poland_2.pdf?return=www.telemed.no. 
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 Artykuł zawiera analizę stanu obecnego wykorzystania narzędzi z zakresu 

cybermedycyny w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Uzu-

pełnieniem opracowania są wybrane wyniki badania własnego autora. 

 

 

1. Początki polskiej cybermedycyny 

 

 Niedługo po udostępnieniu Internetu w Polsce pojawiły się również pierwsze 

inicjatywy związane z cybermedycyną. Jej początki w Polsce wiążą się przede 

wszystkim z publikacjami treści medycznych w Internecie. Warto tutaj wspomnieć 

o stworzonym w 1994 roku pierwszym polskim elektronicznym czasopiśmie me-

dycznym „Galen”. W tym samym roku jeden z współtwórców tego czasopisma, 

Piotr Kasztelowicz, rozpoczął tworzenie polskiego spisu zasobów medycznych. 

Kolejnym projektem jego autorstwa była tzw. inicjatywa „Dorota”3, czyli wykorzy-

stanie nowatorskiego jak na tamte czasy, wielozadaniowego komputera, który pełnił 

rolę serwera DNS, serwera pocztowego, serwera WWW oraz stacji dostępowej dla 

serwera Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To właśnie dzięki serwerom 

tego typu polscy lekarze oraz studenci medycyny po raz pierwszy uzyskiwali dostęp 

do treści medycznych w Internecie, poczty elektronicznej czy usługi FTP4. W tam-

tym okresie nastąpił również dynamiczny rozwój medycyny opartej na dowo-

dach/faktach (Evidence Based Medicine). Internet usprawnił bowiem współpracę  

i wymianę informacji między wieloma ośrodkami naukowymi. Wzrost zaintereso-

wania cybermedycyną zaowocował organizacją Konferencji Internetu Medycznego. 

Począwszy od roku 1995 odbyło się ich sześć, a patronat nad nimi objęło Polskie 

Stowarzyszenie Internetu Medycznego. 

 Wiele rozwiązań internetowych wspierających opiekę zdrowotną wzorowa-

nych jest na osiągnięciach telemedycyny, popularnej w erze telefonii, polegającej 

na praktykowaniu medycyny (najczęściej o charakterze klinicznym) przez lekarza 

oraz pacjenta znajdujących się w różnych miejscach oraz komunikujących się za 

pośrednictwem przekazu audiowizualnego. Sitkowski5 wymienia wśród nich pierw-

szą transmisję audiowizualną operacji wykonywanej w Bydgoszczy do kilku ośrod-

ków medycznych, wykorzystanie sztywnych łączy w komunikacji między pracow-

niami radiologicznymi w Krakowie i Przemyślu, czy też konsultacji zabiegów prze-

prowadzanych w Kielcach i Tarnowie z pracownikami Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie. Sztywne łącza działały na zasadzie linii dzierżawionych wykorzystu-

jących specjalne modemy. Posługiwano się nimi również do transmisji sygnału 

EKG (za pomocą zwykłych linii telefonicznych – przy użyciu prostego modemu).  

                                                 

3  Zob. www.am.torun.pl/SunIPX/ ‒ strona miłośników komputera „Dorota”. 
4  Zob. J. Szymaś, R. Śpiewak, Lekarski Internet, Ad Punctum, Lublin 1996. 
5  M. Sitkowski, Lekarz w sieci, miesięcznik „Żyjmy dłużej” 5/2007. 
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Z czasem zaczęto stosować rozwiązania oparte na szerokopasmowym dostępie do 

Internetu. Telemedycynę o charakterze lokalnym zaczęto coraz częściej zastępować 

cybermedycyną, która daje znacznie większe możliwości. 

 

 

2. Realia wykorzystania Internetu w polskiej opiece zdrowotnej 

 

 Realizacja potrzeb zdrowotnych za pośrednictwem Internetu możliwa jest 

głównie w podmiotach niepublicznych i prywatnych. Jako przykłady można wy-

mienić placówki takich firm jak: Medicover, Imed24, Enel-Med, Grupa Lux Med 

czy Centrum Medyczne Damiana. Wśród podmiotów publicznych zdarzają się wy-

jątki, takie jak na przykład Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II czy 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Warto dodać, że obecnie dostępne są również 

gotowe komercyjne narzędzia internetowe, takie jak np.: i-Gabinet, BestDoctor czy 

moja-przychodnia.pl, po instalacji których dany podmiot może wchodzić w różne 

interakcje z pacjentem w trybie on-line. Niestety, w dalszym ciągu należą one do 

rzadkości i umożliwiają najczęściej tylko rejestrację on-line. Z kolei bardziej za-

awansowane możliwości oferują na przykład systemy teleDICOM, TEKOMED, 

NetRAAD, zintegrowane systemy OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdro-

wia), infoMedica, czy też CliniNet. Wiele działań w obszarze cybermedycyny ma 

obecnie charakter pilotażowy. W ramach różnych strategii e-zdrowia oraz syste-

mów informacji medycznej (regionalnych – RSIM, oraz ogólnokrajowego – SIM), 

w których cybermedycyna odgrywa bardzo ważną rolę, testowane są m.in.: elektro-

niczne recepty, systemy wspomagania decyzji klinicznych, systemy zarządzania 

elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR)6, czy też Internetowe Konto Pacjenta 

(IKP). Warto również wspomnieć o pionierskim systemie rehabilitacji przez Inter-

net, testowanym i wdrażanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

 Niestety, jak dotąd nie doczekaliśmy się jeszcze pierwszej ogólnopolskiej 

usługi on-line wspierającej opiekę zdrowotną, a mianowicie możliwości umawiania 

wizyty lekarskiej przez pacjenta. Według Planu Informatyzacji Państwa na lata 

2007–2010 miało to nastąpić do końca 2008 roku7. To właśnie w tym roku bruksel-

ski ośrodek Health Consumer Powerhouse po raz pierwszy uwzględnił w opraco-

waniu pt. Euro Health Consumer Index (EHCI) obszar e-zdrowia. Ośrodek ten 

porównuje systemy opieki zdrowotnej w 35 krajach europejskich oraz Kanadzie. 

Efektem badań ośrodka są coroczne raporty zawierające kilka międzynarodowych 

indeksów. Należy dodać, że są to indeksy wyjątkowe, bo uwzględniające ocenę 

                                                 

6  Zob. np. projekt „Sieć tematyczna nt. jakości i certyfikacji systemów Elektronicznych 
Rekordów Pacjenta (EHR-QTN)”, w którym uczestniczy Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

7  Sprawniej przebiega realizacja projektu „Proces przekazywania danych statystycznych  
w zakresie ochrony zdrowia do MZ”. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ) uruchomiło w tym celu internetowy System Statystyki Medycznej (SSM). 
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systemów ochrony zdrowia z punktu widzenia pacjenta (user-friendly indexes). 

Każdy z nich wyznaczany jest na podstawie podobnej metodologii, polegającej na 

analizie kilku obszarów. Dla wszystkich uwzględnionych obszarów definiowane są 

różne kategorie oceny, którym przydziela się odpowiednią ilość punktów, a następ-

nie ocenę z zakresu: dobra, średnia, słaba, brak zastosowania w danym kraju lub 

dane niedostępne8. Większość kategorii oceny dotyczy wykorzystania przez lekarzy 

rodzinnych narzędzi z zakresu e-zdrowia, którego cybermedycyna, jak pokazuje 

zawartość poniższej tabeli, jest kluczowym elementem. 

  
Tabela 1 

Ocena obszaru e-zdrowie dla Polski według badania EHCI z 2009 roku 

 

Kategoria oceny Ocena 

Wykorzystanie elektronicznego rekordu pacjenta w celach diagno-

stycznych 
słaba 

Wykorzystanie e-transferu danych medycznych słaba 

Dostęp pacjenta do wyników badań przez Internet średnia 

Umawianie wizyt on-line średnia 

Dostęp on-line do informacji o ilości wykorzystanych środków 

pieniężnych z ubezpieczenia zdrowotnego 
brak zastosowania 

E-recepty słaba 

Źródło: www.healthpowerhouse.com. 

 

 Biorąc pod uwagę ocenę obszaru e-zdrowie, Polska zajmowała ostatnie (2008) 

oraz jedno z ostatnich (2009) miejsc. Te kategorie, które się powtórzyły w latach 

2008 oraz 2009, zostały w przypadku Polski tak samo (słabo) ocenione. Pojawiają-

ce się w 2009 roku oceny średnie są zdaniem autora efektem przede wszystkim 

coraz bardziej aktywnej działalności w tym obszarze podmiotów niepublicznych 

oraz prywatnych. Obszar e-zdrowia najlepiej oceniono w Danii (2008) oraz w Por-

tugali (2009). Co ciekawe, w roku 2008 Portugalia zajęła razem z Polską i kilkoma 

innymi krajami ostatnie miejsce w rankingu tego obszaru. Pomimo tego, że w gene-

ralnej klasyfikacji EHCI Portugalia zazwyczaj nie mieści się w pierwszej dwudzie-

stce, jest doskonałym przykładem kraju, w którym realizacja strategii e-zdrowia 

przebiegła sprawnie i zaowocowała bardzo dobrymi ocenami związanego z nią 

obszaru. 

 

  

                                                 

8  Szczegółowe uzasadnienia dotyczące ilości i zasad przydzielania punktów znaleźć można 
w raportach na stronie www.healthpowerhouse.com. 
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3. Narzędzia internetowe wspierające opiekę zdrowotną w Polsce 

 

 W okresie od lipca do września 2011 roku autor przeprowadził badanie ankie-

towe wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmioty podzielono 

na dwie subpopulacje. Do pierwszej zaliczono podmioty, które korzystają z narzę-

dzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną, a do drugiej te, które zdaniem 

autora w najbliższej przyszłości będą z nich korzystać. Bazę podmiotów autor uzu-

pełniał konsekwentnie przez okres 17 miesięcy począwszy od lutego 2010 roku. 

Ostatecznie znalazły się w niej 2234 podmioty, które stanowiły populację dla tego 

badania. Anonimową ankietę pt. „Uwarunkowania rozwoju internetowej opieki 

zdrowotnej w Polsce”, umieszczoną w stworzonym do tego celu przez autora serwi-

sie internetowym, wypełniło 275 podmiotów, co stanowiło zwrot na poziomie 

12,31%. W celu zweryfikowania reprezentatywności uzyskanych wyników wzglę-

dem wszystkich uwzględnionych w badaniu podmiotów wyznaczono dwa wskaźni-

ki podobieństwa struktur, a następnie przeprowadzono test zgodności Chi-kwadrat. 

Wskaźniki podobieństwa struktur uwzględniające rodzaj podmiotu (podmiot leczni-

czy, praktyka) oraz województwo wyniosły odpowiednio 90,67% oraz 91,19%, co 

świadczy o dużym podobieństwie struktur analizowanych zbiorowości. Z kolei 

wynik testu Chi-kwadrat (statystyka 
2

,15   wyniosła 24,99 dla 15 stopni swobody  

i  =0,05, przy wartości granicznej 
2 = 0,12) nie daje podstaw do odrzucenia 

hipotezy zerowej H0, zakładającej, że podmioty, które odpowiedziały na ankietę, 

charakteryzują się tym samym rozkładem względem województw co wszystkie 

uwzględnione w badaniu podmioty (hipoteza H1 zakładała, że rozkłady te różnią się 

od siebie). W związku z tym autor przyjął, że wyniki uzyskane na podstawie 275 

zwrotów są reprezentatywne dla wszystkich podmiotów uwzględnionych w badaniu9. 

 Wśród 275 badanych podmiotów 132 korzystają z narzędzi internetowych 

wspierających opiekę zdrowotną (subpopulacja I). W ankiecie uwzględniono nastę-

pujące narzędzia internetowe (wraz z liczbą podmiotów): 

 rejestracja na wizytę (67), 

 dostęp pacjenta do wyników badań (26), 

 dostęp do dokumentacji medycznej przez lekarza/pielęgniarkę (monitoro-

wanie stanu zdrowia pacjenta, tzw. Internetowe Konto Pacjenta, Interne-

towy Dzienniczek Pacjenta) (43), 

 dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjenta (dotyczy przebiegu le-

czenia, historii chorób, wprowadzania wyników pomiarów, tzw. Interne-

towe Konto Pacjenta, Internetowy Dzienniczek Pacjenta) (13), 

 korespondencja/konsultacje pacjenta z lekarzem/pielęgniarką (36), 

                                                 

9  Nie zmienia to faktu, że odpowiedzi nie uzyskano od 87,69% podmiotów (wysoki po-
ziom unit non-response). Być może oznacza to, że charakteryzuje je jakaś wspólna cecha (cechy), 
która decyduje o niewypełnieniu ankiety (non-response bias). 
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 przedłużanie/zamawianie recept (38), 

 zamawianie wizyty domowej (11), 

 elektroniczna recepta (tzw. e-recepta) (12), 

 elektroniczne skierowanie (tzw. e-skierowanie) (10), 

 elektroniczne zlecenie (tzw. e-zlecenie) (13), 

 wymiana danych z innymi podmiotami (67), 

 porady z zakresu promocji zdrowia (25), 

 inne narzędzia internetowe, w tym narzędzia pełniące funkcję informacyj-

ną lub służące do komunikacji z NFZ (19). 

 Korzystanie z narzędzi internetowych przez pacjentów jest bezpłatne w 109 

badanych podmiotach, płatne w ośmiu, a w pozostałych piętnastu zarówno bezpłat-

ne, jak i płatne. 44 podmioty korzystają z narzędzi internetowych dłużej niż 6 lat, 

następne przedziały to 5–6 lat – 17 podmiotów, 3–4 lata – 34 podmioty, 1–2 lata – 

28 podmiotów. Korzystanie z narzędzi internetowych przez okres krótszy niż jeden 

rok charakteryzuje tylko dziewięć badanych podmiotów. Narzędzia internetowe 

sfinansowane zostały ze środków (wraz z liczbą podmiotów): 

 własnych (119), 

 dotacji władz krajowych (2), 

 dotacji władz regionalnych (7), 

 dotacji unijnych (15), 

 wykorzystanie narzędzi darmowych (15), 

 inne źródła (2). 

 49 podmiotów korzysta z wewnętrznych systemów internetowych, 26 z sys-

temów zewnętrznych, a 57 zarówno z systemów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

 

 

4. Wyróżniki podmiotów korzystających z narzędzi cybermedycznych 

 

 Wśród 132 podmiotów, które korzystają z narzędzi internetowych wspierają-

cych opiekę zdrowotną (subpopulacja I), są podmioty: budżetowe (4), samodzielne 

publiczne (25), niepubliczne (70) oraz prywatne (33). W tabeli 2 zaprezentowano 

organizację wewnętrzną podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 

udzielane w nich świadczenia. Z racji tego, że podmioty mogą się składać z różnych 

jednostek wewnętrznych oraz oferować różne świadczenia, przedstawiono wartości 

procentowe. 

 Największy odsetek podmiotów korzystających z narzędzi internetowych 

stanowią przychodnie i poradnie. Z kolei w przypadku świadczeń zdrowotnych 

wspieranych narzędziami internetowymi na wyróżnienie zasługują: podstawowa 

opieka zdrowotna, świadczenia specjalistyczne oraz badania diagnostyczne. Liczba 

pracowników zatrudnionych w badanych podmiotach kształtuje się następująco  
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Tabela 2 

Organizacja wewnętrzna i świadczenia udzielane w badanych podmiotach 
 

Organizacja wewnętrzna Zakres udzielanych świadczeń 

 szpital (11%), 

 przychodnia (21%), 

 poradnia (16%), 

 ośrodek zdrowia (6%), 

 ambulatorium (5%), 

 pogotowie ratunkowe (2%), 

 zakład opiekuńczo-leczniczy (2%), 

 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (2%), 

 medyczne laboratorium diagnostyczne (5%), 

 pracownia protetyki stomatologicznej i orto-

doncji (2%), 

 zakład rehabilitacji leczniczej (6%), 

 praktyka lekarska (9%), 

 praktyka lekarsko-dentystyczna (3%), 

 praktyka pielęgniarska oraz położnych (5%), 

 inny podmiot (4%). 

 

 leczenie szpitalne (5%), 

 podstawowa opieka zdrowotna (12%), 

 świadczenia specjalistyczne (16%), 

 badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagno-

styka laboratoryjna (10%), 

 rehabilitacja lecznicza (9%), 

 świadczenia stomatologiczne (7%), 

 leczenie w domu chorego (7%), 

 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (6%), 

 pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi 

(2%), 

 opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu  

i połogu, opieka nad noworodkiem (8%), 

 opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 18 (7%), 

 ratownictwo medyczne (2%), 

 porady z zakresu promocji zdrowia (8%), 

 inne świadczenia (2%). 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

(w nawiasie liczba podmiotów): 1–5 (27), 6–10 (17), 11–30 (22), 31–50 (16), 51–

70 (4), 71–100 (7), 101–200 (14), powyżej 200 (25). Okazuje się, że wśród podmio-

tów subpopulacji I dominują te, które zatrudniają najmniej (1–5) oraz najwięcej 

(powyżej 200) pracowników. Wydaje się, że wdrożenie narzędzi internetowych  

w najmniejszych podmiotach, najczęściej praktykach, przebiega sprawnie, nie wy-

maga ogromnych nakładów i może stanowić element przewagi nad konkurencją.  

Z kolei decydenci w największych podmiotach mają zazwyczaj doświadczenie 

w korzystaniu z systemów informatycznych, a co za tym idzie są bardziej świadomi 

możliwych korzyści wynikających z inwestycji w narzędzia internetowe. Biorąc 

pod uwagę województwa, podmioty można podzielić na trzy grupy. Narzędzia in-

ternetowe są wykorzystywane najczęściej w województwach (w nawiasie liczba 

podmiotów): dolnośląskim (15), mazowieckim (14), wielkopolskim (13), zachod-

niopomorskim (12), śląskim (11), warmińsko-mazurskim (11) oraz lubelskim (11). 

Drugą grupę stanowią województwa (w nawiasie liczba podmiotów): kujawsko- 

-pomorskie (9), małopolskie (8) i pomorskie (7). Najmniejsze wykorzystanie narzę-

dzi internetowych odnotowano w województwach (w nawiasie liczba podmiotów): 

lubuskim (5), łódzkim (5), podkarpackim (4), podlaskim (3), świętokrzyskim (3)  

i opolskim (1). Trudno wskazać jednoznaczną przyczynę powyższego zestawienia. 

Jednak można zauważyć, że w pierwszej grupie znalazły się przede wszystkim 

województwa, na obszarze których działają duże sieci podmiotów niepublicznych  

i prywatnych oraz popularny system OSOZ. Z kolei porównanie podmiotów ze 

względu na miejscowość nie wykazało nadmiernych odchyleń od wartości średniej. 

Z odpowiedzi na kolejne pytania wynika, że tylko 62 podmioty posiadają oddziały 
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w innej lokalizacji, co w połączeniu z 67 podmiotami korzystającymi z narzędzi do 

wymiany danych pozwala optymistycznie wnioskować, że wymiana danych wystę-

puje również między podmiotami, które nie należą do tej samej sieci. Tylko 82 

podmioty ze 132 zatrudniają informatyka/ów (43 jednego, a 39 co najmniej dwóch). 

Zdecydowana większość, bo aż 109 podmiotów korzystających z narzędzi interne-

towych, to podmioty niezadłużone. Świadczenia zdrowotne udzielane w 30 bada-

nych podmiotach są bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ), w 18 są płatne, a w 84 

są zarówno bezpłatne, jak i płatne. 72 badane podmioty udzielają świadczeń w ra-

mach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Pomimo wielu trudności i barier istnieją w Polce podmioty, które z powodze-

niem wykorzystują narzędzia internetowe wpierające opiekę zdrowotną. Bazując na 

wynikach badania własnego, autor zalicza do nich przede wszystkim podmioty: 

niepubliczne, przychodnie i poradnie, podmioty udzielające świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych oraz badań diagno-

stycznych, podmioty niezadłużone, oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne, 

zatrudniające bardzo mało lub bardzo dużo pracowników. 

 Z kolei narzędzia internetowe wykorzystywane w Polsce to przede wszystkim 

rejestracja na wizytę oraz wymiana danych z innymi podmiotami. Narzędzia inter-

netowe są finansowane głównie ze środków własnych, pacjenci najczęściej mogą  

z nich korzystać za darmo, a podmioty korzystają z nich co najmniej rok, a zazwy-

czaj doświadczenie to wynosi kilka lat. 

 Wprowadzenie w Polsce ogólnodostępnych narzędzi internetowych wspiera-

jących opiekę zdrowotną wymaga jeszcze bardzo dużo pracy. Jest to bez wątpienia 

zadanie bardzo trudne do wykonania, ale nie niemożliwe. Świadczą o tym osiągnię-

cia takich krajów jak Portugalia. Tym bardziej cieszy fakt, że w Polsce pojawiają 

się konkretne inicjatywy współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświad-

czeń i tworzenia inkubatorów wiedzy medycznej (na przykład w ramach projektów 

teleDICOM, IN4HEALTH, EHR-Q
TN

, czy też RICHARD). 
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Summary 

 

 In this article the author presents an analysis of the current use of tools in the field 

of cybermedicine in polish health care units. Some conclusions based on the results of  

a survey carried out on a group of polish health care units have been shown. 
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TELEMEDYCYNA SZANSĄ DLA POLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Ostatnie lata w polskim systemie ochrony zdrowia to czas niezwykłych prze-

mian związanych przede wszystkim z reorganizacją służby zdrowia. W ramach tego 

jakże długiego, skomplikowanego i przyjmującego różne kierunki procesu jedną  

z ważniejszych kwestii wydaje się dostosowanie placówek medycznych do wzmo-

żonego popytu na świadczenia medyczne. Świadczenia te, nie tylko ze względu na 

wymogi unijne, ale także ze względu na konkurencyjność na rynku medycznym 

oraz potrzeby świadczeniobiorców, muszą dziś charakteryzować się dostępnością, 

bardzo wysoką jakością, a co za tym idzie profesjonalizmem. Jednym z elementów 

takiego dostosowania rynku usług medycznych do potrzeb pacjentów jest wdraża-

nie nadal innowacyjnych na rynku polskim rozwiązań w zakresie medycyny i im-

plementacja technologii informatycznych w sektorze usług zdrowotnych. 

 Usprawnienia technologiczne w medycynie to nie tylko kosztowne metody 

sprzyjające polepszeniu technik chirurgicznych oraz metod diagnostycznych i profi-

laktycznych. Innowacje technologiczne to również nowe metody i sposoby pozyski-

wania pacjenta oraz nowe sposoby jego „obsługi” w zakładzie opieki zdrowotnej.  

 Bez względu jednak na to, czy rzeczona innowacyjność utożsamiana jest  

z usprawnieniem aparatury i sprzętu medycznego, z odkryciami w obszarze prze-

mysłu farmaceutycznego, czy może z nowymi, zinformatyzowanymi metodami 

gromadzenia danych o pacjencie bądź jego rejestracji, ważny i niezbity pozostaje 

fakt konieczności dostosowań polskich placówek do nowej rzeczywistości, co 

z kolei implikuje polepszenie tak bardzo pożądanej na rynku dostępności do świad-

czeń medycznych oraz podwyższenie standardów świadczenia usług zdrowotnych.  
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1. Wirtualna rzeczywistość a medycyna  

 

 Wirtualna rzeczywistość, zwana inaczej „sztuczną rzeczywistością” czy „wir-

tualnym światem”, utożsamiana jest z bytem nierzeczywistym, ale wyglądającym 

jak rzeczywisty1. W pełniejszym rozumieniu to niematerialny byt wsparty techno-

logią informatyczną. Byt ten sprzyjać ma medialnemu komunikowaniu się użyt-

kowników tej rzeczywistości w otoczeniu medialnym poprzez wykorzystanie baz 

danych 3D, prezentację wirtualnych obiektów, dostarczenie nowych metod interak-

cji człowiek‒komputer, czy możliwość uczenia się postępowania w konkretnych 

sytuacjach. 

 Wśród wielu dziedzin życia, jakie znalazły swojego sprzymierzeńca w postaci 

wirtualnej rzeczywistości, znajduje się także medycyna. Doczekała się ona swoich 

specjalistycznych określeń, wśród których znajduje się: telemedycyna oraz  

e-zdrowie. Terminy te, stosowane niemal zamiennie, obejmują, zgodnie z Europej-

skim Portalem Zdrowia Publicznego, technologie informatyczne wykorzystywane 

w celu świadczenia usług medycznych. Termin e-zdrowie jest jednak, zgodnie  

z tym samym źródłem, nieco szerszy i dotyczy „wszelkich zastosowań technologii 

teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli 

oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia”2. Zgodnie z koncepcją wirtualnej rzeczy-

wistości narzędzia, jakimi posługuje się e-zdrowie, służyć mają komunikowaniu się 

pacjentów z usługodawcą i między sobą, ale także szeroko rozumianej wymianie 

informacji (również takiej, która ma na celu np. propagowanie zdrowego stylu ży-

cia). Narzędzia e-zdrowia to także elektroniczne kartoteki czy urządzenia umożli-

wiające monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. 

 Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w obszarze życia, jakim jest medycy-

na, wiąże się z wieloma możliwościami, a jego przykłady odnaleźć można także w3: 

 trenowaniu i pokazie procedur chirurgicznych z użyciem narzędzi chirur-

gicznych,  

 planowaniu przedoperacyjnym,  

 wykorzystaniu obrazów 3D do wspomagania chirurgii,  

 planowaniu i kontroli radioterapii,  

 edukacji medycznej,  

 telekonsultacji,  

 monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta, 

 telechirurgii,  

                                                 

1  L. Kwiatkowska, J. Wtorek, Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie,  
w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski,  
R. Walkowiak, Olsztyn 2009, s. 199. 

2  www. ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health (03.01.2012). 
3  L. Kwiatkowska, J. Wtorek, Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie, op. 

cit., s. 206. 
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 telebadaniu, 

 rehabilitacji,  

 leczeniu autyzmu i innych upośledzeń umysłowych,  

 ocenie i leczenia upośledzenia behawioralnego. 

 

 

2. Polska rzeczywistość a e-zdrowie 

  

 Ucyfrowienie sektora ochrony zdrowia to swoiste novum w warunkach pol-

skich, wdrażane jednak z konsekwencją i rozumiane jako absolutna konieczność od 

lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zgodnie z relacjami prezesa Polskiego 

Towarzystwa Telemedycyny, dr. n. med. Wojciecha Glinkowskiego, w polskiej 

telemedycynie „nastąpił przełom”, a „temat stał się nośny”4.  

 Obszary najczęściej implementujące technologie informatyczne dla potrzeb 

świadczenia usług zdrowotnych w Polsce to e-recepty, rejestracja przez Internet, 

telekonsultacje i zdalny monitoring kardiologiczny. Wśród publicznych placówek 

wyróżniających się pod względem poszerzania swojej oferty o świadczenia wyko-

rzystujące technologie cyfrowe wymienia się5: Instytut Kardiologii im. Prymasa 

Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie6 czy Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II7. Koniecznie należy zaznaczyć także fakt, że 

polska grupa ekspertów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach zdo-

była główną nagrodę w prestiżowym konkursie „The Computerworld Honors Pro-

gram” za stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Telerehabilitacji Słuchowej, a na pół-

metku jest współtworzony przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządów Ru-

chu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie projekt telerehabilitacji 

pacjentów po wszczepieniu endoprotez. 

 Jednym z pierwszych obszarów medycznych Polsce, które w znacznym stop-

niu podparły wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologią cyfrową, była radio-

logia. Dzisiaj niemal każda polska placówka medyczna dbająca o swój wizerunek  

i rozwój wydała setki tysięcy złotych na restrukturyzację swojego pionu radiolo-

gicznego, finansując zakup odpowiedniego sprzętu, w tym specjalistycznych moni-

torów czy oprogramowania. Podaje się8, że co czwarty zakład rentgenodiagnostyki 

w Polsce jest ucyfrowiony, a do 2020 roku odsetek ten ma znacznie wzrosnąć. Pro-

                                                 

4  N. Adamska-Golińska, Telerewolucja, „Menedżer Zdrowia”, lipiec 5/2011, s. 26. 
5  Ibidem, s. 27. 
6  Prowadzi rehabilitację kardiologiczną w domu pacjenta, wykorzystując Tele-EKG. 
7  Prowadzi monitoring kardiologiczny. 
8  A. Majewski, Nowoczesna pracownia RTG, „Menedżer Zdrowia”, grudzień/styczeń 

10/2010, s. 72. 
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blemów jednak z tym związanych powstało wiele, co komentują specjaliści9. Kło-

poty leżą po stronie zarówno samej obróbki cyfrowej zdjęć radiologicznych  

(w której często dochodzi do niedokładnych odczytów z racji na przykład niewła-

ściwej rozdzielczości monitorów czy choćby ich usytuowania względem źródła 

światła), jak i częstej awaryjności sprzętu lub jego podzespołów, która wprowadza 

zastój w pracy placówek. Dodatkowym utrudnieniem w takich sytuacjach są obwa-

rowania nałożone przez dystrybutora sprzętu, który zastrzega w umowie zakupu, że 

nabyty towar może być testowany i naprawiany tylko przez odpowiedniego (a co za 

tym idzie – drogiego) serwisanta i nawet jeśli się nie psuje, należy raz do roku zwe-

ryfikować jego działanie.  

 Dużym problemem okazuje się również transfer zdjęć z oddziału na oddział,  

a także kłopot z dostępnością danych. Rozwiązaniem takich kłopotów wydaje się 

wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS, który powinien być 

zintegrowany z systemem informacyjnym szpitala (HIS – Hospital Information 

System) czy systemem informatycznym w radiologii (RIS – Radiology Information 

System). Połączenie tych systemów sprawia bowiem, że „praca całej placówki staje 

się o wiele wydajniejsza, gdyż cały proces jest monitorowany przez system kompu-

terowy, a obieg dokumentacji medycznej oraz obrazów medycznych w pełni 

zautomatyzowany”10.  

 Wiele problemów nastręcza przypadek, gdy świadczeniodawca powierza prze-

twarzanie danych osobowych firmie zewnętrznej. W takim wypadku, w myśl obo-

wiązującego w Polsce prawa11, firma przechowująca dane nie może mieć do nich 

dostępu, co związane jest z zachowaniem tajemnicy i stworzeniem pełnych gwaran-

cji ochrony danych12, chyba że dojdzie do podpisania z podmiotem przetwarzają-

cym dane umowy powierzania przetwarzanych danych osobowych13. 

 Wiele miejsca w rozważaniach na temat restrukturyzacji polskich placówek 

medycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych zajmuje e-rejestracja. Jak 

wykazują relacje i dane14 pozyskane w ramach realizacji ogólnopolskiego programu 

poprawy jakości obsługi pacjenta „Przyjazna przychodnia”, bardzo niewielki odse-

                                                 

9  Wypowiedzi radiologów w ramach konferencji „Nowoczesne technologie w medycynie” 

zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Instytut Technologii 
Mechanicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa, 26.11.2011. 

10  A. Majewski, W objęciach systemów, „Menedżer Zdrowia”, październik 7/2011, s. 74. 
11  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 

z 29 października 1997), Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(DzU nr 277, poz. 1634 z 23 grudnia 2011), Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU nr 52, poz. 417 z 31 marca 2009). 

12  K. Nyczaj, Tajne bajty na zewnątrz, „Menedżer Zdrowia”, październik 7/2011, s. 35. 
13  M. Świerczyński, Paragraf w sieci, „Menedżer Zdrowia”, lipiec 5/2011, s. 52. 
14  T. Rzychoń, Raport: polskie przychodnie bardziej przyjazne, „Menedżer Zdrowia”, listo-

pad 8/2011, s. 59. 
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tek (18%) przychodni uczestniczących w tym programie wdrożyło do I półrocza 

2011 roku funkcję e-rejestracji, a jeszcze mniej (13%) posiada e-kartoteki z dostęp-

nymi informacjami na temat wizyt i zaleceń dla pacjentów. 

 Inne raporty wskazują15, że dzisiaj w Polsce w grupie ponad 100 tys. prywat-

nych gabinetów jedynie 5% ma stronę WWW, a tylko w przypadku bardzo niewielu 

z nich (1%) można mówić o profesjonalnej aplikacji internetowej. W przychod-

niach, szczególnie tych mniejszych, strony internetowe, jeśli istnieją, są z reguły 

mało przejrzyste, a nawigowanie nastręcza niejednokrotnie wielu problemów.  

 

 

3. Przyszłość telemedycyny w Polsce 

 

 Wychodząc naprzeciw polityce Unii Europejskiej i jej strategii dotyczących 

technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich znaczenia dla rozwoju ochrony 

zdrowia, polskie Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia przygotowały szereg programów umożliwiających finansowanie  

i wspieranie takich działań jak: wdrażanie nowych usług zdrowia, wspomaganie 

systemu telecentrów, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, doskonalenie kadr 

medycznych czy współpraca elektronicznych platform usług publicznych16.  

 Wdrażanych jest w Polsce wiele projektów popartych odpowiednimi doku-

mentami rządowymi wspierającymi informatyzację w ochronie zdrowia. Są to mie-

dzy innymi: „Kierunki informatyzacji ‘e-Zdrowie Polska’ na lata 2011‒2015”, 

„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” oraz 

„Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich 

uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej”17, zaś same programy to: „Elektro-

niczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych  

o Zdarzeniach Medycznych”, „Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom 

Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych” czy „Systemy związane  

z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i in-

nych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację pań-

stwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ)”, znajdu-

jący się na liście rezerwowej18. Wszystkie te projekty finansowane są z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna 

                                                 

15  R. Jamiołkowski, Elektroniczne wykluczenie przychodni, „Menedżer Zdrowia”, paź-
dziernik 7/2011, s. 61. 

16  A. Bukowska-Piestrzyńska, Kształtowanie warunków realizacji strategii Zdrowie w wo-
jewództwie łódzkim w latach 2007‒2013, w: Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania 
jednostkami służby zdrowia, Studia i Materiały nr 25, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wie-
dzą, Bydgoszcz 2010, s. 31‒32. 

17  www.csioz.gov.pl (02.01.2012). 
18  www.mz.gov.pl (22.11.2011). 
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Gospodarka 2007–2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elek-

tronicznej administracji. W ramach ich realizacji udostępniana ma być między in-

nymi: obsługa Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR), e-recept, rejestracji  

on-line, elektronicznego skierowania, internetowego konta pacjenta oraz elektro-

nicznych zwolnień lekarskich.  

 Wdrażanie i rozpowszechnianie technologii cyfrowych na rynku świadczeń 

zdrowotnych w Polsce wspierane jest także przez system legislacyjny. Sejm RP 

przyjął bowiem ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia19 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w spra-

wie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania20. 

Przygotowywane są inne dokumenty i ustawy, z których każda, być może nie ideal-

na, ma na celu wspieranie działań zmierzających do optymalnego wykorzystania 

nowoczesnych technologii w sektorze usług zdrowotnych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Telemedycyna to przyszłość sektora ochrony zdrowia. Wskazują na to nie 

tylko doświadczenia krajów o wysokim stopniu zaangażowania technologii cyfro-

wych i ich implementacji do różnych dziedzin życia. Potwierdzają ten fakt także 

polityki poszczególnych rządów oraz zintegrowanej Europy.  

 Narzędzia e-zdrowia mogą przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu 

poprzez poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich jakości. E-zdrowie po-

zwala także skoncentrować się na potrzebach pacjenta oraz umożliwia poprawę 

skuteczności, wydajności i trwałości funkcjonowania całego sektora zdrowia. Te-

lemedycyna może również przyczynić się do ocalenia życia pacjenta, co wydaje się 

niewątpliwą i nadrzędną jej zaletą. Jest szansą na rozwiązanie wielu problemów 

organizacyjnych, ale także podwyższenie standardów w zakresie świadczenia usług. 

Pozwala na skuteczniejsze włączenie pacjenta w proces leczenia oraz na obniżenie 

jego kosztów i kompleksowe monitorowanie stanu zdrowia.  

 Wymienione zalety wdrażania wirtualnej rzeczywistości do sektora ochrony 

zdrowia nie dają jednak same w sobie gwarancji na powodzenie ich implementacji, 

szczególnie do publicznej służby zdrowia. Pierwszy krok w kierunku zastosowania 

innowacyjnych technologii muszą wykonać kierownicy i menedżerowie zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których niezbędne jest wsparcie ze strony całego personelu 

zaangażowanego w restrukturyzację placówki. Niezbędne wydaje się także poparcie 

wielu inicjatyw na szczeblu rządowym, ale i regionalnym, które wspomagać mogą 

zdobycie przede wszystkim środków na ten cel. Wskazane wydaje się również zain-

                                                 

19  DzU nr 113, poz. 657 z 2 czerwca 2011. 
20  DzU nr 252, poz. 1697 z 29 grudnia 2010. 
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teresowanie taką formą świadczenia usług medycznych ze strony publicznego płat-

nika, które w polskiej rzeczywistości nadal wydaje się jedynie mrzonką. 

 

 

Literatura 

 

1. Adamska-Golińska N., Telerewolucja, „Menedżer Zdrowia”, lipiec 5/2011, s. 26–29. 

2. Bukowska-Piestrzyńska A., Kształtowanie warunków realizacji strategii Zdrowie w 

województwie łódzkim w latach 2007–2013, w: Ekonomiczno-organizacyjne pro-

blemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, Studia i Materiały nr 25, Polskie 

Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 29–41. 

3. Jamiołkowski R., Elektroniczne wykluczenie przychodni, „Menedżer Zdrowia”, 

październik 7/2011, s. 60–62. 

4. Kwiatkowska L., Wtorek J., Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie, 

w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, 

R. Walkowiak, Olsztyn 2009, s. 199–208. 

5. Majewski A., Nowoczesna pracownia RTG, „Menedżer Zdrowia”, grudzień/styczeń 

10/2010, s. 72–74. 

6. Majewski A., W objęciach systemów, „Menedżer Zdrowia”, październik 7/2011,  

s. 70–74. 

7. Nyczaj K., Tajne bajty na zewnątrz, „Menedżer Zdrowia”, październik 7/2011,  

s. 34–38. 

8. Rzychoń T., Raport: polskie przychodnie bardziej przyjazne, „Menedżer Zdrowia”, 

listopad 8/2011, s. 58–59. 

9. Świerczyński M., Paragraf w sieci, „Menedżer Zdrowia”, lipiec 5/2011, s. 50–52. 

10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, DzU 

nr 113, poz. 657 z 2 czerwca 2011. 

11. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 

883 z 29 października 1997. 

12. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, DzU nr 

277, poz. 1634 z 23 grudnia 2011. 

13. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

DzU nr 52, poz. 417 z 31 marca 2009. 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, DzU nr 252, 

poz. 1697 z 29 grudnia 2010. 

15. www.csioz.gov.pl. 

16. www. ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health.  

17. www.mz.gov.pl.  

 

 



Telemedycyna szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia 239 

TELEMEDICINE – A CHANCE FOR POLISH HEALTH CARE SYSTEM 

 

 

Summary 

 

 The presented paper is an attempt of describe a current situation of implementa-

tion of information technologies to medical service in Poland. There are some facts of 

using telemedicine in public hospitals, radiology wards and clinics. There is also a de-

scription of governmental health programmes and polish laws on eHealth. According to 

the EU regulations the standards of medical service in Poland have been changing. 

Innovative technologies have made medical treatment widely available.  

 

Translated by Sylwia Nieszporska 
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WDRAŻANE WYBRANE SYSTEMY INFORMATYCZNE  

W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Głównym założeniem działań zmierzających do informatyzacji ochrony zdro-

wia jest stworzenie jednego systemu, w którym będą gromadzone wszystkie infor-

macje na temat leczenia pacjenta oraz historii choroby. Takiemu rozwiązaniu sprzy-

ja np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodza-

jów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1, według 

którego placówka medyczna może prowadzić swoją dokumentację w postaci elek-

tronicznej bądź w wersji papierowej. Obecnie istniejąca dokumentacja w jednost-

kach ochrony zdrowia nie jest prowadzona według jednolitych wzorców, co spra-

wia, że infrastruktura informacyjna jest różnorodna, brak jest przepływu informacji, 

a tym samym współpracy między zakładami opieki zdrowotnej. 

 Z tego też względu niezbędna jest zmiana systemu informacji w ochronie 

zdrowia.  

 Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

marca 2007 r.2 państwa członkowskie Unii Europejskiej mają za zadanie zreformo-

wać swoje systemy informacyjne ochrony zdrowia w zakresie: 

 informacji i wiedzy na temat krajowej opieki zdrowotnej i ubezpieczeń 

zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, 

 promocji e-health w związku z większą mobilnością zawodową na terenie 

Wspólnoty Europejskiej, 

                                                 

1  DzU 2010 nr 252, poz. 1697. 
2  DzU L 108 z 25.4.2007. 
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 uruchomienia elektronicznych usług medycznych i elektronicznych ubez-

pieczeń zdrowotnych. 

 W Polsce, opierając się na wymogach UE, uchwalono ustawę o systemie in-

formacji w ochronie zdrowia3, zgodnie z którą zaleca się4: 

 uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzy-

stywania informacji w ochronie zdrowia, stworzenie warunków informa-

cyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie opty-

malnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej niezależnie od przyjętego 

modelu organizacyjnego, 

 zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz kosztów gromadzenia  

i wymiany informacji w ochronie zdrowia, 

 usprawnienie wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami sys-

temu informacji w ochronie zdrowia, 

 zapewnienie kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, proce-

sów, systemów i zasobów informacyjnych sektora ochrony zdrowia, 

 uodpornienie systemu na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, 

spowodowane zmianami systemowymi w ochronie zdrowia. 

 Według nowej ustawy wszystkie placówki medyczne będą miały połączenie  

z centralnym systemem, czemu sprzyjać będą: 

 Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów 

Medycznych – pozwala na wymianę informacji pomiędzy systemami tele-

informatycznymi w opiece zdrowotnej, 

 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – umożliwia usługodawcom wy-

mianę dokumentacji medycznej, a usługobiorcom zapewnia dostęp do in-

formacji o planowanych i zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych, 

 System Informacji Medycznej (SIM) – zapewnia prowadzenie w placów-

kach medycznych e-dokumentacji oraz pomaga w prowadzeniu rozliczeń 

między dostawami usług zdrowotnych a płatnikiem. 

 Przytoczone rozwiązania są głównymi zadaniami projektu informatyzacji 

ochrony zdrowia w Polsce ujętymi w „Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007–

2013”. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, w artykule zostaną przedstawione wdrażane  

w ochronie zdrowia systemy informatyczne, tj. Rejestr Usług Medycznych (RUM), 

System Standardów do Rozliczania Transakcji Medycznych (START) i Ogólnopol-

ski System Ochrony Zdrowia (OSOZ). Krótko zostaną również omówione do-

świadczenia związane z e-receptami w takich krajach europejskich jak Czechy, 

Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania. 

                                                 

3  DzU 2011 nr 113, poz. 657. 
4  www.kancelariajaniszewski.pl. 
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1. Rejestr Usług Medycznych (RUM) 

 

 System Rejestr Usług Medycznych powstał w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku i miał być podstawą do rozliczeń pomiędzy placówkami zdrowotnymi, sta-

nowić mechanizm kontroli kosztów opieki zdrowotnej, a także wspomóc zarządza-

nie jednostkami medycznymi poprzez stworzenie relacji rynkowych między uczest-

nikami systemu ochrony zdrowia oraz udostępnienie informacji pozwalających na 

wybór optymalnego procesu diagnozowania i leczenia.  

 Wprowadzenie RUM sprzyjało (mogło/może sprzyjać) lekarzowi, pacjentowi 

oraz organizatorowi opieki zdrowotnej. Takie podejście jest bardzo mobilizujące do 

działania dla odbiorcy, dostawcy usług zdrowotnych i płatników (tabela 1). 

 
Tabela 1 

Korzyści uczestników systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu RUM-u 
 

Pacjent Lekarz Organizator opieki zdrowotnej 

Bezgotówkowe rozliczanie ze 

świadczeniodawcami 

Wgląd w chronologiczną dokumen-

tację pacjenta 

Dysponowanie informacją o liczbie, 

rodzaju, przyczynach i kosztach usług 

medycznych 

Posiadanie kompletnej dokumentacji 

o wizytach w placówkach świadczą-

cych usługi medyczne 

Mniejsze obciążenie administracyjne 

Możliwość analizowania pracy 

poszczególnych jednostek organiza-

cyjnych 

Świadomość kosztów usług medycz-

nych 

Posiadanie informacji i świadomości 

o kosztach usług medycznych 

Możliwość oceny faktycznych 

potrzeb zdrowotnych świadczeniobior-

ców poprzez posiadanie aktualnych 

statystyk dotyczących usług, z jakich 

najczęściej korzystają pacjenci 

Możliwość kontroli rozliczeń 
Większa możliwość dokładnego 

rozliczenia swojej pracy 

Umożliwienie planowania opieki 

zdrowotnej 

Źródło:  A. Strzelecka, Rejestr Usług Medycznych formą raportowania świadczeń zdrowot-

nych, w: IT w organizacjach gospodarczych, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo „Dom 

Organizatora”, Toruń 2007, s. 382. 

 

 Funkcjonowanie właściwej metody ewidencji usług medycznych przyczynia 

się do określenia aktywności jednostek działających na rynku ochrony zdrowia  

i jest głównym miernikiem efektu osiąganego przez świadczeniodawców. 

 Zapoczątkowany w Czarnkowie i Dęblinie Rejestr Usług Medycznych prze-

szedł transformację. RUM I został zastąpiony przez RUM II, który ma na celu 

przede wszystkim wprowadzenie e-recepty oraz opracowanie i wdrożenie elektro-

nicznej karty pacjenta. Proces wdrażania Rejestru Usług Medycznych drugiej gene-

racji można uważać za kontynuację RUM I, gdyż RUM II uwzględnia obecnie dzia-

łające elementy systemu RUM I.  

 Do elementów systemu RUM II można zaliczyć: 

1. Elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) – może pełnić 

funkcję Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i pozwala 

m.in. na identyfikację pacjenta, potwierdzenie wykonania świadczenia me-



Wdrażane wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce 243 

dycznego, podanie zakresu i czasu istnienia uprawnień do pobierania 

świadczeń oraz poświadczenie złożenia deklaracji do lekarza POZ, 

2. Elektroniczne karty personelu: medycznego (KM) i technicznego (KT) – 

mogą być kartami ubezpieczenia zdrowotnego, a ich numer może służyć 

identyfikacji papierowej dokumentacji medycznej wskazującej na realiza-

cję lub zlecenie i realizację świadczenia zdrowotnego, 

3. Numery uwierzytelnienia kontaktów medycznych – potwierdzenie udziele-

nia świadczenia medycznego przez lekarza lub pacjenta, 

4. Unikatowy identyfikator transakcji medycznej – numer nadawany danej 

transakcji jedno- lub dwufazowej pobrany z karty pacjenta, 

5. Wielofunkcyjny formularz RUM, tzw. kupon RUM – może być podobny 

do obecnie obowiązujących recept, zmodyfikowanych o usunięcie „Rp”, 

dodanie „Recepta/Zlecenie” i zmianie „Ch. Przewlekłe” na „Choroba” lub 

„Rozpoznanie”, 

6. Stanowiska uwierzytelniania kontaktów medycznych – komputer posiada-

jący dostęp do Internetu i wyposażony w czytnik kart elektronicznych  

z minimum jednym slogiem (gniazdem), 

7. Internetowy portal RUM (Internetowa Książeczka RUM) – pozwoli pa-

cjentowi na wgląd w swoje dane, a personelowi medycznemu na spraw-

dzenie swoich zleceń i ich realizacji oraz dostęp do danych pacjenta po wy-

rażeniu przez niego zgody. 

 W RUM II istnienie e-recept umożliwi zapobieżenie kopiowaniu recept i kil-

kakrotnemu ich wykorzystywaniu. Każda recepta lub zlecenie będą odnotowane na 

karcie pacjenta poprzez nadanie odpowiedniego numeru, który będzie sprawdzany 

w centralnej bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 RUM II opiera się nie tylko na doświadczeniach zdobytych w ramach doku-

mentacji papierowej Rejestru Usług Medycznych pierwszej generacji, ale również 

na systemie START wprowadzonym w Śląskiej Kasie Chorych. 

 

 

2. System START 

 

 System Standardów do Rozliczania Transakcji Medycznych (START) to od-

miana systemu Rejestru Usług Medycznych z kartą elektroniczną. Na tym nośniku 

elektronicznym zapisywane są dane pacjenta oraz informacje o świadczonych mu 

usługach zdrowotnych (korzystaniu z porad lekarskich, pobytach w szpitalu, zleca-

nych i wykonywanych badaniach czy przepisywanych lekach wydawanych nie 

tylko na receptę).  
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 System START został wprowadzony tylko w województwie śląskim w Ślą-

skim Oddziale Terenowym Narodowego Funduszu Zdrowia. W jego ramach można 

wyróżnić następujące elementy5: 

1. Karta Zdrowia Pacjenta z modułem pamięciowym – za jej pomocą można 

zidentyfikować pacjenta, zawiera licznik służący do tworzenia unikalnego 

w systemie numeru kuponu RUM, 

2. Pakiet Świadczeniodawcy – element systemu informatycznego Narodowe-

go Funduszu Zdrowia, umożliwia rozliczenie z płatnikiem i tworzenie ku-

ponów RUM, a także komunikację pomiędzy systemem informatycznym 

na poziomie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

a świadczeniodawcą mającym kontrakt z NFZ, 

3. System Informatyczny działający w Śląskim Oddziale Terenowym NFZ. 

 Na kuponie RUM jest odnotowane każde udzielone świadczenie zdrowotne,  

a numer takiego kuponu jest zgodny z numerem recepty. Informacja i opis zreali-

zowanego świadczenia są przesyłane do systemu Narodowego Funduszu Zdrowia 

za pośrednictwem Pakietu Świadczeniodawcy lub innych pakietów obsługi jednost-

ki medycznej. 

 By poprawnie sporządzić raport z wykonanych świadczeń, należy pobrać  

z systemu Narodowego Funduszu Zdrowia słownik i dane o zablokowanych kartach.  

 Kartę Zdrowia z modułem pamięciowym posiadają wszyscy mieszkańcy wo-

jewództwa śląskiego. 

 

 

3. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) 

 

 OSOZ jest systemem umożliwiającym zarządzanie zdrowiem pacjenta, gdyż 

pozwala na: 

1. Gromadzenie na bieżąco danych o udzielonych usługach zdrowotnych. 

2. Wykrywanie zjawisk chorobowych przy pomocy Systemu Wczesnego 

Ostrzegania. 

3. Tworzenie Indywidualnego Konta Zdrowotnego (IKZ) zawierającego dane 

o zdrowiu konkretnego pacjenta. 

4. Powstawanie Systemów Ekspertowych w celu wsparcia wyższego białego 

personelu służby zdrowia. 

5. Korzystanie z baz zawierających informacje o wszystkich placówkach 

zdrowotnych, dostępnych lekach oraz funkcjach systemu. 

 Omawiany system pomaga w komunikowaniu się między lekarzem, pacjen-

tem i farmaceutą, uzyskiwaniu informacji z wielu serwisów zdrowotnych oraz za-

                                                 

5  L. Wdowiak, Z. Kamiński, A. Horach, I. Bojar, Systemy informatyczne w ochronie zdro-
wia. Część 2 – doświadczenia krajowe, „Zdrowie Publiczne” 2009, 119(1), s. 82. 
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pewnia dostępność do profilaktycznych programów zdrowotnych6. Działanie Inter-

netowego Konta Zdrowotnego w ramach OSOZ przedstawiono na rysunku 1. 

 

Indywidualne 

Konto Zdrowotne

Lekarz

Pacjent

Farmaceuta

Lekarz

 
 
Rys. 1.  Przepływ informacji w ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R. Kozioł, Ogólnopolski System Ochrony Zdro-

wia – platforma komunikacji w opiece zdrowotnej, www.simaplus.pl (16.12.2001). 

 

 Opierając się na powyższym rysunku można stwierdzić, że IKZ jest miejscem, 

w którym znajdują się wszystkie dane, takie jak przebyte choroby, wizyty lekarskie, 

przyjmowane leki, uczulenia na składniki leku, przeprowadzone badania. Pozwala 

to na szybkie i pełne uzyskanie informacji na temat świadczeniobiorcy przez świad-

czeniodawców oraz zapobieganie pomyłkom w aptece (np. złe odczytanie recepty, 

a więc nieodpowiednie zinterpretowanie zleceń lekarza). Obecnie te dane groma-

dzone były w różnych punktach, co często uniemożliwiało poznanie całego procesu 

leczenia. Zgodnie z założeniami lekarz będzie mógł korzystać z danych o pacjencie 

tylko w przypadku, gdy ten wyrazi na to zgodę, a dostęp do Indywidualnego Konta 

Pacjenta jest możliwy wyłącznie w oparciu o Kartę Zdrowia Pacjenta, która jest  

w posiadaniu tylko określonego usługobiorcy świadczeń zdrowotnych. W przypad-

ku błędnie odczytanej recepty do lekarza będzie kierowana informacja zwrotna. 

Takie rozwiązanie sprawi, że wzrośnie bezpieczeństwo pacjenta i jakość jego ob-

sługi. 

 

 

4. Stosowanie e-recept w innych krajach 

 

 W pracy nad systemem e-recept w każdym kraju bardzo ważne jest korzysta-

nie z doświadczeń zdobytych w innych państwach. Należy jednak uwzględnić spe-

                                                 

6  Więcej informacji można znaleźć w pracach: R. Kozioł, Ogólnopolski System Ochrony 
Zdrowia. Indywidualne Konta Zdrowotne. Praktyczna realizacja idei EHR i PHR, 
www.ezdrowie.lodzkie.pl (16.12.2001). 
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cyfikę rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia istniejących w poszczególnych 

regionach czy krajach. 

 Ze względu na to, że system e-recept jest swoistym novum w opiece zdrowot-

nej w Polsce, poniżej zostaną przytoczone doświadczenia ze stosowania tego roz-

wiązania w innych krajach. 

Czechy 

 Lekarz przesyła elektroniczną receptę, po umieszczeniu na niej podpisu elek-

tronicznego, do centralnej bazy danych, do której ma dostęp również farmaceuta.  

W bazie recepta otrzymuje specjalny identyfikator, przesyłany do pacjenta  

e-mailem, SMS-em lub przekazywany telefonicznie. Unikalny numer pozwala zre-

alizować receptę.  

Dania 

 Recepty elektroniczne działają w oparciu o system elektronicznej komunikacji 

realizowany w ramach Duńskiej Sieci Danych Zdrowotnych. W Danii recepty są 

dostarczane do apteki przez lekarza poprzez wysłanie do niej odpowiedniej informa-

cji. W przypadku opieki domowej zapotrzebowanie jest przekazywane do systemu 

medycznego lekarza, który następnie przesyła elektroniczną receptę do apteki7. 

Niemcy 

 Dostęp do e-recepty i do danych medycznych pacjenta następuje po podaniu 

kodu PIN oraz w oparciu o kartę pacjenta i lekarza. 

Norwegia 

 Recepta elektroniczna jest szyfrowana i przesyłana za pomocą Norweskiej 

Sieci Zdrowia. Każda recepta jest odbierana przez „brokera”, który przechowuje 

receptę do momentu jej realizacji. Realizacja recepty polega na przedstawieniu 

farmaceucie narodowego numeru identyfikacyjnego przez pacjenta i wysłaniu zapy-

tania do brokera. Po wydaniu leku recepta jest kasowana, podobnie jak i po upły-

nięciu jej ważności, a raport elektroniczny o realizacji recepty jest wysyłany do 

brokera8. 

Szwecja 

 W Szwecji istnieją dwie możliwości przesłania recepty od lekarza do apteki. 

Pierwsza to zapis recepty w systemie medycznym lekarza, skąd zostaje przesłana 

do apteki. Druga polega na zastosowaniu aplikacji internetowej umożliwiającej 

tworzenie e-recept, które są wysyłane do określonej apteki lub tzw. narodowej 

„skrzynki pocztowej”, skąd jest pobierana do realizacji w konkretnej aptece. 

Wielka Brytania 

 W Wielkiej Brytanii „biały personel” służby zdrowia wysyła recepty elektro-

niczne do wybranych przez pacjenta aptek. Takie rozwiązanie ma służyć podniesie-

                                                 

7  L. Wdowiak, I. Bojar, A. Horoch, Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Część 3 – 
doświadczenia międzynarodowe w zakresie e-recepty, „Zdrowie Publiczne” 2009, 119(2), s. 193. 

8  Ibidem, s. 196‒197. 
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niu bezpieczeństwa wydawania leków. W przypadku Electronic Prescription Servi-

ce (EPS) pacjenci posiadający receptę papierową z kodem kreskowym udają się do 

apteki, gdzie farmaceuta skanuje ten kod i po wydaniu leków informacja o realizacji 

recepty jest przekazywana do systemu NHS. 

 Reasumując, przy stosowaniu recept elektronicznych należy korzystać z roz-

wiązań proponowanych w różnych krajach, ale trzeba przy tym uwzględnić zapo-

trzebowanie rynku usług medycznych, potrzeby świadczeniodawców oraz zacho-

wania świadczeniobiorców, czyli należy wziąć pod uwagę charakterystyczne cechy 

dla danego systemu ochrony zdrowia. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT – Information 

and Communications Technology) w ochronie zdrowia odgrywa istotną rolę w za-

rządzaniu placówkami opieki zdrowotnej np. poprzez poprawę komunikacji między 

stronami rynku usług zdrowotnych oraz monitorowanie wyników leczenia i kosztów 

organizacji. Dla Polski główne obszary działania w zakresie informatyzacji ochrony 

zdrowia ujęto w dokumencie „Kierunki informatyzacji ‘e-Zdrowie Polska’ na lata 

2011–2015”, w którym nacisk kładzie się przede wszystkim na poprawę efektyw-

ności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji, 

dostęp do nowoczesnych systemów teleinformatycznych czy praktyczną realizację 

budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia. 

 Przedstawione systemy informatyczne (szczególnie OSOZ, który jest kom-

pleksowym systemem wspomagającym opiekę zdrowotną) pozwalają na uspraw-

nienie działania personelu medycznego i jednostek służby zdrowia oraz podniesie-

nie jakości obsługi świadczeniobiorców przez świadczeniodawców. Zastosowanie 

e-recepty, będącej ważnym elementem systemu informatycznego, sprawi, że finan-

sowanie opieki zdrowotnej będzie bardziej racjonalne. Szczególnie pomocne w tym 

zakresie będzie skorzystanie z doświadczeń innych krajów. 

 Ponadto nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają 

uwzględnić różne potrzeby poszczególnych konsumentów opieki zdrowotnej. 
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IMPLEMENTATION OF SELECTED INFORMATION SYSTEMS  

IN HEALTH CARE IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The information systems, created for the needs of management of medical service, 

should respond to the present possibilities of technological and legislative solutions. 

These systems have a very important role for health care policy, planning financial 

means for health care and monitoring health programmes.  

 Taking this into consideration, in this paper, information systems in medical ser-

vice in Poland and e-prescription system solutions in Czech Republic, Denmark, Ger-

many, Norway, Sweden and Great Britain will be shown. 
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USŁUGI ON-LINE W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Społeczeństwo informacyjne swoją funkcjonalność opiera na stale rozwijają-

cej się technologii. Nowe technologie budują takie składowe jak: elektronika, in-

formatyka oraz komunikacja. Powstanie i rozwój Internetu w ostatnim trzydziesto-

leciu XX wieku było wynikiem unikalnego wymieszania strategii militarnej, 

współdziałania zaawansowanej nauki, technicznej przedsiębiorczości i kontrkultu-

rowej innowacyjności1. Internet stanowi techniczną bazę dla struktury organizacyj-

nej epoki informacji ‒ sieci2. Jest on nośnikiem przesyłania informacji. Sieć jest 

wykorzystywana jako źródło informacji, jak również do usług on-line. Koncepcja 

usług on-line w placówkach medycznych oznacza, że zaczynają one wykorzysty-

wać Internet do obsługi swoich pacjentów. Poprzez serwisy WWW pacjent może 

komunikować się z placówkami medycznymi. Powstające portale medyczne zawie-

rają informacje dotyczące zdrowego stylu życia, diety, porady psychologiczne. 

Można znaleźć tam również porady medyczne, bazę lekarzy, leków, jak również 

przychodni. Skierowane są one do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych, jak 

również firm farmaceutycznych. Usługi te stają się popularne, gdyż pozwalają m.in. 

obniżyć koszty, zwiększając dostępność do informacji i usług. 

 

 

  

                                                 

1  M. Castells, Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003. 
2  M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007. 
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1. E- usługi w wybranych placówkach medycznych 

 

 E-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, 

jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne3. 

Centra medyczne wprowadzają usługi on-line do swojej oferty. Poniżej zostały 

zaprezentowane możliwości, jakie dają te usługi na przykładzie centrum Medicover 

i Enel-Med.  

 

1.1. Medicover  

 Centrum medyczne Medicover oferuje swoim pacjentom: 

1. Automatyczne wyszukiwanie pierwszej wolnej wizyty – jeżeli w wybra-

nym przez pacjenta terminie nie ma wolnych wizyt. System automatycz-

nie wyszukuje również pierwszy możliwy termin wizyty i wyświetla go 

wraz z informacją na ekranie. 

2. Wydruk wyników badań – pacjent sprawdzając swoje wyniki badań, mo-

że je wyeksportować do pliku PDF i wydrukować. Wydruk wyników ba-

dań z systemu nie stanowi dokumentacji medycznej. 

3. Automatyczny e-mail informuje o oczekujących wiadomościach – pacjent 

otrzymuje automatyczną wiadomość na swój adres e-mail w chwili poja-

wienia się w systemie Medicover OnLine informacji dotyczącej jego wy-

ników badań lub zmiany statusu zamówionej recepty. 

 Dodatkowa funkcjonalność systemu Medicover OnLine to: 

 Umawianie wizyt – pacjent może umawiać wizyty w centrach Medicover 

na terenie całej Polski. 

 Przeglądanie i odwoływanie wizyt – pacjent może przejrzeć terminarz re-

alizowanych i harmonogram zaplanowanych wizyt lub odwołać zaplano-

waną wizytę w centrum Medicover. 

 Grafiki lekarzy – pacjent może przejrzeć grafik przyjęć danego lekarza lub 

danej specjalności. 

 Moje dane – pacjent może zaktualizować swoje dane teleadresowe. 

 Twoja Ankieta Zdrowia – opracowana przez specjalistów Medicover, któ-

rej pytania dotyczą m.in. sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, snu, 

poziomu stresu. Po jej wypełnieniu pacjent otrzyma swój indywidualny ra-

port zdrowia i ewentualne propozycje zmian stylu życia. 

 Wyniki badań – pacjent może sprawdzić wyniki swoich badań wykona-

nych w centrach Medicover. Wyniki badań są widoczne dopiero po spraw-

dzeniu i opisaniu ich przez lekarza również w przypadku, jeśli jest to wy-

nik prawidłowy. W sytuacji gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz 

                                                 

3  www.parp.gov.pl. 
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podejmuje próbę telefonicznego skontaktowania się z pacjentem w celu 

ustalenia dalszego toku postępowania. 

 Korespondencja z lekarzem – pacjent może zadać pytanie lekarzowi doty-

czące odbytej u tego lekarza wizyty w centrum Medicover. Pytanie należy 

zadać klikając „Pytanie” na liście odbytych wizyt. Pytanie powinno doty-

czyć zagadnień medycznych. Po zadaniu pytania wyświetli się informacja 

o najwcześniejszym możliwym terminie udzielenia odpowiedzi przez leka-

rza. W przypadku braku dostępności danego lekarza ‒ przed zadaniem py-

tania system poinformuje o tym fakcie i zaproponuje kontakt z Centrum 

Obsługi Klienta. Prowadzoną z lekarzem korespondencję można przeglą-

dać w sekcji Wiadomości. 

 Pacjent może zadać pytanie lekarzowi w ciągu 6 miesięcy od daty odbycia 

wizyty. 

 Dzienniczek – lekarz może założyć pacjentowi elektroniczny dzienniczek, 

w którym pacjent będzie zapisywać wyniki wykonanych własnoręcznie 

pomiarów – np. ciśnienia tętniczego krwi, gdy jest leczony w kierunku 

nadciśnienia tętniczego, lub glikemii, gdy choruje na cukrzycę. Z informa-

cjami tymi lekarz będzie mógł zapoznać się korzystając z dostępnej  

w komputerze elektronicznej historii choroby pacjenta. 

 Elektroniczne notatki – które może tworzyć lekarz. Notatki te przypomina-

ją pacjentowi odpowiednio wcześnie o szczególnie istotnych działaniach 

zaplanowanych dla niego przez lekarza – jak na przykład konieczność wy-

konania ważnego badania diagnostycznego lub zgłoszenia się na wizytę 

kontrolną. Zmieniając kolor, notatki dodatkowo podkreślać będą zbliżanie 

się istotnego terminu. 

 

1.2, Enel-Med – rezerwacja on-line 

 Poprzez system można zapisać się na planowe konsultacje specjalistyczne  

w Centrum Medycznym Enel-Med SA lub odwołać umówione wcześniej wizyty. 

Zalogowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akcepta-

cją postanowień regulaminu. Podanie danych: adres e-mail oraz numer telefonu 

komórkowego, ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do korzystania z systemu 

rezerwacji wizyt on-line. Rezerwacja następuje poprzez podanie numeru karty pa-

cjenta oraz daty urodzenia (rys. 1). 
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Rys. 1.  Rezerwacja wizyt on-line 

Źródło:  www.enel.pl/rezerwacja.html. 

 

1.3. Pobieranie wyników on-line 

 Kolejną usługą udostępnianą w centrum medycznym Enel-Med jest pobieranie 

wyników on-line. W tym celu należy wybrać placówkę. Następnie podać pesel  

i datę urodzenia oraz numer badania otrzymany przy badaniu (rys. 2). 

 

 
Rys. 2.  Rezerwacja wizyt on-line 

Źródło:  www.enel.pl/wyniki.html. 

 

2. Portale medyczne 

 

 Portale są to kompleksowe, zintegrowane serwisy internetowe wzbogacone  

o usługi internetowe. Portale medyczne można podzielić na te, które są skierowane 

do pacjentów, lekarzy bądź placówek medycznych, lekarzy bądź studentów, placó-

wek farmaceutycznych. Aby z nich skorzystać wystarczy dostęp do Internetu. 

Wówczas z każdego miejsca i o każdej porze można zadać pytanie i uzyskać profe-

sjonalną odpowiedź specjalisty, wyszukać informację na temat przychodni bądź 
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znaleźć informację na temat lekarza, wymienić się informacjami na temat zdrowia, 

zakupić leki. Niektóre z portali dostarczają usługę rejestracji do wybranego specja-

listy. 

 

2.1. Regulacje prawne dotyczące portali 

 W polskim prawie za regulacje prawne dotyczące portali internetowych od-

powiadają następujące akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93). 

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 

nr 43, poz. 296). 

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst 

jedn. DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117). 

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631). 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU nr 128,. poz. 

1402). 

6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(DzU nr 144, poz. 1204). 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU  

z 2002 r. nr 101, poz. 926)4. 

 Portale medyczne tworzą bazę danych, z których korzysta użytkownik. Baza 

danych w Polsce jest chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(DzU 2000 r. nr 80, poz. 904; dalej jako – pr. aut.) oraz ustawą o ochronie baz da-

nych (DzU 2001 r. nr 128, poz. 1402). 

 

2.2. Przegląd wybranych portali medycznych 

 DoctorMed (http://www.doctormed.pl) – portal ten dostarcza bazę wiedzy 

medycznej, forum internetowe, e-konsultacje (bezpośredni i anonimowy 

kontakt z lekarzem – porady medyczne on-line), dane adresowe gabinetów  

i przychodni w Polsce, bazę leków (wskazanie, działanie i dawkowanie) 

oraz grupy wsparcia (wymiana doświadczeń osób z problemami medycz-

nymi). Celem portalu jest gromadzenie i przekazywanie wiedzy medycz-

nej, wsparcie osób o podobnych problemach ze zdrowiem, jak również za-

pewnienie kontaktu z lekarzami medycyny. 

                                                 

4  http://legalium.pl/regulacje-prawne-dotyczace-stron-internetowych/. 
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 Gabinety.pl (www.egabinety.pl) – portal ten skierowany jest do lekarzy, 

pacjentów oraz gabinetów lekarskich. Pacjentowi pozwala na wyszukanie 

lekarzy o określonej specjalności, jak również ułatwia rejestrację do gabi-

netu lekarskiego. Lekarzowi ułatwia dostęp jego pacjentów do rejestracji 

on-line przy pomocy przychodni internetowej. Pacjent otrzymując kartę 

pacjenta, o każdej porze może skorzystać z rejestracji przez Internet. Gabi-

nety lekarskie mają możliwość umiejscowić swój gabinet w bazie gabine-

tów, dając w ten sposób możliwość pacjentowi na szybsze znalezienie pla-

cówki. Wyszukanie gabinetu, a dalej rejestracja następuje poprzez podanie 

rodzaju gabinetu, województwa i terminu wizyty. 

 MedFor.me (www.medfor.me) – jest to Ogólnopolskie Forum Studentów 

Medycyny i Lekarzy. Łączy ono studentów z całej Polski. 

 MedicalOnline.pl (www.medicalonline.pl) – portal ten zawiera bazę firm, 

katalog produktów (sprzęt medyczny, infrastruktura), katalog usług (in-

formatyzacja szpitali, organizacja konferencji i szkoleń, projektowanie), 

bazę wiedzy (artykuły, serwisy ZOZ), zapytania ofertowe dotyczące sprzę-

tu medycznego, infrastruktury oraz usług). 

 Am24.pl (www.am24.pl) – jest to apteka internetowa. Poprzez Internet 

można zakupić leki. Apteka dostarcza również bazę leków pogrupowanych 

alfabetycznie wraz ze szczegółowym opisem leku, przeciwwskazaniami, 

interakcjami, działaniem niepożądanym oraz dawkowaniem. 

 

 

3. Serwisy internetowe o zdrowiu 

 

 Internet w serwisach o zdrowiu pełni funkcję informacyjną. Funkcja informa-

cyjna Internetu polega na świadczeniu usług WWW, które umożliwiają szybki do-

stęp do ogromnego archiwum dokumentów przechowywanych na różnych serwe-

rach podłączonych do sieci, rozproszonych po całym świecie5. 

 Witryny WWW o zdrowiu zawierają informacje m.in. na temat zdrowego 

stylu życia, profilaktyki, fitness i rekreacji, psychologii, urody. Firma Polskie Ba-

dania Internetu w 2011 roku przeprowadziła badania na temat internetowych serwi-

sów o zdrowiu. Wynika z nich, że ponad 8 milionów Polaków poszukuje on-line 

informacji na temat zdrowego stylu życia, odżywiania się, chorób i ich leczenia, 

Około 88% z nich wyszukuje informacje na temat zdrowia, chorób czy ich leczenia 

na internetowych serwisach o zdrowiu. U lekarzy takich informacji szuka około 

73% badanych6. W tabeli 1 został zaprezentowany ranking popularności witryn  

                                                 

5  J. Przybysz: Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 247‒248. 

6  Megapanel PBI/Gemius, luty2011, N 506 
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o zdrowiu. Zawiera on informację o średnim czasie, jaki użytkownik spędził na 

stronie, oraz liczbę ogólną użytkowników. Na pierwszym miejscu znajduje się wi-

tryna onet.zdrowie.pl, na drugim medonet.pl a na trzecim zdrowieifitness.wp.pl. 

 

3.1. Lista najpopularniejszych witryn o zdrowiu 
 

Tabela 1 

Lista 20 najpopularniejszych witryn o zdrowiu 
 

Lp. Nazwa 

Średni czas na 

użytkownika 

hh:mm:ss 

Użytkownicy 

1 zdrowie.onet.pl 00:09:20 1 379 730 

2 medonet.pl 00:06:48 1 275 654 

3 zdrowieifitness.wp.pl 00:07:09 1 123 555 

4 biomedical.pl 00:03:54 956 764 

5 zdrowie.gazeta.pl 00:07:08 823 928 

6 poradnikzdrowie.pl 00:03:01 805 078 

7 test-zdrowia.pl 
 

742 374 

8 przychodnia.pl 
 

622 873 

9 doz.pl 
 

622 251 

10 rynekmedyczny.pl 00:04:31 606 039 

11 znanylekarz.pl 
 

581 847 

12 mediweb.pl 
 

555 367 

13 commed.pl 
 

487 206 

14 kardiolo.pl 00:06:07 454 311 

15 echirurgia.pl 00:06:08 392 846 

16 zdrowiaty.pl 
 

329 555 

17 mamzdrowie.pl 00:04:51 315 563 

18 resmedica.pl   282 243 

19 dooktor.pl   266 076 

20 rankinglekarzy.pl 00:04:16 265 567 

Źródło:  PBI, Megapanel PBI/Gemius, internauci w wieku 7+, XII 2010. 

 

3.2. Charakterystyka wybranych witryn o zdrowiu 

 Portal internetowy Grupa Onet został założony w 1996 roku. Jest to jedna  

z bardziej rozpoznawalnych film medialnych w Polsce. Grupa Onet prowadzi m.in. 

serwis o zdrowiu. Serwis ten w grudniu 2010 roku odwiedziło około 1,4 mln inter-

nautów (tabela 1). 

1. Zdrowie.onet.pl – informacje zawarte na stronie są pogrupowane w nastę-

pujące kategorie: 

 Newsy, czyli baza najnowszych artykułów. 

 Katalog chorób. W tej kategorii zawarta jest baza informacji o dole-

gliwościach podzielonych alfabetycznie, jak również podzielona na ka-

talogi tematyczne. Asystent zdrowia, tj. wirtualny doradca, który dba  
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o zdrowie, dobiera optymalny zestaw badań profilaktycznych oraz 

przypomina o konieczności ich wykonania. Placówki medyczne, któ-

rych wyszukiwanie następuje poprzez podanie nazwy placówki, spe-

cjalizacji lub nazwiska lekarza. Leki, czyli katalog alfabetyczny bądź 

tematyczny leków. Leki wyszukuje się wg podanej frazy. Dla każdego 

leku wprowadzony jest opis, działanie, wskazania i dawkowanie, prze-

ciwwskazania, ostrzeżenia, interakcje, działania niepożądane. Porady 

ekspertów. Wybór tej kategorii odsyła do strony www.medonet.pl. 

 Profilaktyka – zawiera następujące podkategorie: leksykon badań, bazę 

leków, nowości rynkowe. Wybór tej kategorii odsyła do strony 

www.medonet.pl (partner Onet.pl). 

 Fitness – kategoria ta dotyczy porad na tematy m.in. skutecznego od-

chudzania, zdrowego odżywiania, ćwiczeń. 

 Życie i zdrowie – baza artykułów na tematy zdrowotne. 

 Psychologia – baza artykułów. 

 Porady eksperta – odpowiedzi na pytania zadane przez pacjentów. Jeśli 

mamy problemy zdrowotne, możemy napisać do eksperta, który wyja-

śni nam nasz problem. 

 Portal internetowy WP został założony w 1994 roku. Wchodzi w skład grupy 

TP z siedzibą w Gdańsku. Portal ten prowadzi serwis na temat lepszego samopo-

czucia i zdrowia, czyli fitness.wp.pl. Serwis ten odwiedziło około 1,1 mln użyt-

kowników (tabela 1). 

2. Zdrowieifitness.wp.pl – informacje na stronie dotyczą zdrowego stylu ży-

cia, pogrupowane są w następujące kategorie: 

 Aerobik – zbiór artykułów objaśniających rodzaje ćwiczeń (np. joga). 

 Na sportowo. 

 Siłownia – zbiór artykułów związanych z tematyką ćwiczeń na siłow-

ni, suplementów diety, listą odżywek itd. 

 Kliknij i ćwicz – zawarte są tutaj ćwiczenia na wybraną partię ciała. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Placówki medyczne zaczynają coraz częściej wykorzystywać Internet do ce-

lów komunikacyjnych. Centra medyczne wprowadzają do swojej oferty usługi on- 

-line. Mając dostęp do komputera i Internetu można zarejestrować się na wizytę do 

lekarza w wybranej wcześniej placówce, można również pobrać wyniki przeprowa-

dzonych badań. Identyfikacja następuje poprzez podanie numeru karty pacjenta. 

Barierą wprowadzenia usług on-line dla małych placówek jest koszt wdrożenia 

tychże usług. Przeszkodą może być również brak posiadania Internetu w placówce. 

Chcąc ułatwić dostępność do Internetu, należałoby rozbudować infrastrukturę tele-
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komunikacyjną oraz obniżyć ceny za jego korzystanie. Witryny o zdrowiu są wśród 

Polaków bardzo popularne. Ponad 88% z nich poszukuje w Internecie informacji na 

temat zdrowia, chorób, jak również ich leczeniu. Te same informacje są poszuki-

wane u lekarza, przedstawiciela służby zdrowia przez 77% Polaków. Najczęściej 

wyszukiwane są informacje dotyczące leków, ich działania i składu, diety, sposo-

bów odżywiania, witamin oraz suplementów diety, aktywnego stylu życia, fitness 

oraz uprawiania sportów. W dalszej kolejności informacje o zabiegach medycznych 

oraz leczeniu chorób. Do trzech najpopularniejszych witryn internetowych o zdro-

wiu należą: www.zdrowie.onet.pl Grupy Onet (1,4 mln użytkowników), 

www.medotet.pl – partner Grupy Onet (1,3 mln użytkowników) oraz fitness.wp.pl 

– serwis Wirtualnej Polski (1,1 mln użytkowników). 
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ON-LINE SERVICES IN MEDICAL OUTLETS 

 

 

Summary 

 

 In today's world the computers and the Internet play a significant role. Internet is 

used for communication as well as provide information. Health care facilities add to its 

portfolio of on-line services. These relate to the registration system, retrieve the results, 

correspondence with the doctor. Formed medical portals that collect in one place infor-

mation for patients and physicians of medical institutions. Databases are created drugs, 

diseases, doctors and medical facilities. Health-related Web sites provide information 

on drugs and the composition of their actions. They can also find articles about diets, 
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diets, vitamins and supplements. Popularized is also active lifestyle, fitness and sports. 

Subsequently, medical procedures and treatment of diseases most visited site about 

health are: onet.zdrowie.pl, medonet.pl, health fitness.wp. Over 88% of Poles back to 

the Internet for information on health, diseases and their treatment. Barriers in the de-

velopment of medical services may be the lack of access to the Internet, the prices for 

its use and the cost of implementing these services. 

 

Translated by Tatiana Wiśniewska 
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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą1 jest 

częścią ogólnego systemu zarządzania organizacji wykorzystywaną do opracowania 

i wdrożenia polityki BHP i zarządzania ryzykiem BHP. Z kolei norma PN-N-

18001:20042 wskazuje również, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady 

postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, 

realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podejście systemowe do kwestii zarządzania BHP daje możliwość osiągnięcia 

znacznie większych efektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale rów-

nież pozwala na uniknięcie szeregu „niedogodności” postępowania niesystemowe-

go, takich jak: nieporozumienia pomiędzy pracownikami i pracodawcami, brak 

rozumienia przez pracowników roli służb BHP oraz niski poziom przestrzegania 

zasad BHP na stanowiskach pracy. Jednak wprowadzenie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga podjęcia jednokrotnie oraz następnie 

podejmowania w sposób ciągły szeregu czynności, które są czasochłonne, żmudne, 

wymagają regularności, a jednocześnie niewskazane jest, aby podejmowane były 

rutynowo i bez przemyślenia. Powyższe wymagania sprawiają, że komputerowe 

wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy staje się 

                                                 

1  PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP. 
2  OHSAS 18001:2007. 
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niezbędne w celu utrzymania funkcjonowania systemu. Dodatkowym czynnikiem 

powodującym rozwój oprogramowania komputerowego zapewniającego wspoma-

ganie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną jest tendencja outsourcingu 

służb BHP, które muszą pracować w związku z tym z większą liczbą pracowników, 

pracodawców, technologii i innych uwarunkowań. 

 

 

1. Zadania w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

 

 Wśród zadań wykonywanych w ramach funkcjonowania systemów bezpie-

czeństwa i higieny pracy można wymienić 22 zadania, z których trudno wybrać 

najważniejsze. Albowiem zależy to od różnych czynników, m.in. od charakteru 

przedsiębiorstwa, stanu technicznego zakładu, produkcji itp. Tym niemniej należy 

wymienić3: 

 prowadzenie kontroli stanu BHP oraz przestrzegania przepisów BHP, 

 uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych oraz stworzenie zwią-

zanych z wypadkami dokumentów, 

 stosowanie działań opiniodawczych dotyczących instrukcji na poszczegól-

nych stanowiskach, 

 uczestnictwo w różnego rodzaju gremiach oraz współpracę z innymi ko-

mórkami w zakresie organizowania szkoleń, 

 uczestnictwo w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 

pracy w firmie. 

 Zadania służb BHP wiążą się także z kształtowaniem i utrzymywaniem wyso-

kiej kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy, a tu w szczególności wymienić 

należy te, które mają zapewniać4:  

 otwartą i szczerą komunikację – informowanie pracowników o zagroże-

niach,  

 partycypację pracowników – angażowanie pracowników w opracowywanie 

wewnętrznych standardów i dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, 

 edukację w zakresie BHP – szkolenia dostosowane do specyfiki pracy oraz 

aktualnych potrzeb pracowników, 

 motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych – wyrażanie 

aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz anga-

                                                 

3  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704, ze zm., w DzU z 2004 r. nr 246, poz. 2468  
i z 2005 r. nr 117, poz. 986). 

4  R. Piętowska-Laska, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzro-
stu produktywności pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej  
nr 215, Rzeszów 2004, s. 172‒173. 



Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem… 263 

żują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu 

pracy; promowanie zachowań bezpiecznych również poza pracą. 

 Pewne zadania w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wy-

nikają także z kodeksu pracy. Zgodnie z art. 235 kodeksu pracy pracodawca ma obo-

wiązek ustalić przyczynę powstania choroby zawodowej i rozmiar zagrożenia tą cho-

robą. Powinien także przeciwdziałać jej powstaniu przez stosowanie odpowiednich 

środków zaradczych (art. 227), którymi są urządzenia zmniejszające lub likwidujące 

szkodliwe działanie czynników środowiska, oraz winien zainstalować odpowiednie 

urządzenia mierzące ich poziom5. Powyższe rozważania pozwalają na stwierdzenie, 

że istnieje bardzo szerokie spektrum zadań przynależących do służb BHP w zakresie 

utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a zadania te różnią 

się od siebie z uwagi na kontekst pracy i wykorzystywane technologie.  

 

 

2. Programy w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

 

 Trudno w sposób kompletny oraz wyczerpujący scharakteryzować chociaż 

pokrótce wszystkie dostępne rozwiązania informatyczne funkcjonujące w ramach 

systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W związku z powyższym 

zdecydowano się wybrać te, z którymi autorzy najczęściej spotykali się w praktyce. 

Programy komputerowe podzielone zostały na następujące grupy, które scharakte-

ryzowano w podrozdziałach: 

 standardowe biurowe, które dostosowano na potrzeby systemów BHP, 

 kompleksowe, wspomagające pracę służb BHP w wielu zakresach, 

 pomocnicze, których domeną jest ściśle określony zakres działalności służb 

BHP.  

 Szczególną grupę tych ostatnich stanowią programy dokumentacyjne, służące 

głównie do realizacji obowiązków dokumentacyjnych w systemach BHP, np. Do-

kumentacja BHP w firmie ODDK. Taki podział pozwolił na wybranie kilku przed-

stawicieli z poszczególnych grup i dokonanie ich zestawienia i porównania. 

 

2.1. Standardowe oprogramowanie biurowe 

 Jak pokazuje doświadczenie, w wielu przypadkach za pomocą zwykłych edy-

torów tekstu lub arkuszy kalkulacyjnych, takich jak: Microsoft Word i Excel, oraz 

utworzonych w nich makr (a więc pakietów komend) przygotowane arkusze kalku-

lacyjne pozwalają na wykorzystywanie różnych metod, m.in. matematycznych 

i statystycznych, które znacznie przyspieszają pracę. 

  

                                                 

5  M. Butlewski, M. Smaruj, Analiza porównawcza metod oceny ryzyka zawodowego  
z punktu widzenia inżynierii ergonomicznej. 
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Rys. 1.  Widok na okno programu Microsoft Excel 2007 – Moduł oceny ryzyka zawodowego 

 

 Przedstawione na rys. 1 okno programu Excel pozwala na przeprowadzenie 

oceny ryzyka zawodowego dla wybranych grup pracowników. Skuteczność tego 

typu rozwiązań zależy od umiejętności operatora oraz stopnia powtarzalności wa-

runków, w jakich działają systemy BHP. 

 

2.2. Oprogramowanie kompleksowe 

 Do grupy „oprogramowanie kompleksowe” zaliczono programy, które mają 

funkcje wspomagające pracę służb BHP w wielu (minimum 5) dziedzinach i czyn-

nościach. Przykładowe rozwiązania informatyczne w tej grupie to: 

 Asystent BHP firmy Tarbonus, 

 Bhp – ocena ryzyka zawodowego oraz inne moduły firmy PentaSoft, 

 Leonidas firmy Pankration, 

 Multiedu-BHP autorstwa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, 

 Ster opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,  

 Vademecum BHP firmy Yarston. 

 Czynności wspomagane przez oprogramowanie nierzadko funkcjonują jako 

osobne moduły programów i ich używanie wymaga wykupienia osobnych licencji, 

co wiąże się ze sporymi kosztami. Przykładowymi modułami mogą być (na przy-

kładzie Vademecum BHP firmy Yarston): 

 ocena ryzyka zawodowego,  

 audyt stanowisk pracy, 

 ocena bezpieczeństwa szkoły, 

 wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 

 wypadki uczniów, 

 szkolenia BHP, 
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 instrukcje stanowiskowe BHP, 

 dobór środków ochrony indywidualnej, 

 gospodarka środkami ochrony indywidualnej, 

 przepisy prawne BHP, 

 orzecznictwo BHP, 

 personel (pracownicy, terminy szkoleń, badań i uprawnień), 

 dokumenty BHP, 

 przygotowanie do inspekcji pracy, 

 edytor tekstu – dowolne formatowanie dokumentów, 

 informacje adresowe, 

 terminarz BHP.  

 Oprogramowanie kompleksowe często z uwagi na swoją nadmierną „sztyw-

ność” nie może być wykorzystywane w całości przez firmy, stąd pojedyncze modu-

ły wykorzystywane osobno można zaliczyć do następnej grupy, jaką są programy. 

 

2.3. Oprogramowanie pomocnicze 

 Oprogramowanie pomocnicze to takie, które realizuje tylko wybraną funkcję 

w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przykładami takich 

programów mogą być:  

 Dobos3 ‒ program wspomagający proces doboru ochronników słuchu dla 

pracowników narażanych na działanie hałasu (Zakład Zagrożeń Wibroaku-

stycznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy),  

 Infochron CE ‒ program wspomagający proces doboru środków ochrony 

osobistej (Centralny Instytut Ochrony Pracy), 

 Infonorm ‒ program będący informatorem elektronicznym, zawierającym 

bazę danych norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz er-

gonomią (Centralny Instytut Ochrony Pracy), 

 Krecio ‒ program do badania wzroku użytkownika komputera, a w zasa-

dzie ocenienia stopnia jego zmęczenia (Centralny Instytut Ochrony Pracy), 

 Poradnik Tlen ‒ program będący bazą wiedzy o ochronie układu oddecho-

wego (Centralny Instytut Ochrony Pracy).  

 Są to oczywiście tylko niektóre z programów wspomagające poszczególne 

wymiary funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

 

3. Porównanie funkcjonalności programów  

 

 Przedstawione w tabeli numer 1 porównanie jest efektem wielowymiarowego 

badania funkcjonalności i użyteczności oprogramowania wspomagającego systemy 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Porównano te programy, do których 

uzyskano dostęp w sposób umożliwiający zbadanie ich właściwości. 
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Tabela 1 

Funkcjonalność oprogramowania 
 

Nazwa progra-

mu (firma) 

Możliwość 

zakupu części 

programu; 

Funkcje programu: 

prowadze-

nie doku-

mentacji 

wypadko-

wej 

tworzenie 

dokumentacji 

ze szkoleń  

z zakresu BHP 

i jej wydruku 

opis ryzyka 

zawodowego 

(metody) 

inne 

dodat-

kowe 

opcje 

możliwość 

pełnej odrębnej 

dokumentacji 

BHP dla kilku 

firm 

VADEMACUM 

BHP (YARSON) 

TAK, 

KAŻDEGO  

Z 20 

MODUŁÓW 

TAK, TAK 

TAK, (PN-

18002 , RISK 

SCORE, PHA) 

TAK TAK 

KRECIO (CIOP) NIE - - - - - 

ASYSTENT 

BHP 2.0 (Tarbo-

nus) 

NIE TAK TAK 

TAK, (RISK 

SCORE, PHA, 

PN-N-18002) 

TAK TAK 

DOKUMENTA

CJA BHP  

W FIRMIE 

(ODDK) 

NIE TAK  TAK TAK TAK 

INFOCHRON 

CE (CIOP) 
NIE - - - NIE - 

INFONORM 

(CIOP) 
NIE - - - NIE - 

MULTIEDU-

BHP (CIOP) 

TAK (KAŻDY 

MODUŁ) 
- TAK - NIE - 

STER (CIOP) 
TAK (KILKA 

WERSJI) 
TAK NIE 

TAK (PN-N-

18002) 
TAK NIE 

MICROSOFT 

EXCEL, WORD  
TAK 

TYLKO OD PODSTAW LUB UŻYWAJĄC GOTOWYCH 

FORMULARZY 
- 

TLEN (CIOP) NIE  - - NIE - 

DOBOS3 

(CIOP) 
NIE - - - NIE - 

PROGRAMY 

DLA BHP 

(PENTASOFT ) 

TAK TAK TAK 

TAK, (RISK 

SCORE, PHA, 

PN-N-18002) 

TAK NIE 

SYSTEM 

LEONIDAS 
NIE TAK TAK NIE  TAK 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Porównanie powyższe nie wskazuje wyższości jednych rozwiązań informatycz-

nych nad innymi. W celu głębszej analizy przeprowadzono również ocenę ergonomicz-

ności programów oraz porównano ich ceny. Jednak nawet te nie prezentowane w ni-

niejszej publikacji informacje nie określają najlepszego oprogramowania, ponieważ ich 

zastosowalność zależy od warunków lokalnych. Ponadto podczas analizy stwierdzono, 

że wszystkie programy posiadają mniejsze lub większe błędy, które stały się wyznacz-

nikiem do stworzenia założeń do programu idealnego realizującego wszystkie potrzeby 

w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

 

4. Założenia systemu idealnego wspomagającego pracę służb BHP  

 

 Założenia przedstawiono w sposób ogólny z uwagi na szczupłość miejsca. 

Główną zakładaną funkcjonalnością projektowanego systemu będzie jednoczesny 

dostęp wszystkich stron w systemie BHP (pracodawca, pracownik, służby BHP).  

W tym celu zakłada się, że program stworzony będzie w technologii internetowej 
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(PHP), a każdy z użytkowników będzie posiadał unikalny login i hasło. Program 

posiadać będzie strukturę modułową, a główne jego elementy to:  

 rejestr pomiarów czynników środowiska pracy, 

 ocena ryzyka zawodowego, 

 karty charakterystyki substancji chemicznych, 

 Urząd Dozoru Technicznego, zawierający wykaz maszyn i urządzeń pod-

legających urzędowi dozoru wraz z określeniem terminu kolejnej kontroli 

oraz wnioskami i zaleceniami po każdej kontroli, 

 rejestr wypadków i chorób zawodowych, 

 szkolenia, 

 rejestr pracowników, 

 kalendarz posiadający możliwość ustawienia przypomnień, 

 instrukcje – moduł pomagający stworzyć instrukcje, 

 wypadki – w module aplikacji znajdą się wszystkie dokumenty w wersji 

elektronicznej wymagane do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.  

 Program ten, po stworzeniu, służyłby zarówno służbom ukierunkowanym na 

jeden zakład pracy (wewnętrznym służbom BHP), jak również firmom outsourcin-

gowym obsługującym wiele podmiotów równocześnie. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Zadania w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymagają 

szczególnej uwagi, ponieważ wykonywane w sposób niechlujny mogą prowadzić do 

utraty zdrowia lub życia pracowników, nie wspominając o konsekwencjach finanso-

wych. Dlatego tak ważne jest, aby programy wspomagające pracę służb BHP dawały 

możliwość kompleksowego oraz adekwatnego realizowania zadań wyznaczonych  

w systemie BHP. Inną przesłanką odpowiedniego doboru rozwiązań informatycznych 

jest okoliczność realizacji zadań BHP przez firmy zewnętrzne. Dzieje się tak zapewne 

dlatego, że na polskim rynku istnieje spora liczba małych przedsiębiorstw, które nie 

mogą sobie pozwolić na wewnętrzne służby BHP. Natomiast firmy outsourcingowe  

z zakresu BHP, obsługując wiele przedsiębiorstw, potrzebują do sprawnej i szybkiej 

pracy oprogramowanie wspomagające ich zadania. Dlatego wydaje się istotne bada-

nie tego typu programów pod kątem wymagań różnych grup użytkowników.  
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IDENTYFIKACJA I KSZTAŁTOWANIE AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU 

FACEBOOK W RELACJACH Z UCZELNIAMI W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rosnąca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego, zmiany w systemie 

edukacji i systemie finansowania szkolnictwa, niekorzystne czynniki otoczenia 

zewnętrznego, w tym głównie czynniki demograficzne, wpływają na wzrost aktyw-

ności marketingowej uczelni w Polsce. Jednym z narzędzi coraz częściej wykorzy-

stywanych przez polskie uczelnie w działaniach marketingowych są portale spo-

łecznościowe. Autorka podejmuje temat aktywności użytkowników sieci społecz-

nościowych w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania1. Próba 4602 obserwa-

cji wpisów polskich uczelni na tablicy Facebooka została poddana analizie w celu 

identyfikacji działań wywołujących największą aktywność studentów i innych 

sympatyków stron fanpage szkół wyższych oraz wypracowania rekomendacji dla 

uczelni w obszarze kształtowania relacji z interesariuszami z wykorzystaniem por-

tali społecznościowych. 

 

 

1. Relacje w sieciach społecznościowych 

 

 Internet zmienia nie tylko warunki funkcjonowania rynków (przejrzystość cen, 

ograniczenie asymetrii informacji, niższe bariery wejścia itp.), ale także sposób  

                                                 

1  Badanie: „Oficjalne konta uczelni polskich na portalach społecznościowych – analiza 
skali i charakteru aktywności marketingowej” przeprowadzone w Katedrze Marketingu UŁ. 
Współautor: dr Bartłomiej Kurzyk. 
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i formy komunikacji. W szczególny sposób podkreśla się znaczenie interaktywno-

ści, jako cechy odróżniającej Internet od innych mediów. Akcentuje się dwukierun-

kowość komunikacji marki z klientem on-line oraz rosnącą rolę klienta nie tylko 

jako odbiorcy, ale także nadawcy komunikatów skierowanych zarówno do marki, 

jak i innych użytkowników Internetu. Bezpośrednia interakcja z klientem jest 

uznawana za największą wartość internetowych portali społecznościowych. 

 Serwisy społecznościowe można zdefiniować jako strony internetowe, które 

pozwalają użytkownikom tworzyć publiczne lub półpubliczne profile w ramach 

ograniczonego systemu, budować listę powiązanych z nimi użytkowników oraz 

oglądać sieci powiązań innych użytkowników systemu2. Założenie oficjalnego kon-

ta uczelni w systemie Facebook, który ma już prawie 12 mln3 użytkowników  

w Polsce i ponad 750 mln4 na świecie, pozwala na budowanie wokół marki uczelni 

społeczności osób bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych lub z jakichś po-

wodów zainteresowanych działaniami uczelni (interesariusze). Szczególną uwagę 

należy zwrócić na możliwości prowadzenia marketingu wirusowego z wykorzysta-

niem portali społecznościowych. „Użytkownicy konta na portalu społecznościo-

wym wyrażają swoje opinie i emocje publicznie, co automatycznie trafia do sieci 

powiązanych z nimi odbiorców – średnio kilkuset użytkowników”5.  

 W literaturze można odnaleźć dwa główne podejścia do zagadnienia relacji  

w sieciach społecznościowych. Pierwsze podejście porównuje sieci do rur, przewo-

dów, które przenoszą wiarygodne informacje na temat możliwości wymiany, jak 

również rzeczywistych towarów i usług oraz innych zasobów pomiędzy zaintere-

sowanymi stronami6. Drugie podejście zakłada, że relacja pomiędzy dwoma uczest-

nikami sieci ma konsekwencje nie tyko dla obu zainteresowanych stron, ale także 

dla podmiotów trzecich nieuczestniczących w relacji7. Istnienie lub brak powiązań 

pomiędzy dwoma podmiotami relacji jest informacją dla innych podmiotów, nie-

uczestniczących w relacji, wpływającą na postrzeganie przez nie jakości obu pod-

                                                 

2  D.M. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 
„Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, Vol. 13, Issue 1. 

3  http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Stalo-sie-Facebook-przegonil-Nasza-Klase,wid,14013 
849,wiadomosc.html?ticaid=1da36&_ticrsn=5 (10.01.2012). 

4  http://www.komputerswiat.pl/testy/internet/portale-spolecznosciowe/2011/09/test-serwi 
sow-spolecznosciowych-facebook-kontra-google-plus.aspx (10.01.2012). 

5  S. Wesche, Technical Review Manager Norton Products w Symantecu, w wywiadzie dla: 
http://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2011/04/czy-warto-promowac-firme-na-porta lach-
spolecznosciowych/article_view?b_start:int=1&-C=#ixzz1jY9lsAMd (15.04.2011). 

6  J.M. Podolny, Networks as the Pipes and Prisms of the Market, „American Journal of 
Sociology”, Vol. 107, No. 1 (July 2001), s. 33–60. 

7  J.M. Podolny, A Status Based Model of Market Competition, „American Journal of Soci-
ology”, Vol. 98, No. 4 (January 1993), s. 829–872. 
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miotów relacji oraz ich statusu w sieci8. W świetle tych obserwacji można założyć, 

że relacje uczelni z członkami społeczności skupionej wokół marki uczelni na in-

ternetowym portalu społecznościowym (fani profilu uczelni9) wpływają na postrze-

ganie uczelni przez innych użytkowników portalu. 

 

 

2.  Możliwości wykorzystania portali społecznościowych w działaniach  

marketingowych szkół wyższych 

 

 Uczelnie mogą czerpać wiele korzyści, wykorzystując portale społecznościo-

we w swoich działaniach marketingowych. Specyfika produktu uczelni, jakim jest 

usługa edukacyjna, sprawia, że ryzyko zakupowe postrzegane przez klienta jest 

wysokie. Do cech charakterystycznych usługi edukacyjnej szkół wyższych możemy 

zaliczyć: niepewność zakupu, trudności w ocenie jakości oferty, dysproporcje in-

formacyjne pomiędzy studentem a uczelnią, dużą presję psychiczną przy wyborze 

uczelni i kierunku studiów, trudności w określaniu oczekiwań przez studentów, 

długi czas otrzymywania usługi (zmienność oczekiwań), duży udział studenta  

w tworzeniu usługi10. Wszystkie te czynniki sprawiają, że nad wyborem studiów  

i uczelni ludzie zastanawiają się długo, rozważając dostępne informacje i opinie na 

ten temat. Aktywność uczelni na portalach społecznościowych może się przyczy-

niać do zmniejszenia postrzeganego ryzyka zakupowego poprzez wspieranie dzia-

łań z obszaru PR, budowanie wizerunku marki, zmniejszenie dysproporcji informa-

cji strony popytowej i podażowej, zarządzanie oczekiwaniami potencjalnych klien-

tów, budowanie wizerunku społeczności, do której będą aspirować potencjalni 

przyszli studenci.  

 Wykorzystanie portali społecznościowych może przynieść uczelni korzyści 

marketingowe w dwóch podstawowych grupach interesariuszy:  

 Grupa 1: społeczność skupiona wokół marki uczelni wyższej (fani profilu 

marki uczelni na portalu społecznościowym – studenci, absolwenci, pra-

cownicy, sympatycy i inni11); 

                                                 

8  T.E. Stuart, H. Hoang, R.C. Hybels, Interorganizational endorsements and the perfor-
mance of entrepreneurial ventures, „Administrative Science Quarterly” 1999, 44, s. 315–349. 

9  Fanami nazywa się osoby, które dodały profil marki (tu: szkoły wyższej) do swojego 
profilu, dzięki czemu na ich tablicy w systemie Facebook widoczne są wpisy zamieszczane na 
tablicy marki – w artykule nazywane „notyfikacjami”. 

10  Por. A. Drapińska, Marketing szkół wyższych – model budowania relacji ze studentami, 
„Marketing i Rynek”, 2008/12. 

11  Chodzi tu zarówno o użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym pro-
file marek, firm, instytucji, wydarzeń itp. 
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 Grupa 2: przyjaciele, znajomi, członkowie rodzin oraz inni użytkownicy 

dodani do profili użytkowników z Grupy 1, nienależący do społeczności 

marki uczelni.  

 Działania marketingowe skierowane do pierwszej grupy będą skoncentrowane 

na pogłębianiu relacji (wzmacnianie siły relacji, rozwój relacji)12. Druga grupa bę-

dzie jednak szczególnie cenna dla uczelni w kontekście pozyskiwania nowych 

klientów – studentów (poszerzanie relacji). W tabeli 1 zaprezentowano wybrane 

cele marketingowe, jakie uczelnia może realizować w mediach społecznościowych 

w różnych obszarach budowania relacji z interesariuszami.  

 
Tabela 1 

Marketing uczelni w różnych obszarach budowy relacji  

z użytkownikami portali społecznościowych 

 
 Społeczność skupiona wokół  

marki uczelni 

Znajomi klienta nienależący  

do społeczności marki uczelni 

Wzmacnianie 

relacji 

wzmacnianie siły relacji, marketing we-

wnętrzny, budowanie wizerunku marki, 

budowanie bliskości i zaufania, angażowa-

nie odbiorcy w komunikację i działania 

społeczności, dialog 

pozyskiwanie potencjalnych klientów marki, 

budowanie wizerunku marki, budowanie 

wizerunku społeczności marki jako grupy 

aspiracyjnej, marketing wirusowy, zarzą-

dzanie oczekiwaniami potencjalnego klienta, 

minimalizacja ryzyka zakupowego 

Nawiązywanie 
nowych relacji 

wspieranie działań autopromocyjnych 
klienta, wspieranie działań integrujących 

społeczność, wspieranie networkingu 

wspieranie działań autopromocyjnych 
klienta 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Działania marketingowe uczelni na portalu społecznościowym będą jednak 

widoczne dla członków Grupy 2 (którzy nie są fanami marki uczelni) głównie po-

przez „pośrednictwo” Grupy 1. Jeśli użytkownik będący fanem marki podejmie na 

portalu aktywność (polubi lub skomentuje wpis uczelni), zobaczą to wszyscy jego 

znajomi. Zatem w celu dotarcia do jak najszerszej grupy użytkowników portalu 

społecznościowego uczelnia powinna pozyskiwać jak największą aktywność użyt-

kowników należących do grupy fanów marki. Zgodnie z koncepcją Podolnego13 

fakt istnienia lub braku aktywności w ramach danej relacji (tu: relacji uczelnia – 

członek społeczności marki uczelni) będzie świadczył nie tylko o jakości tej relacji, 

                                                 

12  Por. cykl życia relacji, drabina relacji w: A. Payne, M. Christopher, M. Clark, H. Peck, 
Relationship marketing for competitive advantage, Butterwoth-Heinemann, Oxford, 1998, s. 39; 
R. Liljander, Customer – relationship levels – from spurious to true relationships, „Journal of 
Services Marketing”, Vol. 16, No. 7, 2002, s. 595–596; R. Dweyer, P.H. Schurr, S. Oh, Develop-
ing Buyer–Seller Relations, „Journal of Marketing”, 51 (April), 1987, s. 11; P. Kotler, G. Arm-
strong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 2002, s. 531; J. Otto, 
Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 48; I.H. Gordon, 
Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 142; 

13  J.M. Podolny, Networks as the Pipes..., op. cit.  
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ale także o jakości i wartości obu stron relacji, a przez to wpływał na sposób po-

strzegania uczelni przez uczestników portalu spoza społeczności marki (Grupa 2). 

 Chcąc wykorzystać potencjał sieci społecznościowych, uczelnie powinny 

pamiętać, że istnieją dwa podstawowe powody korzystania przez użytkowników  

z tego rodzaju portali. Pierwszy to wzmacnianie istniejących relacji, a drugi – na-

wiązywanie nowych relacji. Użytkownicy portali społecznościowych realizują te 

cele poprzez czytanie i oglądanie treści zamieszczonych przez znajomych i niezna-

jomych użytkowników portalu, czytanie i oglądanie własnych treści oraz dodawa-

nie własnych treści. Według wyników badań prof. Piskorskiego14 35% czasu spę-

dzonego na wybranym portalu społecznościowym15 użytkownicy poświęcają na 

przeglądanie profili przyjaciół i znajomych (w tym marek i tematycznych stron 

brandowych16), 35% na przeglądanie profili i wpisów osób nieznajomych, 9% na 

przeglądanie własnego profilu (autoprezentacja, autopromocja), 8% na dodawanie 

treści, 8% na dodawanie lub usuwanie znajomych, 5% na pocztę elektroniczną.  

W kontekście aktywności użytkowników portali społecznościowych zaskakujący 

wydaje się fakt, że 70% czasu spędzonego na takim portalu ma charakter „bierne-

go” uczestnictwa w społeczności. Oznacza to, że chcąc pozyskać aktywność użyt-

kowników, uczelnie muszą podjąć wysiłek inspirowania i motywowania użytkow-

ników społeczności do różnych form aktywności. 

 

 

3. Działania marketingowe uczelni na portalu Facebook 

 

 W Katedrze Marketingu UŁ przeprowadzono badanie działań marketingo-

wych uczelni w systemie Facebook, zwracając szczególną uwagę na działania ma-

jące na celu angażowanie i pobudzanie aktywności użytkowników17. Badanie prze-

prowadzono metodą obserwacji w okresie październik 2010 – czerwiec 2011. Ana-

lizie poddano wszystkie wpisy szkół wyższych na portalu społecznościowym Face-

book (FB) od początku istnienia konta uczelni na FB do 23 września 2010 roku18. 

                                                 

14  M.J. Piskorski, Networks as covers: evidence from business and social on-line networks, 
Harvard Business School, OMT 10624, 2009, s. 27. 

15  Badano portal LinkedIn. 
16  Przykładem tematycznych stron brandowych mogą być profile „Rozum i serce” marki 

TP SA oraz „Mały Głód” marki Danio. 
17  Autorzy i wykonawcy: dr Bartłomiej Kurzyk, dr Małgorzata Grzegorczyk. 
18  Posługując się wykazem uczelni publicznych i niepublicznych, MNiSW stworzono bazę 

danych uczelni, identyfikując konta uczelni na portalach społecznościowych. Zidentyfikowano 66 
kont uczelni na portalu Facebook. W badanym okresie uczelnie opublikowały na swoich tablicach 
łącznie 4602 notyfikacje. Każda notyfikacja została zarchiwizowana. Notyfikacje opisywano za 
pomocą listy parametrów, które pozwoliły na określenie charakterystyki mechanizmów wykorzy-
stywanych przez uczelnie w systemie Facebook. 
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 Jak pokazują wyniki badania w praktyce, prowadząc aktywność w systemie 

Facebook, uczelnie uzyskują reakcję społeczności dla około połowy swoich notyfi-

kacji. Aktywność mierzono łącznie liczbą komentarzy zamieszczonych przez użyt-

kowników oraz liczbą kliknięć w „lubię to”. (patrz tabela 2).  

 
Tabela 2 

Reakcje użytkowników portalu Facebook na notyfikacje w profilach uczelni 

 

Reakcja Liczba notyfikacji Odsetek notyfikacji 

Brak reakcji 2324 50,50% 

Reakcja – „lubię to” lub komentarz 2278 49,50% 

N 4602 100% 

Źródło:  badanie własne. 

 

 Zaskakujący wydaje się fakt, że ponad 80% notyfikacji uczelni nie uzyskuje 

żadnego komentarza użytkowników. Ponad połowa wpisów uczelni nie uzyskuje 

żadnego kliknięcia w „lubię to”, a jedynie co piąta notyfikacja zostaje skomento-

wana przez społeczność. Oznacza to, że notyfikacje uczelni mają głównie charakter 

informacyjny, nieangażujący odbiorcy.  

 

 
Rys. 1.  Reakcje społeczności na notyfikacje uczelni wyższych w systemie Facebook 

Źródło:  badanie własne. 

 

 Uczelnie traktują portal społecznościowy jak tablicę informacyjną, swojego 

rodzaju tubę promocyjną, zapominając, że podstawą mediów społecznościowych 

jest dialog. Notyfikacje, które wzbudzają żywą reakcję społeczności, należy zali-

czyć do wyjątkowych (patrz rys. 1). 

 Dążąc do rozwoju relacji ze swoimi odbiorcami, uczelnie powinny stosować 

takie działania w sieciach społecznościowych, które w największym stopniu pro-

wadzą do zwiększenia poziomu interaktywności kontaktów. Media społecznościo-

we wpłynęły na rozwój nowej jakości komunikacji marki. Marka schodzi z piede-

stału, wychodzi z roli prowadzącego monolog wszechwiedzącego mówcy. By być 
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skutecznym rozmówcą w mediach społecznościowych, należy znaleźć i ustalić 

płaszczyznę komunikacji na takim poziomie emocjonalnym i intelektualnym, aby 

obie strony czuły się partnerami w rozmowie i reagowały w sposób swobodny. To 

stwarza pewne zagrożenia, ale jedynie w takiej sytuacji możliwe jest zwiększenie 

zaangażowania członków społeczności. 

 Zajmując się tematem aktywności społeczności w systemie Facebook, rejestro-

wano również używane przez uczelnie sposoby bezpośredniej zachęty do aktywności. 

W samej notyfikacji może być zawarty apel o zamieszczanie komentarzy, przesyłanie 

przez społeczność plików, zachęta do użycia funkcji „lubię to” lub o przekazanie 

treści notyfikacji znajomym. Okazuje się, że jest to bardzo rzadko stosowany przez 

uczelnie mechanizm wspierania aktywności społeczności. Przeważająca większość 

notyfikacji nie zawierała tego rodzaju komunikatów (patrz tabela 3).  
 

Tabela 3 

Zachęcanie użytkowników do aktywności 

 

Zachęta do aktywności Liczba notyfikacji Odsetek notyfikacji 

Zachęta do komentowania 180 3,9% 

Zachęta do przesłania pliku 49 1,1% 

Zachęta do użycia „lubię to” 10 0,2% 

Zachęta do przekazania dalej 9 0,2% 

N 4602 100,0% 

Źródło:  badanie własne. 

 

 Tymczasem zastosowanie tych prostych mechanizmów motywowania do 

aktywności bardzo silnie wpływa na wzrost aktywności użytkowników społeczno-

ści. Jak pokazały dalsze wyniki badania, bezpośrednie zachęty do użycia funkcji 

„lubię to” oraz do umieszczenia komentarza do notyfikacji spotkały się z reakcją 

znacznie przewyższającą średnią (komentarz – 76,1%, lubię to – 90%). Na reakcje 

społeczności w dużym stopniu wpływa także charakter wpisu. Niemal 65% notyfi-

kacji, którym towarzyszył film, zaowocowało aktywnością odbiorców. Reakcje 

wyższe niż średnia powodowane były również przez notyfikacje zawierające galerie 

zdjęć (60,5%) i wpisy tekstowe (54,6%). Bardziej skuteczne w pobudzaniu aktyw-

ności odbiorców były notyfikacje pisane stylem nieformalnym (tryb czynny, formy 

osobowe – 1,2, os. l. poj. lub mn., bezpośrednie zwroty, stosowane formy potoczne) 

niż te pisane stylem formalnym (patrz rys. 2). Komunikacja prowadzona w stylu 

nieformalnym, bardziej bezpośrednim sprawia, że członkowie społeczności marki 

czują się swobodniej i chętniej komentują wpisy oraz podejmują inne formy aktyw-

ności. W szczególności dotyczy to marek szkół wyższych, w przypadku których już 

sam charakter instytucji (pryncypialny) wpływa na formalizację komunikacji  

w innych kanałach. Tymczasem w serwisach społecznościowych najcenniejsza jest 

swobodna wymiana poglądów, a rozmowa ma zawsze charakter one-to-one. Korzy-



Małgorzata Grzegorczyk 276 

ści są obustronne: użytkownicy mogą lepiej poznać markę, zbliżyć się do niej, za-

istnieć w społeczności, instytucja ma szansę pozyskać i przywiązać do siebie tych, 

na których jej najbardziej zależy. 

 

Rys. 2.  Styl wypowiedzi a reakcje użytkowników 

Źródło:  badania własne. 

 

Podsumowanie 

 

 Potencjał serwisów społecznościowych w kreowaniu wizerunku marki uczelni 

i budowaniu relacji z interesariuszami jest znaczący. Właściwie wykorzystany mo-

że przynieść uczelni korzyści dzięki pozytywnemu zaangażowaniu potencjalnych  

i obecnych klientów – odbiorców usługi edukacyjnej oraz innych członków spo-

łeczności akademickiej. Należy jednak pamiętać, że sukces marki w mediach spo-

łecznościowych zależy od jakości tworzonych relacji, których podstawą jest dialog  

i interakcje z użytkownikami. Dążąc do rozwoju relacji ze swoimi odbiorcami, 

uczelnie powinny stosować takie działania w sieciach społecznościowych, które 

prowadzą do zwiększenia poziomu interaktywności kontaktów. 
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ACTIVITY OF FACEBOOK’S USERS IN RELATIONSHIP WITH 

UNIVERSITY BRANDS IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES 

 

 

Summary 

 

 One of the increasingly being used tools in marketing by Polish universities are 

social networking sites. The author takes on the activity of social network users based 

on the results of research. 4602 entries in the Facebook arrays of Polish universities was 

analyzed to identify the actions that result in the most active feedback received from 

students and other supporters of the universities’ fanpages. The aim was to develop 

recommendations for high schools how to use social networks to build relationships 

with stakeholders. 
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UMIEJĘTNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Kreatywną siłą każdej organizacji staje się dzisiaj zarządzanie rozumiane 

najprościej jako sztuka podejmowania rozsądnych decyzji rozstrzygających o tym, 

co i jak należy robić dzisiaj i w przyszłości, a następnie realizowania planów dzięki 

efektywnemu wykorzystywaniu posiadanych zasobów, monitorowaniu postępów  

i korygowaniu działań, jeśli organizacja lub jej część podąża w złym kierunku. 

 Najważniejszą funkcją zarządzania jest naturalne realizowanie zadań za po-

mocą ludzi, gdyż tylko oni mają zdolność tworzenia nowych wartości w organiza-

cjach i oni też – a nie surowce, kapitał czy wartości materialne – są najważniejszym 

zasobem każdej organizacji. 

 Zwiększanie wartości zasobów i ich ekonomiczne wykorzystanie do realizacji 

przyjętych zadań zależy głównie od umiejętności i zaangażowania wszystkich, 

którzy w organizacji pracują, a szczególnie od umiejętności kierownictwa, czyli 

osób nią zarządzających. Im też – menedżerom – przypisuje się różne zadania, ce-

chy i umiejętności, różnie też postrzega się zachowania dobrych menedżerów.  

W opracowaniu analizowane będą współcześnie rozumiane umiejętności menedże-

rów połączone na zasadzie sprzężenia zwrotnego z ich odpowiedzialnością właści-

wie za wszystko, co się dzieje w organizacji dzisiaj, i za to, co będzie się działo  

w niedalekiej przyszłości. 
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1. Współcześnie rozumiane umiejętności menedżerów 

 

 W teorii, a także w praktyce, często mitologizuje się postać menedżerów. 

Wyróżnia się różne umiejętności określające, jak powinien wyglądać idealny me-

nedżer. Dość często także pod wpływem mody formułowane są zalecenia kreujące 

wzorce biznesmenów liderów, menedżerów, u których czasami trudno się zorien-

tować, na czym tak naprawdę polegają umiejętności dobrych menedżerów. Oznacza 

to, że kwestią nie do końca rozstrzygniętą jest (a podstawowe pytanie – czy w ogóle 

jest to możliwe?), jak być dobrym menedżerem oraz jakie trzeba mieć umiejętności 

przywódcze i kierownicze, by dobrze wykonywać ten zawód. 

 Czy menedżerem trzeba się urodzić, czy też dzięki nauce i doświadczeniu 

można uzyskać potrzebne umiejętności menedżerskie? Nie każdy bowiem człowiek 

sprawdza się w roli menedżera i przywódcy, a tym bardziej w obu tych rolach jed-

nocześnie. 

 Bezsporne jest jednak to, że od każdego menedżera oczekuje się skuteczności, 

tzn. doprowadzenia do wykonania właściwych zadań. 

 „Inteligencja, wiedza i wyobraźnia – podkreśla Peter Drucker – to podstawo-

we bogactwo menedżera, ale tylko skuteczność obraca je w rezultaty”1. 

 Aby być skutecznym, trzeba twórczych rozwiązań, które tworzą nową sytu-

ację, a to oznacza, że potrzeba wiedzy i wyobraźni do nowego i odmiennego sposo-

bu postrzegania i rozumienia procesów i zjawisk, i to nie tylko gospodarczych. 

Dalej P. Drucker stwierdza, że „skuteczność menedżera jest jednym z podstawo-

wych wymagań w grze o skuteczność organizacji i sama w sobie stanowi najważ-

niejszy wkład w rozwój organizacji. Menedżerska skuteczność to nasza największa 

nadzieja na gospodarczą produktywność i społeczną zdolność do życia współcze-

snego, nowoczesnego społeczeństwa”2. 

 Aby być skutecznym, trzeba jednak mieć pewne umiejętności i stale je dosko-

nalić. We współczesnej literaturze wskazuje się na następujące grupy tych umiejęt-

ności. 

 Chris K. Prahalad zalicza do nich: 

 Umiejętności myślenia systemowego. Współczesny menedżer musi opa-

nować umiejętność myślenia koncepcyjnego i systemowego pozwalającego 

zarówno na dostrzeganie związków między poszczególnymi elementami 

organizacji, jak i na wybieganie w przyszłość i ogarnianie całości organi-

zacji jako systemu. Ponadto musi mieć zdolność syntezy informacji zarów-

no tych o strategicznym znaczeniu, jak i tych o drugorzędnym znaczeniu, 

łączenia umiejętności analitycznych z własną intuicją oraz wyważania inte-

resu firmy i interesu społecznego organizacji. 

                                                 

1  P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, AE Kraków 2004, s. 14. 
2  Ibidem, s. 89. 
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 Umiejętności działania w wielokulturowym otoczeniu. Globalizacja zarzą-

dzania powoduje konieczność myślenia i działania międzykulturowego  

i uwzględnienie faktu, że w innych obszarach kulturowych niekoniecznie 

powielane są te same wartości, w których on został wychowany. W dąże-

niu do umiejętności działania w wielokulturowym otoczeniu pomocne są: 

znajomość języków obcych oraz zainteresowanie historią i religią innych 

kultur. 

 Gotowość do ustawicznej nauki. Współcześni menedżerowie muszą wyka-

zywać stałą gotowość do przyjmowania, nowych idei, technologii, praktyk 

prowadzenia biznesu itd. Okres starzenia się posiadanej wiedzy jest niepo-

kojąco krótki, w związku z czym menedżerowie muszą poszukiwać moż-

liwości ciągłego jej odświeżania i percepcji nowych osiągnięć nauki i prak-

tyki. 

 Pozytywne cechy osobowości i wysokie standardy zachowań. Na menedże-

rach spoczywa obowiązek ustalenia wymaganych przez przedsiębiorstwo 

standardów wartości i zachowań. Są oni ponadto zobowiązani do stawiania 

sobie coraz wyższych wymagań.  

 Stałe doskonalenie się oznacza dogłębne poznanie przedsiębiorstwa, jego 

obszaru działania, dążenie do najwyższej wydajności i poświęcenia się pracy, od-

powiedzialności za działania, wrażliwość na sprawy międzyludzkie oraz wspieranie 

i pobudzanie rozwoju pracowników.  

 Badania prowadzone przez R. Goffee i G. Jonusa wykazały, że współcześni 

menedżerowie powinni mieć umiejętności w zakresie3: 

 Wyboru właściwych zadań do wykonywania i skupienia na ich realizacji 

zasobów i sił firmy. Wiąże się to nie tylko z bieżącym zaspokajaniem po-

trzeb rynku i utrzymaniem równowagi z otoczeniem, ale również z doko-

nywaniem zmian, tworzeniem wizji przyszłego rozwoju i strategii działa-

nia, poszukiwaniem i wdrażaniem nowych innowacji, a więc ze zmianą 

kształtu i wytyczeniem kierunków strategicznego i taktycznego rozwoju 

firmy. 

 Umiejętności w zakresie pozyskiwania zaufania pracowników. W nowo-

czesnym zarządzaniu zaufanie podwładnych uważa się za fundament sku-

teczności menedżerów. Zasadza się ono na dwu filarach: wiarygodności  

i akceptacji. Oznaczają one poważne traktowanie zarówno samego siebie, 

jak i innych, wiarygodne, uczciwe postępowanie. Menedżerowie powinni 

dotrzymywać obietnic i postępować zgodnie z deklaracjami. Jeśli zdecydu-

ją się o czymś powiedzieć, to powinni być rzeczowi i uczciwi oraz zawsze 

pomyśleć wcześniej o tym, co należy powiedzieć, gdzie, kiedy i komu.  

                                                 

3  R. Goffee, Cechy potrzebne dobremu przywódcy, „Zarządzanie na Świecie” 2008, nr 11, 
s. 11. 
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Mają prawo zmieniać pogląd, ponieważ każda organizacja staje w obliczu 

szybkich zmian. Muszą jednak wtedy jasno przyznać, że zmienili stanowi-

sko, i wyjaśnić, z czego to wynika. Pracownicy są uczuleni na wiarygod-

ność szefów. Kto prowadzi „podwójną grę”, traci autorytet i zdolność kie-

rowania. Warunkiem stabilnej i dobrej atmosfery w przedsiębiorstwie jest 

zawsze wysoki poziom zaufania. Tam, gdzie ono istnieje, można mniej 

czasu poświęcić np. na motywację, stosunki międzyludzkie itd., aczkol-

wiek docenianie tych czynników jest wskazane. O wiele jednak ważniejsza 

jest świadomość, że brak zaufania niweczy wszelkie starania o poprawę 

atmosfery pracy i wszelkich konsekwencji z tego wynikających. 

Menedżer godny zaufania staje się „ideałem specjalisty i profesjonalisty”, 

tak potrzebnego współczesnemu zarządzaniu. Taki człowiek kieruje się za-

sadami moralnymi we własnym interesie i w interesie firmy, a w postępo-

waniu wobec ludzi (pracowników) konkretnie postrzega zasady etyki, 

przekonań i odpowiedzialności4. Jest uczciwy, gdyż jest to zawsze najlep-

szy sposób postępowania. 

 Umiejętności w zakresie organizowania swojego funkcjonowania na sta-

nowisku menedżera, szczególnie top menedżera5. Zwraca się uwagę na po-

trzebę przeanalizowania wszystkich ważnych i pilnych zadań menedżera 

pod kątem ich udziału w wyniku (rezultacie) końcowym i podzielenie ich 

na kategorie A, B i C.  

 Zadania typu A to te, których nie wolno przekazać zastępcy lub innym specja-

listom, a więc są to najważniejsze zadania kierownicze, za które kierownik (mene-

dżer) jest przede wszystkim wynagradzany. Zadania typu B to zarówno zadania 

pilne, jak i zadania specjalne, które jednak spokojnie można powierzyć zastępcy. 

Zadania typu C to najczęściej zrutynizowane, codzienne zadania, z reguły pilne  

i bardzo pilne. Należy je zestawić na piśmie, ponownie przeanalizować i te pilne 

„załatwić” samemu, a te mniej pilne przekazać zastępcy lub innym podwładnym do 

wykonania. 

 Podstawą analizy typu A, B, C są trzy następujące udokumentowane obserwa-

cje, które wynikają z praktycznego doświadczenia6: 

 Najważniejsze zadania (typu A) stanowią około 15% wszystkich zadań  

i czynności menedżerów. Jednakże ich właściwa wartość, rozumiana jako 

udział w osiąganiu wyznaczonych celów, wynosi około 63%. 

 Przeciętnie ważne zadania (typu B) stanowią około 20% ogólnej liczby za-

dań, ich wartość wynosi również 20%. 

                                                 

4  P. Nieder, Zarządzanie przez zaufanie, „Zarządzanie na Świecie” 2009, nr 9. s. 32. 
5  Nie jest to całkowicie nowe zagadnienie, bo zajmował się nim już W. Kieżun, patrz  

W. Kieżun, Sprawne zarządzanie, Warszawa 1981, s. 39. 
6  L.J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Placet, Warszawa 2007, s. 133. 
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 Zadania „operacyjne” (typu C) stanowią 65% wszystkich zadań do wyko-

nania, a ich udział w wartości wynosi zaledwie 15%.  

 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Z reguły ABC wynika, że każdy menedżer może uzyskać 65% swojej normal-

nej wydajności przy wykorzystaniu 15% czasu pracy. Przy szerszej interpretacji 

wynik jest jeszcze bardziej obiecujący: zaledwie 10‒30% czasu poświęconego na 

wysiłek intelektualny wystarcza do osiągnięcia 60‒80% całkowitego sukcesu  

w zarządzaniu i jego skuteczności. 

 Kluczem do większej efektywności w pracy menedżerskiej jest więc elimino-

wanie czynności podrzędnych, pochłaniających dużo czasu, a niewiele wnoszących 

do ogólnego rezultatu realizacji funkcji zarządzania, i skupienie się na tych, które 

muszą być rzeczywiście osobiście wykonywane przez szefa. Do tego potrzebna jest 

wyobraźnia, zdolność przewidywania i umiejętność oceny, co można przesunąć na 

później. Potrzebne jest także wyrobienie w sobie poczucia wartości czasu i umiejęt-

ności oszczędnego gospodarowania nim7. 

 Jest to bardzo efektywne myślenie i działanie w pracy menedżera, myślenie  

„o tym co robi, ale też myślenie o tym, co robi przez cały czas, robienie tego, co 

właśnie robi”8. Oznacza to również dawanie przykładu innym, jak należy właściwie 

gospodarować czasem, który ma się do dyspozycji. Aby dawać przykład, menedżer 

musi najpierw dać podwładnym szansę wykazania się w pracy, a więc przekazać im 

uprawnienia i odpowiedzialność, zwłaszcza personelowi niższego szczebla. Pra-

                                                 

7  Prof. L. Balcerowicz, pełniąc funkcję wicepremiera, wprowadził ,,kolorowy” podział te-
czek z dokumentami, oznaczając teczkę kolorem czerwonym ze sprawami bardzo pilnymi, żółtym 
pilnymi, a niebieskim mniej pilnymi.  

8  J. Penc, Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Bu-
siness, Warszawa 2011, s. 333. 
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cownicy oczekują zwiększenia samodzielności, uprawnień i odpowiedzialności. 

Przesadna ostrożność lub obiekcje kierowników ograniczają możliwość osobistego 

rozwoju pracowników. Jest to strata z punktu widzenia dobrze pojmowanych inte-

resów przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy nie widzą dla siebie szans rozwoju, są 

niezadowoleni, pracują mniej wydajnie i nie angażują się w sprawy firmy. Poza tym 

menedżer „pozbawia ich poczucia sprawstwa, a w konsekwencji wiary w skutecz-

ność działania”9. 

 

1.1. Umiejętności operacyjnego planowania 

 Menedżer, planując zajęcia, powinien zacząć od sporządzenia codziennej listy 

tego, co ma do zrobienia, dokonując podziału zadań i odróżniając rzeczy ważne od 

mniej ważnych. Po określeniu, co w danym czasie powinno być załatwione, ustala 

hierarchię zadań, najpierw szeregując zadania według ważności, a potem uwzględ-

niając ich następstwo czasowe. Trzeba przy tym pamiętać o zadaniach ubocznych 

lub porządkowych, jak również wziąć pod uwagę fakt, że osoby mogą nie mieć 

czasu, dokumenty mogą nie być dostępne w danym momencie, w związku z czym 

trzeba będzie przesunąć omówienie sprawy na później. 

 O wyborze zadań powinny decydować kwestie rzeczowe, a nie prestiżowe. 

Wszystkie zadania należy podzielić na cztery kategorie, a mianowicie10: 

 Zadanie główne. Jest to zadanie decydujące, zasadnicze, któremu należy po-

święcić najwięcej energii. Dominuje ono w wybranym okresie (miesiąc, tydzień, 

dzień). 

 Zadania konieczne. Są to sprawy, które w danym czasie należy koniecznie 

załatwić. Nie można o nich zapomnieć ani przesunąć ich na później. 

 Czynności bieżące. Wszelkie małe i wielkie sprawy, powtarzające się stale, 

jak informacje telefoniczne (faksowe, internetowe), codzienna poczta, kontrole, 

odprawy itp. 

 Zadania możliwe (warunkowe). Zadania, które można podjąć, o ile wszystko 

przebiega pomyślnie, jednak ze świadomością, że w razie potrzeby mogą one zostać 

przesunięte na odleglejszy termin lub skreślone z planu. 

 Planując zajęcia na cały tydzień, menedżer powinien uwzględnić zarówno 

czynności zawodowe, jak i osobiste, delegować prace, które mogą z powodzeniem 

wykonać inni (empowerment), i uwolnić się dzięki temu od zajęć rutynowych,  

a skoncentrować się na sprawach zasadniczych, ważnych dla funkcjonowania firmy 

i jej przyszłości. Powinien również starać się kończyć jednym ciągiem rozpoczęte 

zadania i zgrać rytm pracy z wewnętrznym zegarem biologicznym, co oznacza, że 

najtrudniejsze sprawy należy rozstrzygać w czasie optymalnych możliwości. 

                                                 

9  X. Gliszczyńska, Problem sprawstwa w działalności zawodowej, „Prakseologia” 2002,  
nr 1‒2. 

10  J. Penc, op. cit., s. 334. 
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 Pod koniec pracy należy przejrzeć plan dnia i stwierdzić, czy wszystkie zapla-

nowane zadania zostały opatrzone symbolem „załatwione” lub „skontrolowane”  

i czy zadania niezałatwione można przenieść na następny dzień. Daje to poczucie, 

że o niczym się nie zapomniało. Pomocna jest też ocena minionego dnia czymś  

w rodzaju stopnia, co podkreśla jego znaczenie dla osobistego życia i dążeń do 

osiągnięcia celu. Nie należy przesiadywać w biurze po godzinach urzędowania ani 

zabierać pracy do domu, gdyż może stać się to chorobliwe, notoryczne. Zasada ta 

powinna stanowić bodziec do racjonalnego gospodarowania czasem pracy i umoż-

liwić panowanie nad sytuacją. 

 Menedżerowie planując i organizując swój czas pracy, pracują i działają 

zgodnie z planem, stają się niezawodni, dotrzymują warunków, porozumień i obiet-

nic. Niezawodność powoduje, że zaczynają otaczać ich ludzie o podobnych ce-

chach, dzięki czemu czas ich pracy nabiera większej wartości, a to oznacza w rezul-

tacie lepsze wykorzystanie własnego potencjału umiejętności, zwiększanie efek-

tywności, poprawę jakości pracy i wzrost poczucia przydatności, kompetencji  

i profesjonalizmu.  

 

 

2. Odpowiedzialność współczesnych menedżerów 

 

 Odpowiedzialność to rzadko analizowany temat z zakresu pracy menedżera. 

Dużo, bardzo dużo w literaturze podmiotu pisze się o: zadaniach, funkcjach, ce-

chach menedżera w kontekście tzw. „menedżerów jutra” czy „menedżerów przy-

szłości”. 

 Odpowiedzialność menedżerów11 w warunkach zarządzania na ogół rozumia-

na jest w trzech aspektach: 

 odpowiedzialność za firmę jako całość, 

 za jej wynik i perspektywy rozwoju, 

 za ludzi. 

 Ale obszary tej odpowiedzialności są różnie określane, czasami nawet łączone 

w jedno zadanie – odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w firmie. 

 Odpowiedzialność pojawia się też w formułowaniu: zadań, uprawnień (kom-

petencji), odpowiedzialności przypisywanych formalnie pracownikom na stanowi-

sku pracy w proporcjach 1/3 zadań, 1/3 uprawnień i 1/3 odpowiedzialności. 

 W etykę wyposażone są jednostki. Same organizacje nie mają wprawdzie 

etyki, jednakże wchodzą w stosunki ze swoim otoczeniem w sposób, który często 

narzuca dylematy i wymaga decyzji etycznych. Tak zwana społeczna odpowie-

                                                 

11  Odpowiedzialność jako słowo definiowane jest jako rzetelność, sumienność, solidność, 
obowiązkowość, a odpowiedzialność kierownika jako osoby potrafiącej wykonywać odpowie-
dzialne zadania, Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2005. 
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dzialność rozumiana jest w zarządzaniu jako zestaw zobowiązań organizacji (w tym 

i menedżerów) do ochrony i umacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje12. 

Na ogół odnoszona jest ona do obszarów: ochrony środowiska przyrodniczego (na-

turalnego), rozwoju regionalnego, tworzenia miejsc pracy, dobrobytu społecznego, 

nie precyzuje jednak odpowiedzialności menedżerów. 

 Menedżerowie muszą pamiętać, że są strażnikami najpotężniejszych instytucji 

społeczeństwa. Powinni zatem narzucić sobie wyższe standardy etyczne13. Dotyczą 

one głównie odpowiedzialności rozumianej jako złożony system wartości, składają-

cych się z następujących elementów, tworzących razem całość: 

 W przywództwie chodzi o zmianę (zmianę na lepsze), o nadzieję i przy-

szłość. Liderzy zatem muszą wkraczać na nieznane obszary i radzić sobie  

z poczuciem niepewności z tym związanym. 

 Angażowanie się we własny rozwój, stale „inwestować w siebie” na zasa-

dzie, że np. jeżeli brak ci wykształcenia, nie możesz uczyć innych, gdy sam 

chorujesz, nie możesz pielęgnować chorych, jeżeli doskwiera ci bieda, nie 

możesz pomóc innym. 

 Rozwijać postawę analizy swoich sukcesów z odpowiedniej perspektywy. 

Przez lata kariery menedżerowie przeżywają zarówno sukcesy, jak i poraż-

ki. Dlatego liderów powinna charakteryzować pokora wobec sukcesu i od-

waga w obliczu niepowodzenia.  

 Odpowiedzialność za inwestowanie w innych ludzi, to bardzo pomaga  

w korzystaniu z potencjału tkwiącego w pracownikach. 

 Dobrzy liderzy stawiają na integrację zespołów pracowniczych, chociaż nie 

jest to łatwe. Większość społeczeństw poradziła sobie z różnicami (kultu-

rowymi, społecznymi, narodowościowymi itd.), unikając ich lub eliminując 

je, a tylko niewielu dąży do asymilacji różniących się mniejszości. 

 Odpowiedzialność za realizację należnych w pracy procedur. Pracownicy 

potrzebują uczciwości – nie uprzejmości. Chcą zostać wysłuchani. Często 

nie mają nic przeciwko decyzjom niezgodnym z ich interesami, jeśli są 

wynikiem uczciwego i transparentnego procesu, opartego na lojalności 

wobec organizacji, grupy zawodowej, wspólnoty i społeczności pracowni-

ków. 

 Menedżerowie powinni brać na siebie odpowiedzialność za wyniki, za pro-

cesy pracy, za ludzi (pracowników), z którymi pracują, sposób dochodze-

nia do oczekiwanych efektów ma wpływ na to, jakim jesteś menedżerem  

i człowiekiem. 

 Pamiętać należy, że menedżerowie to nieliczna grupa uprzywilejowanych, 

to ich atut, ale jednocześnie obciążenie, że trzeba dawać przykład innym, 

                                                 

12  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacji, PWN, Warszawa 2006, s. 142. 
13  C.K. Prahalad, „Harvard Business Review”, Polska V/2010. 
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że nie można się wywyższać, „pomiatać” innymi, niesprawiedliwie oceniać 

itd. 

 Przygotuj się na to, że menedżerowie są oceniani na podstawie tego, co ro-

bią i jak dobrze sobie z tym radzą. Nikt nie zwraca uwagi na same deklara-

cje i plany. Nastawienie na działanie należy jednak równoważyć empatią  

i troską o ludzi. 

 Menedżerowie winni być świadomi swojej roli, ale też akceptować swoje 

słabości i strzec się pokusy, że wszystko wie się najlepiej. Przywództwo 

wymaga głębokiej samoświadomości, zrozumienia własnych wad, rozwi-

jania skromności, pokory i człowieczeństwa. 

 Czy to jest zestaw wartości odpowiedzialnego współczesnego menedżera? Nie 

ma ideałów, ale wydaje się, że wskazanie na ww. aspekty odpowiedzialności mene-

dżera ma głęboki sens.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Można zatem stwierdzić, że umiejętności menedżera powinny być (może mu-

szą) połączone sprzężeniem zwrotnym z odpowiedzialnością, albowiem same umie-

jętności, nawet najwyższe w danym zakresie – idealne, o ile są takie możliwe, nie 

wystarczają do realizacji zadania, są swoistym „kołem zamachowym”, a sprawcza 

siła to odpowiedzialność za wyniki i efekty. 

 Umiejętności można wykształcić, odpowiedzialność to określona postawa  

w pracy, w działaniu postawa bycia odpowiedzialnym za powierzony odcinek funk-

cjonowania firmy lub całą firmę i pełną świadomość poczynań menedżera, podej-

mowanych decyzji i skutków, jakie one przynoszą, czy mogą przynosić.  
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 This papers is related to: 

 a contemporary understanding of managerial skills; 

 a contemporary understanding of managerial responsibility 

 The paper puts forward a thesis that managerial skills should be related to mana-

gerial responsibility (a feedback loop). Even if skills can make a success, it should be 

combined with a responsible way of achieving it.  
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Wprowadzenie 

 

 Dynamiczny rozwój Internetu spowodował powstanie nowych form aktywno-

ści człowieka, czego efektem jest rozwój narzędzi telekomunikacyjnych i telein-

formacyjnych, które pełnią istotne funkcje w zakresie komunikacji. Od lat 90. 

wzrósł znacząco udział sektora usług, w tym usług ICT, który objął dziedziny go-

spodarki związane zwłaszcza z procesami zbierania, przesyłania, przetwarzania, 

przechowywania i udostępniania informacji. Spowodowało to wykreowanie miejsc 

pracy w branży informatycznej, a także w sektorze usług rynkowych i publicznych, 

jak: transport, logistyka, biznes, turystyka, edukacja, zdrowie, kultura i rekreacja.  

 Współcześnie praca zawodowa kształtowana jest przez potęgującą się kompu-

teryzację i intelektualizację (cywilizacja bitowa, gospodarka oparta na wiedzy, 

społeczeństwo wiedzy)1. Na rynku pracy upowszechniają się nowe formy zatrud-

niania, a praca zarobkowa podlega ‘usieciowieniu’, pojawiają się także nowe kwali-

fikacje i umiejętności2, jak również nieznane dotychczas zawody i specjalności 

                                                 

1  A. Zając, Zmiana kapitału organizacyjnego jako elementu kapitału ludzkiego w cywiliza-
cji wiedzy, w: Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, red. R. Gerlach, Wyd. UKW, 
Bydgoszcz 2008, s. 305–315; R. Tomaszewska-Lipiec, Zakład pracy w gospodarce opartej na 
wiedzy, w: Edukacja i praca..., op. cit., s. 316–327. 

2  A. Kruk, Kwalifikacje zawodowe w erze wirtualnej, w: Kwalifikacje zawodowe na 
współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 
2005, s. 174–179.  
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zawodowe3. To także zmiany strukturalne i organizacyjne, jak nowe formy pracy 

(„dzielenie się pracą”, praca w domu, telepraca itd.), a także wzrost wymagań  

w zakresie posiadania nowych kompetencji w istniejących zawodach. Zmiany te 

generują także nowe formy kształcenia pracowników czy doradztwa zawodowego. 

Obecnie gospodarka stoi wobec poważnych wyzwań edukacyjnych i licznych pro-

blemów bezpośrednio powiązanych z polityką zatrudnienia i rynku pracy4. 

 Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób rozwój technologii informacyj-

nych oraz wykorzystywanych narzędzi ICT wpływa na zmiany zachodzące na 

współczesnym rynku pracy. Autorzy starali się przybliżyć wybrane czynniki deter-

minujące kształtowanie się struktury zawodów w przyszłości. Wskazano również 

na zachodzące zmiany na rynku pracy i związaną z tym reorganizację oferty eduka-

cyjnej studiów wyższych w Polsce. 

 

 

1. Zawody przyszłości oraz obszary intensywnego rozwoju na rynku pracy 

 

 Zmieniający się rynek pracy wymusza powstawanie nowych zawodów i ob-

szarów, które dotyczą zarówno rynku pracy w Polsce, jak i na świecie. Właściwo-

ścią rynku pracy jest to, że jedne zawody znikają, inne się pojawiają. Czynnikiem 

determinującym taką sytuację jest głównie rozwój nowoczesnych technologii ICT, 

a także istotna zmiana stylu życia. W obszarze tym powstaje obecnie najwięcej 

miejsc pracy, kształtują się nowe zawody i specjalności.  

 Prognozy dla Polski dotyczące rynku pracy wskazują na dalszy rozwój  

i wzrost zatrudnienia w przemyśle (aktualnie deficyt kadry inżynierskiej i technicz-

nej). Kolejnym perspektywicznym kierunkiem jest biotechnologia. Starzenie się 

społeczeństwa, przeciętne dłuższe trwanie życia to wyznacznik rosnącego zapotrze-

bowania na zawody związane z medycyną i ochroną zdrowia. Wykorzystanie no-

wych technologii i rozwój badań naukowych sprawią, że coraz większą popularność 

zyskiwać będą profesje z zakresu inżynierii biomedycznej. Przyszłość ma przed 

sobą także działalność związana z ochroną środowiska, transportem i logistyką.  

 W przyszłości gospodarki krajów w zdecydowanej większości opierać się 

będą na sektorze usług. Według prognoz BLS, do 2014 roku dynamika amerykań-

skiego rynku pracy będzie obejmowała grupy zawodowe świadczące usługi. Naj-

bardziej pożądane zawody powiązane będą w głównej mierze z takimi dziedzinami, 

jak służba zdrowia i informatyka („domowa” opieka zdrowotna, analityk danych 

                                                 

3  H. Domański, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów. So-
cjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2007. Por. K. Doktór, 
Modernizacja stratyfikacji zawodowej, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, 
IPiSS, Warszawa 2004, s. 149–157. 

4  B. Baraniak, Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym,  
w: Edukacja i praca..., op. cit., s. 256 i nast. 



Beata Kasprzyk, Artur Kraus, Romach Chorób 290 

komputerowych, analityk sieciowy)5. Według prognoz CEDEFOP (European Cen-

tre for the Development of Vocational Training) w latach 2006–2015 liczba pracu-

jących w usługach rynkowych wzrośnie o 30%. Dla usług nierynkowych wzrost 

wyniesie natomiast 3,2%.  

 Z ogólnych prognoz ekspertów wynika, że w Polsce pracy nie powinno za-

braknąć w branżach związanych głównie z nowoczesnymi technologiami, a także 

biznesem i informacją, najwięcej miejsc pracy powstanie w takich dziedzinach, jak:  

 informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informatyczne 

(przede wszystkim w następujących zawodach: specjaliści i eksperci tech-

niczni Internetu; analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowanie czy 

specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych, np. specjalista sieci 

danych, analityk sieci komputerowych)6; 

 ochrona środowiska i biotechnologia, eksploatacja morza; 

 obsługa procesów integracji regionalnej (specjaliści zajmujący się obsługą 

funduszy unijnych oraz zdobywaniem funduszy międzynarodowych na 

rozwój regionalny);  

 nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektro-

niczny;  

 ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka 

zdrowotna nad ludźmi starszymi;  

 kultura popularna i przemysł rozrywkowy;  

 edukacja (specjaliści ds. szkoleń i kształcenia ustawicznego, edukacja za 

pomocą Internetu)7. 

 Ostatnie 10 lat charakteryzowało się wręcz skokową dynamiką rozwoju  

w przedstawionych dziedzinach, zatem zawody w ww. dziedzinach to z pewnością 

zawody przyszłości. Zatrudnienie związane z obsługą działów tych obszarów już 

osiąga znaczne rozmiary.  

 

 

2. Prognozy zmian w strukturze zawodów na przyszłość 

 

 W ciągu ostatnich lat pojawiło się kilkanaście nowych profesji, które mogą 

pretendować do tytułu „wschodzących gwiazd” zawodów na rynku pracy. Nazwy 

nowych profesji przyszłości to np. mechatronik, webmaster, groomer, mystery 

client, weeding planner czy specjalista public relations. Pojawianie się nowych 

zawodów wiąże się z zanikaniem innych – tradycyjnych, które stają się dziś zbędne 

                                                 

5  U.S. Bureau of Labor Statistics, http://stats.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm (on-line, 
dostęp: 11.01.2012). 

6  http://www.qpracy.pl/Zawody_przyszlosci,,Zawody-przyszlosci” (on-line, dostęp: 09.01.2012). 
7  Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia, „Studia i Materiały”, t. VI, Rządowe 

Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2001.  

http://stats.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm
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i nieopłacalne. Należy zauważyć, że niektóre zawody związane bezpośrednio  

z wykorzystaniem narzędzi ICT i pracą w środowisku internetowym (branże infor-

matyczno-telekomunikacyjne) są z nimi powiązane, np.: specjalista ds. bankowości 

elektronicznej, specjalista ds. pozycjonowania, grafik, menedżer sklepu interneto-

wego, specjalista ds. e-marketingu. Powyżej wymienione zawody charakteryzują 

się koniecznością posiadania kompetencji informatycznych, a jednocześnie wyma-

gają posiadania specjalistycznego wykształcenia w innej dziedzinie (finanse, grafi-

ka, zarządzanie, bankowość, handel, marketing). 

 Coraz wyraźniej obserwuje się upowszechnianie nowoczesnych form zatrud-

niania pracowników. Rozwój Internetu oraz wykorzystywanie narzędzi ICT wpły-

wa na popularyzację elastycznych form zatrudnienia. Wynika to z wielu zalet no-

wych form świadczenia pracy, które są korzystne zarówno dla pracodawców, jak  

i dla pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają na lepsze gospodaro-

wanie zasobami ludzkimi, zmniejszenie kosztów pracy, łagodzenie skutków bezro-

bocia8. Wśród elastycznych form zatrudnienia należy wymienić telepracę, zatrud-

nienie mieszane (praca zdalna i praca w biurze), zadaniowy system pracy (praca w 

domu, w biurze, u klienta). 

 Rozwój ICT i związany z nim narastający problem chaosu informacyjnego, 

doprowadzi zdaniem ekspertów do rozwoju i upowszechnienia się wielu zawodów, 

których wykonawcy przejmą i sprofesjonalizują zadania wykonywane obecnie 

przez szeroką grupę specjalistów. Jest więc bardzo prawdopodobne, że w przyszło-

ści pojawi się zapotrzebowanie na takie zawody, jak: researcher – menedżer infor-

macji, broker, selektor informacji, specjalista od klasyfikowania i indeksowania 

informacji/treści, specjalista od zarządzania przepływem informacji, audytor wiary-

godności informacji, specjalista od optymalizacji pozycjonowania informacji  

w serwisach wyszukujących czy broker praw własności intelektualnej. 

 Zauważalną tendencją na rynku pracy jest wzrost wymagań w zakresie posia-

dania nowych kompetencji (w tym obsługi narzędzi ICT) w istniejących zawodach, 

ponadto w wielu zawodach nastąpi zmiana wymaganych kwalifikacji pracowników. 

W przypadku pracowników wymagany będzie ten sam zestaw umiejętności, jednak 

w nieco innej kolejności, jeśli chodzi o ważność. W przypadku tego zagadnienia 

najistotniejsze będą: 

 przekwalifikowalność i mobilność przestrzenna (91,1% wskazań)9, 

 znajomość technologii informatycznych (82,2% wskazań); 

 znajomość języków obcych (80,0% wskazań), 

                                                 

8  M. Pawłowska, Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce – raport z badań, „e-mentor”, nr 3 
(30), Czasopismo internetowe SGH, Warszawa 2009, s. 84; http://www.e-mentor. 
edu.pl/30,662,Perspektywy_rozwoju_telepracy_w_Polsce_-_raport_z_badan.html (on-line, dostęp: 
09.01.2012). 

9  Wskazania pracodawców, http://www.rynekpracy.pl (on-line, dostęp: 09.01.2012). 
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 umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym (73,3% 

wskazań). 

 Umiejętności te przestają być cechami przypisanymi do konkretnych zawo-

dów. Będą na tyle pożądane, że ich posiadanie stanie się niezbędne i wymagane od 

przedstawicieli większości zawodów.  

 Nowe rozwiązania technologiczne będą coraz częściej tworzone na pograni-

czu kilku dyscyplin. To upowszechni system pracy, który będzie wymagał od pra-

cowników umiejętności pracy w zespole, w tym w zespołach międzynarodowych  

i wielokulturowych. 

 

 

3. Perspektywy rozwoju rynku pracy w Polsce 

 

 Obecnie, jak wynika z danych portalu pracuj.pl, najbardziej poszukiwaną grupą 

zawodową, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są inżynierowie10. Prognozy 

wskazują na rozwój (za 10‒15 lat lub wcześniej) zatrudnienia w obszarach do tej pory 

słabo obsadzonych, tj. w dziedzinach związanych z badaniami naukowymi, prawem, 

zdrowiem, oświatą, różnego rodzaju doradztwem, mediami, informacją itp.  

 Prognozy związane z trendami rynku pracy powiązane są istotnie z możliwo-

ścią i koniecznością kształcenia na nowych kierunkach studiów czy pozostałych 

szczeblach edukacji. Wzmożone zapotrzebowanie na pracowników o konkretnych 

kwalifikacjach wymusza reorganizację oferty edukacyjnej studiów wyższych. Kie-

runki studiów inżynieryjno-techniczne, informatyczne, matematyczne i przyrodni-

cze stają się obecnie priorytetowymi i równocześnie przyszłościowymi kierunkami 

zawodowymi w Polsce11. Ceniona na rynku pracy będzie wiedza z podstawowych 

nauk ścisłych, działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, usługi okołobiznesowe. 

Absolwenci tego typu kierunków mogą zatem liczyć na prawie pewną pracę nawet 

                                                 

10  A. Wojtaś-Jakubowska, Grupa Pracuj, http://www.pracuj.pl, http://serwisy.gazeta.pl/ 
edukacja (on-line, dostęp: 08.01.2012). 

11  W roku akademickim 2008/2009 kierunki zamawiane podzielono na 5 kategorii. Pierw-
szą stanowią kierunki związane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii w medycy-
nie. Realizowane są w 6 uczelniach na kierunkach: inżynieria biomedyczna oraz mechatronika. 
Drugą kategorię tworzą kierunki związane z biotechnologią medyczną lub rolniczą. W tym przy-
padku wymagania spełniło 10 szkół wyższych oferujących takie specjalności, jak: technologia 
leków, agrobiotechnologia czy mikrobioanalityka. Zagadnienia z technologii informacyjnych na 
kierunkach: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka realizuje 25 
uczelni. Studenci będą mogli wybierać w specjalnościach dotyczących m.in. komputerowo 
wspomaganego projektowania maszyn czy automatyki przemysłowej. 27 szkół wyższych zaofe-
rowało kierunki związane z zastosowaniem matematyki w ekonomii, ubezpieczeniach bądź prze-
myśle. Pozostałe 20 uczelni kształci w dziedzinie energooszczędnych technologii w budownic-
twie na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz energetyka (informacje z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
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w perspektywie kilku lat12. Działania podjęte w ramach programu rządowego „Kie-

runki zamawiane” wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zgłaszanym 

przez polskich przedsiębiorców. Jedną z pożądanych przez pracodawców grup są 

absolwenci matematyki. W Polsce brakuje między innymi aktuariuszy13, matematy-

ków14, którzy znajdą zatrudnienie w bankowości, przemyśle i działach informa-

tycznych dużych korporacji. Przedsiębiorstwa potrzebują osób potrafiących opra-

cowywać algorytmy dające możliwość efektywnego wykorzystania olbrzymich 

zasobów informacyjnych zawartych w firmowych hurtowniach danych. Duży popyt 

panuje na absolwentów kierunków związanych z energooszczędnymi technologiami 

i ochroną środowiska. 

 W Raporcie o rozwoju społecznym Polska 2007 – Edukacja dla pracy, wyda-

nym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), zapotrzebowa-

nie na specjalistów z tej dziedziny określono jako jedno z najwyższych wśród tzw. 

nowych zawodów. Badania o podobnej tematyce przeprowadził w 2007 roku TNS 

OBOP. Ośrodek ankietując 300 firm działających w branżach technicznych ustalił, 

iż 16% przedsiębiorstw miało problemy ze znalezieniem inżynierów środowiska  

i budownictwa. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na absolwentów tych kie-

runków w najbliższych latach. Podobnie ma się sytuacja w branży ochrony zdrowia 

i opieki społecznej. W raporcie UNDP oszacowano, że będzie brakować 100 tys. 

specjalistów z tej dziedziny. Jako zawód największego zapotrzebowania uznano 

bioinżynierów, czyli absolwentów inżynierii biomedycznej. Gospodarce potrzebni 

są także konsultanci i serwisanci. Pracę znajdą również osoby, które chcą pracować 

w firmach badawczych, zajmujących się opracowywaniem nowych technologii. Na 

rynku pracy brakuje również absolwentów kierunków mechanicznych. W 2007 

roku 29% firm badanych przez TNS OBOP zgłaszało zapotrzebowanie na tego typu 

specjalistów. Oszacowano, że w 2013 roku do obsadzenia będzie blisko 18 tys. 

Wakatów, głównie w przemyśle. 

 Według danych statystycznych GUS na koniec IV kwartału 2010 roku naj-

większą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały firmy przetwórstwa przemysło-

wego – 15,9 tys. (tabela 1). Dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jed-

nostki prowadzące działalność w zakresie handlu, napraw pojazdów samochodo-

wych – 9,0 tys. wakatów; budownictwa – 7,5 tys. wakatów; transportu i gospodarki 

magazynowej – 5,1 tys. wakatów oraz administracji publicznej i obrony narodowej, 

zabezpieczeń społecznych – 3,7 tys. wakatów. 

 

                                                 

12  E. Przybylska, http://serwisy.gazeta.pl/edukacja (on-line, dostęp: 08.01.2012). 
13  Aktuariusz ‒ pracownik firmy ubezpieczeniowej liczący np. prawdopodobieństwo wy-

stąpienia zdarzeń losowych. 
14  Warto dodać, że zawód matematyka uważany jest za jeden z najbardziej pożądanych na 

świecie. L. Krantz w książce Almanach zawodów umieścił go na samym szczycie swojego ran-
kingu zawodów. 
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Tabela 1 

Wolne miejsca pracy według sekcji i wybranych zawodów na koniec IV kwartału 2010 roku 

 

Wyszczególnienie Ogółem 

w tym w zawodach: 

specja-

liści 

technicy  

i inny średni 

personel 

pracownicy 

biurowi 

robotnicy 

przemysłowi  

i rzemieślnicy 

operatorzy  

i monterzy 

maszyn  

i urządzeń 

pracowni-

cy przy 

pracach 

prostych 

  w tysiącach  

OGÓŁEM  58,9 11,9 7,8 6,5 13,6 6,7 5,1 

w tym:         

Przetwórstwo przemysłowe 15,9 1,7 1,1 0,5 8,2 2,9 0,9 

Budownictwo 7,5 0,9 1,2 0,2 3,3 0,9 0,8 

Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych 
9,0 1,0 1,0 1,6 0,9 0,2 1,1 

Transport i gospodarka maga-

zynowa 
5,1 0,2 1,2 1,2 0,1 2,1 0,2 

Zakwaterowanie i gastronomia 1,9 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,7 

Informacja i komunikacja 2,4 1,5 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 

Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa 
1,3 0,5 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 

Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
2,6 1,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 

Administrowanie i działalność 

wspierająca 
2,8 0,2 0,2 0,2 0,7 0,1 0,5 

Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

3,7 1,9 0,7 0,6 0,0 0,0 0,1 

Edukacja  1,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
2,4 1,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką, rekreacją 
0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 

Źródło:  Popyt na pracę w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2011. 

 

 Najliczniejsza grupa brakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracow-

ników o niższych kwalifikacjach zawodowych (robotników przemysłowych i rze-

mieślników), dla których przygotowano 13,6 tys., tj. 23,1% wolnych miejsc pracy. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowili specjaliści o wysokich kwalifika-

cjach, dla których przygotowano 11,9 tys., tj. 20,2% wolnych miejsc pracy. Naj-

więcej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie administracji publicznej  

i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – 1,9 tys., opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej – 1,7 tys. oraz przetwórstwa przemysłowego – 1,7 

tys. miejsc pracy. Liczną grupę stanowili też technicy i inny średni personel, dla 

których przygotowano 7,8 tys., tj. 13,2% wolnych miejsc pracy.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Rozwój wykorzystywanych narzędzi ICT, który nastąpił wraz z rozwojem 

Internetu, spowodował różnorodne zmiany na rynku pracy. Dotyczy to zmian  



Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany… 295 

w zakresie struktury popytu na pracę, jak również zmian w obszarze podaży pracy. 

Reasumując, należy wskazać następujące zaobserwowane zależności:  

 zmiany na rynku pracy wynikają z zastosowania nowych narzędzi ICT, 

 nowe tendencje na rynku pracy wymagają nowych kompetencji zawodo-

wych od pracowników w wielu zawodach,  

 efektem zmian struktury popytu na pracę jest powstawanie nowych zawo-

dów, 

 elastyczne formy zatrudnienia stwarzają większe możliwości w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi oraz zmniejszania kosztów pracy, 

 rozwój nowych form kształcenia prowadzi do rozwijania kompetencji wy-

maganych obecnie na rynku pracy.  

 W niedalekiej przyszłości pracobiorcy będą podejmować zatrudnienie w bran-

żach, które do niedawna uważane były za niszowe lub nadal postrzegane są w ten 

sposób. W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się coraz większe wykorzystanie 

narzędzi informatycznych na rynku pracy. Zauważalną tendencją jest również 

wzrost wymagań w zakresie posiadania nowych kompetencji związanych z techno-

logiami informatycznymi w istniejących zawodach.  

 Zapotrzebowanie na pracowników o konkretnych kwalifikacjach wymusza 

reorganizację oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych. Uwaga skupiona zosta-

nie na kierunkach inżynieryjno-technicznych, informatycznych, matematycznych  

i przyrodniczych. Oczekuje się również, że zawody związane z nauką oraz szkole-

niem będą w nadchodzących latach poszukiwane na rynku pracy. Na polskim rynku 

pracy obserwuje się również zapotrzebowanie na pracowników wykonujących pra-

ce proste. Największe zapotrzebowanie na pracowników o niższych kwalifikacjach 

zawodowych występuje w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, sektorze 

przetwórstwa przemysłowego i budownictwie. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR DETERMINING  

THE CHANGES ON MARKET OF WORK 

 

 

Summary 

 

 In the work an attempt has been made to determine the meaning and impact of 

information technologies and used ICT tools on the changes occurring in the modern 

labour market, with pointing to conditionings of formation of the structure of occupa-

tions in the future. 

 There have been made the characteristics of the occupations of the future and of 

the areas of intensive development in the labour market which is determined by the 

expansion of modern ICT, as well as by the change of lifestyle. The growth prospects of 

the labour market in Poland have been outlined. 
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TELEPRACA JAKO NOWY OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI GOSPODARCZEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rozwój technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, które stano-

wią szkielet i podstawę Nowej Ekonomii, w sposób gruntowny zmienił zarówno 

teorię, jak i praktykę zarządzania podmiotami gospodarczymi. Systemy informa-

tyczne i ich relatywnie niskie koszty umożliwiają obecnie podjęcie wielu działań 

optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach. Ich szerokie zastosowanie umożliwia 

szybki kontakt, przepływ informacji, a także właściwie wykorzystanie posiadanych 

zasobów, wpływając na efektywność gospodarowania podmiotami gospodarczymi. 

Daje to podstawy do rozwoju nowej globalnej gospodarki bazującej na wiedzy, 

sprawnym przepływie informacji i szerokich możliwościach jej zastosowania. 

 Wirtualizacja środowiska pracy wyznaczała nowe kierunki działań, także  

w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Umożliwiła 

ona bowiem odejście od tradycyjnego modelu pracy i zastąpienie go nowymi, ela-

stycznymi formami zatrudnienia pracowników ‒ EFZ (ang. Flexible Forms of Em-

ployment). Skutkuje to zmianami organizacji pracy poprzez zastosowanie elastycz-

nego czasu i miejsca pracy, dowolnej regularności wykonywania pracy, wynagro-

dzenia i zakresu pracy, zwiększenia ilości zadaniowych i okresowych kontraktów 

na zatrudnienie oraz zmniejszeniem pracy etatowej w oparciu o tradycyjne umowy. 

 Elastyczność zatrudnienia, zwana także elastycznością numeryczną, oznacza 

zdolność przystosowania liczby zatrudnionych do zmieniających się potrzeb przed-

siębiorstwa wyznaczanych przez bardziej konkurencyjny rynek.  

 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminu telepracy jako jednej 

z form elastycznego zatrudnienia oraz wskazanie norm prawnych regulujących 

telepracę zarówno na terenie UE, jak i w Polsce. Ponadto opracowanie zawiera 
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informacje statystyczne dotyczące przedsiębiorstw korzystających z pracy zdalnej  

w Polsce, w podziale według kryterium wielkości zatrudnienia, województwa oraz 

formy prowadzonej działalności gospodarczej1.  

 

 

1. Pojęcie i rodzaje telepracy  

 

 Rozwój nowej globalnej gospodarki bazującej na wiedzy, sprawnym przepły-

wie informacji i szerokich możliwościach jej zastosowania rodzi wiele koncepcji 

zarządzania, które charakteryzują się coraz bardziej spłaszczonymi strukturami 

organizacyjnymi. Należy do nich tzw. koncepcja „przedsiębiorstwa bez pracowni-

ków”, czyli świadczenie regularnej pracy w formie zdalnej (poza siedzibą przedsię-

biorstwa), zwanej telepracą. W świetle coraz większej powszechności tego zjawi-

ska w całej Unii Europejskiej nie zaskakuje fakt, że prawa i warunki pracy osób 

pracujących na odległość przyciągają coraz więcej uwagi. 

 Ostatnie lata, które charakteryzuje gwałtowny rozwój technologii, pozwoliły 

na rozwój zakresu tego pojęcia wraz z praktyczną jego realizacją. W rezultacie 

telepraca stała się pojęciem bardzo szerokim, o czym świadczą różne jej definicje zawarte 

w tabeli 1. 

 W praktyce gospodarczej spotyka się bardziej szczegółowe podtypy telepracy, 

do których należą2: 

 Telepraca domowa (home-based telework), która przedstawia najczęstszy 

model telepracy i najlepiej oddaje sens tej formy.  

 Telepraca uzupełniająca (supplementary telework), która stanowi o czaso-

wym podziale pomiędzy telepracą domową a pracą w biurze. 

 Telepraca mobilna (mobile teleworking), obejmuje ona głównie tych pra-

cowników, którzy świadczą swoją pracę poza siedzibą firmy oraz poza 

swoim domem, pracujących w terenie i podróżujących.  

 Telecentrum, które jest miejscem wyposażonym w niezbędny sprzęt kom-

puterowy oraz łącza elektroniczne. Telecentrum zazwyczaj położone jest w 

dużej odległości od siedziby firmy, a jednocześnie blisko miejsc zamiesz-

kania telepracowników, którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonywać 

swojej pracy w domu. Może ono stanowić odrębny dział danej firmy lub 

też należeć do kilku przedsiębiorstw lub instytucji3.  

                                                 

1  Z uwagi na brak jednolitych danych w opracowaniu zawarto niektóre wielkości z 2008 roku. 
2  Telepraca – Teczka informacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum In-

formacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2010, s. 7‒8. 
3  Telechatka stanowi specjalny rodzaj telecentrum, skierowany do społeczności lokalnej, 

mający na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy społecznościami bardziej i mniej zinforma-
tyzowanymi.  
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 Telepraca „zamorska”, czyli praca jest rozrzucona po różnych krajach 

i kontynentach, co umożliwia np. 24-godzinną pracę nad projektem. 

 
Tabela 1 

Definiowanie telepracy 

 
Źródło Zakres pojęciowy telepracy 

Jack Nilles ‒ Managing Telework. 

Strategies for Managing the Virtual 

Workforce, Wydawnictwo Naukowo- 

-Techniczne, Warszawa 2003 

Ang. telecommute (praca zdalna) ‒ każda forma zastąpienia dojazdów 

związanych z pracą przez technologie informatyczne (takie jak teleko-

munikacja i komputery) 

Humanizacja Pracy 4/1996 

Forma organizacji pracy polegająca na wykonywaniu przez 
zatrudnionych obowiązków służbowych poza tradycyjnym 

miejscem pracy przy pozostawaniu przez nich w kontakcie 

z macierzystym biurem, dzięki technicznym środkom 

telekomunikacji i zdalnemu dostępowi do sieci komputerowej 

U.S. Department of Labor 
Praca wykonywana w domu lub w oddaleniu od umiejscowienia 

biznesu pracodawcy świadczona z wykorzystaniem urządzeń IT 

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

Forma (typ) organizacji pracy polegająca na stałym 

wykonywaniu pracy na odległość z dala od miejsca, gdzie 

oczekuje się rezultatu pracy i gdzie jest on wykorzystany 

(tradycyjne miejsce pracy). Odbywa się to poza zasięgiem 
(kontaktem osobistym) z pracodawcą z wykorzystaniem przez 

świadczącego pracę technik informacyjnych (telefon, faks, 

komputer, Internet, satelita) – praca zdalna na odległość 

Komisja Europejska 

Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której 

pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną 

część swojego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy wyniki (rezulta-

ty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz techno-

logii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu 

Kodeks pracy 

Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Telepraca wczoraj i dziś, Projekt realizowany 

przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL, adaptus. pl, s. 6‒8. 

 

 Telepraca nie ma zatem jednej definicji – jest terminem nowym i podlegają-

cym e-ewolucji wraz ze zmianami rzeczywistości gospodarczej otaczającej przed-

siębiorstwa. Pojęcie to różni się bowiem miejscem świadczenia pracy (dom, tele-

centrum, podróż), częstotliwością jej wykonywania oraz rodzajem wykorzystania 

nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. 

 

 

2. Uwarunkowania prawne telepracy 

 

 Termin telepraca został spopularyzowany w Europie na przełomie lat 80. i 90. 

XX wieku i stał się jednym z problemów Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej. 

Jako podstawa dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także podstawa moder-

nizacji i poprawy stosunków zatrudnienia w Europie, już w 2002 roku telepraca 
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była przedmiotem pierwszego w UE porozumienia ramowego4. Jego kluczowym 

aspektem był fakt, że nie miało ono charakteru unijnej dyrektywy, lecz stanowiło 

niezależne przepisy, zgodne z procedurami i praktykami specyficznymi dla sektora 

zarządzania i zatrudnienia w każdym państwie członkowskim5. Ustanowiło ono 

zatem ogólne zasady telepracy na szczeblu europejskim. 

 Porozumienie ramowe przewiduje takie same prawa dla pracowników świad-

czących telepracę, jak dla pracowników zatrudnionych na standardowych zasadach, 

przyczyniając się tym samym do podnoszenia świadomości zagadnień i rozwoju 

telepracy na kontynencie europejskim. 

 Pojęcie telepracy jako formy zatrudnienia pracowniczego zostało wprowadzone 

także do polskiego kodeksu pracy w roku 20076. Jest to jedna z nowszych regulacji 

prawa pracy w Polsce, której definicja zawiera trzy podstawowe elementy7:  

 wykorzystanie technik teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,  

 pracę poza zakładem pracy (w domu lub innym wybranym przez pracow-

nika miejscu), 

 ciągłość tak wykonywanej działalności. 

 Telepracownikiem jest osoba, która wykonuje pracę na ww. warunkach, a jej 

wyniki przekazuje pracodawcy wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, tj. 

Internet, telefon lub faks. 

 Zgodnie z przepisami k.p. telepraca jako forma uelastycznienia stosunku pracy 

może być stosowana w każdym rodzaju umowy o pracę, tj., zarówno na: 

 czas nieokreślony, czas określony,  

 zastępstwo,  

 okres próbny, 

 czas wykonania określonej pracy.  

 Zgodnie z przepisami telepraca ma charakter dobrowolny, a prawo jej przyję-

cia, odrzucenia i zmiany dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Decyzję  

o świadczeniu pracy w tej właśnie formie można podjąć w momencie zawierania 

umowy o pracę bądź też już w okresie trwania stosunku pracy na mocy porozumie-

nia stron, z inicjatywy pracodawcy lub/i pracownika. Umowa taka, poza informa-

cjami obowiązującymi w typowej umowie o pracę, powinna dodatkowo zawierać 

                                                 

4  The European Framework Agreement on Telework – podpisane w lipcu 2002 r. ‒ w kon-
sultacjach wzięli udział partnerzy społeczni, tj. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 
(ETUC), Związek Konfederacji Przemysłu i Pracodawców w Europie (UNICE), Europejskie 
Stowarzyszenie Rzemiosła oraz MSP (UEAPME), Europejski Ośrodek Przedsiębiorstw Pań-
stwowych oraz Pożytku Publicznego (CEEP). 

5  Partnerzy społeczni ustalili, że środki te zostaną wdrożone w każdym państwie człon-
kowskim do lipca 2005 r. Wdrażanie tego porozumienia ramowego ocenione zostało w drodze 
sporządzenia wspólnego sprawozdania przygotowanego przez sygnatariuszy w 2006 r. oraz spra-
wozdania Komisji Europejskiej opublikowanego w 2008 r. 

6  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU 1974), nr 21 z późn. zm. 
7  Ustawa z 26 czerwca 1974 r., op. cit., art. 67 k.p. 

http://www.umowaoprace.pl/


Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej 301 

określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się 

stanowisko telepracownika, oraz sposób jego rozliczania. Ponadto konieczne jest 

też wskazanie osoby lub organu upoważnionych do kontroli w miejscu wykonywa-

nia obowiązków, a tym samym osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę  

z pracownikiem. Monitorowanie pracownika powinno jednak respektować jego 

prywatność.  

 Na pracodawcę nałożony jest także obowiązek dostarczenia niezbędnego 

sprzętu (o ile pracownik nie wykorzystuje swojego sprzętu) do wykonywania po-

wierzonej pracy, pokrycia kosztów jego instalacji oraz ubezpieczenia i konserwacji, 

zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń. 

Dodatkowo pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, ustanowić 

fakultatywne warunki współpracy. W szczególności warunki te mogą dotyczyć8: 

 zakresu ubezpieczenia, 

 zasad wzajemnego porozumiewania się,  

 potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy, 

 formy kontroli, 

 zasad wykorzystania niezbędnego sprzętu przez telepracownika. 

 Zgodnie z ustawodawstwem krajowym odpowiedzialność za uszkodzenie lub 

utratę sprzętu oraz danych wykorzystywanych przez telepracownika ponosi praco-

dawca. Pracownik jednak jest zobowiązany do właściwego wykorzystania powie-

rzonego mu sprzętu oraz materiałów informacyjnych. 

 Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik za-

trudniony przy takiej samej lub podobnej pracy i wykonujący swoje zadania w sie-

dzibie pracodawcy. Jego uprawnienia gwarantowane są ustawowo oraz dodatkowo 

porozumieniami zbiorowymi. Telepracownik posiada zatem prawo do świadczeń 

urlopowych i chorobowych oraz wynikających z ubezpieczenia społecznego, przy 

obciążeniu pracą i przyjętymi kryteriami efektywności równymi względem tych, 

które obowiązują wobec stanowisk pracowników tradycyjnych.  

 W celu zachowania i rozwijania właściwej kultury organizacyjnej przedsię-

biorstwa do roli pracodawcy należy także zapobieganie izolacji telepracowników 

poprzez organizację regularnych spotkań w siedzibie jednostki oraz udostępnianie 

wewnętrznych informacji dotyczących jednostki. 

 Za bezpieczeństwo i zdrowie telepracownika odpowiada pracodawca, infor-

mując go jednocześnie o polityce przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa  

i ochrony pracy, przy czym pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrze-

ganie przedstawionych mu zasad9. Zdaniem organizacji pracodawców przepisy te w 

obecnej formie są zbyt restrykcyjne i odstraszają firmy od stosowania pracy zdal-

                                                 

8  Ustawa z 26 czerwca 1974 r., op. cit., art. 67 k.p. 
9  Telepraca – Teczka informacyjna, op. cit., s. 9. 
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nej. Konieczność zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków w domu 

pracownika jest bowiem trudna w praktyce do zrealizowania10. 

 
 

3. Zastosowanie pracy tymczasowej w polskiej praktyce gospodarczej 

 

 Dzięki szybkiemu rozwojowi usług i możliwości telekomunikacyjnych szacu-

je się, że na świecie na odległość pracuje kilkadziesiąt milionów pracowników.  

W Polsce ten model organizacji pracy jest nadal słabo znany lub jeszcze niedoce-

niany przez większość firm, co potwierdzają ostatnie przeprowadzone badania do-

tyczące telepracy w Polsce. Jakkolwiek mają one charakter ilustracyjny, jednak są 

w stanie określić skalę omawianego zjawiska w przedsiębiorstwach w Polsce,  

w wielu przekrojach strukturalnych11.  

 Charakterystyka ilościowa rynku telepracy wskazuje na duże jej zróżnicowa-

nie ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, co przedstawiono w tabeli 2. 
  

Tabela 2 

Przedsiębiorstwa* zatrudniające telepracowników w Polsce według wielkości w 2008 roku 

 

Wielkość  

przedsiębiorstwa 

Liczba  

przedsiębiorstw 

ogółem 

Przedsiębiorstwa 

zatrudniające 

telepracowników 

w os. 

% w ogólnej 

liczbie przedsię-

biorstw 

małe (10‒49 osób) 59 098 1 342 2,3 

średnie (50‒249 osób) 13 847 872 6,3 

duże (250 osób i więcej) 2 980 433 14,5 

* bez przedsiębiorstw zajmujących się pośrednictwem finansowym 

Źródło:  dane opracowane przez Sedlak & Sedlak – www.wynagrodzenia.pl. 

                                                 

10
  Organizacje pracodawców i związki zawodowe negocjują w Komisji Trójstronnej propo-

zycje zmian w zasadach zatrudniania na odległość, także w kwestii przepisów BHP. Proponuje 

się, aby pracodawca nie był zobligowany przepisami prawa do realizacji wobec telepracownika 

obowiązku zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zdaniem ekspertów 

byłaby to jednak zmiana systemowa, bo obecnie pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo podwładnych. Propozycje te miałyby bardziej spopularyzować telepracę w Pol-

sce. Jednak złagodzenie przepisów BHP oraz poszerzenie definicji telepracy w k.p. może prowa-

dzić do sytuacji, w której pracodawcy zaczną masowo zatrudniać pracowników na zasadzie tele-

pracy, ale tylko i wyłącznie na papierze, po to, by móc liczyć na mniejszą odpowiedzialność 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11  Badania dotyczące telepracy nie są regularnie objęte statystyką GUS. Do tej pory ukazały 
się raporty przygotowane przez: Fundację Centrum Promocji Kobiet (w latach 1999‒2001), Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych (w latach 2001‒2002), HRK Partners i SGH (2003), Typowe i nietypowe 
formy zatrudnienia w Polsce, GUS, Warszawa 2004, Konsorcjum Doradztwo Gospodarcze DGA 
S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz PBS DGA Sp. z o.o. (2005‒2007), Sedlak & 
Sedlak (2008). Analizy te jednak nie są porównywalne, z uwagi na badaną próbę. 
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 Mimo faktu, że małe przedsiębiorstwa różnią się od dużych większą elastycz-

nością, większość wykonywanych obowiązków zawodowych w formie telepracy 

świadczą zatrudnieni w przedsiębiorstwach dużych. W próbie prawie 3 tys. przed-

siębiorstw stanowią one 14,5%, wobec zaledwie 8,6% w MSP.  

 Można zatem wnioskować, że mniejszym jednostkom gospodarczym potrzeb-

ne jest lepsze zrozumienie mechanizmów, dzięki którym technologie pracy zdalnej  

i mobilności mogą zapewnić przewagę nad konkurencją. 

 Jest to o tyle istotne, że liczba MSP w Polsce systematycznie rośnie. Według 

danych Eurostatu za 2010 rok liczba MSP w Polsce zwiększyła się w latach 

2003‒2009 o 7,4%, zaś w strukturze liczby pracujących w MSP dominują usługi 

32,7%, handel 29,4% i przemysł 25,0%12. 
 

Tabela 3 

Przedsiębiorstwa* zatrudniające telepracowników w Polsce  

w ujęciu województw w 2008 roku 

 

Województwo 
Liczba przedsię-

biorstw ogółem 

Przedsiębiorstwa  

zatrudniające telepra-

cowników 

% w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw 

dolnośląskie 5 298 197 3,7 

kujawsko-pomorskie 3 663 127 3,5 

lubelskie 2 677 56 2,1 

lubuskie 1 972 59 3 

łódzkie 5 307 126 2,4 

małopolskie 6 181 209 3,4 

mazowieckie 13 279 676 5,1 

opolskie 1 712 62 3,6 

podkarpackie 3 122 136 4,4 

podlaskie 1 692 54 3,2 

pomorskie 4 666 169 3,6 

śląskie 9 690 331 3,4 

świętokrzyskie 1 889 43 2,3 

warmińsko-mazurskie 2 685 24 0,9 

wielkopolskie 9 194 304 3,3 

zachodniopomorskie 2 897 75 2,6 

Polska 75 924 2 648 3,5 

* bez przedsiębiorstw zajmujących się pośrednictwem finansowym 

Źródło:  dane opracowane przez Sedlak & Sedlak – www. wynagrodzenia.pl. 

 

                                                 

12  Raport o stanie sektora MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2011, s. 16‒21. 
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 Polska jest także niejednorodna pod względem wykorzystania telepracowników  

w układzie regionalnym. Jest to związane z rozwojem gospodarczym danego obszaru 

oraz jego wyposażeniem w infrastrukturę telekomunikacyjną i usługową. Jak wynika  

z danych zawartych w tabeli 3, najliczniejszą grupę telepracowników zatrudniały przed-

siębiorstwa w województwach: mazowieckim 5,1% oraz podkarpackim 4,4%. Najniż-

szy udział pracy zdalnej odnotowały natomiast regiony wschodnie, tj. województwo 

warmińsko-mazurskie (niecałe 1%) oraz lubelskie (2,1%). 

 Wskaźnik zatrudnienia telepracowników w Polsce kształtował się na poziomie ok. 

3,5%, podobnie jak w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, pomorskim, 

małopolskim i śląskim. 

 
Tabela 4 

Przedsiębiorstwa* zatrudniające telepracowników w Polsce  

według wybranych rodzajów działalności gospodarczej w 2008 roku 

 

Działalność gospodarcza 
Liczba przedsię-

biorstw ogółem 

Przedsiębiorstwa 

zatrudniające 

telepracowników 

% w ogólnej 

liczbie przedsię-

biorstw 

przetwórstwo przemysłowe 29 132 735 2,5 

budownictwo 9 357 153 1,6 

handel i naprawy 23 205 1116 4,8 

hotele i inne obiekty noclegowe 1 051 17 1,6 

transport, magazynowanie i łączność 4 247 159 3,7 

obsługa nieruchomości i firm 7 619 295 3,9 

informatyka 850 133 15,6 

działalność badawczo-rozwojowa 300 27 9,0 

film, wideo, radio i telewizja 163 12 7,4 

* bez przedsiębiorstw zajmujących się pośrednictwem finansowym 

Źródło:  dane opracowane przez Sedlak & Sedlak – www. wynagrodzenia.pl. 

 

 Danych zawarte w tabeli 4 potwierdzają, że telepraca sprawdza się jako forma 

zatrudnienia szczególnie w usługach. Na uwagę zasługuje zwłaszcza branża infor-

matyczna, w której odnotowano udział telepracy w wysokości 15,6% ogólnej liczby 

pracowników. Ponadto wysoki wskaźnik telepracowników charakteryzuje prace 

twórcze (badania, analizy, projekty) oraz działalność marketingową. Telepraca 

wykorzystywana jest na zbliżonym poziomie (średnio 4,3%) także w przedsiębior-

stwach zajmujących się handlem oraz obsługą nieruchomości. Można zatem stwier-

dzić, że telepracownikami w Polsce są specjaliści wysokiej klasy oraz osoby wyko-
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nujące wolne zawody13. Jest to zatem metoda zatrudniania umożliwiająca nie tylko 

ograniczenie kosztów stałych przedsiębiorstwa, ale także zatrudnianie pracowników 

– specjalistów z różnych regionów. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Mimo uregulowań prawnych oraz wzrastającego wykorzystania nowocze-

snych technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych zastosowanie mode-

lu zatrudnienia w postaci telepracy jest w Polsce nadal niedoceniane i napotyka na 

wiele barier w większości firm. Bariery te wynikają z jednej strony z ogólnego 

rozwoju przedsiębiorstw, w tym ich wielkości, regionu, w których funkcjonują,  

a także charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Z drugiej strony są one 

efektem mentalności pracodawców i menedżerów, którzy nie potrafią zidentyfiko-

wać korzyści wynikających z wdrożenia i zastosowania telepracy. Wiążą się one  

z obawą o brak zaangażowania pracownika w pracę oraz o brak kontroli nad jej 

wykonywaniem. Powoduje w praktyce promocję tradycyjnych sposobów zarządza-

nia zasobami pracy w Polsce, co przejawia się brakiem umiejętności łączenia trady-

cyjnych form organizacji przedsiębiorstwa z elementami telepracy.  

 Wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy oraz wyrównania dysproporcji 

w stosunku do innych krajów UE, w Polsce konieczna staje się popularyzacja wie-

dzy o telepracy i rozpowszechnienie tej formy zatrudnienia wśród przedsiębiorców 

i potencjalnych telepracowników. Wymaga to przeprowadzenia wielu szkoleń  

i zastosowania doradztwa dotyczącego możliwości wdrożenia telepracy w firmie. 
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TELEWORKING KNOWLEDGE AS A NEW AREA  

OF PRACTICE AND BUSINESS 

 

 

Summary 

 

 The application of the employment model in the form of telework in Poland is still 

underestimated and faces may barriers in most companies. These barriers result, on the 

one hand, from the general development of enterprises, while on the other hand are an 

effect of the mentality of employers and managers, who cannot identify the benefits 

stemming from the implementation and the application of new tools modelling modern 

business processes. In the face of challenges posed by the e-economy and its dynamic 

development, it is becoming necessary to popularise in Poland the possibilities of im-

plementing the employment form ‒ namely telework, with the use of training and appli-

cation of proper consultancy.  

 

Translated by Krzysztof Zarzycki  

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  703 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  88 2012 

 

 

 

 

JOANNA MAŁGORZATA MICHALAK 

Uniwersytet Łódzki 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE ZESPOŁY WIRTUALNE ‒ ZALETY I OGRANICZENIA 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świat gospodarczy zdominowały rady-

kalne, globalne zmiany redefiniujące dotychczasowe zasady funkcjonowania bizne-

su. Organizacje dopasowując się do niestabilnych i złożonych warunków oraz wy-

chodząc naprzeciw nowym rynkowym oczekiwaniom, coraz częściej tworzą powią-

zania sieciowe i powołują struktury wirtualne, w których podstawową jednostką 

organizacyjną jest wirtualny zespół zadaniowy. Stało się to możliwe dzięki upo-

wszechnieniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 

 W niniejszym opracowaniu wyjaśniono przesłanki i skutki wirtualizacji pracy 

zespołów pracowniczych, zwłaszcza w kontekście społeczno-kulturowym. Opisano 

specyfikę zespołów funkcjonujących w cyberprzestrzeni, w tym w skali międzyna-

rodowej. 

 

 

1. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania organizacji gospodarczych 

 

 Wzrost efektywności i przewaga konkurencyjna niezmiennie stanowią impera-

tyw działalności firm. Jednak większość branż podlega nieliniowym zmianom, 

które zagrażają obecnym graczom nawet o ugruntowanej pozycji rynkowej1. 

 Po pierwsze, począwszy od lat 80. XX wieku, rewolucja technik informatycz-

nych i komunikacyjnych doprowadziła do cyfryzacji działalności biznesowej, prze-

jawiającej się powszechną informatyzacją i usieciowieniem jednostek gospodar-

                                                 

1  V. Govindarajan, Ch. Trimble, Rola prezesa w budowaniu modelu biznesowego, 
„Harvard Business Review Polska”, grudzień 2011 ‒ styczeń 2012, s. 88. 
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czych. Dzięki temu pojawiły się warunki dla tworzenia nowych form kontaktów  

i powiązań kooperacyjnych jednostek gospodarczych z otoczeniem. 

 Po drugie, nadzwyczajne nasilenie procesów globalizacji i internacjonalizacji 

sprawia, że większość organizacji działa obecnie w otoczeniu krótkookresowo nie-

liniowym, które charakteryzuje się zmiennością trudną do przewidzenia i której 

konsekwencje ciężko określić ze skończonym prawdopodobieństwem2. W efekcie, 

w miejsce dotychczasowych zhierarchizowanych form organizacyjnych, wyłania 

się potrzeba zastosowania rozwiązań wysoce elastycznych, o różnorodnej współza-

leżności i sile więzi organizacyjnych jak i okresie trwania. 

 Po trzecie, dzisiejszy rynek ‒ jak twierdzi R.A. D’Aveni ‒ charakteryzuje 

„hiperkonkurencja”. Jej głównym przejawem jest „zamęt przerywany krótkimi 

okresami stabilizacji”3, wzrost agresji w relacjach rynkowych, „totalna wojna go-

spodarcza”4, podczas której dotychczasowi rywale negują dotąd przestrzegane regu-

ły gry. D’Aveni postuluje, że współcześnie trwała przewaga konkurencyjna jest 

trudna, jeśli w ogóle możliwa do osiągnięcia5. A wobec chaosu, braku ciągłości  

i stabilności funkcjonowania proponuje w miejsce poszukiwania trwałej przewagi 

konkurencyjnej – która, jak twierdzi, stała się anachroniczna – agresywne działania 

zmierzające do stworzenia „wiązki przewag tymczasowych”, destabilizację rynku 

poprzez wprowadzanie nowych reguł gry, niszczenie przewag konkurencji lub ich 

dewaluowanie, wykazując ich niedopasowanie i przestarzałość6. 

 Istotne szanse dla budowy przewag konkurencyjnych stwarza wirtualizacja 

relacji gospodarczych. Nowe technologiczne media wywołały wzrost dynamiki, 

ilości, natężenia i geograficznego zasięgu relacji między przedsiębiorstwami. 

Umożliwiły także rozwój sieci globalnych i ponadnarodowych kontaktów bizneso-

wych, dopuszczających krótkotrwałość tworzonych więzi, nasilając zjawiska globa-

lizacji i internacjonalizacji. 

 W takich okolicznościach pożądanymi cechami współczesnych organizacji są: 

 inicjowanie radykalnych zmian służących budowie krótkotrwałych prze-

wag konkurencyjnych; 

 umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi: partnerami i rywa-

lami w zakresie pozyskiwania i dyfuzji wiedzy; dzielenia się deficytowymi 

zasobami i umiejętnościami w celu budowy wspólnych przewag w ramach 

wzajemne przenikających się sektorów; 

                                                 

2  Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007, 
s. 109. 

3  Ibidem. 
4  Brutalizacja konkurencji, „Zarządzanie na Świecie” 1995 nr 8, s. 22. 
5  D’Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, 

The Free Press, New York 1994. 
6  Ibidem, s. 2‒3. 
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 zdolność do korzystania z umiejętności pochodzących z różnorodnych źró-

deł wewnętrznych i zewnętrznych; 

 umiejętność wchodzenia w relacje współzależności i interakcji w celu bu-

dowania więzi w długiej i krótkiej perspektywie czasowej, z podmiotami 

zewnętrznymi, w tym rywalami rynkowymi; 

 zwinność zapewniająca jak najkrótszy czas reakcji na sygnały z otoczenia7; 

 zdolność do zbierania i rozpraszania pracowników odpowiednio do specy-

ficznych projektów i zadań, w dowolnym miejscu i czasie8; 

 elastyczność polegająca na dopasowaniu do nieciągłego otoczenia; 

 adaptacyjność do zmiennych ról i reguł współpracy i kooperacji; 

 hiperinnowacyjność służąca dostosowaniu produktów i usług do nieustan-

nie zmieniających się gustów i potrzeb klienta. 

 Dążąc do wzrostu efektywności działania i poszukując dróg realizacji tak 

sformułowanych oczekiwań, zasadniczym zmianom poddano struktury organiza-

cyjne. W efekcie, w miejsce sztywnych i hierarchicznych, pojawiają się rozwiąza-

nia elastyczne o różnej zależności i sile więzi organizacyjnych, prowadzące do 

ograniczenia i współdzielenia ryzyka (alianse strategiczne, sieci współpracy, ventu-

res), odchudzania struktur (lean management, outsourcing) oraz ich uelastycznienia 

(organizacje sieciowe i organizacje wirtualne). 

 Uznaje się, że organizacje wirtualne mogą być ważnym sposobem budowania 

przewagi konkurencyjnej na rynkach, na których szczególnie liczy się szybka reak-

cja na pojawiające się okazje9. Jako że obecnie warunki otoczenia zmieniają się 

gwałtownie i często, a wirtualizacja życia gospodarczego nabiera tempa, można się 

zatem spodziewać, że właśnie organizacje wirtualne będą zyskiwać na znaczeniu  

a praca w tej konwencji zdominuje relacje zespołowe w skali biznesowej. 

 

 

2. Specyfika zespołów wirtualnych 

 

 Zespoły pracownicze ‒ problemowe, interfunkcjonalne czy samosterujące10 ‒ 

to od dawna podstawowa forma organizacji pracy, zarówno w strukturach we-

                                                 

7  Por. m.in. M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych mię-
dzy MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Warszawa 2006; za: J. Cygler, Współpraca 
niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami – tworzenie nowych powiązań sieciowych, 
referat na konferencję pt. „Deutschland und Polen als strategische Partner. Netzwerke im erwei-
terten Europa“, Warszawa, 12-13 czerwca 2003. 

8  M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 276. 
9  A. Dzidowski, Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009, s. 379. 
10  Szerzej na temat zespołów pracowniczych w: S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, 

PWE, Warszawa 2004, s. 199-204; A. Szałkowski, U. Bukowska, Zarządzanie zespołami pra-
cowniczymi. Aspekt behawioralny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 

https://hip.lib.uni.lodz.pl/ipac20/ipac.jsp?session=132D2P3914594.12416&profile=bu&uri=link=3100017~!223877~!3100001~!3100002&ri=4&aspect=subtab13&menu=search&source=~!test


Joanna Małgorzata Michalak 310 

wnętrznych organizacji, jak i w relacjach z jednostkami zewnętrznymi. Nasilające 

się przemiany w gospodarce światowej – globalizacja, internacjonalizacja i wirtu-

alizacja działalności – oraz złożoność procesów wytwórczych sprawiają, że coraz 

więcej firm wchodzi w różnorodne związki kooperacyjne, często funkcjonujące  

w skali globalnej, co wymaga wypracowania nowych form podziału pracy i two-

rzenia zespołów ponad strukturami przedsiębiorstw. W odpowiedzi na nowe po-

trzeby pojawiły się zespoły wirtualne. 

 Zespoły wirtualne stanowią raczej rodzaj formy prowadzenia biznesu niż ist-

niejącą fizycznie i sformalizowaną strukturę. Posiadają szereg walorów wspólnych 

z tradycyjnymi zespołami pracowniczymi, a mianowicie11: 

 określoną i ograniczoną liczbę członków; 

 uczestnicy zespołu działają niezależnie, mając na uwadze wspólny cel; 

 uczestnicy zespołu są współodpowiedzialni za wynik zbiorowego wysiłku; 

 uczestnicy zespołu wspólnie zarządzają łączącymi ich relacjami. 

 Wyjątkowość zespołów wirtualnych wynika z przekroczenia barier czasu  

i przestrzeni12, co czyni możliwą współpracę ludzi, którzy inaczej nie mogliby ze 

sobą współdziałać13, gdyż fizycznie są od siebie oddaleni, funkcjonując w różnych 

miastach, państwach czy nawet na różnych kontynentach. Przy czym współpraca ta 

jest możliwa wyłączenie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinfor-

matycznych oraz ‒ wynikającemu z ich wykorzystania ‒ zjawisku „wszechobecno-

ści” (ubiquity)14 które, w przypadku relacji biznesowych, dzięki dostępowi uczest-

ników zespołu do wspólnych zasobów wiedzy i doświadczeń, umożliwia zdalną 

realizację pracy bez ograniczeń czasowych i geograficznych. 

 Analizując specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji i zespołów 

wirtualnych D.J. Skyrme przyjmuje dwie zasadnicze płaszczyzny: wspólną dla 

zespołów klasycznych i wirtualnych oraz właściwą tylko dla tych ostatnich.  

W ramach pierwszej autor rozróżnia15:  

                                                                                                                        

2005, s. 27-34; H.J. Vollmuth, Controlling – Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995, 
s. 155, E. Sundstrom, K. DeMeuse, D. Futrell, Work Teams: Applications and effectiveness, 
„American Psychologist”, Vol. 45, No. 2, 1990. 

11  G.R. Berry, Enhancing effectiveness on virtual teams, „Journal of Business Communica-
tion”, Vol. 48, No. 2, April 2011; A. Powell, G. Piccoli, B. Ives, Virtual Teams Review of Current 
Literature and Directions for Future Research, Database for Advances in Information Systems; 
Winter 2004; 35/1. 

12  P. Kanawattanachai, Y. Yoo, Dynamic nature of trust in virtual teams, „Journal of Stra-
tegic Information Systems”, 2002/11. 

13  S.P. Robbins, op. cit., s. 203. 
14  Termin „ubiquity” oznacza dosłownie jednoczesne istnienie w wielu miejscach (simulta-

neously presence in different places); za: T. Zieliński, Usieciowienie gospodarki wyznacznikiem 
nowych form transferu pieniądza, referat dostępny na stronie www.aglomeracja.holdikom.com.pl. 

15  D.J. Skyrme, Virtual Organizations: The Fifth Dimension, I3 UPDATE/ENTOVATION 
International News, No. 30, June 1999, referat dostępny na stronie: www.skyrme.com. 

http://www.skyrme.com/
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 przestrzeń – uczestnicy zespołów wirtualnych są rozproszeni geograficznie; 

 czas – zespoły wirtualne są zazwyczaj powoływane do zadań o krótkim, 

skończonym horyzoncie czasowym; ich skład jest tymczasowy, zależy od 

kompetencji gwarantujących realizację danego przedsięwzięcia; 

 strukturę – w postaci związków formalnych jak i nieformalnych; ponadto 

często członkowie zespołu są równocześnie zaangażowani w pracę w wielu 

różnych zespołach; 

 wiedzę – stanowiącą spoiwo, na którym bazują zespoły wirtualne kumulu-

jąc, przetwarzając, dystrybuując doświadczenia i kompetencje z różnorod-

nych źródeł; 

 gdy z kolei płaszczyzna wirtualna obejmuje: 

 cyberprzestrzeń – uniezależnienie przedsięwzięć od więzi miejsca: uloko-

wania geograficznego; rozstrzygnięć legislacyjnych; formalnych procedur 

powoływania i funkcjonowania zespołów; zasobów, które w cyberprze-

strzeni można łatwiej pozyskiwać i dowolnie komponować; 

 cyberczas – uniezależnienie przedsięwzięć od więzi czasu – dzięki pracy  

w trybie 24/7 czas w cyberprzestrzeni upływa szybciej i nieliniowo; 

 cyberstrukturę – brak materialnej struktury sprawia, że sieć tworzących ją 

powiązań jest niewidoczna dla otoczenia, a bez względu na liczbę uczest-

ników organizacja traktowana jest jako całość; 

 cyberwiedzę – zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych  

i komunikacyjnych wpływa na dostępność oraz tempo pozyskania i dyfuzji 

wiedzy, zwłaszcza wysoce specjalistycznej. 

 Można zatem stwierdzić, że specyfika zespołów wirtualnych bezsprzecznie 

ujawnia szereg korzyści niedostępnych zespołom tradycyjnym. Wśród nich J. Wa-

chowicz wymienia16: 

 większą szybkość działania; 

 większą elastyczność; 

 szersze wykorzystanie posiadanej wiedzy i zdolności; 

 dostęp do rzadkiej, wysoce specjalistycznej wiedzy; 

 zdolność pokonania barier odległości i współpracy z partnerami odległymi 

geograficznie. 

 

 

3. Konsekwencje tworzenia zespołów wirtualnych 
 

 Jak wynika z dotychczasowych rozważań, wirtualizacja pracy zespołowej 

przynosi szereg korzyści. Niemniej, dotychczasowe ‒ słabo udokumentowane  

                                                 

16 J. Wachowicz, Wirtualne organizacje ‒ geneza, charakterystyka i zalety, www.e-
marketing.pl. 
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i wycinkowe ‒ badania17 nie potwierdzają istotnej przewagi zespołów wirtualnych 

nad tradycyjnymi w przypadku wyników ich pracy. Raczej wskazują na liczne za-

grożenia obserwowane na poziomie indywidualnym (pracownika), grupowym (ze-

społu pracowniczego) i całej organizacji związane z wirtualną organizacją pracy. 

 Wśród wielu możliwych konsekwencji i wymagań wobec wirtualnego pra-

cownika i wirtualnego zespołu, wynikających z upowszechnienia pracy w nowej 

konwencji, należy wymienić18: 

 atrofię relacji interpersonalnych i wykształcanie postaw aspołecznych 

wskutek ograniczenia lub wykluczenia osobistego, bezpośredniego kontak-

tu uczestników zespołu pracowniczego; 

 ograniczenie lub brak kontroli; 

 ograniczenie lub brak wsparcia społecznego; 

 wzrost poziomu stresu wskutek presji czasu, braku osobistego kontaktu  

i zawodności stosowanych narzędzi telekomunikacyjnych; 

 wzrost ilości powiązań komunikacyjnych aż do skali „każdy z każdym”; 

 wzrost roli partycypacyjnych form współpracy; 

 wzrost roli odpowiedzialności i zaufania; 

 wzrost roli zespołu jako narzędzia realizacji działań zawodowych; 

 wzrost roli zespołu jako podstawowego źródła doświadczeń i nieograni-

czonej wiedzy eksperckiej; 

 wzrost znaczenia umiejętności adaptacyjnych z uwagi na częste zmiany 

zadań, zespołów i przyjmowanych w nich ról, a w konsekwencji koniecz-

ność „poszukiwania przez pracowników własnego miejsca w systemie 

działań organizacyjnych19”; 

 „przechodniość” ról zespołowych (inicjator ‒ wykonawca ‒ koordynator); 

 wzrost znaczenia nowych technicznych kompetencji i umiejętności pracy 

na odległość, a w konsekwencji wykluczenie zawodowe grup pracowni-

ków, którzy ich nie posiadają; 

 wzrost znaczenia wrażliwości na różnorodność kulturową, narodową, gene-

racyjną uczestników wirtualnego zespołu; 

 zubożenie komunikacji przez wykluczenie komunikatów parawerbalnych  

i niewerbalnych dominujących w kontaktach bezpośrednich. 

                                                 

17  J.J. Capell, J.C. Windsor, Ethical Decision Making: A Comparison of Computer-
Supported and Face-to-Face, „Journal of Business Ethics”, Vol. 28, No. 2, Nov. 2000. 

18  Opracowanie własne z wykorzystaniem: J.M. Ivancevich, R. Konopaske, M.T. Matteson, 
Organizational Behavior and Management, (SIE), 9th Edition, McGraw-Hill Higher Education 
Inc., 2008, s. 503-506, N.A. Ebrahim, A. Shamsuddin, Z. Taha, Virtual Teams: a Literature Re-
view, „Australian Journal of Basic and Applied Science” 2009/3 (3), s. 2658; A. Jagoda, 
Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym, Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe nr 98, SGH, Warszawa 2010. 

19  C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 166. 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jbusiethi
http://www.jstor.org/stable/i25074403
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 Warto jednak zauważyć że, z uwagi na dość krótką historię funkcjonowania 

zespołów wirtualnych, należy się spodziewać, że wiele z konsekwencji jest odro-

czonych w czasie i nie zostało jeszcze rozpoznanych. Zatem przedstawiona powy-

żej lista nie jest wyczerpująca i z pewnością będzie uzupełniona. Należy także 

oczekiwać, że tak liczne, już zauważalne i te dopiero wyłaniające się konsekwencje 

dla jednostek, jak i całej organizacji, wynikające ze współpracy w przestrzeni wir-

tualnej, wymagają powszechnego uświadomienia, a w przypadku konsekwencji 

negatywnych ‒ pilnych środków zaradczych. 

 Reasumując, należy stwierdzić, że niestabilność, nieciągłość i złożoność wa-

runków funkcjonowania wirtualnych zespołów pracowniczych uzasadnia koniecz-

ność nadania im ‒ już w trakcie ich powoływania ‒ takich cech, które gwarantowa-

łyby im odpowiednią zdolność adaptacyjną20, umiejętność tworzenia relacji zaufa-

nia, a ponadto zdolność szybkiej i efektywnej agregacji i dyfuzji zasobów, szcze-

gólnie wiedzy, na której w dużej mierze opiera się ich współpraca. 

 

 

4. Zalety i ograniczenia zespołów wirtualnych w kontekście międzynarodowym 

  

 Zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw powoduje, że ich uczestnicy  

w swojej pracy coraz częściej angażują się w przedsięwzięcia o charakterze global-

nym, wchodząc w interakcje z przedstawicielami odmiennych kultur. Właśnie  

w przypadku przedsięwzięć globalnych zespoły wirtualne zyskują dodatkowy atry-

but wyrażający się w znacznym zróżnicowaniu, zwłaszcza kulturowym. Ich uczest-

nicy różnią się od siebie pod względem narodowości, pochodzenia etnicznego, 

statusu społecznego, poziomu kompetencji specjalistycznych i społecznych, stylu  

i języka komunikacji czy sposobu organizacji pracy. 

 Z badań wynika, że kulturowa różnorodność zespołu prowadzi do wzrostu 

efektywności i poprawy uzyskiwanych rezultatów jego działania21. Bowiem pod-

czas gdy zespoły monokulturowe zwykle składają się z osób wykształconych  

w ramach tego samego systemu edukacji i posiadających podobne doświadczenia, 

to zespoły zróżnicowane kulturowo mogą korzystać z bardziej różnorodnej wiedzy  

i umiejętności ich uczestników. A właśnie odmienne spojrzenie na świat poszcze-

gólnych członków zespołu sprawia, że są one bardziej twórcze22. 

                                                 

20  Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 73. 
21  M. Higgs, Overcoming the problems of cultural differences to establish success for inter-

national management teams, „Team Performance Management: an international journal”, Vol. 2, 
No. 1, 1996, s. 36; M. Miller., R. Fields, A. Kumar, R. Ortiz, Leadership and organizational 
vision in managing a multiethnic and multicultural project team, „Journal of Management in 
Engineering” 2000/16 (6), s. 18. 

22  M. Miller., R. Fields, A. Kumar, R. Ortiz, op. cit., s. 19‒20. 
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 Należy jednak pamiętać, że – jak twierdzi Nancy Adler – grupy zróżnicowane 

kulturowo mają duże szanse zarazem na porażkę, jak i spektakularny sukces, a za-

leży to od jakości procesu grupowego23. Jeśli członkowie zespołu nie potrafią razem 

działać, praca staje się nieefektywna, gdyż różnice negatywnie wpływają na atmos-

ferę i relacje między nimi. Stąd potrzeba stworzenia odpowiedniego klimatu dzięki 

zastosowaniu uwrażliwionego kulturowo stylu przywództwa, co wymaga podjęcia 

działania w kierunku24: 

 stworzenia atmosfery akceptacji pozwalającej docenić i wykorzystać po-

tencjał tkwiący w różnorodności kulturowej występującej w zespole; 

 upowszechnienia podstawowych kodów kulturowych w celu zmniejszenia 

efektu szoku kulturowego; 

 wypracowania narzędzi zarządzania kulturową heterogenicznością 

uwzględniających różnice występujące w ramach danego zespołu. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Współcześnie organizacje nie są w stanie efektywnie funkcjonować bez pracy 

zespołowej. Jednak w zmiennych i złożonych warunkach dzisiejszego środowiska 

biznesowego, przy wysokiej dynamice relacji organizacyjnych model pracy w sta-

bilnych i stałych grupach roboczych uległ dezaktualizacji i musi ustąpić miejsca 

strukturom elastycznym i tymczasowym, jakimi są zespoły wirtualne. 

 Niniejszy artykuł miał na celu wskazanie uwarunkowań pracy zespołów wir-

tualnych, wskazanie szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania w cyberprze-

strzeni. Utrudniona koordynacja i kontrola działań z uwagi na rozproszenie prze-

strzenne i czasowe, nieciągłość relacji społecznych, duże zróżnicowanie zespołu 

pod względem kompetencyjnym, społecznym i kulturowym; niestabilność składu 

osobowego, to tylko wybrane czynniki decydujące o przebiegu i wyniku działań 

wytwórczych zespołów wirtualnych. 
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the new forms of teams: global virtual teams. The use of virtual teams adds complexity 

to organizational functioning as they face numerous problems during work process, 

such as: dispersion in time and space, cultural heterogeneity, limited control and coor-

dination, language differences, which must be facilitated. 
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PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA MODELU KOMUNIKACJI 

W ZESPOLE PROJEKTOWYM 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wdrożenie systemu komunikacji w zespole projektowym jest przedsięwzię-

ciem złożonym, m.in. ze względu na potrzebę zmian zarówno w zakresie stosowa-

nych technologii i narzędzi teleinformatycznych, ale również w aspekcie zmian 

organizacyjnych oraz przyzwyczajeń i nawyków członków zespołu projektowego. 

W związku z tym ważne jest odpowiednie przygotowanie takiego wdrożenia,  

z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych. 

  Za podstawę wdrożenia przyjęto model komunikacji w zespole projektowym 

opracowany w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie modelu komunika-

cji w zespole projektowym”1, który jednak, w procesie wdrożenia, wymaga dosto-

sowania do wielkości, potrzeb oraz możliwości finansowych zespołu projektowego. 

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na najistotniejsze aspekty dotyczące proce-

su wdrożenia systemu komunikacji, etapów jego realizacji, czynników warunkują-

cych sukces, jak również na kwestie oceny wdrożonego systemu i samego wdroże-

nia. 

 

 

  

                                                 

1  K. Muszyńska, Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, rozprawa 
doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 
2010. 
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1. Model komunikacji w zespole projektowym 

 

Zaproponowany we wspomnianej rozprawie doktorskiej model komunikacji  

w zespole projektowym przedstawia sposób organizacji procesu komunikacji po-

między uczestnikami projektu. Na model komunikacji, zaprezentowany na rysunku 

1, składają się następujące elementy:  

 uczestnicy projektu pełniący określone role, tj. kierownik projektu, komitet 

sterujący, kierownik/-cy zespołu/-ów, biuro projektu, zespół kontroli jako-

ści, członkowie zespołu,  

 komunikaty i dokumentacja projektowa, którą wymieniają się między sobą 

uczestnicy projektu,  

 narzędzia wykorzystywane do tworzenia, przesyłania, zbierania i rozpo-

wszechniania dokumentacji projektowej i do zarządzania wymianą komu-

nikatów pomiędzy członkami zespołu projektowego.  

Istotnym elementem modelu jest również przedstawienie na nim kanałów ko-

munikacji pomiędzy uczestnikami projektu. W samej rozprawie doktorskiej dla 

każdego kanału komunikacji zidentyfikowano oprócz zawartości informacyjnej 

komunikatów również częstotliwość ich przesyłania oraz ewentualne warunki do-

datkowe związane z dostępnością do określonych informacji.  

Prezentowany model komunikacji opracowany został w oparciu o metodyki 

PRINCE2 oraz PMBoK, choć pewne ogólne wytyczne i zasady, na których się 

opiera, mogą mieć zastosowanie również w projektach realizowanych według in-

nych metodyk zarządzania projektami.  

 Zaproponowane w modelu komunikacji narzędzia przypisane do poszczegól-

nych kanałów oraz komunikatów zostały wybrane m.in. w oparciu o czynniki mają-

ce na celu usprawnienie komunikacji w ramach zespołu projektowego. Czynniki te 

to: skuteczność przekazu, wysoka jakość komunikacji, łatwy dostęp do potrzebnych 

informacji. Na wybór narzędzi miały wpływ również wyniki badania przeprowa-

dzonego wśród kierowników firm realizujących projekty informatyczne, z których 

wynikło m.in., że dość powszechnie i w dużym zakresie stosowana jest komunika-

cji ustna, co, mimo wielu zalet, niesie ze sobą również zagrożenia związane przede 

wszystkim z ulotnością przekazywanych informacji, co w dalszej kolejności pro-

wadzi do nieporozumień pomiędzy członkami zespołu projektowego. 

Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki i przesłanki, model komunikacji 

w zespole projektowym oparto na zintegrowanym systemie pracy grupowej, przy 

czym podstawowa część modelu komunikacji wspierana jest narzędziami komuni-

kacji asynchronicznej, natomiast narzędzia komunikacji synchronicznej pełnią rolę 

wspomagającą, motywującą i dyscyplinującą, jak również służą zaspokajaniu spo-

łecznych potrzeb członków zespołu projektowego. 
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KP – Kierownik Projektu, KS – Komitet Sterujący, KZ – Kierownik Zespołu, BP – Biuro Projektu,       

ZKJ – Zespół Kontroli Jakości, CZ – Członkowie Zespołu; Narzędzie ZR – dla zespołu rozproszonego 

Rys. 1.  Model komunikacji w zespole projektowym 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 W rozprawie doktorskiej weryfikacja modelu komunikacji miała charakter 

merytoryczny, co polegało na wykazaniu, że model spełnia oczekiwania, czyli 

usprawnia proces komunikacji w zespole projektowym. Wykorzystano w tym celu 

listę czynników wpływających na usprawnienie komunikacji w zespole – tych opi-

sanych w literaturze, jak i tych wskazanych przez respondentów w przeprowadzo-

nym badaniu kwestionariuszowym. W ramach weryfikacji modelu wskazano,  

w jaki sposób realizuje on te czynniki usprawniające komunikację. Aby jednak  

w pełni zweryfikować przydatność tego modelu, należałoby przeprowadzić jego 

weryfikację w praktyce, czyli wdrożyć go w rzeczywistym zespole projektowym, 

wykorzystując konkretne narzędzia teleinformatyczne. Aby weryfikacja modelu 

była możliwa, jego wdrożenie musi być dobrze przygotowane. W tym celu należy 

określić teoretyczne jak i praktyczne aspekty związane z jego wdrożeniem. 

 

 

2. Aspekty teoretyczne związane z wdrożeniem systemu komunikacji  

 

 Wdrożenie systemu informatycznego, jakim niewątpliwie jest system komunikacji 

oparty na opisanym wcześniej modelu komunikacji, wyznacza ścieżkę, jaką należy 

podążać od pojawienia się pomysłu na wprowadzenie nowego lub zmianę istniejącego 

systemu informatycznego do osiągnięcia korzyści, jakie eksploatacja systemu ma przy-

nieść. Z wdrożeniem systemu informatycznego związanych jest szereg zagadnień, mię-

dzy innymi: analiza wymagań użytkowników, projektowanie systemu, implementacja, 

instalacja, szkolenia i przekazanie do eksploatacji i utrzymania. 

 Wdrożenie systemu komunikacji w zespole projektowym, podobnie jak wdro-

żenia innych projektów informatycznych, powinno przebiegać według określonej 

metodyki. Metodyka wdrożenia jest to sformalizowany, szczegółowy opis przebie-

gu wdrożenia w rozdziale na poszczególne etapy i czynności działań wykonywa-

nych w tym procesie. Metodyka obejmuje wszelkie działania, począwszy od etapu 

przygotowania projektu aż po fazę testowania wdrożonego systemu. Jest ona pla-

nem działania, na podstawie którego przebiegają prace wdrożeniowe. Podstawo-

wym zadaniem metodyki jest uporządkowanie oraz usystematyzowanie prac zwią-

zanych z wdrożeniem systemu. Metodyka wdrożeniowa to swoisty harmonogram 

systematyzujący plan działań podejmowanych w ramach projektu wdrożeniowego. 

Metodyka jest też praktycznym przewodnikiem wskazującym, jakie czynności trze-

ba wykonać na poszczególnych etapach procesu wdrożeniowego. Stanowi ona tak-

że podstawę do weryfikacji działań wdrożeniowych, ich kontroli oraz rozliczania2. 

 Dla zintegrowanych systemów typu ERP istnieje wiele autorskich metodyk 

ich wdrażania, można również wykorzystać jedną z metodyk zarządzania projekta-

                                                 

2  W. Chmielarz, Zarządzanie projektami, http://www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/ 
wch/ZarzProjWCH2.pdf (dostęp: styczeń 2012). 
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mi ogólnego zastosowania, taką jak PRINCE2, RUP czy PMBoK. Ważne jest jed-

nak, aby wybrana metodyka była odpowiednio dobrana do wielkości wdrożenia.  

W przypadku małego zespołu, w którym model komunikacji miałby być wdrożony, 

zastosowanie rozbudowanej metodyki PRINCE2 mogłoby okazać się zbyt praco-

chłonne, niewspółmierne do efektów. W takim przypadku bardziej efektywne było-

by zastosowanie któregoś z adaptacyjnych podejść do zarządzania projektami, ta-

kich jak: SCRUM, Feature-Driven Development czy Agile Unified Process.  

 Podobnie jak w przypadku wdrożenia systemu CRM, które wiąże się z wpro-

wadzeniem zarówno zmian w zakresie wykorzystywanych technologii, jak i zmian 

organizacyjnych i wymaga intensywnej współpracy zespołu3, wdrożenie modelu 

komunikacji musi być również traktowane jako projekt zmian organizacyjnych  

a nie tylko jak projekt polegający na instalacji konkretnego oprogramowania i na-

rzędzi teleinformatycznych. Dlatego też ważnym elementem w procesie wdrożenia 

modelu komunikacji będzie czynnik ludzki, który może utrudniać proces wdrożenia 

lub pomniejszać osiągnięcie pożądanych efektów. Najczęściej występujące trudno-

ści związane z czynnikiem ludzkim to: zarządzanie zmianą, przygotowanie zespołu, 

przeszkolenie, wsparcie kierownictwa, przypisanie odpowiedzialności oraz dyscy-

plina4. Aby nakłonić użytkowników do aktywnego wykorzystywania nowego roz-

wiązania i narzędzi i/lub wykorzystywania ich w zdefiniowany sposób, należy 

zwrócić uwagę na cztery podstawowe komponenty, które przyczyniają się do przy-

spieszenia adaptacji nowego rozwiązania technologicznego czy organizacyjnego  

w zespole. Są to: 

1. znajomość – o ile jest to możliwe, należy dążyć do tego, aby nowe funk-

cjonalności stanowiły rozszerzenie narzędzi już stosowanych i/lub miały 

bardzo podobny interfejs, 

2. łatwość użycia, 

3. dobre wstępne doświadczenia (dobre pierwsze wrażenie), 

4. wewnętrzny marketing5.  

 Innym istotnym aspektem związanym z wdrożeniem modelu komunikacji jest 

określenie kryteriów oceny wdrożonego systemu, aby możliwa była weryfikacja 

jego przydatności w usprawnianiu procesów komunikacyjno-dokumentacyjnych  

w zespole projektowym. Z zagadnieniem wyboru kryteriów (funkcjonalnych, jako-

ściowych) wiąże się również konieczność określenia sposobów pomiaru stopnia ich 

                                                 

3  A. Beldi, W. Cheffi, P.K. Dey, Managing customer relationship management projects: 
The case of a large French telecommunications company, „International Journal of Project Man-
agement”, tom 28, wyd. 4, maj 2010, s. 339–351. 

4  T. Radlak, Czynnik ludzki w projektach wdrożeniowych, E-mentor nr 4 (41), 2011, 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/866 (dostęp: styczeń 2012). 

5  Improving Time-To-Value. Engaging Polycom® Professional Services for Your Polycom 
Microsoft® Unified Communications Integration Project, A Polycom white paper, 
www.polycom.com/global/documents/whitepapers/improving-time-to-value.pdf (dostęp: styczeń 
2012). 
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spełnienia przez wdrożony system komunikacji. Jednym z możliwych sposobów 

jest sporządzenie przez zespół projektowy przed wdrożeniem systemu listy obec-

nych problemów z komunikacją i dokumentacją, a następnie ocena stopnia ich roz-

wiązania po wdrożeniu systemu.  

 Oprócz weryfikacji samego modelu komunikacji należałoby również prze-

prowadzić badanie stopnia realizacji samego wdrożenia – na ile zaproponowane  

w systemie komunikacji rozwiązania i narzędzia są wykorzystywane przez zespół 

projektowy. W tym celu można byłoby wykorzystać automatyczny monitoring 

stopnia wykorzystania poszczególnych narzędzi przez członków zespołu lub też 

przeprowadzić cykl przeglądów powdrożeniowych. 

 

 

3. Etapy wdrożenia systemu komunikacji w zespole projektowym 

 

 Wdrożenie systemu komunikacji w zespole projektowym powinno przebiegać 

według następujących etapów: 

1. rozpoznanie i analiza potrzeb komunikacyjno-dokumentacyjnych członków 

zespołu projektowego – użytkowników systemu, obejmujące: 

 analizę istniejących i/lub przewidywanych kanałów komunikacji oraz 

treści komunikatów przesyłanych w ramach tych kanałów w zespole 

projektowym, 

 analizę obecnie stosowanych metod i narzędzi telekomunikacyjnych, 

ich zalet i wad, ewentualnych problemów w obecnym systemie komu-

nikacji i dokumentacji, 

 zaprojektowanie rozwiązania integracji istniejących i wykorzystywa-

nych przez użytkowników narzędzi z nowymi, mającymi zaspokoić 

potrzeby i wymagania (propozycja dodatkowych/nowych narzędzi 

wspomagających procesy komunikacyjno-dokumentacyjne lub nowych 

sposobów wykorzystania istniejących narzędzi) zgodnie z modelem 

komunikacji, 

2. wdrożenie systemu komunikacji z uwzględnieniem następujących aspek-

tów: 

 instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz przekazanie 

dokumentacji i zapewnienie wsparcia użytkownikom w pierwszych 

miesiącach korzystania z systemu (zapewnienie integracji wszystkich 

elementów systemu),  

 wewnętrzny marketing w celu zachęcenia wszystkich członków zespo-

łu do aktywnego korzystania z systemu, co pozwoli na osiągnięcie za-

kładanych celów i korzyści, 

3. pomiar efektów wdrożenia i ocena systemu względem określonych kryte-

riów jakościowych i wymagań użytkowników – przeglądy powdrożeniowe, 
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4. wykorzystanie otrzymanych wyników i ocen z pomiaru efektów wdrożenia 

w celu ulepszenia systemu. 

 Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla wdrożenia systemu i zwiększyć 

prawdopodobieństwo, że zakończy się ono sukcesem, należy, oprócz realizacji 

kolejnych jego etapów, przestrzegać kilku podstawowych zasad6: 

1. zapewnić możliwie jak największe zaangażowanie i wsparcie ze strony kie-

rownictwa i użytkowników systemu poprzez włączenie ich w definiowanie 

i planowanie projektu wdrożenia oraz poprzez promocję i edukację w za-

kresie wdrożonego rozwiązania, 

2. szczegółowo rozpoznać potrzeby użytkowników i dobrać narzędzia sto-

sownie do rozmiaru zespołu i zakresu komunikacji, 

3. zapewnić zarządzanie projektem wdrożenia według wybranej metodyki. 

 

 

4. Praktyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji 

 

 Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem modelu komunikacji w zespole 

projektowym dotyczą przede wszystkim zagadnień wyboru konkretnych narzędzi, 

które będą najodpowiedniejsze pod względem założeń modelu, spełnią wymagania 

użytkowników i zapewnią sprawny system komunikacyjno-dokumentacyjny. 

 Jedną z najważniejszych kwestii związanych z doborem narzędzi do modelu 

komunikacji jest zapewnienie spójności i integracji danych pozyskiwanych z róż-

nych mediów komunikacyjnych w celu zapewnienia jednego źródła informacji 

projektowej dla całego zespołu projektowego. Zgodnie z proponowanym modelem 

komunikacji jego bazę stanowi system pracy grupowej, zapewniający wspólne re-

pozytorium dla wszystkich informacji i dokumentów związanych z projektem, po-

siadający następujące funkcjonalności/moduły/narzędzia7: 

 repozytorium, 

 moduł kontroli wersji, 

 opis zawartości dokumentów i innych plików przez metadane, 

 platforma Wiki, 

 poczta elektroniczna, 

 zdalne konferencje, 

 współdzielone kalendarze, 

 zarządzanie przepływem pracy, 

 system wspomagania zebrań (EMS/GSS), 

 moduł ewidencji i śledzenia zagadnień projektowych, 

                                                 

6  M. Biehl, Success Factors for Implementing Global Information Systems, Communica-
tions of the ACM, tom 50, wyd. 1, 2007, s. 53–58. 

7  K. Muszyńska, Kształtowanie modelu…, op. cit., s. 110–111. 
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 listy dyskusyjne, 

 grupowy komunikator. 

 Oprócz określenia zestawu narzędzi implementacja systemu komunikacji 

powinna również odnosić się do zakresu i sposobów ich wykorzystania. I tak na 

przykład informacje umieszczane na platformie Wiki przez członków zespołu pro-

jektowego powinny być tematycznie pogrupowane, co ułatwi odszukiwanie pożą-

danych informacji, przy czym biorąc pod uwagę ogólny zakres informacji związa-

nych z realizacją projektu, można byłoby wyodrębnić następujące sekcje Wiki8: 

 dokumenty inicjujące projekt – założenia projektu, formuła realizacji, uza-

sadnienie biznesowe, bazowy plan projektu, elementy sterowania, struktury 

zespołów i zakresy obowiązków, plan komunikacji, tolerancje w projekcie, 

 plany – projektu, etapów, pracy zespołów, jakości, nadzwyczajne, przeglą-

du poprojektowego, 

 rejestry – ryzyka, zagadnień projektowych, jakości, doświadczeń, 

 raporty – okresowe, z punktów kontrolnych, końcowe etapów, końcowy 

projektu, 

 zasady dokumentacji i szablony dokumentów – zasady nazewnictwa, ra-

portowania, procedury, formularze/formatki/szablony dokumentów, 

 zarządzanie jakością – plan zarządzania jakością, narzędzia kontroli, środki 

pomiaru jakości, standardy dot. jakości, wyniki kontroli jakości, 

 decyzje komitetu sterującego – przyjęcie planu nadzwyczajnego, przed-

wczesne zamknięcie projektu, ustępstwa, zmiany w składzie komitetu, 

ważne informacje z otoczenia projektu, 

 ustalenia dla etapów – grupy zadań, harmonogramy, sposoby przekazania 

gotowych produktów, ograniczenia, parametry, tolerancje, 

 pomysły zespołu – dot. usprawnień w organizacji projektu, 

 ważne informacje – dot. realizowanych zadań, stosowanych narzędzi, tech-

nologii itp. 

 Poza tym na platformie mogą być wydzielone obszary robocze dla zespołów 

lub grup współpracujących nad danym zagadnieniem/dokumentem. 

 Przy instalacji i konfiguracji narzędzi jednym z problemów, wymagającym 

poświęcenia czasu i wysiłku, może być integracja różnego rodzaju narzędzi, często 

od różnych dostawców, składających się na system komunikacji i dokumentacji. 

Często jednak nie ma innego wyjścia, gdyż albo rozwiązanie jednego dostawcy nie 

dostarcza nam wszystkich wymaganych funkcjonalności, albo jest zbyt kosztowne. 

 W przypadku dużych zespołów rozproszonych, które w znacznym stopniu 

wykorzystują połączenia telefoniczne, należałoby również rozważyć rozwiązania 

                                                 

8  Ibidem, s. 111–112. 
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ujednoliconej komunikacji, dzięki której możliwa jest integracja łączy telekomuni-

kacyjnych z usługami i urządzeniami IT9. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wdrożenia systemu komunikacji  

w zespole projektowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z czynni-

kami zarówno technologicznymi, jak i organizacyjnymi. Realizując kolejne etapy 

wdrożenia należy przestrzegać podstawowych zasad prowadzenia projektu, a po 

wdrożeniu przeprowadzić ocenę spełnienia zakładanych celów i wprowadzić ewen-

tualne poprawki lub uzupełnienia. Wdrożony system komunikacji powinien opierać 

się na narzędziach pracy grupowej, a w przypadku większych zespołów rozproszo-

nych należy rozważyć również rozwiązania ujednoliconej komunikacji. 
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PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING 

COMMUNICATION MODEL IN A PROJECT TEAM 

 

 

Summary 

 

 Implementation of communication system in a project team is a complex process 

due to its both technological and organizational nature, as it introduces changes con-

cerning used technology and IT tools as well as changes within organization of commu-

nication in a project team and communication/documentation habits of team members. 

The presented paper gives an overview of the most important aspects regarding imple-

mentation process, implementation phases, critical success factors and evaluation crite-

ria for the implemented system as well as for the implementation process. 

 

Translated by Karolina Muszyńska 
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TELEPRACA W POLSKICH ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesne przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu realizują swoje 

procesy biznesowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

(Information and Communications Technology, ICT), która przyczyniła się do po-

wstawania nowych form funkcjonowania przedsiębiorstw na elektronicznym rynku. 

Elektroniczny rynek wymusza na przedsiębiorstwach nowe formy i nowe warunki 

prowadzenia działalności, w których pewne procesy podlegają wirtualizacji. Szcze-

gólnie rozwój Internetu przyczynił się do rozwoju wirtualizacji procesów gospodar-

czych w tym m.in. wirtualizacji przestrzeni pracy1. Za zastosowaniem telepracy 

przemawia nie tylko rozwój i upowszechnienie ICT, ale również rozwój sektora 

usług, szczególnie w obszarze zarządzania informacją i wiedzą, czy rosnąca potrze-

ba uelastycznienia form organizacji pracy2. Nie bez znaczenia dla rozwoju telepracy 

są również inne czynniki, które występują zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak  

i w jego otoczeniu. Rozważając te czynniki, można wskazać na rosnące znaczenie 

informacji i wiedzy, liczbę realizowanych projektów i ich złożoność, wymagania 

dotyczące kwalifikacji pracowników, innego spojrzenia na procesy związane  

z obsługą klientów, wzrostu konkurencyjności oraz internacjonalizacji przedsię-

biorstw.  

                                                 

1  K. Smoląg., Charakterystyka wirtualnej przestrzeni pracy, w: Techniki informatyczne  
w podmiotach gospodarczych. Wybrane zagadnienia, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo PCz, Czę-
stochowa 2009, s. 72–73. 

2  I. Harnik, E-przedsiębiorczość. Telepraca i usługi zdalne, Wyd. Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA, Kraków 2008, s. 28. 
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 W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba wskazania na istotne de-

terminanty związane z upowszechnieniem telepracy w przedsiębiorstwach. Ponadto 

zostaną omówione dotychczasowe wybrane badania i formy promowania nowej, 

elastycznej formy organizacji pracy w Polsce.  

 

 

1. Pojęcie i determinanty rozwoju telepracy 

 

 Telepraca, jako nowa forma zatrudniania pracowników i organizacji pracy, 

jest jednym z ważniejszych obszarów związanych z rozwojem społeczeństwa in-

formacyjnego oraz kreowaniem nowoczesnych miejsc pracy3. Za rozwojem telepra-

cy przemawia dodatkowo rozwój, powszechność, rosnący wachlarz usług i spadają-

ce ceny ICT. Telepraca jest definiowana jako nowa forma organizacji pracy i za-

trudniania pracowników, która dzięki zastosowaniu ICT pozwala na wykonywanie 

pracy poza siedzibą pracodawcy oraz przesyłanie efektów pracy drogą elektro-

niczną, np. z wykorzystaniem Internetu. Telepracę można rozpatrywać z punktu 

widzenia trzech podstawowych jej parametrów: 

 miejsca – ponieważ telepracownicy mogą wykonywać swoje zadania  

w różnych miejscach wyróżnia się telepracę domową, telepracę mobilną  

i telepracę wykonywaną w telecentrach; 

 czasu – parametr czasu odnosi się do sposobu komunikacji i weryfikacji za-

dań wykonywanych przez telepracownika; w tym przypadku możemy wy-

różnić tzw. czas synchroniczny (wymagany określony czas realizacji zadań, 

wymagana komunikacja i praca w czasie narzuconym przez pracodawcę)  

i asynchroniczny (narzucony jest wyłącznie termin oddania zadania); 

 infrastruktury – odnosi się do stopnia i zakresu zastosowanej ICT zarówno 

w kontekście zastosowanych narzędzi, jak i metod komunikacji zdalnej. 

 Pomimo wielu korzyści biznesowych (jak np. ograniczenie kosztów funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa, większa elastyczność działania, usprawnienie procesów 

biznesowych, poprawa komunikacji wewnętrznej, uproszczenie procedur organiza-

cyjnych), jakie stwarza telepraca, to pierwsze badania i nieliczne polskie publikacje 

związane z tą formą organizacji pracy jasno przedstawiały, że telepraca jest wśród 

polskich przedsiębiorców mało znana. Stąd inicjatywa promowania telepracy i re-

alizacja projektów mających na celu uświadamianie przedsiębiorców i pracowni-

ków, czym jest ta nowa forma organizacji pracy i jak podejść do jej wdrożenia, aby 

odpowiednia reorganizacja przedsiębiorstwa pod kątem zatrudniania telepracowni-

ków przełożyła się na określone pozytywne aspekty biznesowe. 

 Podstawowym i kluczowym aspektem przyczyniającym się do upowszechnie-

nia telepracy jest powszechność ICT, a w szczególności rozwój Internetu. Należy  

                                                 

3  Ibidem, s. 27. 
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w tym miejscu podkreślić, iż rodzaj telepracy determinuje wymagania technolo-

giczne, a co za tym idzie stopień i zakres stosowanej ICT. Kolejnym ważnym de-

terminantem wpływającym na rozwój telepracy są możliwości prawne zatrudniania 

telepracowników, a jak wskazują publikacje, do roku 2007 właśnie aspekt prawny 

był wymieniany jako istotny czynnik hamujący rozwój tej formy organizacji pracy. 

W roku 2007 weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy i terminy ‘telepraca’ oraz 

‘telepracownik’ zostały zdefiniowane, a co za tym idzie został wprowadzony zapis 

odnoszący się do tej formy organizacji pracy i regulujący obowiązki pracownika  

i pracodawcy w tej kwestii. Jednak w praktyce od roku 2007 nie nastąpiła żadna 

istotna zmiana w zastosowaniu telepracy w polskich przedsiębiorstwach4. 

 Stąd wydaje się zasadne, iż najważniejszym czynnikiem determinującym roz-

wój telepracy jest uświadamianie zarówno pracodawców, jak i pracowników na 

temat możliwości, jakie stwarza ta nowa forma organizacji pracy. W tym miejscu 

warto przytoczyć publikację T. Klekowskiego pt. Niewykorzystane możliwości tele-

pracy. Tomasz Klekowski jest dyrektorem regionalnym firmy Intel na Europę 

Środkową i Wschodnią, firmy, która zatrudnia telepracowników i ma w tym zakre-

sie niemałe doświadczenie. W artykule wskazano, iż telepraca nie cieszy się wśród 

polskich przedsiębiorstw dużą popularnością, co według autora może wynikać  

z kilku kwestii, np.: 

 niewiedzy menedżerów na temat możliwości, jakie stwarza ten model pra-

cy; 

 faktu, iż nigdy wcześniej menedżerowie nie brali pod uwagę możliwości 

zastosowania telepracy w przedsiębiorstwie; 

 deklaracji, iż prowadzona przez nich działalność z gruntu wyklucza zasto-

sowanie telepracy.  

 Jednak jak wskazuje autor tej publikacji, praca zdalna może przynieść firmie 

nie tylko korzyści finansowe, ale również wzrost wydajności pracy, oszczędność 

czasu pracowników poświęconego na dojazd do pracy, możliwość zmniejszenia 

powierzchni biurowej, możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców, którzy 

mogliby być niedostępni w tradycyjny sposób, jak również lepszy obieg informacji 

w firmie. Autor podkreśla, iż telepraca nie zależy od stopnia zaawansowania ICT  

w przedsiębiorstwie, lecz od sposobu zarządzania pracownikami i świadomości 

menedżerów jak i samych pracowników w zakresie elastycznej pracy zdalnej. Zale-

ca, aby przedsiębiorstwa już teraz poświeciły swój czas na metody i praktyki za-

                                                 

4  K. Smoląg, Determinanty rozwoju telepracy, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, 
red. L. Kiełtyka, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 322–323. Por. P. Ciborski, Telepraca. Instruktaż 
zatrudnienia. Wzór regulaminu i dokumentacja telepracy, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskona-
lenia Kadr, Gdańsk 2007. Por. E. Drzewiecka, Telepraca jako forma zatrudnienia i organizacji 
pracy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 
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rządcze oraz oswoiły się z nowymi technologiami, aby możliwości, jakie stwarza 

telepraca, mogły być w pełni wykorzystywane5. 

 

 

2.  Przegląd wybranych dotychczasowych badań, publikacji i inicjatyw  

związanych z promowaniem i upowszechnianiem telepracy w Polsce –  

lata 2000–2011 

  

 Elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca, lepiej odpowiadają na po-

trzeby rynku, zarówno pracodawców, którzy muszą dostosowywać swoją działal-

ność do szybko zmieniającego się otoczenia i jego warunków, jak i pracowników, 

dla których coraz częściej jakość życia i umiejętność godzenia życia zawodowego  

z rodzinnym ma istotne znaczenie. Dlatego też telepraca, jako jedna z form ela-

stycznego zatrudniania, powinna być odpowiednio promowana i upowszechniana. 

 Jednym z pierwszych inicjatorów badań dotyczących telepracy była Fundacja 

Centrum Promocji Kobiet. Badania ankietowe nt. „Perspektywy telepracy w Pol-

sce” przeprowadzone zostały wśród 217 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 

500 osób. Celem badań była próba określenia, kto korzysta z telepracy, jakie są 

możliwości jej wykorzystania w zależności od wykonywanych zadań oraz wskaza-

nie perspektyw w zakresie efektów społeczno-gospodarczych po wprowadzeniu 

telepracy. Najważniejsze wnioski z tych badań to fakt, iż6:  

 11% przedsiębiorstw korzysta z telepracy, przy czym najczęściej są to fir-

my handlowe z regionu warszawskiego; 

 telepraca jest domeną większych aglomeracji miejskich; 

 ważną cechą telepracy jest możliwość łatwego pozyskania pracowników 

tylko na czas realizacji zadania; 

 ponad 70% badanych uważa, że telepraca ograniczy koszty funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie tańszej i lepiej wykwalifiko-

wanej kadry oraz zmniejszanie innych kosztów działalności firmy; 

 telepraca nie będzie mieć wpływu na zwiększenie liczby miejsc pracy,  

a tym samym na poziom bezrobocia. 

 W ramach kolejnego projektu badawczego: „Elastyczność popytu na pracę  

w Polsce. Analiza i metody stymulacji” M. Bednarski i L. Machol-Zajda dokonali 

próby opisu telepracy w Polsce. Badania realizowane były przez Instytut Pracy  

i Spraw Socjalnych w Warszawie oddział w Łodzi na przełomie 2001 i 2002 roku.  

                                                 

5  T. Klekowski, Niewykorzystane możliwości telepracy, „Harvard Business Review Pol-
ska”, lipiec–sierpień 2011, s. 24–25. 

6
 K. Smoląg, Badania symulacyjne modeli wdrażania telepracy w organizacjach gospodar-

czych, niepublikowana rozprawa doktorska, Częstochowa 2003, s. 60–63. Por. D. Kucharski, 
Perspektywy telepracy w Polsce, Wyd. Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Biuletyn informacyj-
ny, Warszawa 2000. Por. www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc. 

http://www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc
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W badaniu brały udział 264 przedsiębiorstwa, z czego tylko 2,3% zadeklarowało 

korzystanie z telepracy. Przyczyną tego stanu, jak podają autorzy, mogą być m.in.7: 

 wysokie koszty wyposażenia pracownika w odpowiedni sprzęt, jak również 

zapewnienia odpowiednich parametrów sieci komputerowych oraz syste-

mów ochrony danych; 

 brak uregulowań prawnych w momencie realizacji badań, co budziło nie-

pokój zatrudnionych i związków zawodowych; 

 brak odpowiednich kwalifikacji zarówno po stronie telepracowników, jak  

i ich kierowników, które pozwalają na skuteczne zastosowanie tej formy 

organizacji pracy; 

 czynnik psychologiczny związany m.in. z poczuciem izolacji telepracownika. 

 Według badań telepracę stosuje głównie sektor MSP i jest ona elementem 

stabilizującym pozycję firmy lub ułatwiającym wyjście ze stagnacji. Przedsiębior-

stwa stosujące telepracę mają adaptacyjny charakter i wykorzystując możliwości 

techniczne i ekonomiczne, chcą działać efektywnie na zmieniającym się rynku8. 

 Inicjatorem następnych działań dotyczących telepracy jest Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, która na podstawie wniosku o dofinansowanie projek-

tu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” realizuje obec-

nie już drugą edycję projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. Część pierwsza 

projektu była realizowana w latach 2005–20079. W ramach tej części zostały prze-

prowadzone badania przez sopocką Pracownię Badań Społecznych w okresie listo-

pad–grudzień 2005 roku na grupie 1000 przedsiębiorstw wybieranych losowo.  

Z przeprowadzonych badań wynikało, iż telepracę stosuje 16% przedsiębiorstw,  

w tym najczęściej są to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Przedsiębiorstwa 

te zatrudniają telepracowników przede wszystkim do zadań związanych z finansami 

– w 33%, grafiką komputerową – 28%, księgowością – 25%, usługami prawniczy-

mi – 22%, projektami techniczno-inżynierskimi – 18%, systemami informatyczny-

mi – 16%, pracami edytorsko-redaktorskimi – 14%, badaniami marketingowymi 

lub społecznymi – 11%, przygotowaniem projektów architektonicznych – 9%.  

Z badań tych wynika również, iż barierą rozwoju telepracy jest podejście praco-

dawców i osób zarządzających firmą oraz ich tradycyjny sposób zarządzania przed-

siębiorstwem, jak również nieodpowiednie wykorzystanie nowoczesnych ICT  

                                                 

7  Por. M. Bednarski, L. Machol-Zajda, Telepraca, w: Elastyczne formy zatrudnienia i or-
ganizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003; 
www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc. 

8  www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc. 
9  www.parp.gov.pl/index/more/36. 

http://www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc
http://www.infofirma.pl/pobierz/praca/publikacja.doc
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w działalności przedsiębiorstw10. Głównym celem drugiego etapu projektu jest 

również promowanie idei zdalnej formy zatrudnienia wśród właścicieli, kadry za-

rządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw. W ramach działań na terenie całej 

Polski zostaną przeprowadzone szkolenia, które mają na celu przede wszystkim 

dostarczenie informacji na temat prawno-organizacyjnych aspektów zastosowania 

telepracy oraz wskazania na możliwości jej wdrożenia. Szkolenia, które są plano-

wane w okresie od kwietnia 2010 do grudnia 2011 roku, są również współfinanso-

wane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt kończy się w lutym 

2012 roku11.  

 W roku 2007 pod redakcją naukową J. Kowalewskiego została wydana książ-

ka Telepraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, która ma na celu pro-

mowanie telepracy i, jak twierdzą autorzy, wypełnienie luki informacyjnej występu-

jącej w tym zakresie. Publikacja zawiera przedstawienie sytuacji telepracy na przy-

kładzie sektora MSP w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w 2006 roku  

w ramach projektu „ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości  

i równouprawnienia” realizowanego ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspól-

notowej EQUAL. W badaniu brało udział 390 pracodawców i 860 pracowników. 

Według badań 18% małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia telepracowników. 

Są to głównie przedstawiciele handlowi (43% ogółu). W badaniach tych również 

podkreślono, iż brak uregulowań prawnych jak i silna zależność między rozwojem 

ICT a telepracą to istotne czynniki, które wpływają na jej upowszechnienie. Ponad-

to jako czynnik istotny wpływający na zastosowanie telepracy uznano praktyczne 

umiejętności menedżerów w zakresie nowych metod zarządzania nastawionych na 

rezultaty, a nie sposób ich osiągnięcia12. 

 Kolejną istotną publikacją jest wydana w roku 2010 praca autorstwa Ewy 

Stroińskiej, która została napisana na podstawie dysertacji autorki dotyczącej aty-

powej formy zatrudnienia i organizacji pracy, jaką jest telepraca. W publikacji 

przedstawiono telepracę, proces zarządzania telepracą i e-pracownikiem, organiza-

cję pracy, relacje zatrudnionych z punktu widzenia osób pracujących w systemie 

telepracy. W badaniu brało udział 210 telepracowników z regionu całej Polski. Jak 

podkreślają ankietowani, bardzo ważnym elementem organizacji pracy w domu jest 

opracowanie strategii działania na cały dzień, czyli ułożenie harmonogramu dnia. 

Wdrażanie telepracy w sposób nieprzemyślany i dowolny, bez dokonania realnej 

oceny sensowności i przydatności zastosowania pracy zdalnej w konkretnym przed-

siębiorstwie może skutecznie zahamować osiągnięcie korzyści biznesowych z tego 

                                                 

10  M. Janiec, T. Czerniak, W. Kreft, R. Piontek, Reorganizacja działalności przedsiębior-
stwa ze względu na zastosowanie telepracy – poradnik, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Warszawa 2006, s. 23–24. 

11  http://www.telepraca.gov.pl/o_projekcie,informacje_ogolne.html. 
12  J. Kowalewski, Telepraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Wyższa 

Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 2007, s. 6, 93, 96, 98, 102. 
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rozwiązania. Telepraca wpływa na zarządzanie organizacją, a przede wszystkim na 

konieczność spłaszczania struktur organizacyjnych, zwiększenie pozycji zespołu 

specjalistów, tworzenie otwartych przestrzeni do wymiany informacji miedzy pra-

cownikami, a co za tym idzie redefinicji pozycji menedżera. Menedżerowie zarzą-

dzający wirtualną grupą pracowników powinni wspierać, stymulować i podtrzy-

mywać proces wewnętrznej komunikacji telezespołów. Również w kwestii systemu 

zarządzania powinna nastąpić zmiana dotycząca zastosowania metod i technik 

wspierających proces kooperacji, do których należą np.: zarządzanie zaufaniem, 

partycypacja pracownicza, zarządzanie talentami czy zarządzanie przez cele13. 

 Analiza powyższych badań i opracowań wskazuje, iż rozwój, efektywne  

i skuteczne zastosowanie telepracy w przedsiębiorstwie nie wiąże się wyłącznie ze 

stopniem i zakresem zastosowanej ICT. Aby telepraca przełożyła się na określone 

korzyści biznesowe, jak i korzyści dla pracownika, należy przy jej wprowadzaniu 

uwzględnić jej specyfikę, która wynika z psychospołecznych uwarunkowań oraz 

odpowiedniego systemu zarządzania telepracą. Ważnym aspektem telepracy są 

kontakty ze współpracownikami czy przełożonymi, które w tej formie organizacji 

pracy są pozbawione natury bezpośredniej. Taka sytuacja w konsekwencji powodu-

je poczucie izolacji społecznej wśród telepracowników, jak również słabą lub wręcz 

żadną identyfikację z przedsiębiorstwem, co, jak pokazuje praktyka, jest czynni-

kiem wysoce hamującym wdrażanie telepracy14. Rozważając powyższe kwestie 

należy podkreślić, iż przy wdrożeniu telepracy należy wziąć pod uwagę pewien 

zestaw istotnych kompetencji odnoszący się zarówno do telepracownika, jak i pra-

codawcy oraz menedżera. Przykładowy model kompetencji został przedstawiony  

w opracowaniu E-przedsiębiorczość. Telepraca i usługi zdalne. Za podstawowe  

i istotne kompetencje dla telepracownika uznano m.in. samodzielność, orientację na 

wyniki, samodyscyplinę, motywację wewnętrzną, planowanie, organizowanie czy 

terminowe podejmowanie decyzji. W zakresie kompetencji dla e-kierownika wy-

szczególniono m.in. umiejętności przywódcze, odwagę menedżerską, zarządzanie 

podwładnymi, coaching, delegowanie uprawnień, otwartość oraz budowanie ducha 

zespołowego. Natomiast istotne kompetencje dla e-przedsiębiorcy to orientacja 

biznesowa, myślenie strategiczne, orientacja na klienta, zdolności organizacyjne, 

myślenie twórcze i wizjonerstwo15. Przedstawiony model kompetencji nie jest uni-

wersalnym zestawem, który odnosi się do każdego rodzaju telepracy, a jedynie 

narzędziem pozwalającym na lepsze dopasowanie osób do wykonywania zadań  

w sposób zdalny.  

 

                                                 

13  E. Stroińska, Telepraca jako forma zatrudnienia i organizacji pracy, Wyd. Green, Łódź 
2010, s. 9, 70, 87, 230, 231, 243, 244. 

14  P. Pyoria, Managing telework: risks, fears and rules, „Management Research Review” 
2011, Vol. 34, No. 4, s. 391–392. 

15  I. Harnik, E-przedsiębiorczość, op. cit., s. 53. 
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Podsumowanie 

 

Powszechny dostęp do rozwiązań ICT oraz rosnąca potrzeba poszukiwania 

skuteczniejszych i efektywniejszych metod zarządzania skłania przedsiębiorstwa do 

zastosowania nowych sposobów działania. Jednym z nich jest właśnie zastosowanie 

telepracy, które otwiera nowy etap w procesie reorganizacji procesów pracy w or-

ganizacjach gospodarczych, a tym samym wymusza kreowanie nowych i ważnych 

kompetencji pracowników i pracodawców chcących odpowiednio funkcjonować  

w społeczeństwie informacyjnym. Ponadto telepraca umożliwia wykonywanie 

czynności zawodowych poprzez kreowanie nowych form organizacji, np. organiza-

cji wirtualnych. Elementem sprzyjającym rozwojowi i zastosowaniu telepracy jest 

redefinicja ról społeczno-zawodowych i stylów życia pracowników oraz zwiększe-

nie ilości i znaczenia pracy opartej na wiedzy i informacji. 

Na koniec warto podkreślić, iż powszechne zastosowanie telepracy nie zależy 

od czynników technicznych (rozwój ICT) ani prawnych, które są tylko stymulato-

rem tej formy organizacji pracy, ale od czynników związanych z wiedzą i umiejęt-

nością stosowania nowych metod zarządzania, oraz kompetencjami, jakie powinni 

mieć zarówno telepracownicy, jak i ich menedżerowie. Dlatego podstawą wdroże-

nia telepracy w przedsiębiorstwie i celem osiągnięcia maksymalnych korzyści z tej 

formy zatrudniania pracowników i organizacji pracy jest zdefiniowanie głównych 

procesów biznesowych oraz uwzględnienie niezbędnych kompetencji przyszłych 

telepracowników, jak i ich menedżerów.  
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W PROCESIE POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Proces pozyskiwania pracowników do organizacji polega na dotarciu do od-

powiedniej liczby kandydatów, we właściwym miejscu i czasie, a następnie, po 

przeprowadzeniu procesu rekrutacji, zweryfikowaniu ich przydatności do pracy 

przy wykorzystaniu klasycznych technik selekcji, takich jak na przykład: analiza 

dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, badania testowe. 

 Jednak tradycyjny sposób działania organizacji zmienia się wraz z następują-

cymi w nowej gospodarce procesami informatyzacji, cyfryzacji, a przede wszyst-

kim ze wzrostem możliwości wykorzystania Internetu. Cechą nowej gospodarki jest 

jej zasięg globalny, który pozwala na realizację działań w skali światowej. Jej cha-

rakter sieciowy oznacza, że funkcjonuje ona w zintegrowanych układach sieci, 

łączących wielu różnych uczestników. Istotny jest także wzrost znaczenia funkcji 

informacyjnej, bazującej na zdolnościach generowania, przetwarzania i komercjali-

zowania informacji. 

 W nowej gospodarce ujawniły się jakościowe zmiany w różnych obszarach 

funkcjonowania organizacji. Jednym z kluczowych, w którym te nowe trendy moż-

na dostrzec i wykorzystać, jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Skuteczne pozyski-

wanie oraz zatrudnianie najlepszych pracowników staje się łatwiejsze dzięki zasto-

sowaniu nowoczesnych technologii w prowadzeniu e-rekrutacji oraz e-selekcji 

kandydatów.  
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1. Wykorzystanie e-rekrutacji i e-selekcji do pozyskiwania kandydatów 

 

 Proces pozyskania pracownika do organizacji realizowany jest w dwóch eta-

pach. Pierwszy – to rekrutacja kandydatów, która polega na zainteresowaniu ofertą 

pracy jak największej liczby osób posiadających kwalifikacje niezbędne do reali-

zowania zadań wyznaczonych na stanowisku. Oznacza to konieczność opracowania 

przez firmę i wykorzystania w tym procesie wielu dokumentów i materiałów. Do 

najważniejszych należą: opis stanowiska pracy, charakterystyka idealnego kandyda-

ta oraz tekst i projekt graficzny komunikatu rekrutacyjnego, przyjmującego najczę-

ściej formę ogłoszenia. Do tradycyjnych miejsc publikowania informacji o wolnych 

stanowiskach, takich jak: prasa codzienna i specjalistyczna, tablice ogłoszeń  

w uczelniach czy urzędach pracy, w ostatnich latach niemal powszechnie dołączyło 

wykorzystywanie firmowej strony WWW oraz stron internetowych agencji doradz-

twa personalnego. Zmiana ta stanowi przykład wzrostu znaczenia e-rekrutacji, która 

zastąpiła tradycyjnie stosowane formy poszukiwania kandydatów.  

 E-rekrutacja opiera się na powszechnym dostępie do sieci nieograniczonej 

liczby kandydatów znajdujących się na globalnym rynku pracy. „Internet umożli-

wia zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, przekazywanie infor-

macji o stanowiskach oraz o pracodawcy, a także wymianę korespondencji między 

pracodawcami a kandydatami”
1
. Dzięki wykorzystaniu e-rekrutacji pracodawca 

może w pełniejszy sposób zaprezentować swoją ofertę (podać więcej danych  

o firmie, stanowisku i kulturze organizacyjnej) względem tych informacji, które 

mógłby napisać w tradycyjnej formie np. ogłoszenia prasowego. 

 E-rekrutacja polega na wykorzystaniu firmowych stron WWW oraz coraz 

bardziej popularnych portali rekrutacyjnych, służących zarówno do publikowania 

ogłoszeń o wolnych stanowiskach, jak również zbierania od kandydatów wymaga-

nych dokumentów, dzięki czemu mają oni znacznie ułatwiony kontakt z firmą. 

Formularz zgłoszeniowy zastępuje tradycyjne papierowe CV oraz list motywacyj-

ny, co z jednej strony umożliwia szybsze przesyłanie dokumentów, a z drugiej – 

usprawnia prowadzenie procesu rekrutacji kandydatów.  

 Portale rekrutacyjne oferują różnorodne usługi w wielu obszarach. Umożli-

wiają pracodawcom przeglądanie aplikacji tych osób, które wypełniły życiorys na 

portalu, pozwalają utrwalać wizerunek firmy i budować jej markę wśród potencjal-

nych pracowników, tworzyć listy mailingowe do kandydatów wybranych według 

wcześniej wytypowanych kryteriów
2
.  

                                                 

1  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie IV, Wolters Kluwer Polska  
Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 370. 

2  M. Wawer, Proces rekrutacji kandydatów, w: Realizacja strategii zarządzania zasobami 
ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników, red. M. Wawer, Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Administracji, Lublin 2011, s. 138. 
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 Po zakończeniu procesu rekrutacji i zgromadzeniu odpowiedniej bazy aplika-

cji rozpoczyna się drugi etap pozyskiwania kadry – selekcja kandydatów, polegają-

ca na weryfikowaniu ich kompetencji względem wymagań stanowiska.  

 Obecnie na niemal każde wolne miejsce pracy napływa ogromna liczba zgło-

szeń. W okresie wysokiego bezrobocia, wynikającego z małej ilości ofert pracy, 

istnieje duża konkurencja pomiędzy osobami zainteresowanymi podjęciem zatrud-

nienia. Liczba kandydatów, którzy posiadają wykształcenie wyższe, mogą pochwa-

lić się doświadczeniem zawodowym, zdobyli różnorodne umiejętności i opisują 

siebie poprzez wyliczanie ogromnej liczby wielu pozytywnych cech osobowości, 

jest bardzo duża.  

 Drugim istotnym powodem wzrastającej z każdym rokiem liczby osób apliku-

jących na wolne stanowiska pracy jest coraz bardziej powszechny dostęp do Inter-

netu i wzrost przekonania kandydatów o użyteczności i skuteczności tej drogi po-

szukiwania pracy.  

 Oznacza to, że pracodawcy mają coraz większy problem z analizą tak dużej 

ilości aplikacji kandydatów oraz ich rzetelną oceną. Dodatkowo dokumenty kandy-

datów są coraz lepiej przygotowane. Pozytywna ocena CV nie dotyczy już tylko 

profesjonalnej formy i układu treści (na co zwracano uwagę jeszcze kilka lat temu), 

ale przede wszystkim sprawdzenia meritum informacji. Wynika to z faktu, że forma 

i układ treści od wielu lat są przedmiotem edukacji w szkołach, urzędach pracy, 

agencjach zatrudnienia itd. Już na poziomie gimnazjum dzieci opracowują swoje 

CV, które następnie rozbudowują na kolejnych poziomach kształcenia. Z tego 

względu nie zdarzają się już raczej sytuacje, że pracodawca otrzymywałby doku-

menty źle przygotowane. 

 Obecnie może on jedynie różnicować CV ze względu na to, czy są napisane  

w układzie chronologicznym, kwalifikacyjnym, amerykańskim czy brytyjskim lub 

ewentualnie czy mają postać euro pass. Jednak z punktu widzenia meritum, czyli 

kompetencji opisanych w dokumentach, ich układ formalny nie ma większego zna-

czenia. Liczy się przede wszystkim treść.  

 Tu jednak pracodawca staje przed istotnym problemem. Większość aplikacji 

spełnia wymagania formalne, ponieważ kandydaci opisują siebie w sposób nie do 

końca prawdziwy, często zawyżają swoje kwalifikacje i gloryfikują posiadane ce-

chy osobowości. Analiza wiarygodności tych informacji zapisanych na papierze jest 

bardzo trudna, dlatego coraz powszechniejsze staje się zastosowanie e-selekcji, 

czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii do zrealizowania procesu weryfika-

cji kandydatów. Przykładem takiej procedury e-selekcji jest dokonanie wstępnej 

selekcji kandydatów poprzez odpowiednie zaprojektowanie struktury arkuszy apli-

kacyjnych i zaprogramowanie posługiwania się w nich słowami kluczowymi, prze-

prowadzenie wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej, a ostatnio – obejrzenie i wysłu-

chanie prezentacji kandydata przygotowanej przez niego w postaci Video CV  

i umieszczonej np. na jego profilu na portalu społecznościowym.  
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 Podsumowując należy podkreślić, że zmiany w tradycyjnym sposobie rekruta-

cji i selekcji zostały wymuszone przez Internet i cyfryzację procesu aplikowania. 

Kandydaci logują się na ulubionych portalach pracy, a oferty otrzymują na swoją 

skrzynkę e-mailową niemal w tej samej chwili, w której oferta jest umieszczona na 

portalu. Skrócenie procesu aplikowania oznacza, że kandydaci spodziewają się 

równie sprawnej odpowiedzi. Niestety w większości przypadków pracodawcy nie 

są przygotowani do tak szybkiej reakcji, a proces analizy, ewaluacji i komunikacji  

z kandydatami trwa niekiedy nawet kilka tygodni.  

 Z tego względu „unowocześnienie procesu rekrutacji i komunikacji z kandy-

datami to warunek konieczny budowania wizerunku pracodawcy, tym bardziej że 

zarówno Internet, jak i cyfryzacja form aplikowania ułatwia to zadanie”
3
. W tym 

celu firma powinna korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych, które 

umożliwiają standaryzację prezentacji i wizualizacji jej marki w mediach rekruta-

cyjnych, a jednoczenie wpływają na zwiększenie efektywności realizowania proce-

sów selekcji poprzez wykorzystanie możliwości, jakie oferują nowe media,  

a w szczególności portale społecznościowe. 

 

 

2.  Portale społecznościowe w procesie poszukiwania i weryfikowania  

kandydatów 

 

 Dynamiczne zmiany na rynku pracy, globalizacja gospodarki, ogromne tempo 

rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych powodują, że pracodawcy co-

raz częściej przenoszą działania rekrutacyjne z dotychczas wykorzystywanych ka-

nałów elektronicznych na ich jeszcze nowocześniejsze odpowiedniki. Strony inter-

netowe powoli ustępują miejsca ogłoszeniom umieszczanym na profilach portali 

społecznościowych, a pracodawcy i firmy zajmujące się pośrednictwem pracy coraz 

chętniej wykorzystują możliwości oferowane przez social media, czyli media spo-

łecznościowe, których głównym celem jest łączenie ludzi i budowanie relacji. Peł-

nią one zatem znacznie poważniejszą rolę społeczną niż tylko informacyjną. Z tego 

względu czasem określane są terminem „nowe nowe media”
4
. 

 Analiza udziału w rynku social mediów w Europie, zaprezentowana na stronie 

StatCounter Global Stats (według stanu na grudzień 2011 roku), wskazuje, że naj-

bardziej popularny jest Facebook (80,5%). Znacznie rzadziej używany jest: Stum-

bleUpon (6,63%), Twitter (5,43%) oraz YouTube (3,36%)
5
.  

                                                 

3  Employer Branding Club, http://www.employerbrandingclub.com/wzrost-liczby-
profesjonalnych-portali-spolecznosciowych.html (9.01.2012). 

4  P. Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 18. 
5  StatCounter Global Stats, http://gs.statcounter.com/#social_media-eu-monthly-201012-

201112-bar (12.01.2012). 
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 Analogiczna analiza przeprowadzona dla Polski ukazuje zbliżone rezultaty: 

Facebook (78,17%), YouTube (12,03%), StumbleUpon (3,60%) oraz Twitter 

(3,49%)
6
.  

 Coraz więcej pracodawców wykorzystuje więc najpopularniejsze media spo-

łecznościowe do nawiązywania kontaktów i budowania relacji z kandydatami po-

szukującymi zatrudnienia. „Jedna z wielkich firm – Monster – wystartowała z no-

wą, profesjonalną aplikacją wspomagającą szukanie pracy o nazwie BeKnown. 

Stronę odwiedza prawie 700 tysięcy aktywnych użytkowników w skali miesiąca. 

Jej przeznaczeniem jest wprowadzenie nowych standardów w sposobie rekrutacji 

przez social media oraz stworzenie konkurencji dla innego portalu – LinkedIn”
7
. 

 Media społecznościowe wpłynęły na zasadniczą zmianę sposobu komuniko-

wania się z kandydatami. Schemat pracodawca – kandydat zastępowany jest ukła-

dem kandydat – pracodawca – kandydat. Komunikacja staje się dwustronna, a co-

raz większą rolę odgrywają interakcje z kandydatami
8
. 

 Media społecznościowe są źródłem informacji i narzędziem promocji, zarów-

no dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, realizujących w ten sposób stra-

tegię employer branding. Tematyka ta stała się przedmiotem wielu analiz.  

 W 2010 roku Instytut Badawczy Randstad oraz TNS OBOP przeprowadziły 

badanie dotyczące dbałości polskich pracodawców o swój wizerunek. Z uzyska-

nych rezultatów wynika, że 58% pracodawców, którzy podejmują działania mające 

na celu zwiększenie swojej atrakcyjności, jest zdania, że wpływają one na wzrost 

liczby kandydatów, a 53% badanych dostrzega wzrost jakości aplikacji. W celu 

budowania tego wizerunku 18% pracodawców aktywnie prezentuje się za pośred-

nictwem portali społecznościowych oraz na forach tematycznych9. 

 Celem innych badań, przeprowadzonych w 2011 roku wśród użytkowników 

serwisu GazetaPraca.pl (N = 72 firmy i N = 1613 kandydatów), było uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób wykorzystywany jest potencjał mediów 

społecznościowych do promowania wizerunku pracodawcy i kandydatów? Zasad-

niczą kwestią w zbadaniu powyższych procesów była analiza wykorzystania portali 

społecznościowych, które są doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnych 

technologii informacyjnych do przeprowadzenia e-rekrutacji i e-selekcji.  

                                                 

6  StatCounter Global Stats, http://gs.statcounter.com/#social_media-PL-monthly-201012-
201112-bar (12.01.2012). 

7  Employer Branding Club, http://www.employerbrandingclub.com/wzrost-liczby-
profesjonalnych-portali-spolecznosciowych.html (12.01.2012). 

8  B. Zych, Raport: Kandydat i firma w sieci. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał Inter-
netu w budowaniu wizerunku pracodawcy?, Talent Finder, GazetaPraca.pl, Warszawa 2011, s. 6. 

9  Raport Instytutu Badawczego Randstad: Dobry wizerunek pracodawcy, czyli jak employ-
er branding wpływa na skuteczność działań biznesowych, http://www.randstad.pl/content/dlame 
diow/nowosci/ (12.12.2011). 
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 Pracodawcy i headhunterzy coraz częściej sięgają do tego źródła informacji  

o osobach znajdujących się na rynku pracy i zainteresowanych podjęciem zatrud-

nienia. Może to być jednocześnie doskonały pomysł dla kandydatów na znalezienie 

przez nich pracy. 

 Tezę tę potwierdzają rezultaty uzyskane w badaniu. Ponad 80% firm korzysta 

z portali społecznościowych jako narzędzi wspierających procesy rekrutacyjne  

lub/i budowania wizerunku pracodawcy
10

. Pozostali nie podejmują działań w tym 

zakresie ze względu na brak zasobów dedykowanych do prowadzenia takiej aktyw-

ności (52%), z powodu braku potrzeby (24%) oraz ze względów bezpieczeństwa 

(18%). Jednak aż 63% firm z tej grupy, które obecnie nie korzystają z portali spo-

łecznościowych, zamierza podjąć takie działania w ciągu najbliższego roku. Powo-

dem, dla którego pracodawcy decydują się na tę aktywność, jest możliwość publi-

kowania przez nich ofert pracy (46% wskazań) oraz weryfikowania wiarygodności 

kandydatów do pracy (42%). Ponad 20% pracodawców prowadzi także bezpośred-

nie poszukiwanie kandydatów w serwisach społecznościowych, a jednocześnie  

8% firm przyznaje, że monitoruje działania podejmowane przez swoich aktualnych 

pracowników.  

 W opinii wielu specjalistów zajmujących się procesami rekrutacji profile kan-

dydatów mogą być bardzo użyteczne nie tylko do zweryfikowania doświadczeń 

zawodowych tych osób, ale także do poznania ich zainteresowań, aspiracji, podej-

mowanych działań zawodowych i pozazawodowych, jak również zachowań spo-

łecznych. 

 Z drugiej strony, kandydaci lub pracownicy świadomi są prowadzenia takiego 

monitoringu przez pracodawców i w sposób przemyślany kształtują swój wizerunek 

w Internecie. Niekiedy już w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, np. listach 

motywacyjnych lub CV, zachęcają osoby rekrutujące do odwiedzenia ich profili na 

portalach społecznościowych bądź do zapoznania się z prowadzonym przez nich 

blogiem. Jest to interesujący i wysoko oceniany sposób wyróżnienia się spośród 

innych kandydatów.  

 Najnowszy sondaż Instytutu Badawczego Randstad dedykowany mediom 

społecznościowym pokazał, że aż dwóch na trzech uczestników badania w naszym 

kraju posiada profil osobisty w przynajmniej jednej społeczności11. Ponad połowa 

polskich respondentów (54%) uważa, że obecność w portalach społecznościowych 

może pomóc w znalezieniu pracy. Co drugi badany używa społeczności jako źródła 

wiedzy o potencjalnym pracodawcy podczas przygotowań do rozmowy kwalifika-

cyjnej. Informacje te pozwalają też respondentom na poznanie kultury organizacyj-

nej firmy (54%).  

                                                 

10  B. Zych, Raport: Kandydat i firma w sieci…, op. cit., s. 14. 
11  Raport Instytutu Badawczego Randstad: Social media – czyli jak sobie pomóc na rynku 

pracy?, http://www.randstad.pl/content/dlamediow/nowosci/ (10.12.2011). 
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 Ważnym argumentem dla osób poszukujących pracy, potwierdzającym po-

trzebę lub nawet konieczność ich obecności na portalach społecznościowych, jest 

fakt, że specjaliści do spraw personalnych otwarcie przyznają, że coraz częściej 

sami znajdują kandydatów do prowadzonych rekrutacji właśnie dzięki profilom 

tych osób i ich aktywności na portalach społecznościowych.  

 Internet nie jest już więc tylko nowoczesnym narzędziem poszukiwania, ale 

stał się dziś doskonałą platformą weryfikacji tych kandydatów. W tym celu analizu-

je się wpisy na forach dyskusyjnych, które są bardzo dobrym miejscem do tego, aby 

poszukać informacji o osobie aplikującej do firmy. Wyrażone przez nią na forum 

opinie, informacje o dotychczasowej pracy, pracodawcy, podejściu do obowiązków 

zawodowych, ale także opisane historie z życia prywatnego, mogą wpłynąć na po-

zytywny lub negatywny wizerunek kandydata, którego w ten sposób pracodawca 

poznaje lepiej.  

 Znaczenie nowoczesnych technologii w procesie rekrutacji i selekcji widoczne 

jest także dzięki analizie kanałów, wykorzystywanych przez pracowników i kandy-

datów poszukujących ofert pracy (rysunek 1). 
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Rys. 1.  Kanały wykorzystywane przez pracowników i kandydatów w celu poszukiwania 

ofert pracy (w %) 

Źródło:  badanie własne, GazetaPraca.pl, Komunikacja i motywacja w rekrutacji, Agora SA 

2010, s. 8. 
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 Z rezultatów przeprowadzonych badań zobrazowanych na wykresie wynika, 

że do kanałów najczęściej wykorzystywanych w Polsce do poszukiwania ofert pra-

cy należą portale rekrutacyjne. Na drugim miejscu jest polecenie osobiste, czyli 

sposób, który nie jest związany z nowoczesnymi technologiami. Jednak kontakty 

interpersonalne preferuje wielu pracodawców, szczególnie z małych i średnich firm, 

docierając do kandydatów w sposób tradycyjny i jednocześnie zazwyczaj tańszy. 

Wśród pozostałych kanałów najczęściej wykorzystywanych do poszukiwania pracy 

znalazły się ponownie nowoczesne technologie: strony WWW pracodawców, porta-

le specjalistyczne – branżowe, portale społecznościowe oraz strony firm doradztwa 

personalnego. 

 Oznacza to, że zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy coraz częściej będą się 

ze sobą kontaktować w Internecie. Także tam będą się wzajemnie weryfikować  

i w oparciu o wiedzę zdobytą dzięki mediom społecznościowym podejmować de-

cyzje o nawiązaniu współpracy.  

 

 

Podsumowanie 

 

 E-rekrutacja nie zastąpi tradycyjnego poszukiwania kandydatów, a e-selekcja 

nie wyeliminuje wykorzystania standardowych metod weryfikacji kandydatów, 

takich jak bezpośredni kontakt w czasie rozmowy kwalifikacyjnej czy zastosowanie 

Assessment Center. Ich znaczenie dla rzetelnej diagnozy kompetencji kandydatów 

pozostanie kluczowe, szczególnie w końcowej części procesu oceny ich przydatno-

ści – w fazie podejmowania ostatecznych decyzji o zatrudnieniu. 

 Natomiast zastosowanie nowoczesnych metod selekcji, a w szczególności 

wykorzystania możliwości portali społecznościowych, może istotnie wpłynąć na 

optymalizację działań weryfikujących aplikacje, zwłaszcza w początkowej fazie 

procesu ich oceny, kiedy liczba kandydatur jest ogromna, a osobom zaangażowa-

nym w proces selekcji potrzebne jest łatwe do zastosowania narzędzie, pozwalające 

na proste i szybkie porównanie poszczególnych kandydatów w podstawowych ob-

szarach posiadanych przez nich kompetencji.  
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF EMPLOYEE ACQUISITION 

 

 

Summary 

 

 In times of universal globalization, more and more companies implement modern 

information technologies. One of the key areas to apply them, is human resources man-

agement, in particular the process of finding candidates for the job. The way of imple-

mentation of this concept is to conduct e-recruitment and e-selection.  

 The article discusses the possibility of using social media, as modern methods of 

finding the candidates and providing professional and personal information about them 

for purposes of recruitment and selection process. The final part of paper presents the 

results of studies regarding the conduct e-recruitment and e-selection of the Polish labor 

market based on the use of social networking sites. 
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BARIERY INFORMATYZACJI POLSKIEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Zgodnie z nowym podejściem do zamówień publicznych informatyzacja tej 

dziedziny jest obszarem o ogromnym potencjale dla wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań w gospodarce, jak również dla poprawy jakości usług świadczonych 

przez administrację1. Zgodnie z preambułą dyrektywy klasycznej jak i sektorowej 

Unii Europejskiej elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na 

równi z formą pisemną2. Niektóre natomiast tryby lub towarzyszące im procesy 

powinny być prowadzone jedynie w formie elektronicznej. Dotyczy to przede 

wszystkim takich rozwiązań jak licytacja elektroniczna, aukcja elektroniczna i dy-

namiczny system zakupów. 

 Jak wynika z danych przekazywanych przez zamawiających, polski rynek 

zamówień publicznych co roku wykazuje tendencję wzrastającą. Przykładowo,  

w roku 2010 wartość tego rynku można było oszacować na około 167 mld zł, co 

stanowi przyrost w stosunku do roku 2009 aż o 32%. Dynamikę wzrostu rynku 

zamówień publicznych przedstawiono na rysunku 1. W tym świetle niewielkie 

wykorzystanie środków elektronicznych w polskim systemie zamówień publicz-

nych musi martwić i jest podstawą do próby odpowiedzi na pytanie o bariery unie-

możliwiające szersze ich wykorzystanie w procedurach przetargowych. 

                                                 

1  Ministerstwo Gospodarki, Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia pu-
bliczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój. Dokument przyjęty 
na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8.04.2008. 

2  Dyrektywa 2004/17/WE oraz 2004/18/WE. 
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Rys. 1.  Wartość rynku zamówień publicznych w latach 2006‒2010 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 W związku z tym, na podstawie badań własnych oraz ich analizy porównaw-

czej z danymi literaturowymi, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie 

dotyczące najważniejszych barier uniemożliwiających szerszą informatyzację sys-

temu zamówień publicznych w Polsce. Przedstawione wyniki stanowią kontynuację 

badań przeprowadzonych przez autora w roku 2009. 

 Badania przeprowadzono zarówno wśród wykonawców, jak i zamawiających. 

Łącznie w badaniu wzięły udział 94 osoby, z których udział zamawiających stano-

wił 75%. W celu weryfikacji badań posłużono się testem niezależności chi-kwadrat. 

 

 

1. Zastosowanie elektronicznych rozwiązań w systemie zamówień publicznych 

 

 Polska ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące sposoby 

wykorzystania narzędzi elektronicznych: 

 samodzielne zamieszczanie przez zamawiających ogłoszeń na stronie 

Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 zamieszczanie na stronie internetowej zamawiającego informacji o plano-

wanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych,  

 możliwość przekazywania między uczestnikami systemu zamówień pu-

blicznych drogą elektroniczną oświadczeń, zawiadomień, wniosków i in-

nych dokumentów, jeśli dopuści to zamawiający, 

 możliwość składania ofert drogą elektroniczną za zgodą zamawiającego 

(opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), 

 konieczność zamieszczania przez zamawiającego na stronie internetowej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Poza tymi rozwiązaniami ustawa przewiduje specjalny tryb udzielania zamó-

wień publicznych – licytację elektroniczną, dogrywkę, w sytuacji kiedy złożono 
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oferty tak samo ocenione przez zamawiającego – aukcję elektroniczną oraz tzw. 

dynamiczny system zakupów. 

 Niestety rozwiązania te nie są zbyt popularne w systemie zamówień publicz-

nych w Polsce. O ile liczba zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszeń co roku wykazuje tendencję wzrastającą, o tyle ilość licytacji i aukcji 

elektronicznych wykazuje pewną stagnację. Na rysunku 2 pokazano dynamikę 

zmian ilości licytacji elektronicznych w ostatnich kilku latach. 

 
Rys. 2.  Ilość postępowań w trybie licytacji elektronicznej (procentowo) w latach 2007-2011 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Co prawda jak wynika z danych, ilość postępowań przeprowadzanych w try-

bie licytacji elektronicznej rośnie z roku na rok, jednak procentowo wykazuje bar-

dzo niewielki przyrost. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy ankietowani wskazali 

przede wszystkim brak odpowiednich narzędzi informatycznych do przeprowadze-

nia tego typu postępowań (tylko jedna bezpłatna platforma licytacji elektronicznych 

w Polsce), brak orientacji w procedurach wynikających z zastosowania tego trybu 

oraz niedostateczną wiedzę w tym zakresie. 

 Wspomniane wyniki są o tyle niepokojące, że jak wskazują dane Urzędu  

Zamówień Publicznych za 2010 rok, platforma licytacji elektronicznych przyniosła 

łącznie ponad 23 mln zł oszczędności w stosunku ceny wywoławczej do ceny  

zamknięcia licytacji. Ceny ofert uzyskanych w wyniku licytacji były średnio  

o 22% niższe niż ustalone przez zamawiających ceny wywoławcze. Największe 

oszczędności zanotowano w licytacji, w której cena wywoławcza podana przez 

zamawiającego wynosiła 13 737 200,00, a cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 

11 000 000,00 zł, a zatem oferta najkorzystniejsza okazała się tańsza o 19,93%3. 

 Jeśli chodzi o dynamiczny system zakupów, to również nie jest to rozwiąza-

nie, z którego polscy zamawiający często korzystają. Przykładowo w roku 2009 

                                                 

3  Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  
o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku, Warszawa, kwiecień 2011, s. 51. 
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zamieścili oni tylko 10 ogłoszeń dotyczących ustanowienia tego systemu, a w 2010 

tylko o 3 ogłoszenia więcej. 

 Należy również nadmienić, że od 2010 roku Urząd Zamówień Publicznych 

udostępnił subskrypcję ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicz-

nych. Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych codziennym 

otrzymywaniem pocztą elektroniczną we wczesnych godzinach porannych wyników 

wyszukiwania interesujących przedsiębiorcę informacji o wszczętych przetargach. 

 Innymi dostępnymi narzędziami są: elektroniczna klasyfikacja kodów CPV, 

CPC, usług priorytetowych i niepriorytetowych oraz forum dyskusyjne, które 

umożliwia swobodną wymianę wiedzy i informacji pomiędzy osobami zaangażo-

wanymi w system zamówień publicznych, pracownikami zamawiających, wyko-

nawców i osobami prywatnymi. 

 

 

2.  Bariery informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych w świetle 

badań empirycznych 

 

 Jak już na wstępie wspomniano, aby zdiagnozować główne bariery informaty-

zacji polskiego systemu zamówień publicznych, przeprowadzono badania na próbie 

94 zamawiających i wykonawców. Wykazały one, że występuje stosunkowo duża 

niewiedza podmiotów biorących udział w przetargach publicznych na temat proce-

dur związanych z elektronicznymi procedurami. 

 Nadal niestety ankietowani wskazują niski kontakt z procedurami elektronicz-

nymi. W przeprowadzonym badaniu tylko 37% ankietowanych odpowiedziało na to 

pytanie pozytywnie. Co ciekawe, mimo wcześniej wymienionych rozwiązań wyko-

rzystujących elektroniczne procedury w zamówieniach publicznych częściej do 

stosowania tych procedur przyznają się wykonawcy (55%). Wskazują też oni czę-

ściej narzędzia elektroniczne jako podstawę do walki z korupcją. 

 Nieco inne bariery związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych 

wskazują jako najważniejsze zamawiający, a inne wykonawcy. W tabeli 1 przed-

stawiono najczęściej powtarzające się odpowiedzi dotyczące barier wskazywanych 

przez te grupy respondentów. 

 Jak widać, w ocenie wykonawców największą barierą we wprowadzaniu dal-

szej informatyzacji systemu zamówień publicznych jest brak podpisu elektronicz-

nego, natomiast wśród zamawiających dominuje przekonanie, że wina za taki stan 

rzeczy leży po stronie ich braku wiedzy informatycznej oraz braku specjalistycz-

nych szkoleń. 

 
  



Bariery informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych 351 

Tabela 1 

Bariery związane z informatyzacją polskiego systemu zamówień publicznych wskazywane 

przez zamawiających i wykonawców 

 

Rodzaj bariery % wskazań wykonawcy % wskazań zamawiający 

Brak wiedzy informatycznej 6% 22% 

Brak znajomości procedur dotyczących 

elektronicznych procedur 
8% 14% 

Brak podpisu elektronicznego 46% 4% 

Brak odpowiedniego sprzętu komputerowego 4% 12% 

Brak szkoleń związanych z problematyką 

elektronicznych procedur w zamówieniach 

publicznych 

14% 20% 

Zbyt duży koszt wdrożenia procedur elektro-

nicznych 
6% 4% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Analizując odpowiedzi wykonawców i zamawiających, można wyróżnić czte-

ry rodzaje barier informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych: ekono-

miczne, techniczne, legislacyjne oraz organizacyjno-edukacyjne. Jeśli chodzi  

o barierę ekonomiczną, to stanowi ją w ocenie ankietowanych przede wszystkim 

wspomniany brak podpisu elektronicznego. Ankietowani wskazują przy tym, że 

rozwiązanie takie powinno być dostępne nie tylko dla podmiotów gospodarczych, 

ale dla wszystkich obywateli (np. w dowodzie osobistym). Istotną też barierą eko-

nomiczną jest cena specjalistycznych szkoleń, z których mogliby korzystać zarów-

no wykonawcy, jak i zamawiający. Podkreślić jednak należy że często ankietowani 

nie mają zaufania do podpisu elektronicznego i obawiają się o bezpieczeństwo  

w sieci. 

 Najważniejszą barierą natury technicznej w opinii ankietowanych było wyko-

rzystanie na szerszą skalę platformy licytacji elektronicznych, która w ich ocenie 

nie funkcjonuje zbyt efektywnie. Wykonawcy w tym zakresie narzekali przede 

wszystkim na problemy techniczne (związane przykładowo z przestojami w pracy), 

natomiast zamawiający na brak większej ilości niekomercyjnych platform4. Oby-

dwie grupy respondentów wskazywały ponadto na potrzebę stworzenia komplek-

sowego systemu informatycznego, który mógłby umożliwić współpracę administra-

cji publicznej z otoczeniem. 

 Wśród barier legislacyjnych można wymienić te, które są związane z nieja-

snością przepisów dotyczących elektronicznych procedur przetargowych. W związ-

                                                 

4  Platforma Urzędu Zamówień Publicznych jest jedyną bezpłatną platformą w Polsce. 
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ku z tym w opinii ankietowanych najważniejszą czynnością w tym zakresie powin-

no być ich doprecyzowanie.  

 Jeśli chodzi o najważniejsze bariery natury organizacyjno-edukacyjnej to  

w opinii ankietowanych stanowią je przede wszystkim: brak profesjonalnych szko-

leń oraz duże trudności w skorzystaniu z konsultacji wiarygodnych specjalistów  

(np. telefonicznie). Respondenci wskazywali również na brak własnych kompeten-

cji w tym zakresie i dostrzegli konieczność powiększenia swojej kadry o nowych, 

odpowiednio wyedukowanych pracowników. Z badania wynika bowiem, że tylko 

5% ankietowanych ocenia swoją wiedzę jako bardzo dobrą, a 65% jako dobrą. 

 Należy stwierdzić, że przeprowadzone badania w dużej mierze są zbieżne  

z badaniami przeprowadzonymi przez Urząd Zamówień Publicznych5. Okazuje się, 

że głównymi barierami w upowszechnieniu e-zamówień są: brak wiedzy oraz nega-

tywne nastawienie pracowników instytucji zamawiających, zarówno na szczeblu 

wykonawczym, jak i kierowniczym, do ogólnej koncepcji elektronizacji zamówień 

publicznych. Bariery te wynikają z nieznajomości przepisów prawa krajowego 

(Pzp) dotyczących procedur elektronicznych, ale także z nieopanowania umiejętno-

ści korzystania z narzędzi elektronicznych (np. platform na stronach www). Niezna-

jomość rozwiązań elektronicznych oraz obawy przed ich stosowaniem są wzajem-

nie powiązane. Jeden problem pociąga za sobą drugi. Ignorancja dotycząca funk-

cjonowania narzędzi elektronicznych rodzi sytuację, w której pracownicy instytucji 

zamawiających pozostają w błędnym przeświadczeniu, że brak podpisu elektro-

nicznego uniemożliwia stosowanie procedur elektronicznych. E-zamówienia pocią-

gają za sobą znaczne koszty, procedury elektroniczne nie są pewne i bezpieczne 

oraz mogą prowadzić do naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa, wycieku danych 

osobowych itd. 

 W opinii ankietowanych eliminacja wspomnianych barier może przyczynić się 

w dłuższej perspektywie przede wszystkim do: 

 usprawnienia procedur (28%), 

 wzrostu konkurencyjności (12%), 

 korzyści ekonomicznych (22%), 

 większej przejrzystości postępowania (8%).

 

 

Podsumowanie 

 

 Zgodnie z nowym podejściem do zamówień publicznych informatyzacja tego 

systemu jest jednym z priorytetów i najważniejszych stymulatorów rozwoju kraju. 

Szczególne znaczenie ma przy tym informatyzacja urzędów oraz instytucji publicz-

                                                 

5  Urząd Zamówień Publicznych, XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, War-
szawa 2009. 
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nych. W przypadku zamówień publicznych należy zauważyć, że szersze zastoso-

wanie technologii informacyjnych związane jest przede wszystkim z wykorzysta-

niem w procedurach przetargowych narzędzi elektronicznych. 

 Zamawiający powinni także zwrócić uwagę na korzyści płynące z wprowa-

dzania elektronicznych zamówień publicznych. Zasadniczo największą korzyścią 

wydaje się znaczne poprawienie efektywności postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego związane w głównej mierze ze znacznym obniżeniem ceny naby-

wanych towarów. 

 Nie bez znaczenia pozostaje także szybkość procedury udzielenia zamówienia 

publicznego przy skorzystaniu ze środków elektronicznych. W tabeli 2 przedsta-

wiono średni czas udzielenia zamówienia publicznego w różnych trybach. 

 

Tabela 2 

Średni czas trwania postępowania o zamówienie publiczne 

 

Tryb zamówienia Średni czas trwania postępowania  

(w dniach) 

Przetarg nieograniczony 33 

Przetarg ograniczony 91 

Negocjacje z ogłoszeniem 59 

Dialog konkurencyjny 101 

Licytacja elektroniczna 32 

Źródło:  Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-

nych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku, Warszawa 

2011, s. 23. 

 

 W końcu warto także zwrócić uwagę na obniżenie kosztów całej procedury 

udzielenia zamówienia publicznego. Według różnych szacunków obniżenie kosz-

tów, które mogą uzyskać zamawiający, sięgać może nawet od 20‒30%. Wskazując 

na kolejne zalety zastosowania elektronicznych procedur w zamówieniach publicz-

nych, należy także zaznaczyć kreowanie wizerunku administracji publicznej jako 

nowoczesnej, wspierającej innowacyjne pomysły i rozwiązania6. 

 Bardzo ważną korzyścią przy wykorzystaniu elektronicznych procedur  

w zamówieniach publicznych jest eliminacja barier geograficznych. Wykonawcy 

zyskują również na przejrzystości procedur, ponieważ zminimalizowane jest ryzyko 

                                                 

6  A. Borowiec, Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw  
w oparciu o zamówienia publiczne, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających 
innowacyjną Wielkopolskę, red. M. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, 
s. 171. 
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występowania zjawisk korupcyjnych, a co za tym idzie zapewniona jest konkuren-

cyjność postępowania. 

 Mimo opisanych wyżej barier związanych z wprowadzeniem do polskiego 

systemu zamówień publicznych narzędzi elektronicznych należy podkreślić pozy-

tywny stosunek respondentów biorących udział w badaniu do jego informatyzacji. 

Wydaje się jednak, że zdecydowanie większą inicjatywę w tym zakresie powinni 

wykazywać zamawiający. 

 Zarówno z przeprowadzonych badań własnych, jak i badań Urzędu Zamówień 

Publicznych wynika, że o ile elektroniczne środki udzielania zamówień publicz-

nych nie są obowiązkowe, to są w znikomym stopniu stosowane przez organy ad-

ministracji państwowej. Wydaje się więc, iż w celu eliminacji tej bariery należałoby 

wprowadzić do ustawodawstwa przepisy, które motywowałyby zamawiających do 

korzystania z tych środków, a ponadto zaliczyć licytację elektroniczną do grupy 

trybów podstawowych. 

 Innymi narzędziami eliminującymi bariery wprowadzania elektronicznych 

rozwiązań do systemu zamówień publicznych wskazywanymi przez ankietowanych 

w przeprowadzonym badaniu były: uproszczenie procedur oraz lepsze oprogramo-

wanie.  

 Reasumując należy stwierdzić, że coraz szersze stosowanie informatycznych 

narzędzi jest procesem nieuniknionym. Mając na względzie wszystkie zalety, które 

z niego wynikają, należy przypuszczać, że uświadomienie ich przedsiębiorcom, jak 

również urzędnikom może zaowocować eliminacją wszystkich najważniejszych 

barier dotyczących informatyzacji zamówień publicznych. Musi to jednak iść  

w parze ze wsparciem ze strony państwa. 
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Summary 

 

 Under the new approach to the computerization of public procurement in this area 

is an area of great potential for implementation of innovative solutions in the economy 

as well as for improving the quality of services provided by the administration. In this 

light, low use of electronic means in the Polish public procurement system needs to 

worry about and is the basis for attempts to answer the question about barriers to their 

wider use in tendering procedures. Therefore, in the article based on personal research 

and comparative analysis of the literature attempts to answer the question about the 

main barriers to greater computerization of the public procurement system in Poland. 
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Wprowadzenie 

 

 Pojawiające się zagrożenia kryzysu gospodarczego, ale przede wszystkim 

nasilająca się, mająca często globalny wymiar konkurencja powoduje wzrost zna-

czenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW, Knowledge Based Economy). Jej waż-

nym elementem jest szeroko rozumiany system kreowania i wdrażania innowacji. 

Rozumienie roli i znaczenia innowacyjnej gospodarki jako warunku, a nawet impe-

ratywu wzrostu polskiej gospodarki jest coraz powszechniejsze. To właśnie w in-

nowacyjności dopatrujemy się najważniejszego sposobu i czynnika uzyskiwania 

przez przedsiębiorstwa przewag konkurencyjnych umożliwiających polskim orga-

nizacjom działanie i rozwój na globalnych rynkach. Nie mniej ważną rolę odgrywa-

ją innowacje w podnoszeniu poziomu codziennego życia mieszkańców aglomeracji 

miejskich i gmin oraz w lepszym funkcjonowaniu organizacji samorządowych czy 

też różnych regionalnych i lokalnych wspólnot. Duży dystans, jaki w innowacyjno-

ści dzieli Polskę zarówno od europejskich liderów, którymi są Szwajcaria, Szwecja 

Dania i Niemcy, jak i przeciętnej unijnej1, potwierdza potrzebę stosowania aktyw-

nych metod kreowania oraz wspierania innowacji zarówno na szczeblu krajowym, 

regionalnym, jak i lokalnym.  

 W tworzeniu systemu innowacji stanowiącego element gospodarki opartej na 

wiedzy dużą rolę odgrywają narzędzia i metody skutecznego wdrażania nowych, 

                                                 

1  Szczegółowe informacje i oceny innowacji zawiera opracowanie: Innovation Union Sco-
reboard 2010, The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation,  
1 February 2011 s. 9 i dalsze. 
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innowacyjnych produktów, technologii, systemów zarządzania i marketingu. Do 

tego typu narzędzi zaliczają się systemy oraz technologie informatyczne i teleko-

munikacyjne (ICT), w tym także digitalizacja2. Narzędzia te mają istotne znaczenie, 

a właściwie warunkują wdrażanie różnych strategii, polityk innowacji (czy też ich 

elementów) na różnych poziomach i obszarach zarządzania. Prezentowana praca 

powstała w wyniku badań nad uwarunkowaniami i koncepcją nowej regionalnej 

strategii innowacji województwa śląskiego3.W projektowanej strategii innowacji 

analizowano znaczenie digitalizacji (w tym jednolitego rynku cyfrowego) w przed-

sięwzięciach i wdrażaniu regionalnego systemu innowacji (RIS), które traktowane 

są jako czynniki kształtujące obraz przyszłości regionu. Celem artykułu jest przed-

stawienie roli digitalizacji w jednym z ważniejszych obszarów strategii innowacji, 

jakim są usługi publiczne. Ich rozwój jest potraktowany jako jedno z kluczowych 

wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju Górnego Śląska .Znaczenie usług 

publicznych dla kształtowania nowoczesnej wizji regionu wynika ponadto z faktu, 

że są one nośnikiem innowacji transferującym wiedzę. Jej posiadanie motywuje 

mieszkańców do szybkiego opanowania umiejętności korzystania z nowych wy-

godniejszych rozwiązań świadczenia usług, co w dużym stopniu możliwe jest po-

przez stosowanie ICT. 

 Zdając sobie sprawę z wieloaspektowości problematyki rozwoju usług pu-

blicznych, zakres podmiotowy prezentowanych w tej pracy badań ograniczono do 

przykładów możliwości stosowania inteligentnych sieci i systemów pomiarowych 

stosowanych w usługach energetycznych. 

 

 

1. Znaczenie cyfryzacji dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

 

 Tworzenie i rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy stanowi jedno z najważ-

niejszych wyzwań dla Polski. W skali makroekonomicznej decyduje ona o konku-

rencyjności gospodarki państwa, regionów i sektorów. W skali mikroekonomicznej 

jest coraz ważniejszym czynnikiem konkurencyjności i efektywności przedsię-

biorstw. W przedstawionym na rysunku 1 uproszczonym modelu gospodarki opar-

tej na wiedzy (GOW) zaznaczono najważniejsze jej elementy (filary) oraz wzajem-

ne powiązania pomiędzy nimi.  

                                                 

2  W pracy skoncentrowano się na roli ICT jako instrumentu wdrażania innowacji, jest 
oczywiste, że same technologie, produkty i systemy sektora ICT ze swej istoty stanowią ważne 
źródła i obszary innowacyjnych przedsięwzięć.  

3  Prace nad nową Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014– 
2020 realizowane są w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowa-
nie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” przez Zespół ds. Aktualizacji RSI 
tworzony przez przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Autor jest jednym  
z członków tego zespołu. 
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Rys. 1.  Uproszczony model gospodarki opartej na wiedzy (GOW) 

Źródło:  opracowanie na podstawie: Knowledge Assessment Methodology, The World Bank, 

Washington 2005, s. 4. 

 

 Podstawowe elementy gospodarki opartej na wiedzy to: 

 szeroko rozumiany system kształcenia (edukacja) budujący kompetencje 

zasobów ludzkich, decydujący o tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy, 

 system komunikacji i informacji, w szczególności infrastruktura dostępu do 

wiedzy oparta na nowoczesnych systemach informatycznych,  

 system innowacji, obejmujący szeroko rozumianą innowacyjność firm, 

centrów badawczych, uniwersytetów, konsultantów i innych organizacji 

oraz politykę innowacji umożliwiającą włączenie się w rosnący zasób wie-

dzy globalnej, jej asymilację i przystosowanie do potrzeb lokalnych oraz 

tworzenie nowych technologii,  

 otoczenie obejmujące sferę badań i rozwoju, organizacje biznesowe oraz 

różne instytucje krajowe, regionalne i lokalne stwarzające tzw. reżim eko-

nomiczno-instytucjonalny, dostarczający bodźców dla efektywnego wyko-

rzystywania istniejącej i nowej wiedzy oraz rozwoju przedsiębiorczości. 

 W prezentowanym modelu technologie informatyczne i telekomunikacyjne 

(ICT) odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu polityki gospodarki 

opartej na wiedzy. W szczególności instrumentem aktywizującym rozwój wiedzy 

jest jednolity rynek cyfrowy. Szybki rozwój jednolitego rynku cyfrowego stanowi 

jeden najważniejszych warunków, jak i czynników wzrostu potencjału konkuren-
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cyjności i innowacyjności, i to zarówno w skali regionu, jak i kraju4. Sektor ICT 

kształtuje bezpośrednio 5% europejskiego PKB, a jego wartość rynkowa wynosi 

ponad 660 mld euro rocznie. Jednocześnie jego rola wynika z tego, że przyczynia 

się on do ogólnego wzrostu produktywności, z tego 20% bezpośrednio to działanie 

sektora ICT, a 30% to inwestycje w ICT .Wynika to ze znacznej dynamiki i inno-

wacyjności sektora oraz z jego zdolności wpływania na zmiany sposobu działania 

innych sektorów, w tym interesujących nas usług publicznych. Przejawia się ona 

między innymi w skutkach społecznych korzystania z ICT. Przykładem zmiany 

sposobu i stylu życia jest fakt, że w Europie codziennie korzysta z Internetu ponad 

250 mln osób, zaś niemal prawie wszyscy mieszkańcy Europy posiadają telefony 

komórkowe. W tej sytuacji rozwój ICT to jeden z warunków zrównoważonego 

rozwoju UE, jej poszczególnych państw członkowskich oraz regionów5. 

 Zdając sobie sprawę ze znaczenia systemu informacji i komunikacji dla bu-

dowania gospodarki opartej na wiedzy, UE zdecydowała, że europejski program 

rozwoju ICT (agenda cyfrowa) jest jednym z siedmiu projektów przewodnich stra-

tegii Europa 20206. Głównym celem tego projektu jest określenie obszarów aplika-

cji i wskazanie roli, jaką mają odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne  

w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Warunkiem osiągnięcia zamierzeń rozwojo-

wych Europy w 2020 roku, w tym między innymi realizacji nowej polityki energe-

tycznej, jest nakreślenie drogi pozwalającej na wykorzystanie ekonomicznego  

i społecznego potencjału ICT, w szczególności Internetu, który stanowi ważny śro-

dek działalności gospodarczej i społecznej: służy on pracy, rozrywce, komunikacji 

oraz pozwala na swobodne wyrażanie i wymianę poglądów. Sukces projektu przy-

czyni się do wzrostu innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy co-

dziennego życia obywateli i przedsiębiorstw. Szersze i skuteczniejsze zastosowanie 

technologii cyfrowych umożliwi Europie zmierzenie się z głównymi stojącymi 

przed nią wyzwaniami. Dla mieszkańców poszczególnych państw, regionów i gmin 

będzie to oznaczać lepszą jakość życia dzięki, między innymi, lepszej opiece zdro-

wotnej, bezpieczniejszemu i wydajniejszemu transportowi, czystszemu środowisku, 

nowym możliwościom w zakresie mediów oraz łatwiejszemu dostępowi do usług 

użyteczności publicznej (np. e-administracji) oraz treści kulturowych i naukowych. 

Tak nakreślony program jest podstawą i koresponduje z zamierzeniami strategicz-

nymi zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. 

 

                                                 

4  W opracowaniu wykorzystano dokumenty UE. W szczególności dotyczą one 
europejskiej agendy cyfrowej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 
26.8.2010. KOM(2010) 245, wersja ostateczna. 

5  Ibidem, s. 3 i dalsze. 
6  Europe 2020 – EU Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, document ac-

cepted by European Council on 17 June 2010, s. 2 i dalsze. 
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2. Rozwój ICT warunkiem realizacji strategii innowacji w regionie  

 

 Ideą proinnowacyjnej strategii województwa śląskiego na lata 2014-2020 jest 

równoważenie strony popytowej i podażowej oraz związana z tym stabilizacja 

układu instytucjonalnego i finansowego (rysunek 2). Zadaniem polityki proinnowa-

cyjnej regionu jest inspirowanie do innowacyjności oraz stwarzanie warunków do 

osiągania przywództwa rynkowego, a także zapewnienie rozwoju technologiczne-

go, bądź przez osiąganie doskonałości w wybranych dziedzinach, bądź przez pozy-

skanie technologii z rynków globalnych i osadzenie jej w województwie śląskim. 

 We współczesnym świecie zaciera się pojęcie odległości. Dzięki rozbudowa-

nym systemom logistycznym oraz Internetowi i innym łączom telekomunikacyjnym 

dla niektórych firm lokalizacja w małej górskiej osadzie może być tak samo ko-

rzystna jak w dużym mieście. W coraz mniejszym stopniu sprawdzają się teorie  

o przewagach dystryktów przemysłowych, skupisk gospodarczych itp. Raczej wpi-

sujemy się (świadomie bądź nieświadomie) w nurt myślenia charakteryzujący się 

postrzeganiem w sposób globalny zasobów i rynków. Analiza sytuacji gospodar-

czo-społecznej regionu, ale przede wszystkim podejście do rynków oraz zasobów 

współczesnej gospodarki w kategoriach globalnych pozwoliły zidentyfikować na-

stępujące wyzwania strategiczne rozwoju województwa śląskiego: 

 stymulowanie potencjału innowacyjnego grup kapitałowych i korporacji 

przemysłowych, 

 znoszenie asymetrii informacji i zarządzanie wiedzą w systemie wsparcia 

publicznego innowacji, 

 dyfuzja innowacji w sektorze usług publicznych, 

 rozwój infrastruktury gospodarki wiedzy, 

 kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości, 

 kształtowanie kultury innowacyjnej, 

 zarządzanie ryzykiem w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw. 
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Rys. 2.  Model budowy regionalnej strategii innowacji (RIS) 

Źródło:  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego, projekt, Katowice 2012, 

s. 10. 

 

 Horyzontem czasowym odpowiedzi na powyższe wyzwania jest rok 2020. 

Koncepcja regionalnego programu innowacji i sformułowane wyzwania strategicz-

ne wymagać będą zaawansowanych i ciągle rozwijających się narzędzi ICT. Z kolei 

w kompozycji samej wizji strategicznej regionu digitalizacja i jednolity rynek cy-

frowy kształtuje jej obraz dziedzinowy, co przedstawiono na rysunku 3. Ujmuje on 

w sposób całościowy architekturę strategii innowacji województwa Analizując ją 

można stwierdzić, że praktycznie wszystkie jej elementy związane są z aplikacją 

instrumentów ICT7. Dobry przykład ich stosowania to generowanie dzięki nim 

zmian umożliwiających dyfuzję innowacji w usługach publicznych, co jest jednym 

z wyzwań RIS.  

                                                 

7  Szerzej zagadnienia te przedstawiono w: Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Śląskiego, projekt, Katowice 2012, s. 18 i dalsze (materiał jeszcze nieupubliczniony). 
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Rys. 3.  Wizja strategiczna j innowacyjnego regionu 

Źródło:  badania własne. 

 

3.  Nowoczesne usługi publiczne – cyfryzacja i inteligentne rynki  

akceleratorami zmian  

 

 W unowocześnianiu usług publicznych8 rośnie rola innowacji, stąd usługi te są 

traktowane jako istotny nośnik różnorodnych rozwiązań w zakresie nowych techno-

                                                 

8  Charakterystykę, typologię oraz rolę innowacji w usługach publicznych przedstawiono  
w pracy: J. Brzóska, Rola innowacji w rozwoju usług publicznych, w: Dylematy współczesnych 
przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, dywersyfikacja – integracja – rozwój, red. R. Boro-
wiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 581–585.  

 

 

MECHANIZM WYBORU PUBLICZNEGO 

Dywersyfikacja, transfer i ograniczenie ryzyka  

finansowania działalności innowacyjnej; 

 

Uczestnictwo w sieci jako źródło powiększania  

zdolności innowacyjnej MSP; 

 

Akceleracja zmiany technologicznej  

świadczenia usług publicznych; 

Akceptacja zaawansowanych technologicznie  

standardów usług publicznych; 

Kreacja efektów demonstracyjnych; 

Sieciowanie uczestników procesów innowacyjnego 

świadczenia usług publicznych. 

 

MECHANIZM WYBORU RYNKOWEGO 

Absorpcja instrumentów finansowych wzmacniania  

zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw; 

 

Zakres i skala kooperacji MSP w sieciach  

wokół dużych przedsiębiorstw i w grupach  

kapitałowych; 

Uczenie się i przepływy wiedzy aplikacyjnej  

w sieciach; 

 

Rozwój kompetencji kreowania i wdrażania innowacji  

w przedsiębiorstwach i instytucjach; 

Integracja wiedzy i informacji o rozwoju innowacji 

 w regionie; 

 

Partnerstwa innowacyjne w środowiskach przedsię-

biorczości; 

Innowacyjne strategie przedsiębiorstw; 

Nowe modele biznesowe i nowe modele zarządza-

nia. 

 

Finansowanie działalności innowacyjnej; 

Potencjał innowacyjny oraz zakres i skala działalności innowacyjnej dużych przedsiębiorstw; 

Kreacja nowych inwestycji infrastruktury gospodarki wiedzy oraz restrukturyzacja wykorzystania istniejącej 

infrastruktury. 

Otoczenie:  
B+R, Biznes 

Instytucje wsparcia 

 
OBRAZ DZIEDZINOWY 

Inteligentne sieci dystrybucyjne; 

Digitalizacja sieci innowacyjnych i jednolity rynek cyfrowy; 

Gospodarka niskoemisyjna. 

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE OBRAZ PRZYSZŁOŚCI REGIONU 

SIŁY NAPĘDOWE KSZTAŁTUJĄCE MECHANIZMY ZMIAN INNOWACYJNYCH 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU 
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logii, produktów czy modeli biznesowych. Poprzez ten rodzaj usług można uzyskać 

ważne dla dynamiki innowacji efekty: 

 Efekt przełamania bariery absorpcji nowych technologii. Usługi publiczne 

ze swej natury adresowane są do stosunkowo szerokiego grona odbiorców. 

Efekt ten w szczególności jest obserwowany we wszystkich tzw.  

„e-dziedzinach”. Są to przykładowo takie dziedziny stosujące elektro-

niczną formę usług, jak: administracja (e-administracja), bankowość  

(e-bankowość), energetyka (e-media energetyczne) czy infokioski.  

 Efekt akceleracji zmiany technologicznej. Sektor publiczny, finansując  

w dużej części usługi publiczne, ma wpływ na ich jakość, zakupując lub 

projektując infrastrukturę, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania 

technologiczne. Szczególnie wyraźnie widoczne tego typu efekty są  

w: ochronie zdrowia, transporcie publicznym, energetyce, ochronie środo-

wiska czy digitalizacji przestrzeni publicznej. 

 Efekt świadomości i satysfakcji korzystania z najnowszych rozwiązań or-

ganizacyjnych, technologicznych i produktowych. Istotny jest tu sam ele-

ment świadomości satysfakcji korzystania z nowych rozwiązań w dziedzi-

nach, w których klient nie musi umieć obsługiwać tych technologii, ale 

umie z nich korzystać – niejako mu służą. Dotyczy to przykładowo: nowo-

czesnych metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, odnawial-

nych źródeł energii. 

 Efekt aktywizacji klienta usług publicznych. Wprowadzanie innowacyj-

nych metod świadczenia usług publicznych, jak np. cyfrowe systemy tech-

nologiczne sterowania usługami (usługi energetyczne, ochrona środowiska, 

bezpieczeństwo publiczne, mobilne płatności), prowadzi do zmiany za-

chowań społecznych. Można w takim przypadku mówić o kształtowaniu 

postawy prosumenckiej odbiorców usług publicznych. 

 Efekt ekonomiczny wynikający z możliwości zarządzania popytem. Pa-

sywność zachowań konsumentów i inwestorów na rynku jest jedną z naj-

ważniejszych przesłanek zarządzania popytem w dużej skali. W wielu 

dziedzinach usług publicznych następuje znaczący wzrost kosztów pozy-

skiwania zasobów i produktów, dotyczy to m.in. energii elektrycznej, gazu, 

ciepła, wody, unikalnego wyposażenia medycznego. Wprowadzane inno-

wacje procesowe i produktowe umożliwiają wprowadzanie tzw. e- rynków  

i tzw. inteligentnych sieci (Smart Grid) dystrybucji mediów energetycz-

nych, które umożliwią odbiorcy usług optymalizowanie kosztów dostaw. 

 Dwa ostatnie efekty wiążą się z problematyką inteligentnych rynków. Stano-

wią ją dwa obszary. Pierwszy to kształtowanie w imieniu klienta popytu. Efektyw-

ność zarządzania popytem wiąże się z koniecznością racjonalnego wykorzystania 

ograniczonych zasobów (np. zasobów naturalnych w energetyce i transporcie) oraz 

z realizacją zasad gospodarki zrównoważonego rozwoju. Nagrodą dla klienta za 
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takie zaufanie jest ustabilizowanie albo nawet obniżenie rachunku za płacony pro-

dukt. Wynika ona z akceptacji konsumpcji danego produktu w takiej ilości i takim 

czasie, jaki konsumentowi proponuje dostawca. Drugim ważnym obszarem jest 

sfera wymiany wartości, jaka następuje w relacji klient – dostawca .W tego typu 

relacjach kształtowany jest nowy typ aktora na rynku: odbiorcy wartości i zarazem 

dawcy wartości. Oczekuje się zatem od klienta wpływu na poprawę wartości ofe-

rowanego mu produktu. Na obecnym poziomie rozwoju rynku skuteczność zarzą-

dzania popytem, jak i wymiany wartości w dużym stopniu uzależniona jest od zbu-

dowania odpowiednich sieci dystrybucyjnych wykorzystujących techniki ICT  

w takim stopniu, aby efektywnie optymalizowały klientowi dostawy w czasie rze-

czywistym i zapewniały dwukierunkową komunikację z systemami dostaw.  

 

 

Podsumowanie  

 

 Unowocześnianie usług publicznych przyczyniać się będzie do tworzenia 

aktywnej dwustronnej komunikacji klient – dostawca. Osiągana ona może być po-

przez inteligentne sieci dystrybucyjne, a oznaczać może nie tylko powiązania in-

formacyjne, ale i rzeczowe (materialne). Przykładem mogą tu być usługi energe-

tyczne, które poprzez stosowanie systemów inteligentnych sieci (Smart Grid)  

i pomiarów (Smart Metering) umożliwiają klientowi zarówno tańsze dostawy ener-

gii, jak i sprzedaż nadwyżek energii przez klienta generowaną z posiadanych przez 

niego odnawialnych źródeł energii. Wdrożenie takiego systemu stanowi istotne 

wyzwanie finansowe i technologiczne (w głównie ICT), dające jednak duże korzy-

ści w zakresie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. 
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DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES – IMPORTANT INSTRUMENT  

OF IMPLEMENTING INNOVATION STRATEGY IN SILESIAN REGION 

 

 

Summary 

 

 Widely comprehended information and communication technologies (ICT) play 

an important role in developing the Knowledge Based Economy (KBE). One of the 

instruments implementing the innovation representing its important element is digitali-

zation, including creating and growth of the uniform digital market. The paper focuses 

on the public services digitalization issue, where improvement is one of the challenges 

of regional strategy of innovation in the Silesian Region.  

 

Translated by Jan Brzóska 
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E-ADMINISTRACJA W POLSCE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 E-administrację definiuje się jako wykorzystywanie technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianą orga-

nizacyjną oraz nowymi umiejętnościami w celu udoskonalenia usług publicznych  

i procesów demokratycznych, a także wzmocnienia wsparcia dla polityki publicz-

nej1. E-administrację uznaje się za czynnik umożliwiający realizację lepszej i sku-

teczniejszej administracji, poprzez doskonalenie rozwoju i wdrożenia polityki pu-

blicznej oraz wsparcie sektora publicznego w świadczeniu większej liczby lepszych 

usług przy mniejszych zasobach. Ponadto umożliwia sektorowi publicznemu pod-

trzymanie i wzmocnienie sprawowania rządów w gospodarce opartej na wiedzy. 

Priorytetowym celem e-administracji jest modernizacja i innowacja w sektorze 

publicznym, co wiąże się z powstaniem2: 

 otwartego i przejrzystego sektora publicznego – rządów wiarygodnych  

i dostępnych dla obywateli, otwartych na demokratyczne zaangażowanie  

i kontrolę, 

 sektora publicznego służącego wszystkim – globalny sektor publiczny zo-

rientowany na użytkownika, niewykluczający nikogo pod względem moż-

liwości dostarczenia usług oraz szanujący każdego jako jednostkę poprzez 

świadczenie usług spersonalizowanych, 

                                                 

1  Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Rola e-administracji w przyszłości Europy, Bruksela 
2003, COM (2003) 567, wersja ostateczna. 

2  Ibidem.  
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 produktywnego sektora publicznego, który zapewnia optymalne korzyści  

w stosunku do nakładów poniesionych przez podatników – oznacza to, że 

występuje sprawna obsługa interesantów, następuje znaczące ograniczenie 

błędów, a funkcje sprawowane przez urzędników służby cywilnej mogą 

przynosić większą satysfakcję. 

 Powyższe założenia można przełożyć na trzy główne cele polityczne, do któ-

rych realizacji może przyczynić się e-administracja. Są to3: 

1. Poszukiwanie oszczędności: skuteczne, dynamiczne, uwarunkowane pro-

duktywnością, innowacyjne i istotne dla instytucji finansowych, gdzie: 

 użytkownika postrzega się jako podatnika, 

 wyzwanie polityczne polega na tym, jak dać „więcej za mniej”. 

2. Poszukiwanie wysokiej jakości usług: wytwarzanie i świadczenie skutecz-

nych, interaktywnych, ukierunkowanych na użytkownika, innowacyjnych, 

spersonalizowanych, globalnych usług maksymalizujących zaspokojenie 

potrzeb użytkownika i bezpieczeństwo, gdzie: 

 użytkownika postrzega się jako konsumenta/klienta, ale usługi świadczy 

się wszystkim w oparciu o potrzebę, a nie tylko (lub również) na żądanie; 

 wyzwanie polityczne polega na tym, w jaki sposób zadośćuczynić zarówno 

konieczności, jak i potrzebie oraz w jaki sposób je zrównoważyć, 

uwzględniając przy tym fakt, że rynek najprawdopodobniej nie zagwaran-

tuje podstawowego mechanizmu ustalania świadczenia usług – bez wątpie-

nia oznacza to wypracowanie metody uporania się przez administrację  

z faktem, iż – w przeciwieństwie do sektora prywatnego – nie może wybie-

rać sobie klientów. 

3. Poszukiwanie dobrych rządów i dobrej polityki: otwartej, przejrzystej, wia-

rygodnej, elastycznej, uczestniczącej, demokratycznej, gdzie: 

 użytkownika postrzega się jako obywatela i wyborcę, 

 istnieją dwa wyzwania polityczne: jak zrównoważyć otwartość z prawem 

do prywatności (zarówno urzędników służby cywilnej, jak i użytkowni-

ków) oraz jak zrównoważyć niewątpliwie niemożliwe do pogodzenia inte-

resy poszczególnych uczestników społeczeństwa (to ostatnie to oczywiście 

domena polityki, ale ma także wpływ na funkcjonowanie administracji  

w sferze pozapolitycznej). 

 

 

                                                 

3  J. Millard, J. Shahin, R. Warren, C. Leitner, Towards the eGovernment vision for EU  
in 2010: Research policy challenges, dla Instytutu Perspektywicznych Badań Technologicznych, 
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna, Wspólne Centrum Badawcze, Sewilla 2006. 
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1. Korzyści usług e-administracji  

 

 Usługi e-administracji oferują oszczędny sposób uzyskania lepszych usług 

przez każdego obywatela i przedsiębiorstwo oraz opartą na uczestnictwie, otwartą  

i przejrzystą administrację. Usługi e-administracji mogą obniżyć koszty i umożliwić 

zaoszczędzenie czasu organom administracji publicznej, obywatelom i przedsię-

biorstwom. Mogą również pomóc w ograniczaniu ryzyka zmiany klimatu oraz natu-

ralnych i spowodowanych przez człowieka zagrożeń poprzez dzielenie się danymi  

i informacjami na temat środowiska. W chwili obecnej pomimo wysokiego pozio-

mu dostępności usług e-administracji w Europie wciąż istnieją różnice między pań-

stwami członkowskimi w tej dziedzinie, zaś poziom wykorzystania usług admini-

stracji przez obywateli jest niski. Zasadniczo częstotliwość korzystania z Internetu 

zwiększy się, jeśli wzrośnie jakość, dostępność i częstotliwość korzystania z usług 

publicznych oferowanych w sieci4. W tabeli nr 1 przedstawiono czynniki efektyw-

ności i skuteczności e-administracji. 

 
Tabela 1 

Czynniki efektywności i skuteczności e-administracji 

 
Czynniki efektywności e-administracji Czynniki skuteczności e-administracji 

 Oszczędność kosztów, produktywność 

 Reorganizacja i integracja back-office 
(inteligentnego) 

 Interoperacyjność, wymiana procesów 

 Wymiana danych i ponowne wykorzy-

stanie 

 Zmiana mentalności ludzi (zmiana świa-

topoglądu i zachowania) 

 Umiejętności i wiedza 

 Świadomość, przywództwo (podejmo-
wanie decyzji) 

 Uproszczenie procedur, zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego 

 Reorganizacja front-office na żądanie 

(wzrost) 

 Przejrzystość, wiarygodność, reagowa-
nie na potrzeby 

 Wzrost wartości publicznej 

 Podejście wielokanałowe 

 Integracja i angażowanie w usługi 

 Dialog społeczny (angażowanie użyt-
kowników) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Podręcznik dobrych praktyk regionalnych  

e-administracja, Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Tarnów 2007, s. 27. 

 

2. Ocena poziomu rozwoju e-administracji w Polsce 

 

 Główne cele informatyzacji administracji publicznej w Polsce, z punktu wi-

dzenia społeczeństwa, są określone m.in. następująco:  

 podwyższenie świadomości społecznej dotyczącej użyteczności i korzyści 

posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi,  

                                                 

4  Założenia kierunkowe dla Planu Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Nauki i Informa-
tyzacji, Warszawa, 14 września 2005 r. 
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 wprowadzenie takich narzędzi informatycznych, które usprawnią i popra-

wią warunki życia społeczeństwa oraz komunikację społeczną,  

 zapewnienie powszechnej dostępności zarówno technologii, usług społe-

czeństwa informacyjnego, jak i umiejętności korzystania z nich dla osób  

w trudnych warunkach życiowych,  

 budowa procedur zapewniających bezpieczeństwo i zaufanie do usług ad-

ministracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną,  

 zapewnienie istotności i nieszkodliwości poprzez zarządzanie treścią roz-

powszechnianej informacji, umożliwienie uzyskania elektronicznej karty 

identyfikacyjnej oraz dostępu do własnych danych i spraw prowadzonych 

przez urzędy administracji publicznej w sposób elektroniczny. 

 W latach 2007-2010 na informatyzację administracji publicznej przeznaczono 

z budżetu państwa, funduszy UE, Funduszu Schengen i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego ponad 2,5 mld zł. Realizowane inwestycje mają pozwolić na nadro-

bienie wszystkich zaległości5. W artykule szczegółowej analizie poddano następu-

jące problemy: 

 poziom infrastruktury informatycznej w urzędzie, 

 elektroniczna skrzynka podawcza i ePUAP, 

 wykorzystanie systemów informacji przestrzennej, 

 świadczenie usług elektronicznych dla klientów zewnętrznych. 

Infrastruktura informatyczna w urzędzie 

 Około 40% urzędów korzysta z elektronicznego systemu zarządzania doku-

mentacją (EZD). Najwyższy wskaźnik poziomu wdrożenia tego systemu mają 

urzędy marszałkowskie i powiatowe. Nie wszystkie systemy zarządzania dokumen-

tacją, z których korzystają urzędy, posiadają poszczególne funkcjonalności: moduł 

tworzenia paczek archiwalnych jest dostępny w 43% posiadanych systemów, po-

dobnie możliwość wyeksportowania całości danych w ramach posiadanego systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją ma 42% urzędów. Większość systemów 

nie jest również zintegrowana z Biuletynem Informacji Publicznej i platformą 

ePUAP. Systemy zintegrowane z BIP posiada około 40% urzędów, moduł integra-

cji z platformą ePUAP występuje rzadziej. Funkcję tę posiada około co czwarty 

urząd korzystający z systemu EZD. Przy czym 75% urzędów deklaruje posiadanie 

planów wprowadzenia integracji w tym zakresie (najczęściej deklarowanym termi-

nem wprowadzenia jest rok 2012). Posiadanie elektronicznego systemu zarządzania 

dokumentacją wciąż nie eliminuje tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych. 

W zdecydowanej większości urzędów, bez względu na szczebel, funkcjonuje po-

dwójny obieg dokumentów. Co więcej, 86% urzędów wskazuje, że sytuacja taka 

występuje bardzo często – dotyczy ponad połowy spraw. Plany wdrożenia systemu 

                                                 

5  D. Grodzka, E-administracja w Polsce, Infos nr 18, Biuro Analiz Sejmowych, 
05.07.2007, s. 2. 
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elektronicznego zarządzania dokumentami zadeklarowało ponad 80% urzędów, 

które obecnie z takiego systemu nie korzystają. Około co drugi urząd planuje 

wprowadzenie systemu do końca 2012 roku6. 

Elektroniczna skrzynka podawcza i ePUAP 

 Prawie 90% badanych urzędów posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. 

Analogiczny odsetek zanotowany w poprzedniej edycji badania wyniósł 74%. 

Większość elektronicznych skrzynek podawczych znajduje się na platformie  

ePUAP, w przypadku zdecydowanej większości urzędów adresy skrzynek podaw-

czych są dostępne na platformie BIP. Posiadanie elektronicznej skrzynki podawczej 

jest powszechne, jednak poziom wykorzystania jej możliwości można uznać za 

dość niski. Prawie 75% urzędów posiadających elektroniczną skrzynkę podawczą  

w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2011 roku nie otrzymało żadnych dokumentów. 

Stopień wykorzystania skrzynki podawczej jest zdecydowanie wyższy w urzędach 

administracji rządowej niż samorządowej. Średnia liczba dokumentów otrzyma-

nych na skrzynkę w danym okresie wyniosła prawie 40 w przypadku urzędów ad-

ministracji rządowej i tylko niecałe 7 w przypadku administracji samorządowej. 

Jeszcze niższy jest poziom wykorzystania skrzynki podawczej w celu wysyłania 

dokumentów elektronicznych. Urzędy administracji samorządowej w ciągu pierw-

szych 5 miesięcy 2011 roku wysłały średnio niecałe 4 dokumenty. Inaczej jest  

w przypadku urzędów administracji rządowej, tu poziom wykorzystania elektro-

nicznej skrzynki podawczej w celu wysyłania dokumentów jest wysoki. Średnia 

liczba dokumentów elektronicznych w ciągu 5 miesięcy wynosi około 92. Zdecy-

dowana większość urzędów (80%) deklaruje zwiększenie stopnia wykorzystywania 

możliwości platformy ePUAP. Jako czynniki, które stanowią barierę w wykorzy-

staniu platformy, najczęściej wskazywano brak powszechności podpisu elektro-

nicznego oraz małą liczbę gotowych usług do implementacji na ePUAP.  

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej 

 Własny system informacji przestrzennej (GIS) posiada tylko 15% urzędów. 

Ponad 2/3 urzędów pozyskuje dane przestrzenne z witryny geoportal.gov.pl. Naj-

częściej pozyskiwanym rodzajem danych z tego źródła są ortofotomapy. 61% urzę-

dów korzysta z danych przestrzennych pozyskiwanych od innych podmiotów. Ro-

dzaj najczęściej pozyskiwanych w ten sposób danych to dane ewidencji gruntów  

i budynków. Zamiar budowy własnego systemu informacji przestrzennej deklaruje 

nieco ponad połowa urzędów, które takiego systemu jeszcze nie posiadają. Szaco-

wany termin przystąpienia do budowy jest dość odległy, większość urzędów wska-

zała rok 2013 lub później7. 

 

                                                 

6  Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce 
w 2011 roku, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa, 
sierpień 2011. 

7  Ibidem. 



E-administracja w Polsce 371 

Świadczenie usług elektronicznych dla klientów zewnętrznych 

 2/3 urzędów zadeklarowało propagowanie możliwości korzystania z admini-

stracji publicznej przez Internet. Odsetek ten był identyczny jak zanotowany  

w poprzedniej edycji badania. Informację o możliwości realizacji usług za pośred-

nictwem platformy ePUAP zawiera ponad 1/3 stron internetowych urzędów. Moż-

liwość zgłaszania błędów dotyczących świadczenia usług jest dostępna w przypad-

ku około 1/4 stron internetowych urzędów. Najrzadziej, tylko w 17% urzędów, 

strony internetowe dają ważną z punktu widzenia klientów zewnętrznych możli-

wość śledzenia, na jakim etapie jest załatwiana sprawa. 

 W przypadku wszystkich podstawowych usług realizowanych przez urzędy 

dla klientów zewnętrznych strony internetowe urzędów dają jedynie możliwość 

pobrania formularzy. Funkcja złożenia wniosku elektronicznego jest dostępna spo-

radycznie.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Obecnie w całej Europie mają miejsce istotne kluczowe zmiany i można ocze-

kiwać radykalnej modyfikacji wzorca zapotrzebowania, z aktualnie nadal dosyć 

słabego wykorzystywania e-administracji na charakteryzujący się ogromnie zróżni-

cowanym, ale jednocześnie zakrojonym na szeroką skalę zapotrzebowaniem. Nie-

które z głównych tendencji społecznych, odzwierciedlające na poziomie ogólnym 

to zmieniające się zapotrzebowanie na e-administrację w Europie, to:  

 tendencje socjoekonomiczne: problem starzenia się społeczeństwa; tenden-

cje dotyczące wielonarodowościowego i zróżnicowanego społeczeństwa 

cechującego się nowymi modelami życia; większa elastyczność zatrudnie-

nia, nowe formy pracy i społeczeństwo 24/7; rozwój e-gospodarki  

i e-przedsiębiorczości, zapotrzebowanie na szersze delegowanie obowiąz-

ków na jednostki, społeczności oraz grupy; 

 czynniki kulturowe: eksponowanie wartości postmaterialistycznych, wzrost 

indywidualizacji oraz różnorodności kulturowej; skłonność do kształtowa-

nia się społeczeństwa dobrobytu i czasu wolnego; świadomość ekologicz-

na; większe upowszechnienie i dostęp do Internetu, a także znajomość ob-

sługi komputera, jak również ogólnie pozytywna postawa względem tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT); 

 wymogi demokratyczne: zmieniające się w państwach członkowskich 

wzorce demokratycznego uczestnictwa; e-demokracja może się przyczynić 

do zagwarantowania większej odpowiedzialności, otwartości, przejrzysto-

ści, dostępności, delegowania obowiązków oraz uczestnictwa, ale wyklu-

czenie cyfrowe potencjalnie stanowi ogromną barierę; 
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 czynniki środowiskowe: wzrastająca świadomość zagrożeń środowisko-

wych, w tym globalnego ocieplenia, przeludnienia i zanieczyszczenia, oraz 

rola, jaką elektroniczne usługi publiczne mogłyby odegrać w rozstrzyganiu 

tych problemów; 

 ramy prawne, regulacyjne i bezpieczeństwa: ustawodawstwo dotyczące 

podpisu elektronicznego; utworzenie instytucji stojących na straży standar-

dów technicznych i prawnych; podjęcie kroków zmierzających ku popra-

wie dostępu do informacji sektora publicznego, zapotrzebowanie na usługi 

administracyjne uwarunkowane wielopoziomowymi strukturami admini-

stracyjnymi oraz gwałtownie zwiększające się zapotrzebowanie na  

e-bezpieczeństwo, prywatność i ochronę danych na wszystkich szczeblach. 

 Rządy europejskie, w tym polski, zobowiązały się, że do 2015 roku rozpo-

wszechnią ukierunkowane na użytkownika, spersonalizowane i wieloplatformowe 

usługi e-administracji. W tym celu rządy powinny podjąć kroki, aby uniknąć wszel-

kich niepotrzebnych wymogów technicznych, na przykład konieczności stosowania 

aplikacji, które działają tylko w określonych warunkach technicznych lub z okre-

ślonymi urządzeniami. Komisja będzie służyć za przykład we wdrażaniu inteligent-

nej e-administracji. Usługi te będą wspierały sprawniejsze procedury administra-

cyjne, ułatwiały wymianę informacji i upraszczały współpracę z Komisją, tym sa-

mym wzmacniając pozycję użytkowników i poprawiając efektywność, skuteczność 

i przejrzystość funkcjonowania Komisji. 
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Summary 

 

 In this article the development of e-government services in Poland was presented. 

This article shows role of e-government for social and economic development. Citizen’s 

access to public administration services via Internet in Poland will be analyzed, and if 

this is developed enough and don’t differ from EU standards. 
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Wstęp 
 

 Zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przemiany społecz-

no-gospodarcze w Polsce zmierzają do budowy państwa opartego na gospodarce 

rynkowej, w którym istotną rolę odgrywa demokracja. Jednym z niezbędnych ele-

mentów takiego państwa jest efektywnie funkcjonujący samorząd terytorialny. 

Sprawnie działający samorząd lokalny powinien wykorzystywać różnorodne narzę-

dzia mogące wspierać działalność i aktywność mieszkańców oraz w pełni zaspoka-

jać ich potrzeby. Jednym z takich narzędzi jest zastosowanie nowoczesnych roz-

wiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawne zarządzanie jednostkami 

administracyjnymi oraz zwiększenie jakości usług publicznych. Doświadczenia 

europejskie wskazują na to, iż wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych 

usprawnia pracę administracji lokalnej oraz wpływa na obniżenie kosztów jej funk-

cjonowania. Ponadto automatyzacja i informatyzacja procedur ułatwia obywatelowi 

korzystanie z usług urzędu oraz może zapewnić przejrzystość działania urzędu. 

 

 

1. Źródła finansowania informatyzacji administracji publicznej 

 

 Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych administracji samorządowej 

może odbywać się ze źródeł własnych lub obcych. Najważniejsze w tym zakresie są 

jednak środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Urzędy gminne i powiatowe mo-

gą otrzymać dofinansowanie w ramach kilku unijnych programów pomocowych 

2007–2013. Na początku samorządy powinny uzyskać pomoc finansową w ramach 

szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO). Preferowane są projekty 
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informatyzacji na obszarach wiejskich. Dofinansowanie na informatyzację urzędu, 

stworzenie e-urzędu oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkań-

ców można otrzymać również z dwóch innych programów: Programu Operacyjne-

go Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz z Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka (PO IG). 

 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są programami stworzonymi do 

zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych 

regionów kraju w takich dziedzinach, jak: transport, energia, innowacja i przedsię-

biorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informa-

cyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz potencjał 

instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkurencyjności oraz 

zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województw. Każdy 

RPO jest przystosowany do potrzeb poszczególnych regionów, dlatego może być 

skonstruowany inaczej i funkcjonować na nieco innych warunkach w każdym wo-

jewództwie. Wojewódzkie jednostki samorządowe posiadają własne instytucje 

wdrożeniowe zajmujące się obsługą RPO w danym regionie1. 

 W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej mogą być 

realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno- 

-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane są przede 

wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową  

i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów 

komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyj-

ność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru2. 

 Z finansowaniem informatyzacji administracji publicznej związany jest siód-

my priorytet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Społeczeństwo 

informacyjne – budowa elektronicznej administracji). Celem tego projektu jest 

poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie 

dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicz-

nych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Zamierzenia te mają być 

osiągnięte poprzez realizację projektów informatycznych prowadzonych przez po-

szczególne instytucje publiczne z zachowaniem zasady zaufania, poszanowania 

prywatności i bezpieczeństwa danych i sieci3. 

 Okres realizacji projektów w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka obejmuje lata 2007–2013, a źródłem finansowania jest Europej-

ski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Program zakłada utworzenie rozległej, ogól-

nokrajowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych 

                                                 

1  http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/rpo/index_pl.htm. 
2  http://polskawschodnia.gov.pl. 
3  Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–

2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013. 
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pomiędzy poszczególnymi platformami usług elektronicznych, portalami dziedzi-

nowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne 

zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli  

i przedsiębiorców (back-office). Stworzona infrastruktura ma być podstawą do 

utworzenia centralnego archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów dla 

całej administracji publicznej w Polsce. Działanie to ma poprawić efektywność 

pracy administracji publicznej przy zwiększeniu przejrzystości jej działania.  

W ramach priorytetu przewiduje się uruchamianie następujących usług wspomaga-

jących świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przed-

siębiorców: 

 elektroniczny obieg spraw i dokumentów, 

 dostęp do rejestrów państwowych, 

 podpis elektroniczny i system elektronicznych tożsamości (eID). 

 Siódmy priorytet jest komplementarny z innymi działaniami i priorytetami 

takimi jak: PO Kapitał Ludzki: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna  

i Priorytet V: Dobre rządzenie oraz pozostałe priorytety PO IG, w szczególności 

priorytet 8, czyli Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-

spodarki. 

 Na działania w latach 2007–2013 planowo przeznaczone było 788 235 294 

euro, z czego 670 000 000 euro to środki unijne, natomiast 118 235 294 euro to 

wkład ze środków publicznych krajowych4.  

 Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania wynosi: 

1. Dla projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe – 

85% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych zo-

stanie zapewniony dla wszystkich projektów ze środków własnych, zabez-

pieczonych w budżecie będącym w dyspozycji beneficjenta). 

2. Dla projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów – 85% 

(wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych zostanie 

zapewniony dla wszystkich projektów ze środków części 27 „informatyza-

cja” budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 

publicznego). 

 Zgodnie z art. 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-

miotów realizujących zadania publiczne, z późniejszymi zmianami, o dofinansowa-

nie przedsięwzięć w zakresie informatyzacji mogą ubiegać się podmioty publiczne 

w rozumieniu5: 

 organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony pra-

wa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu 

terytorialnego i ich organy, 

                                                 

4  Ibidem, s. 137. 
5  DzU 2005 nr 64, poz. 564 i 565 oraz DzU 2010 nr 40, poz. 230. 
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 jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; 

 fundusze celowe, 

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie od-

rębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych. 

 Bardziej szczegółowym wyznacznikiem systemu finansowania informatyzacji 

administracji publicznej jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz 

rozliczania środków finansowych na informatyzację, wraz z późniejszymi zmiana-

mi, które reguluje takie zagadnienia jak6: 

 sposób oceny wniosków dotyczących przedsięwzięć przewidzianych do 

dofinansowania, 

 sposób oceny realizacji przedsięwzięć zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie, 

 sposób rozliczania przyznanych środków finansowych, 

 sposób dysponowania przyznanymi środkami finansowymi, 

 wzory wniosku o dofinansowanie oraz raportów z przebiegu realizacji 

przedsięwzięć i rozliczenia przyznanych środków finansowych. 

 Według artykułu 9 niniejszego rozporządzenia minister właściwy do spraw 

informatyzacji, w ramach środków finansowych, wyszczególnia w planie finanso-

wym środki na przygotowanie lub realizację projektów informatycznych o publicz-

nym zastosowaniu innych niż ponadsektorowe albo sektorowe projekty informa-

tyczne; w szczególności dotyczy to projektów obejmujących7: 

 wdrażanie systemów teleinformatycznych gospodarki i administracji elek-

tronicznej, 

 tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do Internetu, 

 tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do usług świadczo-

nych drogą elektroniczną, 

 tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, 

 tworzenie i rozwój systemów elektronicznego kształcenia. 

 

 

  

                                                 

6  DzU 2006 nr 53 poz. 388. 
7  Ibidem. 
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2. Wydatki inwestycyjne urzędów na cele informatyzacji 

 

Urzędy administracji samorządowej coraz chętniej korzystają z dostępnych 

form dofinansowania na wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych. Nowocze-

sne technologie pozwalają na bardziej efektywną organizację procesów wewnętrz-

nych, jak również na sprawniejszą obsługę interesantów. Średnie wydatki inwesty-

cyjne na informatyzację urzędów w 2010 roku przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1 

Średnie wydatki inwestycyjne na informatyzację urzędów w 2010 roku 

 

Rodzaj urzędu 

Średnia wartość 

wydatków inwesty-

cyjnych brutto 

Średnia wartość wydatków inwestycyjnych ponoszona na: 

sprzęt  

informatyczny 
oprogramowanie 

sieci  

i  

komunikację 

inne związa-

ne z informa-

tyzacją 

Ogółem 393 460 135 078 91 925 33 594 132 863 

Administracja 

samorządowa 

234 704 90 041 52 024 29 026 63 613 

Administracja 

rządowa 

4 113 504 1 190 416 1 026 893 140 623 1 755 572 

Urząd gminy 113 509 32 619 18 479 10 114 52 297 

Urząd powiatowy 660 779 293 030 171 257 101 995 94 497 

Urząd marszał-

kowski 

2 380 789 1 080 858 615 756 212 995 471 180 

Źródło:  Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej  

w Polsce w 2011 roku, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie 

MSWiA, Warszawa 2011. 

 

 Średnia wartość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na informatyzację 

w 2010 roku w urzędach ogółem wyniosła 393 460 zł8. Można zaobserwować 

znaczne zróżnicowanie wydatków w urzędach poszczególnych szczebli. Najwięk-

sze wydatki były ponoszone przez urzędy najwyższego szczebla. Zwracając uwagę 

na cele ponoszonych wydatków na informatyzację urzędów można zauważyć, iż 

największą ich część stanowią wydatki na sprzęt informatyczny oraz oprogramo-

wanie. Wśród poszczególnych województw liderem w zakresie inwestycji w infor-

matyzację jest województwo dolnośląskie. Najmniejsze fundusze na ten cel prze-

znaczyły województwa kujawsko-pomorskie oraz podkarpackie.  

 Najważniejsze podstawowe narzędzia informatyczne wdrażane w urzędach 

administracji publicznej to: 

 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), 

 elektroniczna skrzynka podawcza, 

                                                 

8  Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce 
w 2011 roku, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa 
2011. W badaniu wzięło udział 1601 urzędów administracji samorządowej i rządowej. 
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 system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD), 

 system GIS.  

 Biuletyn Informacji Publicznej składa się z witryn internetowych, na których 

władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają 

informacje publiczne wymagane polskim prawem. 

 Elektroniczna skrzynka podawcza jest to publicznie dostępny środek komuni-

kacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do 

podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu telein-

formatycznego9. 

 System elektronicznego zarządzania dokumentami jest to rozwiązanie pozwala-

jące na rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikację, zarządzanie wersjami i sposoba-

mi obiegu oraz archiwizację dokumentów w postaci papierowej i elektronicznej.  

 Z kolei system GIS to system informacji przestrzennej pozwalający na groma-

dzenie, magazynowanie, udostępnianie, obróbkę, analizę i wizualizację danych 

przestrzennych.  

 W styczniu 2012 roku planowane jest rozpoczęcie wartego 37,7 mln zł projek-

tu systemowego „Powszechne e-usługi Jednostek Samorządu Terytorialnego na 

platformie ePUAP”. Celem projektu jest upowszechnienie świadczenia e-usług 

przez administrację publiczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Publicz-

nych. Ukończenie jego realizacji przewidywane jest na koniec 2015 roku. Docelo-

wo planuje się: wprowadzenie uniwersalnych formularzy danej usługi bez koniecz-

ności wprowadzania ich przez poszczególne urzędy, opracowanie standardu inter-

fejsu sieciowego dla elektronicznej skrzynki podawczej obowiązującego wszystkie 

podmioty publiczne, szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego  

w zakresie wdrażania, świadczenia e-usług oraz wykorzystania systemów IT  

w urzędzie. Te działania mają na celu upowszechnienie korzystania z elektronicz-

nych skrzynek podawczych oraz zwiększenie e-usług świadczonych przez samo-

rządy.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Ponoszone przez samorządy wydatki inwestycyjne na cele informatyzacji nie 

przynoszą jeszcze widocznej poprawy w zakresie świadczenia usług  

e-administracji. Obecnie urzędy gmin udostępniają on-line średnio dwie usługi. 

Według założeń za cztery lata mają ich oferować aż 23. W przypadku powiatów ten 

wskaźnik ma się zwiększyć z czterech do dwudziestu10. 

                                                 

9  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010 nr 40, poz. 230. 

10  MSWiA da na e-urzędy, Serwis samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/, 2.09.2011. 
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 Niestety według wstępnych informacji płynących z audytu prowadzonego 

przez Najwyższą Izbę Kontroli z 28 planowanych projektów wdrażanych na róż-

nych szczeblach administracji publicznej w miarę sprawnie działa tylko 511. Świad-

czy to o nieefektywnym funkcjonowaniu wdrażanych rozwiązań, co odczuwalne 

jest głównie przez obywateli.  

 W 2010 roku UE przyjęła średniookresową strategię rozwoju społeczno- 

-gospodarczego do roku 2020 – „Europa 2020”. 29 czerwca 2011 roku Komisja 

Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2014-2020 („A Budget for Europe 

2020”). Najważniejsze priorytety budżetu: wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc 

pracy. Nie ma jeszcze jasno sprecyzowanych możliwości uzyskania dofinansowania 

unijnego w zakresie informatyzacji administracji publicznej. 
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FINANCIAL ASPECTS  

OF INFORMATIZATION TERRITORIAL ADMINISTRATION 

 

 

Summary 

 

 Introduction of ICT technologies can be financed from own or external resources. 

Public office can get subsidy for e-government from the European Union. Despite the 

relatively high expenditure in this area still cannot see a significant improvement in the 

quality of government services online. 
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PODEJŚCIE PROCESOWE W URZĘDACH GMIN W ŚWIETLE REGULACJI ISO  

A OSIĄGANIE DOJRZAŁOŚCI PROCESOWEJ URZĘDÓW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 W literaturze przedmiotu przedstawia się zwykle istotę podejścia procesowego 

z myślą głównie o podmiotach sektora prywatnego. Należy zaznaczyć, że prawi-

dłowości i mechanizmy dotyczące pojęcia procesów, mierników, projektowania 

struktury procesowej oraz ogólnie rozumianej dojrzałości procesowej w zdecydo-

wanej większości są prawdziwe i zachodzą również w organizacjach sektora pu-

blicznego, w tym także w urzędach gmin.  

 Jednak pomiędzy organizacjami sektora prywatnego i publicznego występują 

również zasadnicze różnice dotyczące chociażby oferowanych produktów, celu, dla 

którego są tworzone, własności majątku i inne. Celem niniejszego artykułu jest 

wskazanie specyfiki funkcjonowania wielu urzędów gmin w aspekcie świadczenia 

usług publicznych oraz istoty podejścia procesowego, wynikającej ze specyfiki 

regulacji norm ISO 9001:2008. Temat ten jest bardzo istotny ze względu na fakt, że 

wiele urzędów gmin wdraża zarządzanie procesowe właśnie w wyniku podjęcia 

działań zmierzających do uzyskania certyfikatu jakości. Niestety regulacje norm 

ISO, chociaż wymagają identyfikacji oraz opisu procesów głównych urzędów gmin, 

ograniczają się tylko do wspomnianych działań. Stąd w praktyce istnieje często 

mylne przeświadczenie, że wdrożenie regulacji ISO jest równoznaczne z wdroże-

niem zarządzania procesowego. Niestety urzędy, które wdrożyły normy ISO, mają 

przed sobą długą drogę zmierzającą do osiągnięcia pełnej dojrzałości procesowej. 

Celem artykułu jest również pokazanie różnicy pomiędzy istotą regulacji ISO  

w zakresie zarządzania procesowego oraz modelem osiągania pełnej dojrzałości 

procesowej urzędów gmin.  
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 Wydaje się, że szerzenie świadomości występujących różnic pomiędzy wska-

zaniami norm ISO oraz teorii zarządzania może doprowadzić do dalszego rozwoju 

procesowego urzędów gmin, a w konsekwencji do zwiększenia ich skuteczności  

i efektywności działania i do większego zadowolenia interesariuszy urzędów. Prze-

łoży się to bezpośrednio na zbudowanie przewagi konkurencyjnej gmin, co ma duże 

znaczenie, ponieważ proces konkurencji zachodzi w sektorze publicznym równie 

powszechnie jak w sektorze prywatnym. 

 

 

1. Zarządzanie procesami urzędu gminy wg normy ISO 9001:2008 

 

 Zarządzanie procesami w urzędach gmin jest praktyką, która w wielu przy-

padkach inicjowana jest przez decyzję dotyczącą wdrażania systemu zarządzania 

jakością
1
. W związku z tym należy poddać pogłębionej analizie wymogi stawiane 

gminom w tym obszarze w celu zrozumienia istoty ich procesowego funkcjonowa-

nia na podstawie tych przepisów.  

 Działanie zgodnie z normą ISO 9001:2008 umożliwia wprowadzenie między-

narodowych standardów w zakresie czterech głównych obszarów zarządzania orga-

nizacją, które zostały przedstawione w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Główne obszary i założenia sytemu ISO 9001:2008 
 

Lp. System zarządzania jakością ISO 9001:2008 

1 Zaangażowanie 

kierownictwa 

ustanowienie polityki i celów jakości; przeprowadzanie przeglądów; za-

pewnienie dostępności niezbędnych zasobów; uświadamianie pracownikom 

ważności spełnienia wymogów klienta oraz przepisów prawnych 

2 Zarządzanie  

zasobami 

posiadanie przez pracowników odpowiednich kompetencji wynikających  

z wykształcenia, wyszkolenia i doświadczenia; określenie niezbędnych 

kompetencji, które posiadać muszą pracownicy na stanowiskach pracy 

mających wpływ na jakość 

3 Realizacja wyrobu utrzymanie infrastruktury; określenie celów jakości; określenie procedur, 

zasobów niezbędnych przy realizacji wyrobu; określenie działań,  

które umożliwiają nadzór nad wyrobem; posiadanie umiejętności badania 

potrzeb klienta; ustanowienie procesu weryfikującego możliwości produk-

cyjne organizacji; ustanowienie nadzoru nad zakupywanymi materiałami  

i surowcami  

4 Pomiar,  

analiza,  

doskonalenie 

wykonywanie badań zadowolenia klienta; wykonywanie audytów we-

wnętrznych; monitorowanie procesów i wyrobów; nadzorowanie wyrobów 

niezgodnych; działania korygujące system zarządzania jakością; działania 

zapobiegawcze związane z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością 

Źródło:  opracowanie własne 

                                                 

1  U.R. Müller, P. Rupper, Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000, 
s. 73. 
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 Jak wynika z powyższej tabeli, w czterech głównych obszarach założeń normy 

znajdują się elementy, które odgrywają istotną rolę dla funkcjonowania organizacji 

procesowej i mogą być podstawą budowy nowej struktury oraz mechanizmów jej 

funkcjonowania. W obszarze pierwszym najważniejsze elementy sprzyjające bu-

dowie organizacji procesowej to przeprowadzanie przeglądów oraz uświadomienie 

pracownikom ważności spełnienia wymogów klienta. Działania te powodują, że 

kierownictwo na bieżąco dokonuje korekt procesów organizacyjnych i w ten sposób 

sprawuje nadzór nad prawidłowym poruszaniem się pracowników (poszczególnych 

gniazd procesowych) w tunelach nawigowania. Kierownictwo dokonuje również 

oceny, która dotyczy realizowania przez cały proces wartości dodanej pożądanej 

przez klienta ostatecznego i w przypadku wyjścia procesu poza tunel makro doko-

nuje odpowiednich korekt z perspektywy, która jest często trudno zauważalna przez 

poszczególne gniazda. Drugi ważny zapis tego obszaru dotyczy świadomości war-

tości dodanej dla klienta. Jak wspomniano wyżej, świadomość ta odgrywa kluczo-

wą rolę, ponieważ jest wyznacznikiem tuneli nawigowania w skali mikro i makro2. 

Norma nie precyzuje, o którą z perspektyw chodzi, należy jednak przyjąć, że obie 

płaszczyzny muszą współistnieć komplementarnie i uzupełniać się wzajemnie. 

 W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi należy zwrócić uwagę na zapis 

dotyczący kształtowania odpowiednich kompetencji pracowników oraz właściwego 

ich doboru. Norma wyznacza w tym przypadku perspektywę dopasowania zasobów 

ludzkich do warunków działania organizacji procesowej. Chodzi o to, że w działa-

niu w tunelach nawigowania, które charakteryzują się dużą swobodą decyzyjną oraz 

ograniczoną kontrolą zewnętrzną, ważną rolę odgrywa umiejętność podejmowania 

właściwych decyzji w perspektywie wartości dodanej oraz samokontroli podejmo-

wanych działań. W związku z tym praca w organizacji procesowej wymaga od 

pracowników dużej samodzielności, elastyczności oraz zdolności do podejmowania 

ryzyka. W praktyce może to oznaczać konieczność intensywnych szkoleń lub  

w skrajnych przypadkach wymianę pracowników, którzy nie potrafią się wpisać  

w nowe realia funkcjonowania organizacji . 

 Obszar dotyczący realizacji wyrobu wpisuje się w założenia organizacji pro-

cesowej w kontekście wypracowania umiejętności właściwego rozpoznawania po-

trzeb klientów organizacji. Konsekwencją tego założenia jest konieczność przyjęcia 

perspektywy klienta w urzędzie gminy, co nierzadko jest ujęciem nowym, niezna-

nym dla urzędników działających w strukturach formalnych. Dodatkowo, w celu 

rozpoznania potrzeb, urzędy zmuszone są do podjęcia działań marketingowych 

związanych z badaniem rynku w taki sposób, w jaki dzieje się to w organizacjach 

prywatnych. Należy jednak zaznaczyć, że norma ogranicza pojmowanie potrzeb 

                                                 

2  Patrz: G. Bełz, Reorientacja procesowa organizacji funkcjonalnej, w: Strategie wzrostu 
produktywności firmy, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 83.  
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klientów do perspektywy zewnętrznej klienta ostatecznego, nie wspominając  

o perspektywie mikro wewnątrz procesów. 

 W perspektywie tworzenia podstaw funkcjonowania organizacji procesowej 

szczególne znaczenie ma obszar ostatni (tabela 1). Zgodnie z jego zapisami organi-

zacja zmuszona jest do systematycznego badania zadowolenia klienta, co pozwala 

na bieżące modyfikowanie działań podejmowanych w gniazdach procesowych oraz 

zmianę przebiegu całych procesów. Służą temu również przeprowadzane audyty 

wewnętrzne, pozwalające na dokonywanie niezbędnych korekt. Najważniejszym 

jednak zapisem jest konieczność monitorowania procesów i wyrobów. Aby organi-

zacja mogła ten warunek spełnić, konieczne jest dokonanie identyfikacji oraz opty-

malizacji procesów. Niestety norma nie nakazuje podjęcia takich działań w stosun-

ku do wszystkich procesów w organizacji, co pozwala na uzyskanie certyfikatu 

organizacjom, które wyodrębniły jedynie procesy podstawowe3. 

 Odnosząc się do zapisów normy bezpośrednio mówiących o podejściu proce-

sowym, warto zaznaczyć, że norma zaleca przyjęcie tego podejścia wprost. Dotyczy 

to etapu opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządza-

nia jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta poprzez spełnienie jego wy-

magań4. W ten sposób norma łączy podejście procesowe z możliwością koordynacji 

działań urzędu (organizacji) w perspektywie oczekiwanej wartości dodanej, której 

dostarczenie skutkuje zadowoleniem klienta i pozytywną oceną jakości wyrobu. 

Sam proces definiowany jest jako zbiór działań wzajemnie powiązanych lub od-

działujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Takie ujęcie stwarza podsta-

wy do wprowadzenia w organizacji systemu mierników procesów, ponieważ zesta-

wienie wejść i wyjść procesu pozwala na monitorowanie jego efektywności oraz 

dokonywanie bieżących udoskonaleń. 

 Dodatkowo pkt 7.1 normy, związany z realizacją wyrobu, definiuje wyrób 

jako wynik procesu. W przypadku usług świadczonych przez urząd norma stwier-

dza, że usługa jest wynikiem przynajmniej jednego działania nieodzownie związa-

nego ze współpracą dostawcy i klienta. W ten sposób norma nakazuje organizacji 

identyfikację lub zaplanowanie procesów niezbędnych do realizacji wyrobu. Nie 

ma jednak zapisów mówiących o osiąganiu dojrzałości procesowej, gdyż zapisy 

normy mówiące o doskonaleniu procesów dotyczą jedynie ich bieżącej korekty 

wskutek działań kontrolnych i monitoringowych z uwzględnieniem potrzeb klienta. 

Chodzi zatem o bycie elastycznym w celu koniecznej modyfikacji procesów, z tym 

że zmiany te mogą być dokonywane przez organizację pomimo faktu, że pozostaje 

                                                 

3  Patrz: S. Cyfert, Metody definiowania procesów w organizacji, w: Wiedza w gospodarce  
i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Skalik, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, Wydawnictwo UE, Wrocław 
2010. 

4  Patrz: E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfika-
cja, pomiar, usprawnianie, Warszawa 2010, s. 112. 
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ona ciągle na tym samym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dosko-

nalenie procesów nie jest jednoznaczne z przechodzeniem organizacji na kolejne 

poziomy dojrzałości. 

 Warto również podkreślić zapisy mówiące o komunikacji z klientem. Wspo-

mniane wcześniej tunele nawigowania wymagają ciągłego dostarczania całej organi-

zacji oraz poszczególnym gniazdom procesowym informacji dotyczących oczekiwań 

odbiorców oraz feedbacku związanego z dostarczonym produktem (półproduktem). 

Spełnienie tego wymogu jest jednym z podstawowych warunków efektywnego  

i skutecznego funkcjonowania struktur procesowych. Omawiane normy ISO nakłada-

ją na organizację obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu z otoczeniem, stwa-

rzając tym samym podstawy dwukierunkowego przepływu informacji. 

 Kwestie związane z podejściem procesowym pojawiają się także w przepisach 

normy mówiących o procesie wdrożenia systemu zarządzania jakością (SZJ). 

Zgodnie z typową procedurą wdrażania SZJ na pewnym etapie pojawia się ko-

nieczność stworzenia map procesów urzędów oraz wyznaczenia właścicieli proce-

sów. Wyniki tych działań są następnie uzupełniane opisem procesów, procedur  

i instrukcji postępowania oraz badaniem potrzeb klientów. Warto jednak zaznaczyć, 

że według standardów ISO procesy oraz działania podejmowane wewnątrz gniazd 

procesowych są mocno sformalizowane, co nie sprzyja swobodnemu kształtowaniu 

tuneli nawigowania oraz wykorzystaniu potencjału tkwiącego w pracownikach5.  

 

 

2. Dojrzałość procesowa urzędów gmin 

 

 Przytoczone powyżej ujęcia dojrzałości procesowej mogą być stosowane  

w każdej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to organizacja prywatna, czy 

publiczna6. Szczególnie istotną z perspektywy tematu niniejszej rozprawy propozy-

cję podziału poziomów dojrzałości procesowej w odniesieniu do urzędów gmin 

przedstawili M. Zawicki i S. Mazur w Programie Rozwoju Instytucjonalnego7.  

Według autorów urząd gminy może przechodzić przez następujące poziomy dojrza-

łości procesowej: 

 Poziom 1 – nie dokonano formalnej identyfikacji procesów realizowanych w 

urzędzie. 

                                                 

5  R. Brajer-Marczak, Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach,  
w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 154. 

6  K.P. McCormack, W.C. Johnson, Business Process Orientation. Gaining the E-Business 
Competitive Advantage, St. Lucie Press, London 2001. 

7  M. Zawicki, S. Mazur, Analiza instytucjonalna urzędu gminy, Małopolska Szkoła Admi-
nistracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2008, s. 37. 
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 Poziom 2 – zostały zidentyfikowane procesy najważniejsze dla urzędu (proce-

sy kluczowe), został opisany przebieg ich realizacji. Zostały wyłonione osoby od-

powiedzialne za prawidłowy przebieg procesów kluczowych (właściciele proce-

sów), posiadające uprawnienia do nadzorowania procesów oraz dokonywania  

w nich zmian. Grupy zadań urzędu, które zostały zidentyfikowane jako procesy 

kluczowe, są realizowane zgodnie z formalnie przyjętym opisem przebiegu ich 

realizacji. 

 Poziom 3 – została zidentyfikowana większość procesów realizowanych  

w urzędzie, został opisany przebieg ich realizacji. Zostały wyłonione osoby odpo-

wiedzialne za prawidłowy przebieg większości procesów (właściciele procesów), 

posiadające uprawnienia do nadzorowania procesów oraz dokonywania w nich 

zmian. Większość procesów jest realizowana zgodnie z formalnie przyjętym opi-

sem przebiegu ich realizacji. Urzędnicy zostali przeszkoleni w zakresie realizacji 

procesów, w których uczestniczą  

 Poziom 4 – zostały zidentyfikowane procesy, których realizacja wymaga 

wsparcia komputerowego. Procesy, które tego wymagają, są realizowane z wyko-

rzystaniem komputerów. Istnieje system monitoringu realizacji procesów w postaci 

określonych: 

 mierników i celów realizacji wszystkich procesów, 

 procedur przeglądów dokonywanych przez ich właścicieli, 

 procedur gromadzenia i analizy uwag realizatorów, 

 procedur gromadzenia i analizy uwag odbiorców (interesantów). 

Procesy są monitorowane zgodnie z przyjętymi procedurami oraz obowią-

zującym systemem mierników. 

 Poziom 5 – istnieją mechanizmy doskonalenia realizacji procesów oraz usta-

nawiania nowych procesów w przypadku: 

 zmiany zadań realizowanych przez urząd, 

 potrzeby realizacji celów przyjętych w strategii, 

 wystąpienia innych czynników zewnętrznych.  

Stosuje się mechanizmy doskonalenia realizacji procesów oraz ustanawia-

nia nowych procesów z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: 

 audyty procesów, 

 systematyczna samoocena, 

 ocena i analiza osiąganych wyników, 

 porównywanie z procesami ustanowionymi w innych urzędach (benchmar-

king procesów). 

 Podsumowując wymienione powyżej poziomy, modelowy urząd gminy znaj-

dujący się na ostatnim poziomie dojrzałości procesowej charakteryzuje się następu-

jącymi cechami: 

 została zidentyfikowana i opisana większość procesów realizowanych  

w urzędzie, 
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 zostały wyłonione osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg proce-

sów, 

 urzędnicy zostali przeszkoleni w zakresie realizacji procesów, w których 

uczestniczą, 

 procesy, które tego wymagają, są realizowane z wykorzystaniem systemów 

wsparcia komputerowego, 

 procesy są monitorowane, 

 stosowane są mechanizmy doskonalenia realizowanych procesów oraz 

ustanawiania nowych8. 

 Powyższa propozycja opisująca poziomy dojrzałości procesowej urzędu gmi-

ny charakteryzuje się dużym walorem praktycznym, ponieważ na jej podstawie 

możliwe jest zbudowanie kwestionariuszy diagnostycznych pozwalających na zdia-

gnozowanie poziomu, na którym znajduje się badany urząd, oraz na określenie 

działań koniecznych do wykonania w celu przejścia na kolejny poziom dojrzałości. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przedstawiona w pkt. 1 analiza zapisów normy ISO 9001:2008 pokazuje,  

że norma stwarza podstawy do wdrożenia organizacji procesowej, odnosząc się do 

kilku kluczowych z perspektywy organizacji procesowej mechanizmów: opisu pro-

cesów, przyjęcia mierników, perspektywy klienta, doskonalenia procesów, bieżące-

go monitoringu. Problemem jednak wydaje się ogólny charakter tych zapisów, któ-

ry umożliwia spełnienie wymogów normy dzięki podjęciu jedynie podstawowych 

działań, związanych z identyfikacją i doskonaleniem procesów podstawowych. 

Stworzenie organizacji procesowej wymaga podjęcia szeregu działań szczegóło-

wych, które pozwalają na ukierunkowany rozwój organizacji poprzez przechodze-

nie przez tzw. poziomy dojrzałości procesowej aż do momentu osiągnięcia poziomu 

ostatniego. Analizowana norma takich zapisów nie posiada, co stwarza niebezpie-

czeństwo mylnego postrzegania przez władze gminy procesowej struktury urzędu. 

 Osiąganie dojrzałości procesowej przyjmuje charakter ewolucyjny, co jest 

szczególnie uzasadnione biorąc pod uwagę skalę zmian zachodzących w organizacji 

podczas takiego procesu. Jednym z głównych powodów podejścia ewolucyjnego 

jest czynnik ludzki, który w przypadku zbyt szybkiego wprowadzania zmian mógł-

by zdecydować o niepowodzeniu transformacji organizacji9. Wynika to z faktu,  

że zasoby ludzkie postrzegają zwykle organizację w kategoriach podziałów i me-

chanizmów wynikających ze struktur tradycyjnych, dlatego zmiana sposobu myśle-

                                                 

8  Patrz: W.B. Cieśliński, Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstwa. Model 
platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2011, s. 62‒63. 

9  Patrz: E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami…, op. cit., s. 112. 



Podejście procesowe w urzędach gmin w świetle regulacji ISO… 389 

nia i działania procesowego wymaga czasu oraz wielu właściwie dobranych szkoleń 

i warsztatów10. Problemem jest w tym przypadku nie tylko szczebel wykonawczy. 

Również działania zarządcze związane z identyfikacją, opomiarowaniem i wdroże-

niem procesów organizacyjnych mają kompleksowy charakter, co powoduje, że ich 

jednorazowe (skokowe) wprowadzenie może sprawić wiele trudności na etapie 

zarówno przygotowania zmian, jak i ich wdrożenia11.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić konieczność podejmowania 

dalszych działań służących rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej rozwoju proce-

sowego urzędów gmin poprzez osiąganie kolejnych poziomów dojrzałości proce-

sowej. Coraz większa popularność norm ISO w urzędach może być czynnikiem 

sprzyjającym, który powoduje, że urzędy wkraczają na drogę prowadzącą do pełnej 

dojrzałości procesowej. Ważne jest jednak, by nie ograniczały się jedynie do regu-

lacji zawartych w normach ISO, ponieważ w ten sposób osiągnięcie dojrzałości 

procesowej staje się utrudnione i urzędy mogą nieświadomie pozostawać na najniż-

szych poziomach w przekonaniu, że zarządzanie procesowe zostało w ich urzędach 

w pełni wdrożone. 
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PROCESS MANAGEMENT IN LOCAL OFFICES  

ACCORDING TO ISO REGULATIONS AND PROCESS MATURITY 

 

 

Summary 

 

 Local offices more and more often implement ISO regulations to operate more 

efficiently and to satisfy their customers better. Among many detailed ISO requirements 

there is also the one connected with the necessity to implement process management in 

the office. The problem is, however, that ISO norms are connected only with basic pro-

cesses and do not allow the office to go fully processed. The article shows what the 

nature of ISO regulations is and compares them with process maturity theory. The theo-

ry allows the office to develop fully processed structures by modeling main and sup-

portive processes, training process workers, computerization of processes and bench-

marking. The article shows how important it is not to stop at the point that is so charac-

teristic to ISO norms but to go further with the development.  
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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W TWORZENIU SYSTEMÓW 

INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNYCH W GMINIE MICHAŁOWICE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Mający miejsce w ostatnich latach ogromny rozwój technik informacyjnych 

oraz zmienność otoczenia wymuszają na organizacjach, aby tworzyły systemy in-

formacyjno-komunikacyjne. Celem tych systemów jest zapewnienie szybkiego 

przepływu informacji. Skuteczne systemy budowane są w oparciu o wykorzystanie 

nowoczesnych technologii i usprawniają cały proces zarządzania organizacjami. 

 Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak ogromne znaczenie mają sys-

temy ICT w zarządzaniu organizacją oraz jaki wpływ na te systemy ma nowoczesna 

technologia. Badania zostaną przeprowadzone w gminie Michałowice. Ww. gmina 

została wybrana do badań dlatego, że jest jednostką administracji publicznej i ma 

do wypełnienia wiele zadań i funkcji. Badania miały dać odpowiedź na pytanie, czy 

w badanej gminie jest świadomość występowania IT, czy są tworzone systemy ICT, 

jak również czy realizowana jest strategia państwa dotycząca informatyzacji i two-

rzenia społeczeństwa informacyjnego. Do badań wykorzystano: wywiad, kwestio-

nariusz oraz analizę literatury.  
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1. Istota i specyfika systemów informacyjnych w organizacji 

 

 Współczesne zarządzanie organizacją jest coraz trudniejsze. Kierownicy stają 

przed nowymi zadaniami, które są trudne do wykonania, ponieważ otoczenie jest 

złożone, burzliwe i szybko się zmienia. Coraz trudniejsze jest pogodzenie osiągania 

celów krótkookresowych z realizacją zaplanowanych projektów. Zarządzający 

uciekają w rutynę, biorąc na siebie ryzyko niepowodzeń, poszukują rozwiązań  

w produktach, wykorzystywanych technologiach czy w metodach zarządzania, nie 

dostrzegając, jak bardzo istotne znaczenie dla organizacji ma informacja.  

 Proces składający się z planowania, zbierania, gromadzenia, prezentowania  

i przekazywania informacji jest podstawą wszelkich decyzji w przedsiębiorstwie.  

W wielu organizacjach proces ten realizowany jest w ramach Informacyjnego Sys-

temu Zarządzania, który zapewnia użytkownikom otrzymanie informacji wystar-

czających w stosunku do ich potrzeb, informacji pozbawionych błędów, dostarcza-

nych we właściwym czasie. Aby skutecznie realizować cele, muszą istnieć systemy, 

czyli zestawy wzajemnie powiązanych elementów funkcjonujących jako całość.  

 Współczesne systemy informacyjne posługują się nowymi rozwiązaniami 

technicznymi, w szczególności wykorzystując Internet. Przyczynia się on w istotny 

sposób do optymalizacji działań w sferze administracji i zarządzania organizacjami. 

Niestety na polskim rynku wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie docenia tych 

rozwiązań, traktując je jako instrumenty wspomagające zarządzanie na poziomie 

operatywnym1, natomiast inaczej to wygląda w dużych przedsiębiorstwach bądź  

w organizacjach publicznych (np. szkołach, urzędach). Dynamiczny postęp techniki 

elektronicznej, którego jesteśmy świadkami, sprawia, że zintegrowane systemy 

zarządzania informacją oparte na tym nośniku są coraz bardziej widoczne. 

 Tworzenie systemów informacyjnych jest powiązane z komunikacją, czyli  

z procesem przekazywania i odbierania symboli, którym przypisuje się określone 

znaczenie. W tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnym (ICT) decydują-

ce znaczenie mają technologie informacyjne, które stanowią jedną z dziedzin in-

formatyki. Na technologię informacyjną składa się sprzęt komputerowy, oprogra-

mowanie używane do tworzenia, przesyłania, przechowywania, prezentowania  

i zabezpieczania informacji, jak również łącza telekomunikacyjne. Technologia 

informacyjna (IT) jest połączeniem zastosowań informatyki z technikami komuni-

kacji. Obszarami zastosowań IT są: posługiwanie się środkami i metodami informa-

tyki w celu rozwiązania problemów życia codziennego oraz umożliwienie człowie-

kowi funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym2. 

                                                 

1  J. Krygier, Technologie informacyjne w procesach atrybucji z wykorzystaniem sieci In-
ternet, analiza efektu wdrożenia internetowego systemu sprzedaży na rynku przedsiębiorstw  
w małej firmie komputerowej, „Organizacja i Kierowanie” 2005, s. 43. 

2  W. Wrotek, Technologia informacyjna, Helion, Gliwice 2006, s. 19. 
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 Reasumując stwierdzić można, że technologia informacyjna zajmuje się prze-

syłaniem i przekazywaniem informacji, tworząc w ten sposób systemy ICT, które 

mają ogromny wpływ na życie społeczne. Należy zauważyć, że informatyzacja 

przestała już być postrzegana jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa. Samo posia-

danie nowoczesnego, dopasowanego do potrzeb organizacji systemu informatycz-

nego nie daje jej przewagi konkurencyjnej. Tworzenie sprawnie działających sys-

temów, które skupiają procesy zachodzące w organizacji jest kluczem do sukcesu. 

System ten powinien wspierać pracę różnych, często bardzo oddalonych od siebie 

jednostek organizacyjnych, dlatego ma charakter informacyjno-komunikacyjny. 

Zadaniem takich systemów jest zapewnienie szybkiego przepływu informacji. 

 

 

2. Nowoczesne technologie w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego 

 

 Przy wprowadzaniu zmian technologicznych wiele z nich potrzebuje determi-

nacji do wdrażania innowacji. To właśnie innowacje i nowoczesne technologie stają 

się krytycznym elementem w procesie decydowania. Nowe technologie należy 

śledzić i wdrażać z kilku powodów: po pierwsze szacunkowy czas dla wprowadza-

nia zmian technologicznych ma wiele modeli ekonomicznych, po drugie prawdą 

jest, że adaptacja i przyjęcie nowych innowacyjnych rozwiązań wpływa na wiel-

kość produkcji i ekonomiczność, po trzecie kierownicy powinni zrozumieć, że źró-

dłem rozwoju jest natura oraz wprowadzanie zmian technologicznych. Przy wdra-

żaniu zmian technologicznych należy wyraźnie zarysować różnice pomiędzy wyna-

lazkiem a innowacyjnością3. 

 Powszechne i lawinowe zainteresowanie Internetem jako formą komunikacji 

datuje się na lata 90. XX wieku. Ten środek komunikacji daje ogromne możliwości 

szybkiego przesyłania informacji w bardzo odległe miejsca, tym samym stał się jednym  

z głównych elementów budujących systemy ICT. Internet służy nie tylko do działań 

marketingowych i reklamowych, ale również wraz ze sprzętem komputerowym stał się 

najszybszym środkiem komunikacji społecznej, jak i źródłem informacji edukacyjnej, 

fachowej, turystycznej, handlowej, politycznej, praktycznej czy rozrywkowej4.  

 Te wszystkie działania spowodowały, że staliśmy się świadkami powstawania spo-

łeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne to ogół ludzi mających po-

wszechne i łatwe możliwości komunikowania się oraz dostęp do potrzebnych im infor-

macji poprawiających warunki życia, wykonywanie pracy, wypełnianie powinności oby-

watelskich. Zmieniające się otoczenie wymusiło ukształtowanie się społeczeństwa usług  

i informacji, w którym źródłem bogactwa stają się kontakty z innymi ludźmi oraz posłu-

                                                 

3  M. Alxopoulos, J. Cohen, Examining technical change in the last century, „Canadian 
Journal of Economics Revue Canadienne d’Economique”, Vol. 44, No. 2, May, 2011, s. 420‒430. 

4  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–2013, Warszawa 
2007, s. 5. 
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giwanie się informacjami. Dzięki telefonii komórkowej możemy kontaktować się z inny-

mi kiedy chcemy, skąd chcemy, niezależnie od tego, gdzie druga osoba się znajduje.  

W ten oto sposób powstanie społeczeństwa informacyjnego podzieliło świat. Pojawienie 

się IT nie jest jednoznaczne z jej stosowaniem. Aby z niej korzystać, trzeba zbudować 

odpowiednią infrastrukturę, a o przynależności do nowego społeczeństwa będzie decy-

dował nie tylko dostęp do dóbr, ale również umiejętność posługiwania się informacją5. 

Celem państwa stało się zatem dokonanie informatyzacji państwa oraz przyspieszenie 

rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego poprzez zbudowanie społeczeństwa informa-

cyjnego zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej6. Realizacji tego celu służyć mają 

działania państwa zogniskowane w czterech obszarach: poprawa warunków funkcjono-

wania gospodarki i społeczeństwa poprzez zmniejszenie barier legislacyjnych, admini-

stracyjnych i organizacyjnych, stymulowanie popytu na usługi cyfrowe i zastosowanie IT 

w życiu społecznym i gospodarce, zwiększenie podaży w formie cyfrowej, działania 

administracji publicznej poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji publicznej 

oraz ułatwienie powtórnego wykorzystania informacji z sektora publicznego. Nowocze-

sne technologie mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania administracji publicznej, jak 

również samorządowej. 

 

 

3. Wykorzystanie technologii informacyjnych w gminach 

 

 Podstawowym celem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, może ona 

być potraktowana jako szczególnego rodzaju system. Na terenie gminy funkcjonuje 

szereg jednostek organizacyjnych zróżnicowanych ze względu na przedmiot i zakres 

działania oraz spełniane funkcje. Jednostkami organizacyjnymi gminy są rada, zarząd 

i urząd, natomiast interakcje to różnego rodzaju powiązania i zależności pomiędzy 

jednostkami. Powiązania te mogą mieć charakter organizacyjny, społeczny, ekono-

miczny, prawny czy techniczny. Gmina ma określone ustawowo funkcje, które są 

zawarte w ustawie o samorządzie terytorialnym. Gmina przede wszystkim wykonuje 

zadania publiczne w imieniu własnym i na własny rachunek, a do zakresu działania 

gminy należą wszystkie działania o znaczeniu lokalnym. W szczególności zadania 

własne gminy obejmują: ład przestrzenny, ochronę środowiska, gminne drogi, ulice, 

mosty, place, organizację ruchu drogowego, wodociągi – zaopatrzenie w wodę, kana-

lizację, utrzymanie czystości, utrzymanie wysypisk, utylizację odpadów, zaopatrzenie 

w energię, lokalny transport drogowy, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, budownic-

two, oświatę, kulturę – w tym biblioteki, kulturę fizyczną, targowiska i hale targowe, 

zieleń, cmentarze, ochronę przeciwpożarową, utrzymanie obiektów użyteczności 

                                                 

5  W. Wrotek, op. cit., s. 19‒20. 
6  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa 2007,  

s. 3‒10. 
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publicznej, zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. 

Zatem wykorzystanie technologii IT wpływa na zwiększenie efektywności i skutecz-

ności wypełniania określonych funkcji przez gminę.  

 W wyniku złożoności zadań gminy trudne staje się zarządzanie nią. Dlatego 

pojawiła się konieczność wdrażania nowoczesnych technologii, które mają usprawnić 

procesy zachodzące w gminie. Jest to związane z dostosowywaniem priorytetów 

państwa do strategii unijnej w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. W tym celu 

opracowane zostały dwa dokumenty: Strategia Rozwoju Kraju 2005–2013 oraz Na-

rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. W dokumentach tych dokonane 

zostało ukierunkowanie strategicznych działań państwa między innymi w informaty-

zacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego7. 

 Zadania związane z rozbudową i integracją systemów informacyjnych oraz 

rejestrów państwowych pozostają w kompetencjach administracji publicznej, w tym 

samorządu terytorialnego. W związku z powyższym działania państwa powinny 

polegać na kształtowaniu motywacji do tego, aby korzystać z nowoczesnych tech-

nologii informacyjnych użytecznych społecznie, oraz usuwaniu barier technicz-

nych, ekonomicznych i prawnych w ich wykorzystaniu. Działania, jakie państwo 

powinno podjąć, ujęto w czterech blokach: rozbudowa i modernizacja infrastruktu-

ry społeczeństwa informacyjnego (upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu i sprzętu o wysokiej jakości technicznej), edukacja na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego (rozszerzanie aktywności internetowej, podnoszenie kwalifikacji, 

szkolenia), elektroniczne usługi publiczne, rozwój e-gospodarki8.  

 

 

4. System ICT w gminie Michałowice (analiza przypadku)  

 

 Dla zrealizowania celu niniejszego artykułu badania zostały przeprowadzone 

w gminie Michałowice. Gmina Michałowice zajmuje obszar o powierzchni 51 km², 

zamieszkany przez ponad 8000 osób, skupionych w 19 sołectwach. Usytuowana 

jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej i połu-

dniowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ 

od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły. 

Administracyjnie gmina Michałowice wchodzi w skład powiatu krakowskiego  

i województwa małopolskiego. Od zachodu i południowego zachodu gmina grani-

czy z gminą Zielonki, od północy z gminą Iwanowice, od wschodu z gminą Koc-

myrzów-Luborzyca, od południa zaś na wąskim odcinku z krakowskim powiatem 

grodzkim, czyli z miastem wojewódzkim – Kraków. Duża część obszaru gminy 

                                                 

7  Ibidem, s. 3‒10. 
8  K. Małachowski, Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wojewódz-

twie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, tom I, Szczecin 
2011, s. 549. 
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leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazo-

wego „Dolinki Krakowskie”9. 

 Do badań został wykorzystany kwestionariusz z pięciostopniową skalą Liker-

ta. W kwestionariuszu umieszczono pytania będące celami kierunkowymi w czte-

rech blokach działań państwa na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. 

Pytano, czy w gminie jest wprowadzana strategia informatyzacji w wymienionych 

obszarach (1 ‒ oznaczało, że nie jest wcale wprowadzana, 2 ‒ nie jest wprowadza-

na, 3 ‒ jest to obszar obojętny, 4 ‒ jest wprowadzana, 5 ‒ jest w bardzo dużym 

stopniu wprowadzana). Wyniki zostały zobrazowane w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Realizacja strategii informatyzacji w wybranych obszarach – wyniki badań 
 

Obszary strategii informatyzacji wraz z celami kierunkowymi 

Ocena stopnia wdraża-

nia strategii 

1 2 3 4 5 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury:      

Czy w gminie jest rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego    X  

Czy są tworzone publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP)  X    

Czy w gminie jest rozbudowywana sieć dostępowa (w tym sieć szerokopasmowa) w oparciu o nowe technologie X     

Czy w gminie szkoły mają dostęp do infrastruktury szerokopasmowej     X 

Czy występuje bezpieczeństwo w sieci Internet   X   

Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego      

Czy podejmowane jest kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego    X  

Czy ma miejsce rozwój kadr na potrzeby edukacji informatycznej   X   

Czy ma miejsce rozwój usług informacyjnych dla szkół i budowany jest internetowy rynek zasobów edukacyjnych   X   

Czy występuje telenauka na poziomie akademickim X     

Elektroniczne usługi publiczne      

Czy są tworzone portale specjalistyczne dla gminy    X  

Czy rozwijane są e-usługi publiczne dla obywateli i MSP    X  

Czy w gminie rozwijane są zasoby informacyjne    X  

Rozwój e-gospodarki      

Czy w gminie występuje telepraca X     

Czy tworzone jest środowisko dla e-gospodarki    X   

Czy tworzone jest środowisko dla e-turystyki   X   

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Analizując dane zawarte w tabeli 1, zauważyć można, że gmina realizuje plan 

dotyczący budowy społeczeństwa informacyjnego. W gminie szkoły posiadają 

dostęp do infrastruktury szerokopasmowej, a sam rozwój i modernizacja infrastruk-

tury przez władze gminy został oceniony jako wprowadzany. Na pochwałę zasługu-

je wprowadzenie w gminie elektronicznych usług publicznych (np. elektroniczna 

skrzynka podawcza). W badanej gminie rozwijane są e-usługi zarówno dla obywa-

teli, jak i sektora MSP. Analizując obszar edukacji na rzecz społeczeństwa informa-

cyjnego, zauważyć można, że ten obszar został oceniony jako obojętny (nie rozwija 

się kadr na potrzeby edukacji informatycznej, obojętne jest dla gminy budowanie 

internetowego rynku zasobów edukacyjnych), co może oznaczać, że obecnie nie są 

podejmowane działania w tym obszarze. Jedyny cel kierunkowy, jaki jest realizo-

wany, to kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. 

                                                 

9  http://www.michalowice.malopolska.pl/gmina.php?stat=2. 
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 Badanie kwestionariuszowe zostało rozszerzone o wywiad z mieszkańcami 

oraz analizę Planu rozwoju lokalnego gminy Michałowice na lata 2006–2013.  

W wyniku tych analiz zauważyć można, że informatyzacja gminy znajduje się  

w planie rozwoju i w obszarze tym zostały zidentyfikowane problemy. W gminie 

występują braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej (zbyt małe centrale telefo-

niczne, brak dostępu do szerokopasmowego Internetu, brak zasięgu sieci komórko-

wych) oraz za mało jest publicznych punktów dostępu do Internetu (to również 

zostało ocenione w kwestionariuszu jako niewprowadzane). Publiczne punkty do-

stępu do Internetu (PIAP) znajdują się w gminie tylko w dwóch miejscach: w Mi-

chałowicach (w Bibliotece Publicznej) oraz w Raciborowicach (w czytelni interne-

towej Biblioteki Publicznej). 

 W związku z powyższym w gminie Michałowice planowana jest stała rozbu-

dowa sieci telekomunikacyjnych i centrali telefonicznych. Zdecydowanej poprawy 

wymaga również dostęp do szerokopasmowego Internetu (Neostrada, DSL); obec-

nie usługi te są dostępne w niektórych miejscowościach gminy, a liczba urządzeń 

dostępowych jest ograniczona. Jeśli chodzi natomiast o sieci komórkowe, nie wszę-

dzie występuje zasięg, w niektórych miejscach jest bardzo słaby sygnał. W wyniku 

zaistniałej sytuacji konieczna jest budowa przekaźników10. 

 

WEWNĘTRZNY PRZEPŁYW INFORMACJI

System EWMAPA

Korzyści – brak obiegu 
dokumentów 

STRATEGIA INFORMATYZACJI

Rozbudowa

i modernizacja 

infrastruktury

Tylko dwa 
punkty PIAP 

DZIAŁANIE:

 rozbudowa sieci 

telekomunikacyjnej

 poprawa dostępu do 

Internetu szerokopasmowego

e-usługi 

publiczne

Rozbudowa sieci 
komórkowych

 budowa przekaźnika 

E-skrzynka podawcza
Zakładka –

załatw sprawę 

 plany –

tworzenie portali 

specjalistycznych 

Korzyści –
szybki dostęp do 

informacji przez obywateli

Rys. 1.  System informacyjno-komunikacyjny w gminie Michałowice 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Obszary strategii informatyzacji wraz z celami kierunkowymi zakładają inte-

grację działań zewnętrznych, zapewniają przepływ informacji głównie do świata 

zewnętrznego. Niemniej jednak ważne jest tutaj również zwrócenie uwagi na we-

wnętrzny przepływ informacji w gminie. Tutaj konieczne jest wykorzystanie sys-

                                                 

10  Plan rozwoju lokalnego gminy Michałowice na lata 2006–2013, Michałowice, listopad 
2005, s. 35‒36 i 63.  



Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany-Plesińska 398 

temów informatycznych. W analizowanej gminie przepływy informacji wewnętrz-

nej są wspomagane przez system informatyczny EWMAPA – który głównie służy 

do zarządzania gminą na podstawie mapy, występuje tutaj system ewidencji ludno-

ści, aktów USC, podatków czy księgowości. Korzyści, jakie płyną z zastosowania 

takiego systemu, to przede wszystkim brak obiegu dokumentów. 

 Przepływ informacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu 

systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Michałowice zobrazowano na 

rysunku 1. 

 Reasumując stwierdzić można, że w gminie Michałowice jest w dużym stop-

niu realizowana strategia informatyzacji państwa. Poprzez wykorzystanie nowocze-

snych technologii gmina rozwija się, jak również realizuje strategię, która jest kon-

sultowana i akceptowana społecznie. Wdrażanie e-usług wpływa na rozwój społe-

czeństwa informacyjnego oraz ułatwia życie obywatelom. Należy również zwrócić 

uwagę na samą stronę internetową gminy, która jest przejrzysta i zawiera informa-

cje, które osoba zainteresowana może szybko odnaleźć. 

 Aby skutecznie ocenić gminę Michałowice, można porównać ją z gminą My-

ślenice i należy stwierdzić, że w gminie Michałowice wdrażanie nowoczesnych 

technologii jest na wysokim poziomie. Podczas wywiadu w gminie Myślenice uzy-

skano informację, że w Urzędzie Miasta i Gminy nie ma wdrożonych systemów 

informatycznych, które ułatwiałyby przepływ wewnętrzny informacji, natomiast 

sama informatyzacja nie jest ujęta w Strategii Rozwoju Regionalnego. Strona inter-

netowa gminy nie jest czytelna oraz nie występują e-usługi publiczne. Nawet  

w wywiadzie osoby pracujące w Urzędzie stwierdziły, że nie w każdym kompute-

rze jest dostęp do Internetu. W związku z powyższym zrezygnowano z przeprowa-

dzenia badania kwestionariuszowego w gminie Myślenice. 

 Należy zwrócić uwagę na fakt, że gmina Michałowice jest gminą wiejską i ma 

mniejsze możliwości niż niejedna gmina miejska, a wdrażane są technologie infor-

macyjne w sposób ciągły i zaplanowany. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Postęp technologiczny, powstanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ma 

ogromny wpływ na życie społeczne obywateli. Obniżające się bariery dostępu do Inter-

netu i informacji elektronicznej powoduje, że jesteśmy świadkami powstania społe-

czeństwa informacyjnego. Nadrzędnym celem państwa stała się informatyzacja, która 

ma usprawnić funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej.  

 Warto tutaj podkreślić, że istotne znaczenie w administracji państwowej ma 

wprowadzanie zmian. Niemniej jednak szefowie instytucji państwowych muszą się 

liczyć z ograniczeniami, których w sektorze prywatnym prawie się nie spotyka. 

Najlepsi jednak przyjmują i adaptują idee oraz metody, które sprawdziły się w biz-
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nesie i w ten sposób poprawiają efektywność swoich organizacji. Jeśli jako cel 

gmina przyjmie wdrażanie systemów IT, to należy pamiętać, że same z siebie nie 

wyzwolą w pracownikach takiej ilości energii, jaka jest niezbędna do zmiany spo-

sobu funkcjonowania instytucji państwowej. Przy wdrażaniu jakichkolwiek zmian, 

w tym również technologicznych, należy pamiętać o personelu, który to w organi-

zacjach sektora publicznego często pracuje dłużej niż ich szefowie i wielu z tych 

pracowników było świadkami mało owocnych prób zmian. Również natura urzęd-

ników czyni ich biurokratami i respektują oni wszystkie bariery. Liderzy zmian 

powinni znaleźć sposoby, by sięgnąć wzrokiem ponad bariery i poza nie11. 

 Wprowadzanie zmian w gminie, w tym nowoczesnych technologii, nie jest 

zadaniem łatwym, ale stwarza duże szanse na sukces, obniża koszty budżetowe oraz 

przyczynia się do efektywniejszej i skuteczniejszej realizacji funkcji i zadań, jakie 

ma do wykonania samorząd terytorialny. 
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THE NEW TECHNOLOGIES EXPLOITING TO CREATE ICT SYSTEMS 

(BASED ON MICHAŁOWICE COMMUNE EMPHASIS) 

 

 

Summary 

 

 The article deals with the problem of IT using during ICT systems creating. The 

empirical analyze was based on the gmina Michałowice emphasis. The IT implementa-

tion is needful for both companies development and state-owned organizations.  
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RELACJA KLIENT ‒ INSTYTUCJA PUBLICZNA W CYBERPRZESTRZENI 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Kontekst cyberprzestrzeni wydaje się kluczowy dla przebiegu relacji pomię-

dzy podmiotami wykorzystującymi w procesie komunikacji narzędzia informatycz-

ne. Należy przy tym zastrzec, co należy rozumieć pod powyższym pojęciem. Dla 

autora niniejszego tekstu przesłanką dla użycia terminu „cyberprzestrzeń” jest dą-

żenie do uściślenia istoty omawianego zjawiska. Pojęcie to jest ściśle związane  

z terminem „wirtualny”, jak i „wirtualna organizacja”. Problem tkwi jednak w po-

dejściu do rozumienia tych określeń. Z jednej strony wskazuje się na gruncie infor-

matyki wykorzystywanie narzędzi informatycznych, z drugiej zaś na bazie zarzą-

dzania strategicznego akcentuje się przede wszystkim niestabilność, zmienność  

i celowość układu współpracujących podmiotów. Praktyka gospodarcza wydaje się 

wskazywać znów, że dochodzi do integracji obu stanowisk. 

 Choć inspiracją dla użycia terminu „cyberprzestrzeń” stała się publikacja 

W.B. Cieślińskiego1, jednak dla autora poniższego artykułu jest to szczególne ro-

zumienie wybranego aspektu organizacji wirtualnej. Na potrzeby poniższej pracy 

przyjmuje się, że cyberprzestrzeń to kwestia wykorzystania narzędzi informatycz-

nych, wyrażająca się w formach i procedurach komunikacji pomiędzy instytucją 

publiczną a jej klientem. Jest to więc podejście interpretacyjne od strony możliwych 

rozwiązań informatycznych (abstrahujące od kooperacji i tymczasowości relacji 

podmiotów jako warunku konstytutywnego cyberprzestrzeni). Wywody prowadzo-

                                                 

1  W.B. Cieśliński, Zarządzanie procesami w cyberprzestrzeni ‒ problemy barier wzrostu, 
w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Mate-
riały konferencyjne, red. J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011,  
s. 24. 
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ne będą jednak wokół uwarunkowań formalnych ich zastosowań, jak i skutków ich 

wykorzystania. Manifestacje owych wspomnianych powyżej problemów będą za-

tem również w tekście obecne.  

 

 

1. Droga ku e-rzeczywistości w wymiarze społecznym i gospodarczym 

 

 Podstawą dla szerokiego wykorzystania rozwiązań informatycznych w świecie 

społecznym i gospodarczym bez wątpienia stały się te same powody, co w przy-

padku gospodarki opartej na wiedzy. W zasadzie można przyjąć, że e-rzeczywistość 

jest nieodzownym aspektem ekonomii wiedzy. Dzieje się tak, gdyż powodem 

przemian społeczno-ekonomicznych jest rozwój technologii (przede wszystkim 

telekomunikacyjnej i związana z nią kwestia mobilności) oraz rozwój ról pełnio-

nych dzięki niej przez członków danych społeczności. Jest oczywiste, że za literatu-

rą przedmiotu można wskazywać również inne uwarunkowania współczesnego 

świata (nie tylko gospodarczego), wśród których można wskazać ponadto procesy 

globalizacyjne czy też „zwycięstwo demokracji”2.  

 Należy jednak pamiętać, że procesom globalizacji towarzyszą jednocześnie 

procesy przeciwne, akcentujące lokalne uwarunkowania społeczne, kulturowe  

i gospodarcze. Dlatego też w socjologii można spotkać się z koncepcją przenikania 

się tego co miejscowe, z tym co globalne, i tworzącego w ten sposób nową wartość 

(np. w postaci transkulturowości)3.  

 Odrębną kwestię stanowi „demokratyzacja”. Często w kontekście historycz-

nym wskazuje się w tym przypadku na upadek bloku wschodniego. Jednak zapomi-

na się równocześnie, że współcześnie istnieją państwa o ustroju wyznaniowym, czy 

też autorytarne monarchie, a państwa, które są uważane za przykłady demokracji,  

w związku z postulatem ograniczania ryzyka wystąpienia ataków terrorystycznych 

ograniczają swobody obywatelskie. W związku z tym w wymiarze politycznym 

kwestia „zwycięstwa demokracji” jest dość dyskusyjna. Można jednak przyjąć nie-

wątpliwie, że zmienia się zakres i przedmiot owej demokracji. Typowym przykła-

dem zakresu powiększenia zakresu demokracji jest postępująca mimo wszystko 

liberalizacja rynków, natomiast w przypadku przedmiotu można wskazać na zjawi-

ska związane między innymi z wykorzystaniem Internetu.  

 Przykładem może być zjawisko nauki obywatelskiej. Dzięki wykorzystaniu 

narzędzi informatycznych staje się możliwe angażowanie przedstawicieli społecz-

ności w realizację zamierzeń naukowych. Skutkuje to nie tylko obniżeniem kosztów 

badań, nie tylko zmianą postaw społecznych wobec projektów badawczych, ale 

                                                 

2  A. Avny, Management at the 21st Century, „Manager” 2007, No. 6, s. 127. 
3  J. Altehenger, L. Abu-Er-Rub, S. Gehrig, The Transcultural Travels of Trends. An Intro-

ductory Essay, „Transcultural Studies” 2011, No. 2, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ 
ojs/index.php/transcultural/article/view/9073. 
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także zmianą roli zawodowego naukowca oraz prowadzeniem dyskursu nad reali-

zowanymi procedurami badawczymi4. 

 Za zobrazowanie powyższego problemu „demokratyzacji” mogą posłużyć 

także gry komputerowe. Stają się one prawdziwym wyzwaniem nie tylko z punktu 

widzenia opisu naukowego, ale także i struktur państwowych. Tworzą one równo-

ległą, wirtualną rzeczywistość, której uczestnicy prowadzą tzw. normalne życie, nie 

tylko w wymiarze relacji społecznych, ale także i aktywności zarobkowej (np. Se-

cond Life). Problem ten staje się ważki dla struktur państwowych i regulacji praw-

nych, gdyż pozwalają one graczom na generowanie korzyści, które są w stanie re-

alizować w realnym świecie i w związku z tym na nią wpływają5. 

 W tak szeroko prezentowanym e-kontekście współczesnego świata nie może 

zabraknąć także problemu e-governmentu. Jak się wskazuje, to rozwiązanie ma 

polegać na dostępie obywateli do usług publicznych za pomocą nowych technolo-

gii. Wśród ewentualnych korzyści e-governmentu można wskazać6: 

 niższe koszty (zarówno dla instytucji publicznych, jak i ich klientów), 

 oszczędność czasu, 

 wysoką jakość informacji. 

 Dynamika współczesnego świata powoduje jednak, że w obszarze e-govern-

ment staje się coraz bardziej istotne rozpoznawanie trendów zmian szeroko rozu-

mianego otoczenia, które mogą mieć wpływ na kształt tego rozwiązania i jego sku-

teczność. Wydaje się, że władze publiczne muszą analizować między innymi takie 

aspekty, jak: które nowe rozwiązania techniczne i technologiczne mogą mieć zasto-

sowanie w e-governmencie; jak mogą one wpłynąć na funkcjonalność rozwiązań; 

jak będzie zmieniać się rola uczestników systemu e-government oraz jak w takim 

razie będą kształtować się podstawowe wartości uczestników tego systemu7. Postu-

laty owe wskazują jednocześnie, że pojęcie e-governmentu powinno być rozpatry-

wane w ujęciu dynamicznym, jak również wieloaspektowo. 

 

  

                                                 

4  S. McCormick, From „Politico-scientists” to Democratizing Science Movements: the 
Changing Climate of Citizens and Science, „Organization & Environment” 2009, No. 1, s. 34. 

5  I. Constantin, The Impact of Virtual Economy in Real World Economy, „Manager”, 2008, 
No. 7, s. 39‒40. 

6  M. Kaczmarek-Śliwińska, Stan e-government w Polsce, „E-mentor” 2004, nr 7, 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/100. 

7  V. Frissen, J. Millard, N. Huijboom, J.S. Iversen, L. Kool, B. Kotterink, M. van Lieshout, 
M. van Staden, P. van der Duin, The Future of eGovernment. An exploration of ICT-driven mod-
els of eGovernment for the EU in 2020, w: JRC Scientific and Technical Reports, red. D. Osimo, 
D. Zinnbauer, A. Bianchi, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective 
Technological Studies, 2007, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22897en.pdf, s. 2‒3. 
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2. E-kontekst spotkania instytucji publicznej z klientem  

 

 Kluczowym problemem procesu komunikacji pomiędzy instytucją publiczną  

a jej klientem przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych staje się określenie 

perspektywy analizy przestrzeni, w której dochodzi do owego kontaktu. Warto tu 

wspomnieć, że podobny problem interpretacyjny istniał w modelu zarządzania wie-

dzą autorstwa japońskiego autora I. Nonaki, rozwiniętego wraz z H. Takeuchim. Na 

potrzeby pełnego opisu uwarunkowań spirali wiedzy zaprezentowano jeszcze póź-

niej koncepcję „ba”, czyli kontekstu dla realizacji dla znanych czterech subproce-

sów konwersji wiedzy, opartego na wymiarach rodzaju interakcji i rodzaju stoso-

wanych mediów8. 

 W przypadku niniejszej pracy, związanej z kwestiami wykorzystania narzędzi 

informatycznych w relacjach pomiędzy instytucją publiczną a klientem, proponuje 

się za punkt odniesienia wybrać możliwe sposoby rozumienia przestrzeni, jaką jest 

Internet. W zasadniczym rozumieniu jest to oczywiście narzędzie służące podej-

mowaniu interakcji pomiędzy podmiotami w oparciu o istniejącą architekturę tech-

nicznej infrastruktury. A. Markham proponuje jednak podchodzić do opisu Interne-

tu również na następujące możliwe sposoby9: 

 jako miejsca, w którym zachodzą owe interakcje; cechą tego miejsca jest 

zmienna konfiguracja czasoprzestrzenna relacji, a także modyfikacja prze-

znaczenia dostępnych narzędzi informatycznych; 

 swoisty sposób bycia uczestników tego środowiska, którego istotą staje się 

samookreślanie, czyli dowolne przyjmowanie pełnionych ról. 

 Wydaje się, że przedstawione powyżej propozycje rozumienia opisywanej 

kwestii stanowią kolejne poziomy analizy tego zjawiska. Jednak fundamentalne dla 

tej propozycji jest założenie, że istnieje swoboda wykorzystania narzędzi informa-

tycznych i możliwość samostanowienia przez użytkowników sieci. W związku  

z tym można przyjąć, że propozycja ta jest przede wszystkim charakterystyczna dla 

aktywności społecznej o charakterze nieformalnym w Internecie. 

 W kontekście relacji klient‒urząd (instytucja publiczna) na pierwszy plan 

wysuwa się problem procedury kontaktu. Możliwości rozwiązań architektury in-

formatycznej są związane z koniecznością realizacji konkretnych sekwencji działań 

zmierzających do załatwienia przez urząd sprawy zgłoszonej przez klienta.  

 Dla porządku rozważań należy zastrzec, że w zainteresowaniu niniejszej pracy 

pozostają relacje pomiędzy urzędem a klientem, nie zaś sama procedura realizacji 

zgłoszonej sprawy. Należy jednak stwierdzić, że w perspektywie klienta nawiązują-

                                                 

8  I. Nonaka, R. Toyama, N. Konno, SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dyna-
mic Knowledge Creation, „Long Range Planning” 2000, No. 33, s. 16. 

9  A.N. Markham, Internet Communication as a Tool for Qualitative Research, w: Qualita-
tive Research. Theory, Method and Practice, red. D. Silverman, Sage Publications, London, 
Thousand Oaks, New Delhi 2004, s. 96‒97. 
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cego relację z urzędem drogą elektroniczną sprawa jest załatwiana w sposób wirtu-

alny. Jest to stwierdzenie, które skutkuje ważną konsekwencją.  

 Konsekwencja ta jest związana przede wszystkim z odczuwaniem czasu przez 

klienta w kontakcie z urzędem w cyberprzestrzeni. Jest to ciekawa kwestia, gdyż  

o ile rozwiązania informatyczne dają możliwość bezpośredniego kontaktu z urzę-

dem bez konieczności pojawienia się w nim fizycznie, to niekoniecznie mają prze-

łożenie na szybkość realizacji procedury. A oczekiwania klienta wydają się podążać 

właśnie w tę stronę. Z punktu widzenia urzędu wydaje się natomiast pozostawać  

w centrum zainteresowania przestrzeganie regulacji związanych z samą procedurą, 

w tym formalnie danego czasu na jej realizację.  

 Zamierzeniem autora niniejszego tekstu nie jest udowadnianie, iż problem 

przedstawiony powyżej jest absolutna nowością – wszak kwestia opieszałości urzę-

dów jest znana – lecz wskazanie, że zagadnienie to w warunkach cyberprzestrzeni 

może być dodatkowo wzmagane (lub utrzymywane) w odczuciu klienta. Można 

domniemywać, iż dzieje się tak, gdyż z jednej strony w przypadku kontaktu przez 

cyberprzestrzeń z instytucją publiczną klient chce osiągać korzyści w tej samej skali 

jak w przypadku jego innych aktywności w świecie elektronicznym (a podstawową 

taką korzyścią jest szybkość komunikacji). Jednak ze względu na charakter zadań,  

a w związku z tym też i specyfikę funkcjonowania instytucji publicznych jest to na 

chwilę obecną trudne. Pomimo obecności nowych technologii w instytucjach pu-

blicznych, jak i rzeczywistego usprawnienia ich funkcjonowania nadal istnieje po-

trzeba dostarczania wyższej wartości ich klientowi, gdyż jego oczekiwania wciąż 

wzrastają. 

 Odnosząc się wobec wcześniej przedstawionego rozumienia Internetu, można 

wskazać, że obywatel jako członek społeczności korzystający z Internetu realizuje 

się na wszystkich poziomach jego opisu. W przypadku kontaktu z urzędem zostaje 

on sprowadzany właściwie do poziomu podstawowego. Można wykorzystać  

w danym, ustalonym celu interfejs podjęcia kontaktu, lecz nie można zgodnie ze 

swoją wolą zmienić jego przeznaczenia, ani tym bardziej zmienić swojej roli  

(np. z klienta stać się w kontakcie z urzędem osobą, która przeprowadzi określoną 

procedurę administracyjną w ramach kompetencji urzędu).  

 

 

Podsumowanie 

 

 Środowisko Internetu jest obszarem, które cechuje się wysoką turbulentnością. 

Jest ona w dużej mierze wynikiem aktywności samych użytkowników sieci. Roz-

wiązania natury formalnej, szczególnie w obszarze szeroko pojętej administracji 

publicznej, z natury rzeczy nie są w stanie nadążyć za oczekiwaniami obywateli  

w kontekście ich wzajemnych relacji w cyberprzestrzeni.  
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 Ważne podkreślenia jest stwierdzenie, że istnieje wśród decydentów politycz-

nych świadomość konieczności śledzenia trendów i wdrażania określonych rozwią-

zań technologicznych, ale jak wskazuje przykład koncepcji e-governmentu, są to 

rozwiązania o charakterze systemowym, które jak się wydaje, w konkretnych przy-

padkach mogą rozbiegać się z oczekiwaniami indywidualnych obywateli, których 

aspiracje i pojmowanie własnej roli w aspekcie społecznym kształtują się równole-

gle do rozwoju technologii dostępnej na rynku.  
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CUSTOMER-PUBLIC AUTHORITY RELATIONSHIP IN THE CYBER SPACE 

 

 

Summary 

 

 Internet environment is an area that has a high variability and complexity. This is 

largely the result of activity of the network users themselves. Solutions of a formal 

nature, especially in the area of public administration are unable to keep up with the 

expectations of citizens in the context of their relationships in cyberspace. System solu-

tions (for example, e-government), can cross over with the expectations of specific 

citizens, whose aspirations and understanding of their role in the social aspect are paral-

lel to the development of technologies available in the market.  

 

Translated by Marcin Komańda 
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WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI  

W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Artykuł poświęcony jest zagadnieniom zarządzania projektami informatycz-

nymi w jednostkach administracji publicznej. Celem artykułu jest wskazanie wy-

tycznych do zarządzania tymi projektami oraz czynników mających wpływ na za-

kończenie sukcesem tych przedsięwzięć.  

 Jednym z obszarów zarządzania jednostkami administracji publicznej jest 

zarządzanie projektami, w tym informatycznymi (w przypadku jednostek związa-

nych z informatyką). Zgodnie z nomenklaturą znaną w literaturze1 przedsięwzięcia 

informatyczne można podzielić na: wewnętrzne – mające na celu usprawnienie 

działalności jednostek administracji publicznej (ang. back-office) oraz zewnętrzne – 

służące uproszczeniu i doskonaleniu procesów obsługi obywateli (ang. front-office). 

Z punktu widzenia społeczeństwa projekty typu front-office są bardziej istotne, 

gdyż umożliwią załatwianie podstawowych spraw w urzędzie drogą elektroniczną 

za pośrednictwem Internetu.  

 Jakkolwiek postępy w informatyzacji administracji publicznej w Polsce są 

zauważalne, to są one znacznie mniejsze niż w innych krajach. Administracja pu-

bliczna pomimo dużego doświadczenia notorycznie popełnia rażące błędy w reali-

zacji projektów informatycznych. Słabą skuteczność działań administracji w tym 

zakresie potwierdzają rankingi europejskie i światowe dotyczące informatyzacji 

                                                 

1  Zobacz: K. Muszyńska, Problemy związane z rozwojem elektronicznej administracji  
i możliwe kierunki rozwiązań, Systemy wspomagania organizacji ‒ archiwum publikacji, 
http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/244.pdf (2012-01-14). 
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administracji oraz e-administracji2, w których pozycja Polski jest nadal niska. Przy-

kład rażących błędów w działaniach administracji może stanowić wieloletnia bez-

skuteczna informatyzacja służby zdrowia i problemy związane z nową ustawą re-

fundacyjną. Dodatkowo mała użyteczność usług e-administracji zniechęca społe-

czeństwo do korzystania z tych rozwiązań. Przykładem może być kluczowy projekt 

administracji publicznej – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP). Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, „z możliwości zakładania profili 

zaufanych w systemie ePUAP skorzystało tylko 26 tys. osób. W takim tempie obję-

cie profilami wszystkich dorosłych Polaków zajmie około 500 lat. Ale też do peł-

nienia usług za pomocą tej platformy wciąż nie jest uprawniona jedna trzecia urzę-

dów”3. Na 2479 gmin swoje konta podmiotu publicznego założyło zaledwie 1667 

urzędów. Nie lepiej jest w przypadku powiatów i województw – konta ma tylko 

270 na 395 funkcjonujących instytucji. 

 W dalszej części artykułu określono wytyczne do zarządzania projektami 

w administracji publicznej. Zastosowanie opisanych rekomendacji może przyczynić 

się do usprawnienia działań podejmowanych przez administrację i poprawy dostęp-

ności jej usług dla obywateli. 

  

 

1. Wytyczne do zarządzania projektami 

 

 W celu diagnozy istniejącego stanu w zakresie zarządzania projektami w ad-

ministracji publicznej w Polsce oraz identyfikacji możliwości rozwiązania występu-

jących problemów w realizacji projektów informatycznych przeprowadzono bada-

nia ankietowe w urzędach miejskich miast wojewódzkich i urzędach marszałkow-

skich oraz wywiady swobodne ustrukturalizowane z kierownikami jednostek orga-

nizacyjnych odpowiedzialnymi za realizację projektów informatycznych w tych 

urzędach. Badania te zostały zrealizowane w ramach rozprawy doktorskiej4 autorki 

niniejszego artykułu. 

                                                 

2  Zobacz: Ranking ONZ na temat rozwoju e-government na świecie, 
http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx (2012-01-10), World Economic 
Forum, The Global Information Technology Report, 2010-2011, Transformations 2.0, 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/ (2012-01-10) oraz Eurostat,  
E-government on-line availability 2002‒2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab 
=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir120 (2012-01-10) oraz D. Sankowski, Edu-
kacja i nauka w gospodarce opartej na wiedzy, w: Informatyka i edukacja: problematyka gier 
komputerowych i inne zagadnienia wybrane, red. D. Sankowski, A. Romanowski, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 9‒26. 

3  Zobacz: „Gazeta Prawna”, ePUAP na bardzo niskim pułapie. Skorzystało tylko 26 tys. 
osób, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/580995,epuap_na_bardzo_niskim_pulapie_skorzy 
stalo_tylko_26_tys_osob.html (2012-01-10). 

4  Zobacz: D. Lisiak-Felicka, Projekty informatyczne w zarządzaniu jednostkami admini-
stracji samorządowej, Rozprawa doktorska, Łódź 2011. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań określone zostały między innymi 

wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w administracji publicznej 

oraz czynniki mające wpływ na zakończenie sukcesem tych przedsięwzięć.  

 Projekty realizowane w jednostkach administracji publicznej nie kończyły się 

sukcesem z powodu braku: 

 jasnego, spójnego i stabilnego prawa; 

Próba podejmowania projektów informatycznych w administracji publicz-

nej w sytuacji nieustabilizowanego prawa, w warunkach ciągłych zmian 

bazy normatywnej bądź w sytuacji braku odpowiednich przepisów może 

utrudnić osiągnięcie sukcesu w realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo nie-

dostosowane prawo uniemożliwia automatyzację procedur administracyj-

nych, co również wpływa na trudności przy tworzeniu systemów informa-

tycznych dla administracji. 

 uporządkowania organizacyjnego; 

Struktury organizacyjne urzędów nie są przystosowane do zarządzania pro-

jektami. Dominujące struktury liniowo-sztabowe5 nie sprzyjają działaniom 

projektowym. Wskazane byłoby przeorganizowanie tych jednostek, aby 

zwiększyć ich zdolność do zarządzania projektami (np. wprowadzenie struk-

tury macierzowej)
6
. Konieczne jest również uporządkowanie w strukturach 

organizacyjnych jednostek realizujących projekty. Obecnie umiejscowione 

są one w różnych departamentach na różnych szczeblach organizacji. 

 właściwego finansowania; 

Sytuacja budżetowa powinna być stabilna, a na realizację projektów muszą 

być zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Konieczne jest zapew-

nienie środków finansowych w budżecie nie tylko na realizację projektu, 

ale i na wydatki związane z utrzymaniem projektu (np. szkolenia, odna-

wianie licencji, dostosowanie systemu do zmian przepisów prawa). Należy 

również zwiększyć środki finansowe na informatyzację jednostek admini-

stracji publicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że na projekty in-

formatyczne urzędy przeznaczają minimalne kwoty swoich budżetów (od 

                                                 

5  Zobacz: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 75. 
6  Zobacz: M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo  

C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 142. 
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0,02% do 3,36%)7. Zbyt małe środki finansowe przyczyniają się do słabe-

go rozwoju informatyzacji.  

 systematycznego pogłębiania wiedzy, odpowiedniej liczby szkoleń  

i wymiany doświadczeń przez urzędników; 

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby szkoleń organizowanych 

dla urzędników przez renomowane firmy. Szkolenia powinny być prowa-

dzone systematycznie, a nie tylko w sytuacji znalezienia oszczędności  

w budżecie i konieczności ich wydatkowania w danym roku budżetowym. 

Inwestycje w zasoby ludzkie umożliwią stworzenie wysoko wykwalifiko-

wanej kadry urzędniczej. 

 wprowadzenia standardów i metodyk zarządzania projektami; 

Wskazane jest wdrożenie w jednostkach administracji publicznej formal-

nych metodyk zarządzania projektami bądź sformalizowanych standardów 

dostosowanych do potrzeb urzędów oraz przeszkolenie urzędników z za-

kresu formalnych metodyk zarządzania projektami. 

 odpowiedniego zespołu projektowego;  

Do realizacji projektu powinien być zaangażowany zespół projektowy po-

siadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania projek-

tami. Na czele tej grupy powinien stać kierownik projektu (ang. project 

manager), który oprócz wiedzy posiada doświadczenie w realizacji przed-

sięwzięć informatycznych. Członkowie zespołu powinni być zaangażowa-

ni i współodpowiedzialni za projekt. Istotna jest również dobra komunika-

cja i przepływ informacji w zespole projektowym. 

 interoperacyjności teleinformatycznej8; 

Konieczne jest wprowadzenie standardów procesów teleinformatycznych, 

standardów wymiany danych pomiędzy administracją rządową i samorzą-

dową. Obecnie dane wprowadzane są kilkakrotnie do różnych systemów  

i nie ma możliwości wymiany informacji pomiędzy nimi. 

 prawidłowego zarządzania zmianą
9
 i ryzykiem w projektach; 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że urzędnicy unikają ryzyka oraz 

mają problemy w zarządzaniu zmianą w projektach. Rozwiązaniem może 

                                                 

7  Zobacz: D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych 
samorządowych przedsięwzięć informatycznych zrealizowanych w latach 2006‒2008, abstrakt w: 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2009, nr 5, Instytut Organizacji i Zarządzania  
w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2009, s. 79; D. Lisiak-Felicka, Projekty informatyczne  
w zarządzaniu jednostkami administracji samorządowej, Rozprawa doktorska, Łódź 2011; D. 
Lisiak-Felicka, M. Szmit, Projekty informatyczne w administracji samorządowej, w: Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, Szczecin 
2010, s. 391‒398, D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami 
‒ wybrane zagadnienia, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, per-
spektywy rozwoju i ograniczenia, tom II, Szczecin 2011, s. 232‒240. 
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być określenie wymagań w stosunku do kierowników projektów, aby nie 

musieli się oni bać i wstydzić niepowodzeń (oczywiście mowa o rozsąd-

nym tychże niepowodzeń odsetku i rozmiarze), które przecież w zarządza-

niu projektami informatycznymi są nie do uniknięcia. Innym rozwiązaniem 

jest, wspomniane wcześniej, szkolenie urzędników w zakresie zarządzania 

projektami, w szczególności dotyczące zarządzania zmianą i ryzykiem  

w projektach informatycznych. Wskazane jest podejmowanie działań za-

pobiegawczych zamiast korygujących oraz planowanie i analiza ryzyka. 

 spójnego celu i polityki w zakresie informatyzacji;  

Niezbędne jest całościowe, spójne zinformatyzowanie wszystkich jedno-

stek administracji. Informatyzacja administracji w sytuacji dużej liczby 

różnorodnych systemów informatycznych jest niezwykle utrudniona. Ko-

nieczna jest integracja tych systemów. Możliwość realizacji projektów  

w administracji powinna być wnikliwie przeanalizowana, przedsięwzięcie 

powinno być dokładnie zaplanowane, a nie podejmowane na zasadzie dzia-

łań ad hoc. 

 rozwoju społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy;  

Społeczeństwo powinno być przygotowane i musi wyrażać chęć do korzy-

stania z usług publicznych z wykorzystaniem Internetu. Istotne jest rów-

nież przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego. 

 zatrudnienia kompetentnych urzędników; 

Urzędnicy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe. 

  

 

Podsumowanie 

 

 Badanie ankietowe przeprowadzone w urzędach miejskich miast wojewódz-

kich oraz urzędach marszałkowskich nie przyniosło satysfakcjonujących wyników. 

Odpowiedzi uzyskane od urzędników cechowały się dużym optymizmem (np. we-

                                                                                                                        

8  Zobacz: C.M. Olszak, E. Ziemba, Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, w: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 109‒150; C.M. Olszak,  
G. Billewicz, Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki 
elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007. 

9  Zobacz: J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 510; 
A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2000, s. 529; PN-I-13335-1:1999, Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informa-
tycznych – Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych; M. Bielski, Podstawy 
teorii…, op. cit., s. 175. 
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dług respondentów 96% projektów to projekty zakończone sukcesem pod wzglę-

dem realizacji ich zakresu). Dopiero ustrukturalizowane wywiady swobodne, prze-

prowadzone jako kolejne badania, pozwalają stwierdzić, że również sami kierowni-

cy biur i wydziałów informatyki w urzędach zauważają wiele problemów, które 

stają się przeszkodą utrudniającą, a nawet wręcz uniemożliwiającą efektywną in-

formatyzację administracji publicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań 

określono wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w administracji 

publicznej. Są one częściowo spójne z opisanymi w projekcie Planu Informatyzacji 

Państwa na lata 2011‒2015 kluczowymi wyzwaniami, jakimi są: budowa struktur 

organizacyjnych zdolnych do efektywnego wykorzystania funkcjonujących i budo-

wanych systemów oraz integracja systemów i zasobów informacyjnych o charakte-

rze sektorowym w spójny i zgodny z zasadami architektury korporacyjnej system 

teleinformatyczny administracji publicznej10.  

 Wskazane rekomendacje nie wyczerpują pełnej listy czynników mających 

wpływ na zakończenie projektu sukcesem w administracji publicznej. Istnieje po-

trzeba prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, w celu weryfikacji wymienio-

nych wytycznych, identyfikacji innych czynników sukcesu projektów informatycz-

nych oraz diagnozy barier prawnych i organizacyjnych w zakresie informatyzacji 

administracji. Zastosowanie wskazanych wytycznych może przyczynić się do 

zwiększenia efektywności działania urzędników w zakresie realizacji przedsięwzięć 

informatycznych, a tym samym do wzrostu pozycji polskiej administracji na tle 

innych krajów. 
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GUIDELINES FOR IT PROJECT MANAGEMENT  

IN PUBLIC ADMINISTRATION UNITS 

 

 

Summary 

 

 The paper presents issues of implementation of IT projects in public administra-

tion units. Based on the survey some guidelines for project management in public ad-

ministration were defined (e.g. clearness, stability, clarity of law, ICT interoperability, 

well-chosen project team, adequate financing, organizational order, proper of change 

management and risk management in projects).  

 

Translated by Dominika Lisiak-Felicka 
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WITRYNY INTERNETOWE MIAST POWIATOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Już w 2008 roku stronę Biuletynu Informacji Publicznej posiadało aż 99,6% 

polskich starostw powiatowych1, a stronę internetową 99,3% z nich. O ile rodzaj 

informacji prezentowanych w BIP-ie jest określony przez ustawę o dostępie do 

informacji publicznej, to w przypadku tworzenia witryny WWW istnieje pełna 

swoboda nie tylko odnośnie do jej zawartości, ale także i wyglądu. Nie wszystkie 

jednostki administracyjne potrafią poradzić sobie z przygotowaniem przydatnej  

i przyjaznej witryny. Prowadzi to do sytuacji, w której obok serwisów bardzo do-

brych pod względem merytorycznym i estetycznym funkcjonują i takie, w których 

należałoby ulepszyć niemal wszystkie elementy. 

 

 

1. Zadania witryny internetowej jednostek administracji publicznej 

 

 Strony internetowe tworzone są z myślą o różnych działaniach użytkowników: 

mogą dostarczać im informacji lub rozrywki, ułatwiać dokonywanie transakcji, 

wymianę informacji, gromadzić odwiedzających wokół jakiejś idei. Witryny urzę-

dów administracji publicznej są tworzone przede wszystkim z myślą o osobach 

zamieszkujących lub pracujących na danym obszarze. Do podstawowych zadań 

stawianych przed takimi stronami należy2:  

                                                 

1  Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008. 

2  M. Jagódka, Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu. Portal Innowacyj-
nego Transferu Wiedzy w Nauce. 
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 przekazywanie informacji, 

 realizacja zadań, 

 budowanie relacji,  

 integrowanie użytkowników (budowanie społeczności), 

 kształtowanie wizerunku. 

 Zapotrzebowanie na informacje jest zróżnicowane i ściśle powiązane z typem 

użytkownika (zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w kolejnym rozdzia-

le). Realizacja zadań związana jest z funkcją wirtualnego urzędu mającą na celu 

ułatwienie załatwiania standardowych spraw. Budowanie relacji dotyczy między 

innymi takiego oddziaływania na użytkowników, by powracali do serwisu oraz 

śledzili prezentowane tam informacje (na przykład poprzez newslettera, kanały RSS 

czy SMS-y). Wokół witryny można starać się zbudować społeczność – są to osoby, 

które aktywnie udzielają się na forach, komentują ważne dla nich wydarzenia  

i informacje, biorą udział w ankietach itp. Kształtowanie wizerunku może dotyczyć 

dwóch aspektów. Pierwszy z nich dotyczy wizerunku urzędu jako przyjaznego 

miejsca dla petentów, między innymi dzięki wyczerpującym informacjom oraz 

oferowaniu możliwości załatwiania spraw urzędowych on-line. Aspekt drugi zwią-

zany jest z tworzeniem atrakcyjnego wizerunku powiatu w oczach potencjalnych 

inwestorów i turystów. W tym przypadku ważne są znów prezentowane w serwisie 

informacje oraz łatwość wyszukania odpowiednich treści. 

 

 

2.  Użytkownicy serwisów internetowych administracji publicznej i ich  

potrzeby informacyjne 

 

 Jednym z pierwszych działań, jakie należy wykonać przed zbudowaniem do-

wolnego serwisu internetowego, jest określenie jego potencjalnych użytkowników  

i ich zapotrzebowania na informacje. Witrynę internetową powiatu mogą odwie-

dzać osoby szukające na niej różnorodnych informacji. Przyjmując jako kryterium 

wyróżniające cel odwiedzin, użytkowników serwisów administracji publicznej 

można podzielić na następujące podstawowe grupy3: 

 Interesanci mający do załatwienia sprawę urzędową i chcący się dowie-

dzieć, jakie działania powinni w związku z tym podjąć. Przydatne są dla 

nich informacje o dokumentach, które muszą posiadać, i o formularzach, 

które należy wypełnić. 

 Mieszkańcy poszukujący informacji związanych z codziennym życiem: ak-

tualności, zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych, programów kin, 

teatrów, godzin pracy urzędów oraz sklepów. Ważna jest dla nich wiedza 

                                                 

3  E. Prałat, Badania witryn internetowych polskich gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Szczecin 2011. 
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na temat decyzji władz lokalnych i możliwych ich skutków. Interesują się 

zamierzeniami inwestycyjnymi, a także sposobem wydatkowania publicz-

nych środków finansowych. Ciekawi ich zazwyczaj historia miejscowości  

i regionu.  

 Przedsiębiorcy oraz pracownicy firm są zainteresowani przede wszystkim 

informacjami zamieszczanymi w BIP-ie. Szukają też danych finansowych 

oraz planów inwestycyjnych i informacji teleadresowych innych firm. 

 Potencjalni inwestorzy potrzebują zazwyczaj informacji na temat planów 

inwestycyjnych firm ulokowanych na danym terenie. Zachętą może być dla 

nich szczegółowa prezentacja terenów, które są przeznaczone do udostęp-

nienia pod inwestycje oraz łatwość ich zlokalizowania na mapie. 

 Turyści szukają informacji na temat atrakcji turystycznych, imprez kultu-

ralnych oraz sportowych. Ważna jest dla nich wiedza o miejscach nocle-

gowych i punktach gastronomicznych oraz możliwość lokalizacji poszcze-

gólnych obiektów na mapie. Osobom odwiedzającym bardzo przydaje się 

prosta w obsłudze i szybko ładująca się mapa z wyszukiwarką ulic. 

 

 

3. Metodologia badania witryn internetowych dolnośląskich powiatów 

 

 Opisane w dalszej części tekstu badania zostały przeprowadzone w lipcu  

i sierpniu 2011 roku, a ich przedmiotem było 26 witryn miast powiatowych woje-

wództwa dolnośląskiego. Całe województwo składa się co prawda z 29 powiatów, 

jednakże z badań wyłączono trzy miasta działające na prawach powiatu (Wrocław, 

Jelenią Górę oraz Legnicę).  

 W badaniach zastosowano zmodyfikowaną wersję metody WEAS, czyli Wie-

lokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych. Witryny oceniano biorąc 

pod uwagę cztery obszary: 

 elementy e-administracji, 

 dostępność i przejrzystość serwisu, 

 treść serwisu, 

 nowe formy aktywności i dodatkowe udogodnienia dla użytkowników.  

 W tabeli nr 1 zaprezentowano obszary badawcze oraz kryteria oceny stosowa-

ne w ramach każdego z tych obszarów. Za każde kryterium witryna mogła uzyskać 

od 0 do 3 punktów (w nielicznych przypadkach zastosowano bardziej rozbudowaną 

skalę).  

 Wyróżnia się cztery poziomy świadczenia usług e-administracji. Stopień 

pierwszy oznacza możliwość znalezienia na stronie podstawowych informacji  

o urzędzie i świadczonych przez niego usługach. Stopień drugi charakteryzuje się 

prezentacją szczegółowego opisu wszystkich procedur związanych z daną sprawą,  

a ponadto zawiera elementy interakcji – istnieje możliwość pobrania ze strony 
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urzędu niezbędnych formularzy. Kolejny stopień cechuje się interakcją obustronną: 

dostępne jest wyszukanie informacji, kontakt z urzędem oraz inicjacja procesu. 

Użytkownik ma możliwość rezerwacji terminu wizyty oraz zostaje poinformowany 

o niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentach.  
 

Tabela 1 

Obszary badawcze i wyróżnione w ich ramach kryteria 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Mazurek, Porównanie wybranych witryn 

internetowych administracji publicznej, praca magisterska na Wydziale Informaty-

ki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011. 

 

 Najwyższy stopień rozwoju elektronicznej administracji (transakcyjny) 

oznacza pełną obsługę procesu. Użytkownik może odesłać wypełnione i podpisa-

ne elektronicznie formularze. W przypadku tego kryterium zastosowano rozsze-

rzoną skalę, gdyż inaczej oceniano wykorzystanie Elektronicznej Skrzynki Po-

dawczej, a inaczej zastosowanie systemu e-interesant wymagającego od użyt-

kownika wizyty w urzędzie. 

 W obszarze „Dostępność i przejrzystość serwisu” do oceny szybkości działa-

nia stron wykorzystano narzędzie InternetSupervision.com, dzięki któremu wyzna-

czono średni czas ładowania każdej z badanych witryn z siedmiu punktów kontrol-

nych na świecie. Poprawność kodu sprawdzano stosując usługę W3C Markup Vali-

dation Service, która umożliwia ocenę zgodności dokumentu HTML ze standarda-

mi. Badając elementy nawigacji brano pod uwagę obecność wyszukiwarki oraz 

Obszary badawcze Kryteria oceny 

Elementy e-administracji Stopień I 

Stopień II 

Stopień III 

Stopień IV 

Dostępność i przejrzystość serwisu Pozycjonowanie w wyszukiwarce 

Przejrzystość adresu 

Szybkość działania 

Poprawność kodu 

Elementy nawigacji 

Wygląd 

Treść serwisu Języki obce 

Prezentacja treści (aktualność i czytelność) 

Informacje dla turysty 

Informacje dla mieszkańca 

Informacje dla biznesu 

Nowe formy aktywności i dodatkowe 

udogodnienia 

Obecność na portalach społecznościowych 

Dodatkowe kanały informacyjne 

Ułatwienia w pracy z tekstem 
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mapy strony. Najbardziej subiektywnym kryterium był wygląd strony, przy którego 

ocenie uwzględniano zastosowaną kolorystykę, typografię i układ menu. 

 Oceniając „Treść serwisu” brano pod uwagę obcojęzyczne wersje strony 

(liczbę wersji językowych i ich obszerność). Ważna była też aktualność treści oraz 

sposób ich prezentowania (czytelność). Badano także, jakie informacje są dostępne 

dla turystów, mieszkańców oraz dla biznesu, a także sposób i miejsce ich prezento-

wania (na przykład czy informacje na dany temat znajdują się w jednej zakładce  

i dzięki temu są łatwe do znalezienia). 

 Obszar „Nowe formy aktywności i dodatkowe udogodnienia” zawierał tylko 

trzy kryteria. Pierwsze dotyczyło obecności na portalach społecznościowych, która 

może przysporzyć witrynie wielu odwiedzających. Elektroniczne biuletyny infor-

macyjne, samorządowe informatory SMS oraz kanały RSS pozwalają użytkowni-

kom na bieżąco otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia 

miasta. Ułatwienia w pracy z tekstem przeznaczone są dla osób, które nie są w sta-

nie odczytać czcionki standardowej wielkości. Zaliczyć tutaj można miedzy innymi 

możliwość powiększenia treści strony lub jej odsłuchania. 

 

 

4. Wyniki badań 

 

 Na rysunku nr 1 zaprezentowano wyniki uzyskane przez badane witryny in-

ternetowe w czterech analizowanych obszarach. Najwyższą liczbę punktów uzyskał 

serwis powiatu wrocławskiego (zdobył 77% możliwych do uzyskania punktów), 

wyprzedzając Zgorzelec i Leśnicę. Najsłabiej oceniona została witryna Lwówka 

Śląskiego, która uzyskała zaledwie 21% punktów możliwych do osiągnięcia. 

 Za elementy e-administracji witryny mogły otrzymać maksymalnie 14 punk-

tów, jednakże tylko siedem serwisów przekroczyło próg 50%. Najlepszy rezultat 

uzyskał ponownie Wrocław (12 punktów). Warto zauważyć, że aż połowa powia-

tów osiągnęła czwarty, czyli najwyższy poziom świadczenia usług elektronicznej 

administracji, a aż trzy z nich (Kamienna Góra, Oleśnica i Góra) otrzymały w tej 

kategorii maksymalną liczbę punktów.  

 W obszarze „Dostępność i przejrzystość serwisów” żaden z serwisów nie 

osiągnął maksymalnej oceny wynoszącej 16 punktów, ale aż 22 witryny uzyskały 

powyżej połowy możliwych punktów, a cztery najlepsze z nich (Wrocław, Legnica, 

Oleśnica i Strzelin) oceniono na 14 punktów lub więcej. 
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Rys. 1.  Punkty uzyskane przez serwisy powiatów w poszczególnych obszarach badaw-

czych. 

Źródło:  A. Mazurek, Porównanie wybranych witryn…, op. cit.  

 

 Maksymalna ocena za obszar „Treść” wyniosła 24 punkty. Najwyższą ocenę 

uzyskały serwisy Zgorzelca (18 punktów) oraz Jawora i Wałbrzycha (po 17 punk-

tów). Warto zauważyć, że nie wystarczy samo przygotowanie ciekawych i aktual-

nych informacji. Jeśli zostaną one niewłaściwie umieszczone na witrynie, to użyt-

kownicy mogą nawet nie mieć szansy do nich dotrzeć. 

 W przypadku „Nowych form aktywności oraz dodatkowych udogodnień” 

najwięcej punktów (6 na 9 możliwych) zgromadziły witryny powiatu wrocławskie-

go, legnickiego i bolesławieckiego. Autorzy każdego z tych serwisów zadbali  

w miarę jednakowo o wszystkie trzy oceniane w tym obszarze elementy. 
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Rys. 2.  Odsetek maksymalnej oceny uzyskany przez badane witryny w ramach poszcze-

gólnych kryteriów  

Źródło:  A. Mazurek, Porównanie wybranych witryn…, op. cit. 

 

 Na rysunku nr 2 przedstawiono odsetek maksymalnej liczby punktów, jaki 

badane witryny uzyskały w ramach każdego z kryteriów. Jedynym elementem,  

w ramach którego wszystkie witryny osiągnęły maksymalną liczbę punktów, było 

pozycjonowanie adresu strony w przeglądarkach. Serwisy miały także w większości 

przejrzyste adresy i spełniały wymogi pierwszego poziomu e-administracji. Infor-

macje dla turystów, biznesu i mieszkańców otrzymały tylko około połowy możli-

wych punktów, co oznacza, że dużo jeszcze można zrobić, by uatrakcyjnić serwisy 

w tym zakresie. Bezsprzecznie najważniejszym elementem, który należy wprowa-

dzić, są obcojęzyczne wersje witryn (aż 10 spośród badanych serwisów nie posiada 

żadnej obcej wersji językowej). Prócz dwóch najbardziej zaawansowanych pozio-

mów e-administracji najsłabiej wypadły wszystkie elementy oceniane w ramach 

ostatniego z obszarów, czyli „Nowych form aktywności oraz dodatkowych udo-

godnień”, co może oznaczać, że większość osób odpowiedzialnych za modyfikację 
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serwisów jeszcze nie docenia nowych możliwości ich promowania oraz szybkich 

sposobów informowania użytkowników. Najgorzej oceniono elementy pomagające 

korzystać z serwisów osobom starszym i niepełnosprawnym.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Urzędy administracji publicznej, w tym starostwa powiatowe, już od dłuższe-

go czasu posiadają witryny internetowe. Wspomniane placówki mają pełną dowol-

ność w tworzeniu tych stron, nie istnieją bowiem żadne oficjalne wytyczne regulu-

jące ich zawartość czy wygląd.  

 Przeprowadzone badania dotyczyły witryn internetowych miast powiatowych 

z terenu Dolnego Śląska. 26 serwisów oceniano według 18 kryteriów należących do 

czterech obszarów. Uzyskane wyniki świadczą, że wiele jest jeszcze do zrobienia, 

gdyż aż 10 witryn uzyskało mniej niż połowę możliwych do zdobycia punktów. 

Nawet zwycięski serwis należący do powiatu wrocławskiego otrzymał zaledwie 

77% spośród możliwych do zdobycia punktów, co oznacza, że też ma wiele niedo-

ciągnięć.  

 Powszechnie występującym mankamentem był brak wersji obcojęzycznych 

serwisu lub prezentowanie w języku obcym tylko podstawowych treści. Takie wi-

tryny mają niewielką szansę na zainteresowanie swoją ofertą zarówno zagranicz-

nych turystów, jak i inwestorów. Autorzy serwisów nie dbają także o mieszkańców 

– słabo rozwinięte były usługi w zakresie e-administracji (dotyczyło to dwóch naj-

wyższych stopni). Najgorzej oceniono jednak wykorzystanie elementów ułatwiają-

cych korzystanie z serwisu osobom starszym i niepełnosprawnym. Narzędzia takie 

powinny być obecnie standardem na stronach administracji publicznej, jednakże 

można je było znaleźć tylko na co piątej witrynie. Zaskakujące jest, że na brak ta-

kich udogodnień wskazano już w 2004 roku4, ale jak widać, przez ten czas niewiele 

się w tym zakresie zmieniło. 
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Summary 

 

 Websites of county towns are used for information and promotional activities 

and also for conducting online formalities. Tourists, future investors, people who 

work within this count and of course inhabitants are the potential users of these web-

sites. The information requirements of the groups mentioned above are different. In 

this paper the results of the research concerning county towns websites from Lower 

Silesia are presented. A methodology of the research, the criteria used and the results 

got by each website are presented. One discussed also strong and weak points of 

county towns websites. 
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Koncepcja marketingu terytorialnego oznacza aktywność podmiotów, ukie-

runkowaną na rozpoznanie, kreowanie i zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań róż-

nych odbiorców. Społeczeństwo informacyjne wymaga odpowiednio funkcjonują-

cego systemu informacyjnego administracji publicznej. Jednostki samorządu teryto-

rialnego wchodzą w liczne interakcje z otoczeniem, środowiskiem, w którym funk-

cjonują. Związki te różnią się w zależności od tego, jaki wpływ poszczególne ele-

menty środowiska wywierają na organizacje
1
. Wymagana jest odpowiednia komu-

nikacja marketingowa oraz właściwy dobór kanałów komunikacyjnych. Społeczeń-

stwo informacyjne traktuje informację jak kluczowy zasób lub towar, którego war-

tość zależna jest od szybkości przekazywania i sprawności zarządzania. Aby sku-

teczniej dotrzeć do odbiorców, warto sięgnąć po różnorodne formy komunikacji 

przy wykorzystaniu Internetu.  

 

 

1. Rola Internetu w jednostkach samorządu terytorialnego 

 

 Zastosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej stało 

się niezbędnym wymogiem rozwoju regionu. Jednym z celów nadrzędnych samo-

rządu warto uczynić aktywizację mieszkańców, społeczności lokalnej przez pro-

                                                 

1  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, 
Warszawa 2004, s. 184. 
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mowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego2. Wprowadzenie e-govern-

ment jest jednak związane ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami 

administracji publicznej, które dzięki nim stają się efektywniejsze i przyjazne użyt-

kownikowi. Samorząd terytorialny w Polsce ma poważne wyzwanie wynikające  

z kształtującego się społeczeństwa informacyjnego.  

 Komisja Europejska podkreśla w swoich dokumentach, że istotny jest rozwój 

e-government, który polega przede wszystkim na zbliżaniu urzędów administracji 

do mieszkańców i przedsiębiorców. Polityka władz samorządowych budowana  

w oparciu o wiedzę ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu i poprawy jego 

atrakcyjności. Coraz ściślejsza współpraca pomiędzy krajami Unii Europejskiej 

oraz postępujące procesy globalizacyjne sprawiają, że polskie jednostki samorządu 

terytorialnego muszą starać się osiągać i utrzymywać najlepsze światowe standardy, 

również w dziedzinie wykorzystania najnowszych technologii do budowania lep-

szej komunikacji ze swoimi odbiorcami.  

 Jak wskazują różnorodne analizy prowadzone np. przez Pentor, IBnGN czy  

w ramach projektu „Miasta w Internecie”, urzędnicy w jednostkach samorządo-

wych często wykorzystują Internet raczej jako ułatwienie własnej pracy, a nie do 

komunikacji z odbiorcami. Coraz więcej urzędów samorządowych ma swoje strony 

WWW, ale nie zawsze stanowią one „wrota urzędu”. Niestety obligatoryjne wdro-

żenie Biuletynów Informacji Publicznej w wielu przypadkach zastąpiły serwisy 

WWW samorządów. Plany związane z rozwojem infrastruktury informatycznej  

w urzędach samorządowych dotyczą najczęściej wprowadzenia elektronicznego 

obiegu dokumentów oraz upowszechniania obsługi odbiorców przez Internet. Ce-

lem samorządowego serwisu WWW jest nie tylko podstawowa informacja, którą 

można znaleźć w obligatoryjnym BIP, ale przede wszystkim dane, które pozwolą 

odwiedzającemu serwis internaucie poczuć atmosferę danego miejsca, dowiedzieć 

się o jej zaletach oraz perspektywach rozwoju czy zachęcić do przyjazdu do niej 

bądź zainwestowania na danym terenie. 

 Wiedza i informacja stały się dla samorządów kluczowym czynnikiem sukce-

su w połączeniu ze zdolnością do wprowadzania zmian, w tym wykorzystywania 

nowych technologii. Społeczeństwo informacyjne stało się pewnym synonimem 

nowoczesności, kreatywności, aktywności, wolności. Podstawowym elementem 

warunkującym budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest powszechny, 

szybki i tani dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego, w tym do zasobów 

informacyjnych Internetu. Urzędy mają służyć obywatelom poprzez swoją dostęp-

ność, poufność, wiarygodność i jakość.  

                                                 

2  Akademia samorządowego wizerunku, red. D. Tworzydło, Wyd. Infor, Warszawa 2005, 
s. 71. 
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 Przystępując do gromadzenia informacji, w celu lepszej komunikacji, zalecane 

jest, aby samorządy uwzględniały3:  

 strukturę decyzji podejmowanych przez władzę lokalną, 

 stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych decydenta, 

 strukturę i zakres informacji potrzebnych decydentowi, 

 istniejące źródła informacji oraz sposoby ich wykorzystania, 

 istniejące sposoby gromadzenia, selekcji, grupowania i przetwarzania in-

formacji, 

 możliwości przetransportowania informacji z różnych źródeł dla potrzeb 

systemu informacji marketingowej samorządu, 

 nowe źródła informacji, 

 sposoby i możliwości zarządzania marketingowym systemem informacji. 

 Wykorzystanie Internetu w samorządach powinno mieć charakter dwustron-

nych przepływów informacji, a nie ograniczać się do przedstawiania komunika-

tów o gminie, co jest zjawiskiem często występującym w Polsce. Społeczeństwo 

staje się coraz bardziej świadome swoich potrzeb, jest bardziej kompetentne, wie, 

jak wykorzystać swoje doświadczenie i posiadaną wiedzę, dlatego spodziewa się 

specjalnego traktowania. Z drugiej strony nastąpiła też zmiana podejścia do ob-

sługi obecnego klienta. Poprawiła się szybkość działania, pojawiły się możliwości 

e-obsługi.  

 Jednym z głównych celów prowadzenia przez samorządy działań w Internecie 

powinno być dostarczenie przejrzystych i konkretnych informacji odbiorcom dane-

go regionu. Należy też pamiętać, że każdy z odbiorców odczuwa inne potrzeby oraz 

ma inne wymagania. Rozwój cyfrowej administracji nie oznacza jednak, że obywa-

tele masowo będą załatwiać sprawy poprzez Internet. Ze statystyk Eurostatu wyni-

ka, że z usług elektronicznej administracji korzysta średnio 30% mieszkańców UE- 

-27, przoduje Norwegia (60%), na końcu stawki jest Rumunia (5%), zaś Polska 

(15%) jest między Bułgarią (6%) a Czechami (16%)4. 

 Standardem staje się posiadanie strony WWW czy korzystanie z poczty  

e-mail. Nie stanowi to już obecnie elementu wyróżniającego, choć pełni istotną rolę 

komunikacyjną. Wchodząc bowiem na stronę, nabywca oczekuje konkretnych in-

formacji. Problemem w polskich samorządach jest często brak zrozumienia, że 

narzędzi Internetu nie można traktować jak sporadycznych działań, lecz należy 

podchodzić do nich w zaplanowany, zintegrowany, a przede wszystkim ciągły spo-

sób. Dla wielu samorządów portal stał się jednak elektronicznym słupem ogłosze-

niowym lub wirtualną powierzchnią reklamową.  

                                                 

3  J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja 
Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 84. 

4  S. Kosieliński, Klient − nasz pan, http://www.publicstandard.pl/artykuly/59705/ 
Klient..nasz.Pan..html. 
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 Komunikacja w samorządach skupia się zarówno na odbiorcach zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych. Budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu  

i wspólnych korzyściach, więzi z odbiorcami możliwe jest poprzez udoskonalanie, 

modyfikowanie i adaptowanie poziomów obsługi do różnych potrzeb rynku, zwięk-

szając tym samym poziom satysfakcji i lojalności odbiorców. Programy z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego, przyjęte przez Unię Europejską, mające doprowa-

dzić do urzeczywistnienia przyjętych dla rozwoju e-regionów zakładają5: 

 gruntowną zmianę polityki na rzecz wsparcia rozwoju wspólnej infrastruk-

tury fizycznej i infrastruktury wiedzy, 

 rewizję mechanizmów wspierania badań naukowych i programów innowa-

cyjnych, 

 podwyższenie przedsiębiorczości i innowacyjności, 

 tworzenie sieci paneuropejskich i działających w oparciu o nie serwisów 

operacyjnych, 

 podniesienie rangi edukacji i nadanie jej wyższej jakości, 

 stworzenie agendy społecznej dla wyprzedzania i zarządzania zmianami. 

 Należy stale analizować i w razie potrzeby rozszerzać stosowane narzędzia  

o nowe formy komunikacji, np. wykorzystując społeczności internetowe. Zmiany  

w komunikacji powinny być ukierunkowane na wykreowanie wizerunku urzędu 

jako przyjaznego, aktywnego podmiotu, który szybko reaguje na potrzeby społecz-

ności. Elementem istotnym jest dobra komunikacja między różnymi uczestnikami 

rynku, dostęp do informacji oraz umiejętność zarządzania nią. Mimo bowiem cza-

sem stosunkowo dobrze rozwiniętej wewnętrznej struktury informatycznej wielu 

urzędów (m.in. dzięki korzystaniu z funduszy europejskich) i zauważalnego rozwo-

ju usług elektronicznych wśród odbiorców, niezbyt często wykorzystywane są na-

wet podstawowe narzędzia Internetu, jakimi są witryna WWW czy poczta elektro-

niczna. Właściwe zastosowanie Internetu do funkcjonowania urzędów samorządo-

wych może znacznie usprawnić komunikację z odbiorcami. 

 Wykorzystanie Internetu w zakresie dostępu odbiorców do organów samorzą-

du pozwoli m.in. na zwiększenie wydajności działań oraz zmniejszenie kosztów. 

Adaptacja metod pracy administracji do nowych możliwości technicznych powinna 

nie tylko zwiększyć dostęp obywateli do informacji urzędowych i umożliwić do-

godniejszy sposób załatwiania spraw w urzędzie, ale też zapewnić efektywniejsze 

współdziałanie instytucji samorządowych. W dobie kształtującego się społeczeń-

stwa informacyjnego Internet jest traktowany jako jeden z podstawowych i perspek-

tywicznych sposobów komunikacji urzędów ze swoją społecznością. Zakres infor-

macji na stronach WWW jest coraz bogatszy i zróżnicowany, choć z drugiej strony 

można zauważyć, że mało dostosowany do targetu. Strony internetowe jednostek 

                                                 

5  Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., Mi-
nisterstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, s. 4. 
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samorządowych są zwykle adresowane do trzech głównych grup odbiorców (seg-

mentów), czyli do: 

 mieszkańców i całej społeczności lokalnej, 

 potencjalnych inwestorów, 

 osób odwiedzających, głównie turystów. 

 Odbiorcy przekazują jednostkom administracji samorządowej pewne sygnały, 

które są albo bezpośrednią odpowiedzią na emitowane przez nią informacje, albo 

stanowią przesłankę kreowania tych informacji przez władze samorządowe. Regio-

ny dzięki temu mogą redukować sprawniej wszelkie nieporozumienia z odbiorcami, 

poznawać ich opinie oraz postawy, wykrywać źródła sytuacji kryzysowych i dopa-

sowywać lepiej swoje działania do oczekiwań odbiorców. Bardzo ważne jest zatem 

stwierdzenie, co dany samorząd chce przekazać i kto przede wszystkim ma być 

odbiorcą tych informacji. 

 

 

2.  Wybrane formy komunikacji marketingowej samorządu ze społeczeństwem 

informacyjnym  

 

 Należy podkreślić, że proces komunikacji w Internecie jest dwukierunkowy  

i stanowi przełamanie dotychczasowego schematu działania, gdzie występuje jeden 

nadawca i na ogół bezosobowy odbiorca komunikatu. Pozwala także na wysoką 

indywidualizację przekazu tak, aby dostosować i skierować go do pojedynczego 

odbiorcy. Administracja samorządowa wykorzystująca techniki społeczeństwa 

informacyjnego ma służyć obywatelom poprzez swoją dostępność, poufność, wia-

rygodność i jakość. Budowa informacyjnego sektora administracji powinna opierać 

się m.in. na: 

 otwartej relacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi odbiorcami, która 

wyraża się w zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji sektora 

publicznego, 

 ścisłym związku pomiędzy administracją a „odbiorcami informacji”, 

 integracji założeń politycznych i działań pomiędzy agendami rządowymi, 

posiadającymi sprawną infrastrukturę teleinformatyczną i posługującymi 

się zintegrowanymi systemami informacji.  

 Działania podejmowane przez samorządy w Polsce powinny zmierzać do 

zapewnienia odbiorcom (m.in. turystom, mieszkańcom, inwestorom) łatwego do-

stępu do istotnych dla nich informacji, jak również powinny budować system inter- 

aktywnego kontaktu odbiorcy z urzędem. Wdrożenie interaktywnego systemu kon-

taktów elektronicznych wymaga nowego, całościowego spojrzenia na zadania sa-

morządów, tworzenia zintegrowanych zasobów informacyjnych, a tym samym 

wprowadzenia zmian w wewnętrznych pracach samorządu i stworzenia odpowied-

niej infrastruktury technicznej. 
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 Można wyróżnić cztery podstawowe poziomy rozwoju e-urzędu, w zależności 

od stopnia komunikacji urzędu z odbiorcami (głównie mieszkańcami) oraz rodzaju  

i złożoności prowadzonych usług6. Poziom pierwszy, typowo informacyjny, polega 

na udostępnianiu przez urzędy informacji na stronach internetowych. Poziom drugi 

(interakcyjny) występuje, gdy urząd udostępnia formularze w wersji elektronicznej. 

Trzeci poziom – podwójnej interakcji, czyli dwukierunkowy – pojawia się w sytu-

acji, gdy interesant wypełnia dany formularz na stronie urzędu, co wymaga autory-

zacji danej osoby. Ostatni poziom dotyczy wszystkich czynności niezbędnych do 

załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, 

poprzez pobranie odpowiednich formularzy i ich wypełnienie, a następnie odesłanie 

ich drogą elektroniczną, po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymania oficjalnej 

decyzji, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba. 

 Potencjalny odbiorca musi zauważać, że dana strona „żyje”, gdyż ma wtedy 

świadomość, że stroną ktoś się zajmuje i że informacje na niej zawarte są aktualne. 

Przykładowo, na stronach gmin, regionów coraz częściej zamieszczane są interak-

tywne mapy oraz prognoza pogody. Jest to istotna informacja, gdyż może ułatwić 

podjęcie decyzji przyjazdu do danej gminy7. Bardzo przydatny jest także zamiesz-

czony plan miasta. Niektóre samorządy publikują własną elektroniczną gazetkę lub 

czasopismo. Przydatne jest także zamieszczenie ankiety na temat działania urzędu. 

Dzięki odesłanej ankiecie można dokonać ulepszeń w obsłudze. 

 Sposobem komunikacji przez Internet jest m.in. IRC (Internet Relay Chat), 

który pozwala internautom na prowadzenie „rozmowy” on-line w formie pisemnej. 

W wymianie zdań może uczestniczyć nieograniczona liczba uczestników IRC-u 

(chatu). Każdy użytkownik może komunikować się ze wszystkimi rozmówcami lub 

tylko wybranymi. Zbliżoną do IRC formułą komunikacji są fora dyskusyjne, na 

których także internauci dzielą się opiniami na dany temat, ale wymiana zdań nie 

odbywa się w czasie rzeczywistym. Każdy użytkownik może komentować wypo-

wiedzi już zamieszczone na forum lub dodawać nowe tematy. Przykładowo, na 

stronie Aleksandrowa Kujawskiego znajduje się forum, na którym każdy może 

wypowiadać swoje opinie8. Są na nim poruszane sprawy bieżące, a ponadto służy 

jako tablica ogłoszeń. Na stronie zamieszczane są także sondy, np. dotycząca bez-

pieczeństwa miasta. Ciekawostką jest tutaj opcja „Zadaj pytanie burmistrzowi”, 

gdzie poza opcją zadania własnego pytania zostały przedstawione pytania z odpo-

                                                 

6  OnLine Availability on Public Services: How is Europe progressing?, Web Based Survey 
on Electronic Public Services Report of the 5th Measurement, Cap Gemini for European Commis-
sion 2005, s. 7. 

7  Szerzej: A. Smalec, Witryna internetowa i poczta e-mailowa – narzędzia komunikacji 
gminy z jej odbiorcami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku 
zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe US nr 
473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, tom II, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2007. 

8  http://www.aleksandrowkujawski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=5&menu=6&strona=1. 
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wiedziami od innych osób. Można zorientować się, jakie problemy są poruszane, co 

nurtuje mieszkańców. 

 W Internecie często wykorzystuje się marketing szeptany. Sami odbiorcy są 

bardzo dobrym i często najważniejszym źródłem informacji, opinii o danym regio-

nie. Wynika to z tego, że bardziej wierzy się rekomendacjom znajomych, ludzi 

podobnych do nas samych niż opiniom dostarczanym przez producentów. Wtedy 

wykorzystuje się marketing szeptany, w którym komunikaty tworzone są i przeka-

zywane przez samych odbiorców, np. mieszkańców, turystę, który odwiedził dany 

region. Jeśli dane miejsce tworzy jakieś doświadczenie, historię, to staje się dobrym 

tematem do rozmowy, w sposób naturalny opowiada się o tym. W przypadku ko-

munikacji szeptanej, która jest inicjowana przez dany samorząd, jego rola powinna 

polegać tylko na dostarczaniu powodów do rozmowy, ale nie sterowanie nią. Prze-

bieg rozmowy bowiem mają kontrolować nabywcy, wtedy wiarygodność takiego 

przekazu jest o wiele większa. 

 Bardzo istotnymi formami komunikacji są także serwisy społecznościowe, 

skupiające zainteresowanych odpowiednią tematyką. Są one coraz częściej wyko-

rzystywane przez samorządy. Jednymi z najbardziej znanych są zagraniczne serwi-

sy MySpace lub Facebook, albo polskie Grono.net lub Nasza Klasa. Serwisy tego 

typu z jednej strony umożliwiają wymianę poglądów, a z drugiej nawiązywanie 

nowych znajomości lub odnajdywanie dawnych znajomych. Samorządy mogą two-

rzyć społeczność wokół swojego regionu, miejsca. Posiadanie takiej społeczności 

emocjonalnie związanej z danym regionem to istotna szansa. Członkowie wymie-

niają się opiniami, podają nowe pomysły, przekazują wiele informacji. Wielu wło-

darzy gmin ma swoje profile na różnych serwisach i wymienia się poglądami.  

 Inną stosunkowo nową formą komunikacji, która może być wykorzystywana 

przez samorządy, jest second life. To sieciowa gra komputerowa. Jednakże jej 

twórcy nazywają ją „wirtualnym, trójwymiarowym, alternatywnym światem, cał-

kowicie kreowanym przez uczestników, którzy wiodą tytułowe drugie życie”9. 

Niemal wszystkie aspekty „realnej” codzienności, włącznie z zastosowaniem praw 

ekonomii, zostały przeniesione do świata wirtualnego. Można stworzyć wirtualną 

gminę, dodać zabytki i obserwować, co wzbudza największe zainteresowanie. 

 Jednym ze sposobów oddziaływania na klienta jest umożliwienie wysyłania ze 

strony danej gminy kartek z życzeniami do bliskich. Odwiedzający wybiera kartkę  

i wysyła ją do bliskiej osoby, która poinformowana o tym za pomocą poczty e-mail 

odwiedza stronę i „odbiera” otrzymaną kartkę. Opcję taką udostępnia coraz więcej 

gmin, także stosunkowo małych, np. gmina Kaźmierz10, na której można wybrać 

poza widokiem głównym kartki także charakterystyczny znaczek, kolor i wielkość 

czcionki. Gmina Krzyżanowice umożliwia również wysyłanie ze swojej strony 

                                                 

9  http://secondlife.com/whatis/.  
10  http://www.kazmierz.pl/asp/pl_start.asp?typ=4&menu=22&strona=1. 
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kartek okolicznościowych, np. świątecznych11. Wysyłanie życzeń ze stron WWW 

wzmacnia wizerunek i generuje powtórne wizyty na stronie.  

 Bardzo popularne staje się także internetowe wideo, np. YouTube, którego 

formy stale ewoluują. Klip wideo staje się wypowiedzią, a w niektórych przypad-

kach zastępuje nawet tradycyjny komentarz tekstowy. Samorządy mogą zamieścić 

film z organizowanej imprezy plenerowej w danym regionie, by zachęcić innych do 

aktywnego uczestnictwa w następnych. Wykorzystują takie wideo jako promocję 

walorów, np. gmina Ślemień (http://www.youtube.com/watch?v=O7gqu1lGEko) 

czy też Brzeg Dolny (http://www.youtube.com/watch?v=l_ynEPY1JjU). Zastoso-

wanie multimediów w Internecie w kontakcie z użytkownikami przekłada się na 

przejście od mechanizmów push do pull, czyli zwiększa się wartość dotarcia do 

danego użytkownika. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Internet, jako coraz bardziej popularne medium, umożliwia powstawanie no-

wych form komunikacji, dotarcia do odbiorcy coraz bardziej uświadomionego  

i poszukującego informacji. Dzięki lepszej, szybszej komunikacji, przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi, zwiększa się m.in. aktywność społeczności lokalnych w inicja-

tywach samorządu terytorialnego. Dobre zarządzanie informacją jest instrumentem, 

dzięki któremu możliwe jest lepsze świadczenie usług publicznych. Warto angażo-

wać się w nowe formy, ale użytkowników Internetu należy traktować jak partnerów, 

a nie jak kukiełki, którymi można sterować i używać je do własnych celów. Prowa-

dząc dialog z odbiorcą w sieci, nie można ignorować jego pomysłów czy inicjatyw. 
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 The article raises issues concerning the use of forms of marketing communica-

tions by local authorities through the Internet. Due to the development of infor-

mation society need to change the way government dialogue with the environment. 

It is important to e-mail and website, as well as more interactive, such as instant 

messaging or social networking sites. 

 

Translated by Leszek Gracz  

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  703 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  88 2012 

 

 

 

 

JAKUB SWACHA 

Uniwersytet Szczeciński 

 

 

 

MODELE DOJRZAŁOŚCI E-GOVERNMENT  

– PORÓWNANIE WYBRANYCH KONCEPCJI 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki wraz z towarzyszącymi 

mu zmianami zachowań, w szczególności upowszechnienie wykorzystania Interne-

tu w szerokich kręgach społeczeństwa, doprowadził do pojawienia się szeregu za-

awansowanych form wykorzystania Internetu, tworząc szanse na wprowadzenie 

społeczeństwa informacyjnego na wyższy poziom rozwoju1.  

 Jedną z takich form stanowi e-government. Zakres i charakter usług udostęp-

nianych w ramach e-government zmienia się wraz z zachodzącym postępem, tak  

w obszarze technologii teleinformatycznych, jak i społecznym. W związku z tym da 

się wyróżnić pewne poziomy dojrzałości e-government z charakterystycznymi dla 

nich rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi. 

 W niniejszym opracowaniu dokonano porównania wybranych modeli dojrza-

łości e-government. Przedstawione zestawienie pozwoli badaczom rozwoju  

e-government na bardziej właściwy dobór używanego modelu klasyfikacji do cha-

rakteru prowadzonych przez nich badań, a co za tym idzie, może przyczynić się do 

lepszego wykorzystania uzyskanych w tych badaniach rezultatów. 

 

  

                                                 

1  M. Bandosz, J. Swacha, Wykorzystanie Internetu w jednostkach samorządu terytorialne-
go w Polsce, w: Edukacja informacyjna. Komputer, Internet i multimedia w domu, szkole  
i w pracy, red. K. Wenta, E. Perzycka, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2006.  
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1. Pojęcie e-government  

  

 W raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych pojęcie e-government rozu-

miane jest jako wykorzystywanie przez rząd Internetu i WWW do dostarczania 

obywatelom informacji i usług2. 

 Bank Światowy definiuje e-government jako wykorzystywanie przez instytu-

cje sektora publicznego technologii informacyjnych w celu zmniejszenia korupcji, 

zwiększenia transparentności i wygody, zapewnienia wzrostu dochodów i redukcji 

kosztów. Technologie te mogą: 

 usprawniać proces dostarczania usług publicznych obywatelom,  

 usprawniać relacje z biznesem i przemysłem, 

 wzmacniać pozycję obywateli poprzez dostęp do informacji, 

 zwiększać efektywność zarządzania sektorem publicznym3. 

 Z kolei według Komisji Europejskiej e-government jest to „wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej  

w ścisłym połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami 

służb publicznych w tym celu, aby poprawić jakość świadczonych przez admini-

strację usług oraz uczynić bardziej efektywnym proces demokratycznej legitymiza-

cji sprawowania polityki”4. 

 W literaturze przedmiotu prócz pojęcia e-government można napotkać na 

bliskie znaczeniowo: e-governance, e-administration oraz e-democracy. Choć nie-

którzy autorzy używają tych pojęć zamiennie, precyzyjne ujęcie omawianej tema-

tyki wymaga ich rozróżnienia. Niestety w literaturze nie ma jednego, jednoznacz-

nego systemu interpretacji powyższych terminów. I tak Encyclopedia of Digital 

Government określa e-government jako wykorzystanie technologii w celu polep-

szenia dostępu i realizacji usług administracyjnych dla obywateli, firm i pracowni-

ków, natomiast e-governance jako wykorzystanie kanałów teleinformatycznych do 

zmiany sposobu, w jaki obywatele i firmy kontaktują się z rządem, tak by pozwolić 

im na udział w podejmowaniu decyzji, zwiększyć dostęp do informacji i przejrzy-

stość, wzmocnić społeczeństwo obywatelskie5. Z kolei termin e-democracy rozu-

miany jest jako wykorzystanie technologii teleinformatycznych do wspierania pro-

cesów demokratycznych6. 

                                                 

2  S.A. Ronaghan, Benchmarking e-Government: A Global Perspective, United Nations Di-
vision for Public Economics and Public Administration, Nowy Jork, USA, 2002, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021547.pdf (dostęp 2.01.2012), 
s. 1. 

3  Definition of E-Government, World Bank, Waszyngton, USA, http://go.worldbank.org/ 
M1JHE0Z280 (dostęp 2.01.2012). 

4  D. Bogucki, e-Government w Unii Europejskiej, Administracja 2005, 1.  
5  Encyclopedia of Digital Government, A.V. Anttiroiko, M. Mälkiä (eds.), Idea Group, 

Hershey, 2007, s. 1032. 
6  Ibidem, s. 447, 454. 
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 Helene Michel trzy pojęcia: e-administration, e-government i e-governance 

traktuje jako różne formy współistnienia urzędów i obywateli. W pierwszej z nich 

(e-administration) obywatel funkcjonuje w roli konsumenta przynależnych mu 

praw, oczekującego sprawnego funkcjonowania usług publicznych. W drugiej  

(e-government) obywatel funkcjonuje w roli pasywnego konsultanta, wywiązujące-

go się z nałożonych nań obowiązków obywatelskich poprzez dostarczanie informa-

cji pomocnej przy podejmowaniu decyzji. W trzeciej zaś (e-governance) obywatele 

są włączani do aktywnego udziału we wszystkich etapach podejmowania decyzji7. 

 Z kolei Alexander Schellong zaproponował nieskomplikowaną typologię, 

ujmującą wymienione wcześniej pojęcia pod wspólnym terminem „digital govern-

ment” (cyfrowy rząd) – patrz rys. 1. W jego koncepcji e-government obejmuje wy-

korzystanie technologii teleinformatycznych przez administrację na użytek we-

wnętrzny (e-administration), w kontaktach z obywatelami (e-services) oraz w celu 

umożliwienia obywatelom udziału w procesie rządzenia poprzez głosowanie  

i współtworzenie prawa (e-democracy). Z kolei e-governance obejmuje działania 

rządu związane z regulowaniem i stymulowaniem rozwoju społeczeństwa informa-

cyjnego i technologii teleinformatycznych w kontekstach: rządu, społeczeństwa  

i gospodarki8. 

 

 

Rys. 1.  Typologia pojęć związanych z e-government wg A. Schellonga 

Źródło:  A. Schellong, Citizen Relationship Management – A Study of CRM in Govern-

ment, Peter Lang, Brussels 2008, s. 40. 

 

                                                 

7  H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: a ty-
pology of citizenship management using ICTs, „The Electronic Journal of eGovernment” 2005, 
Vol. 3, Issue 4, s. 213‒218. 

8  A. Schellong, Citizen Relationship Management – A Study of CRM in Government, Peter 
Lang, Brussels 2008, s. 40. 
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2. Badania nad rozwojem e-government  

 

 Rozwój e-government jest przedmiotem badań naukowych od stosunkowo 

niedawna: pierwsze analizy oparte na większej liczbie danych zaczęły być publi-

kowane pod koniec lat 90. XX wieku9. 

 Przedmiotem badań z tego obszaru jest zarówno określenie teraźniejszego 

stanu faktycznego, to jest zakresu i zaawansowania wdrożenia poszczególnych 

elementów e-government oraz napotykanych w tym procesie barier, jak i wskazanie 

pożądanych kierunków rozwoju w przyszłości. Badania takie prowadzone są na 

zlecenie poważnych organizacji międzynarodowych (np. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, Bank Światowy, Komisja Europejska), znanych grup consultingo-

wych (np. Gartner Group), dużych korporacji (np. IBM), a także przez niezależnych 

badaczy10. W Polsce najważniejsze takie badania zleciło Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych i Administracji11. 

 Niezależnie od promotora, celu i zakresu badań zazwyczaj posługują się one 

pewnym modelem dojrzałości e-government, który definiuje i charakteryzuje kolej-

ne etapy rozwoju. Podobnie jednak jak wiele jest definicji pojęcia e-government, 

tak różne są modele jego dojrzałości12. 

 

 

3. Wybrane modele dojrzałości e-government 

 

 Pierwszą znaczącą klasyfikację poziomów dojrzałości e-government zapropo-

nowali C.H. Baum i A. Di Maio w opracowanym przez siebie raporcie grupy consul-

tingowej Gartner wydanym w 2000 roku. Obejmowała ona cztery fazy rozwoju13: 

1. Obecność w sieci (Web presence) – udostępnienie informacji w Interne-

cie. 

2. Interakcja (Interaction) – możliwość kontaktu z urzędnikami poprzez  

e-mail. 

3. Transakcja (Transaction) – możliwość realizacji usług online. 

                                                 

9  D.F. Norris, B.A. Lloyd, The Scholarly Literature on E-Government: Characterizing  
a Nascent Field, International Journal of Electronic Government Research, 2006, 2, 4. 

10  D. Coursey, D.F. Norris, Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical As-
sessment, Public Administration Review, 2008, 68, s. 523. 

11  Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, red. V. Szymanek, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010. 

12  Comparative E-Government, red. C.G. Reddick, Springer, New York 2010. 
13  C.H. Baum, A. Di Maio, Gartner’s Four Phases of E-government Model, Gartner, 

http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=317292 (dostęp 2.01.2012). 
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4. Transformacja (Transformation) – zmiana sposobu działania administra-

cji, tak by lepiej dostosować je do potrzeb obywateli i zintegrować ze so-

bą działania różnych poziomów administracji. 

 Obecnie najbardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych14, w której wyróżniono pięć etapów rozwoju: 

1. Obecność wschodząca (Emerging presence) – udostępnienie podstawo-

wych informacji. 

2. Obecność poszerzona (Enhanced presence) – udostępnienie szerokiego 

zbioru aktualnych i archiwalnych informacji. 

3. Obecność interaktywna (Interactive presence) – jednokierunkowe usługi: 

formularze do pobrania, możliwość kontaktu z urzędnikami poprzez  

e-mail. 

4. Obecność transakcyjna (Transactional presence) – możliwa jest realizacja 

usług on-line (poprzez formularze elektroniczne). 

5. Obecność sieciowa (Connected presence) – obywatele uczestniczą w pro-

cesie decyzyjnym, możliwy jest otwarty dialog (e-participation). 

 Z kolei Komisja Europejska w swoich publikacjach posługuje się również 

pięciostopniową, lecz odmienną klasyfikacją, obejmującą następujące poziomy15: 

1. Informacja (Information) – udostępnienie podstawowych informacji. 

2. Interakcja jednokierunkowa (One-way interaction) – możliwość pobrania 

formularzy do wypełnienia off-line. 

3. Interakcja dwukierunkowa (Two-way interaction) – możliwość wypełnie-

nia formularzy on-line. 

4. Transakcja (Transaction) – możliwość całkowitego załatwienia sprawy 

poprzez Internet. 

5. Nakierowanie (Targetisation) – integracja danych i dostosowanie realiza-

cji usług do potrzeb. 

 J.S. Hiller i F. Bélanger w badaniach realizowanych na zlecenie firmy IBM 

posłużyły się modelem pięciostopniowym, obejmującym16:  

1. Rozpowszechnianie informacji (Information dissemination). 

2. Komunikację dwukierunkową (Two-way communication). 

3. Integrację (Integration). 

4. Transakcję (Transaction). 

                                                 

14  S.A. Ronaghan, United Nations e-Government Survey 2008. From e-Government to 
Connected Governance, United Nations, Nowy Jork, USA, 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/ 
groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf (dostęp 2.01.2012). 

15  Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement, European Commis-
sion, Directorate General For Information Society And Media, November 2009, 
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2009-egovernment-benchmark, 
s. 140-159 (dostęp 2.01.2012). 

16  J.S. Hiller, F. Bélanger, Privacy Strategies for Electronic Government, w: Egovernment, 
red. M.A. Abramson, G.E. Means, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, s. 162‒198. 
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5. Uczestnictwo (Participation). 

 Spośród klasyfikacji opracowanych przez niezależnych badaczy na szczególną 

uwagę zasługują: czteroetapowy model K. Layne’a i J.W. Lee oraz sześcioetapowy 

model C. Wescotta. 

 W modelu K. Layne’a i J.W. Lee wyróżniono następujące poziomy dojrzało-

ści e-government17: 

1. Katalog (Catalogue) – obecność w Internecie, prezentacja katalogu usług, 

formularze dostępne do pobrania i wydruku. 

2. Interakcja jednokierunkowa (One-way interaction) – usługi i formularze 

on-line, baza danych wspierająca realizację usług on-line. 

3. Integracja pionowa (Vertical integration) – systemy dziedzinowe połą-

czone z systemami wyższego poziomu w spójnych obszarach. 

4. Integracja pozioma (Horizontal integration) – systemy zintegrowane  

w różnych obszarach, załatwianie przez petenta różnych spraw w jednym 

miejscu. 

 Model C. Wescotta definiuje aż sześć poziomów dojrzałości18: 

1. Wykorzystanie poczty e-mail i sieci wewnętrznej. 

2. Udostępnienie informacji dla innych instytucji i odbiorcy publicznego. 

3. Komunikacja dwukierunkowa. 

4. Wymiana wartości (usługi on-line). 

5. Cyfrowa demokracja. 

6. Ścisła współpraca różnych agend rządowych (Joined-up government). 

 Próbę opracowania klasyfikacji dostosowanej do warunków polskich podjęła 

J. Banasikowska, która wyróżniła cztery poziomy rozwoju e-government19: 

1. Informacyjny – dostępność online informacji niezbędnej do rozpoczęcia 

danego procesu. 

2. Jednokierunkowy z możliwością pobierania formularzy z oficjalnej strony 

podmiotu publicznego, aby po jego wydrukowaniu móc rozpocząć trady-

cyjny proces realizacji danej usługi. 

3.  Dwukierunkowy, dający możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej 

stronie podmiotu publicznego z niezbędnym systemem autentyfikacji 

osoby zainteresowanej. 

4. Dwukierunkowy, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając 

w to podejmowanie decyzji oraz dostarczanie ich usługobiorcy, z całko-

witym wyeliminowaniem formy papierowej. 

                                                 

17  K. Layne, J.W. Lee, Developing fully functional e-government: A four stage model, Gov-
ernment Information Quarterly, 2001, 18, 2, s. 122‒136. 

18  C. Wescott, E-Government in the Asia-Pacific Region, Asian Journal of Political  
Science, 2001, 9, 2, s. 1‒24. 

19  J. Banasikowska, Uwarunkowania i stan rozwoju eGovernment w Polsce, Informatyka  
w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej, 2008, s. 19. 
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4. Porównanie wybranych modeli dojrzałości e-government 

 

 W tabeli 1 w celach porównawczych zestawiono ze sobą modele dojrzałości  

e-government opisane w punkcie 3. 
 

Tabela 1 

Zestawienie porównawcze modeli dojrzałości e-government 

 

Autor Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5/6 

Banasikowska  Informacyjny Jednokierunkowy 
Dwukierunkowy, 

formularze 

Dwukierunkowy, 

usługi  
 

Baum i Di Maio  Obecność w sieci Interakcja Transakcja Transformacja  

Hiller  

i Bélanger  

Rozpowszechnianie 

informacji 

Komunikacja 

dwukierunkowa 
Integracja Transakcja Uczestnictwo 

Komisja 

Europejska 
Informacja 

Interakcja jedno-

kierunkowa 

Interakcja dwu-

kierunkowa 
Transakcja Nakierowanie 

Layne i Lee  Katalog 
Interakcja jedno-

kierunkowa 
Integracja pionowa Integracja pozioma  

Ronaghan  
Obecność wscho-

dząca 

Obecność  

poszerzona 

Obecność inter-

aktywna 

Obecność transak-

cyjna 
Obecność sieciowa 

Wescott  

Wykorzystanie 

poczty e-mail i sieci 

wewnętrznej 

Udostępnienie 

informacji  

na zewnątrz 

Komunikacja 

dwukierunkowa 
Wymiana wartości 

Cyfrowa demokracja 

/współpraca agend  

Źródło:  opracowanie własne. 

  

 Analiza zawartości tabeli 1, mimo oczywistych różnic, wykazuje także istotne 

podobieństwa pomiędzy modelami zaproponowanymi przez różnych autorów. We 

wszystkich modelach początkowy (pierwszy; u Wescotta drugi) poziom dojrzałości 

dotyczy udostępniania informacji. Choć na wyższych poziomach podobieństwo 

modeli zmniejsza się, da się wskazać kanoniczną drogę rozwoju obejmującą coraz 

bardziej zaawansowane formy interakcji, integracji oraz realizacji usług on-line. 

 Niektóre modele idą dalej, definiując wyższe poziomy, obejmujące wykorzy-

stanie środków teleinformatycznych do zaangażowania obywateli w procesie rzą-

dzenia. Jak pokazały badania D. Courseya i D.F. Norrisa20, określone w modelach 

wyższe poziomy dojrzałości w ogóle nie przystawały do rzeczywistości  

e-government, tak jak przedstawiała się ona w amerykańskiej administracji lokalnej 

w roku 2008. Oczywistym wnioskiem stąd wynikającym jest, by właściwe badania 

nad poziomem dojrzałości e-government poprzedzić badaniami wstępnymi, które 

pomogą w doborze odpowiedniego modelu. 

                                                 

20  D. Coursey, D.F. Norris, op. cit., s. 532. 
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Podsumowanie 

 

 Wśród siedmiu opisanych w artykule modeli dojrzałości e-government nie ma 

rozwiązania idealnego, które należałoby stosować zawsze. Wszystkie opisane mo-

dele są uzasadnione merytorycznie i poprawne metodologicznie. Obszerność do-

stępnych danych porównawczych przemawia za wykorzystywaniem modeli prefe-

rowanych przez duże organizacje, które prowadzą cykliczne badania rozwoju  

e-government, jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Komisja Europej-

ska. Specyfika badań może uzasadniać użycie innego modelu, a nawet tworzenie 

nowych modeli, jeśli żaden z istniejących nie pozwalałby na wykrycie i/lub zbada-

nie poszukiwanych prawidłowości. 
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A COMPARISON OF SELECTED E-GOVERNMENT MATURITY MODELS  

 

 

Summary 

 

 Studies on e-government maturity are an important element of the research on 

information society. The paper discusses seven popular e-government maturity models, 

describing the characteristics of each maturity level they define. The models discussed 

herein include two models used by international organizations, two developed as an 

effort of commercial organizations and three coming from independent researchers. 
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WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH (ICT)  

NA NOWY SPOSÓB FUNKCJONOWANIA E-ADMINISTRACJI  

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wraz ze zmianami dokonującymi się we współczesnym świecie wzrasta zna-

czenie teleinformatyki dla procesu tworzenia nowego modelu gospodarki i społeczeń-

stwa. Organizacje oraz cała gospodarka, by móc szybko i elastycznie reagować na 

zamiany zachodzące na rynku, stoją wobec konieczności tworzenia nowych struktur 

organizacyjnych. Dotyczy to także administracji. Wykorzystanie technologii ICT do 

realizacji usług publicznych coraz wyraźniej wpływa na budowanie nowego sposobu 

ich świadczenia, poprawiając jakość życia społeczności, decydując tym samym także 

o mierze jakości państwa1. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe siły kształtujące 

obraz współczesnej organizacji i gospodarki. 

 Formułowanie strategii i modelów rozwoju firm, dobieranie technologii do 

nowych form e-gospodarki staje się zależne od zrozumienia istoty i zasadniczych 

zmian, jakie dokonują się w przedstawionych na rysunku 1 obszarach. Zatem tech-

nologie informatyczne stanowią ogniwo wpływające na kształt współczesnej go-

spodarki, a wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego następuje upowszech-

nienie ich stosowania. Wpływ ten ma także znaczenie na jakość obsługi społeczno-

ści lokalnej. Wymaga to zapewnienia przez władze województw i samorządy lokal-

                                                 

1  „Miarą jakości państwa, a jednocześnie jedną z miar jakości życia obywateli staje się 
efektywność administracji publicznej”. Wrota. Wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań 
Naukowych, 2002, s. 10. 
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ne odpowiednich instrumentów. Ze względu na charakter zmian instrumenty te 

będą miały głównie charakter „miękki” i będą dotyczyły2: 

 wizji ‒ proponowania wiarygodnych wizji e-rozwoju regionu, uwzględniających 

agendy cyfrowe, plany działań, mapy drogowe, których celem ma być włączenie 

w dyskusję nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego jak najszerszego spek-

trum mieszkańców, specjalistów i decydentów; 

 uczenia się – podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa 

regionu jako całości oraz kluczowych grup docelowych posiadających 

wpływ na dynamikę i jakość procesów transformacyjnych w regionie; 

 kapitału społecznego ‒ budowania i wzmacniania kapitału społecznego re-

gionu poprzez tworzenie sieci partnerskich, transferu wiedzy o dobrych prak-

tykach, doradztwa oraz zapewnienia narzędzi komunikacyjno- 

-organizacyjnych dla interesariuszy rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

 przywództwa ‒ zapewnienia przywództwa regionalnych politycznych i spo-

łecznych liderów procesów e-rozwoju, jak i przywództwa kolektywnego (ze-

społy kierownicze); 

 otwartości ‒ zapewnienia warunków dla otwartości środowiska instytucjo-

nalnego, która sprzyja włączaniu nowych pomysłów i idei innowacyjnych, 

debacie publicznej i podejmowaniu decyzji politycznych, a także dla swo-

bodnego przepływu osób, technologii i koncepcji z zewnątrz”3. 

 

 
 

Rys. 1.  Podstawowe siły kształtujące obraz współczesnej organizacji i gospodarki. 

Źródło:  Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemby, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 18. 

                                                 

2  „Na wsparcie winny składać się: utworzenie odpowiednich instytucji regionalnych, za-
pewnienie finansowania odpowiedniej wielkości, osobiste zaangażowanie liderów województw  
w promocję procesów alfabetyzacji cyfrowej, uruchomienie wymiany doświadczeń z regionami 
UE posiadającymi doświadczenie w zakresie realizacji programów edukacji cyfrowej oraz stwo-
rzenie systemu kształcenia dla specjalistów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na 
poziomie wyższym”. Za: Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie 
zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, Studium PRO@CTIS – 
część pierwsza, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów – Szczecin, grudzień 2009, s. 9. 

3  G. Hughes, J. Assis, J. Cornford, K. Gareis, R. Richardson, M. Sokol (2009), s. 35, za: 
Stymulowanie rozwoju…, op. cit., s. 10. 
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 We współczesnej literaturze pojawiają się stwierdzenia zakładające, że tech-

nologie ICT służą jako „motory innowacyjności, czyli narzędzia przekształcenia 

edukacji, samorządów, opieki zdrowotnej i modeli przedsiębiorczości, a zatem jako 

instrumenty poprawy jakości życia obywateli i konkurencyjności przedsiębiorstw”4. 

Uważane są także za istotny czynnik wzrostu gospodarczego. Według szacunków 

Komisji Europejskiej wkład technologii ICT we wzrost produktywności na terenie 

Unii Europejskiej wzrósł z 23 proc. wzrostu PKB w krajach UE-15 w latach 1995- 

-2004, do 45 proc. w latach 2000‒2005. Przyjmuje się, że sektor technologii infor-

matycznych pozostanie kluczową gałęzią gospodarki opartej na wiedzy także do 

roku 20305. 

 

 

1. Jakość i efektywność świadczenia e-usług publicznych w Polsce 

 

 W Polsce penetracja e-usług publicznych jest oceniana ciągle na niskim po-

ziomie w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Za przyczynę tego zjawiska 

podaje się głównie deficyt wielokanałowej formy świadczenia usług publicznych. 

Wykorzystywane technologie ICT przyczyniają się do popularyzacji tych usług, 

wpływając na poprawę jakości ich wykonywania, przyspieszanie załatwiania spraw 

(w 71% urzędów) i zwiększenie ich ilości (44%). Dzięki nowym technologiom 

uproszczonych zostało wiele procedur (52% urzędów zgodziło się z tym założe-

niem), wzrosła satysfakcja klientów (54%). W opinii badanych dzięki technologii 

wzrasta też innowacyjność i zaangażowanie w pracę samych pracowników6. 

 Dokonując rozważań w dziedzinie jakości świadczenia usług publicznych 

drogą on-line najczęściej przywołuje się następujące aspekty jakościowe, których 

zastosowanie pozytywnie wpływa na jakość obsługi7: 

 wielość kanałów komunikacji ‒ co oznacza, że obok tradycyjnych kanałów 

komunikacji służących realizacji usług publicznych pojawiły się także  

                                                 

4  Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej, Podsumowanie rezultatów 
projektu „Transform”, wydanie polskie, Tarnów, sierpień 2009, s. 5. 

5  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Warszawa 2009, s. 144. 

6  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej  
w Polsce w 2010 r., Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, październik 2010, s. 9. 

7  Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, 
Akademia e-Rozwoju Regionalnego. Materiały szkoleniowe projektu SIRMA-2-1-07, Warsza-
wa‒Tarnów 2007, s. 37‒38. 
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i nowe, bardziej nowoczesne rozwiązania. Jednak rzadko wykorzystuje się 

korzyści płynące z łączenia ze sobą kilku kanałów komunikacji8; 

 wsparcie i pomoc – określa, czy e-usługi są uzupełniane lub wspierane 

przez towarzyszące im rozwiązania zapewniające pomoc w korzystaniu  

z tych usług. Działania takie najczęściej przybierają formę np. pomocy on- 

-line lub utworzenia infolinii dla obywateli;  

 proaktywność – której podejście cechuje się wyprzedzeniem przez instytu-

cje użyteczności publicznej aktywności obywatela polegające na np. wy-

słaniu zawiadomienia o zbliżającym się upływie terminu przekazania do-

kumentacji9; 

 integracja usług – umożliwiająca łączne oferowanych przez administrację 

e-usług, tak aby klient mógł je uzyskać jednocześnie10; 

 śledzenie – czyli założenie opierające się na rozwiązaniu wprowadzonym 

przez serwis Amazon.com, pozwalające na śledzenie swojej sprawy na 

każdym etapie jej realizacji. Jednak w administracji publicznej jest to jesz-

cze cały czas aspekt niedostatecznie rozwinięty, choć w znaczącym stopniu 

mógłby wpłynąć na poprawę jakości obsługi obywatela; 

 dostępność – a konkretniej stopień dostępności do treści świadczonych 

drogą on-line usług dla różnych grup odbiorców oraz ich zgodność z W3C 

(The Word Wide Web Consortium)11;  

 wielojęzyczność – czyli udostępnianie treści serwisów internetowych jed-

nostek administracji publicznej w innych wersjach językowych. Na tym 

polu, analizując kraje członkowskie, pozostaje jeszcze wiele niedocią-

gnięć12. 

                                                 

8  Za przykład podaje się tutaj m.in. otrzymywanie wstępnych obliczeń i wypełnień zeznań 
podatkowych, które obywatel może uzupełnić on-line lub potwierdzić ich poprawność telefonicz-
nie lub SMS-em. Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i eko-
nomiczne, op. cit., s. 37.  

9  Za przykład usługi proaktywnej autorzy opracowania Oddziaływanie inwestycji ICT na 
rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne podają obsługę podatnika we Francji, gdzie 
to władze wypełniają deklarację podatkową i dopiero wtedy wysyłają ją do obywatela celem 
weryfikacji, podpisania i odesłania do urzędu. 

10  „Przykładem integracji usług może być stosowanie formalności związanych z rejestro-
waniem nowo sprzedanego samochodu przez dealera, który na życzenie klienta może także zała-
twić formalności związane z ubezpieczeniem pojazdu”, Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój 
regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, op. cit. 

11  W3C (The Word Wide Web Consortium) – jest międzynarodowym konsorcjum pracują-
cym nad rozwojem standardów sieci internetowej. Zob. http://www.w3.org/. 

12  Według analizy przeprowadzonej przez autorów raportu inne wersje językowe własnych 
serwisów internetowych urzędów najczęściej pojawiają się na stronach nowych krajów człon-
kowskich. Zob. Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekono-
miczne, op. cit., s. 37‒38. 
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 Dodatkowo obok powyższych, wskazując na kryteria decydujące o jakości, 

mówi się o: bezpieczeństwie, transparentności czy ‒ w ostatnim czasie zyskującej 

na znaczeniu ‒ dostępności podstawowych usług w krajowych portalach społeczno-

ściowych13.  

 Poziom świadczenia usług publicznych mierzony jest głównie w pięciostop-

niowej skali wskazującej na stopień zaawansowania świadczenia usług publicznych 

drogą on-line14: 1. informacji on-line, 2. interakcji jednokierunkowej, 3. interakcji 

dwukierunkowej, 4. pełnej transakcji usług, czyli możliwości przeprowadzania całej 

operacji on-line, 5. ukierunkowania na użytkownika. Proponowane pierwsze cztery 

poziomy wdrożenia e-usług publicznych opierają się na stronie podażowej (dostar-

czaniu e-usług i związanych z tym technologiach), a piąty, współcześnie będący 

finalnym, skupia się na zadowoleniu odbiorcy. W ostatnim z nich zwrócono uwagę 

na dwa nowe elementy, których najistotniejszym celem jest ukierunkowanie na 

odbiorcę usług, tj. idea proaktywności w dostarczaniu usługi (prowadzenie aktyw-

nych i ciągłych działań w celu spełnienia wymagań obywatela i podnoszenia po-

ziomu świadczonych usług) oraz ideę automatycznego świadczenia usług w zakre-

sie obowiązków społecznych i prawnych wynikających z działalności gospodarczej 

obywateli (użytkownik nie musi sam osobiście wykonywać niektórych czynności, 

gdyż są one automatycznie generowane przez system będący w posiadaniu admini-

stracji publicznej). Zatem piąty poziom jest obecnie kluczowy, i do jego zapewnie-

nia dążą jednostki administracji publicznej, wpływając na znaczący wzrost zaanga-

żowania administracji w procesie realizacji danej usługi15.  

 Z kolei raport sporządzony przez Komitet Badań Naukowych nt. Wrota. 

Wstępna koncepcja projektu odnosi się do sposobów mierzenia efektywności admi-

nistracji publicznej. Wynika z niego, że „może być ona mierzona przy pomocy 

badania subiektywnego zadowolenia obywateli, albo przez pomiar obiektywnych  

i wiernych wielkości takich jak czas od zgłoszenia do zapotrzebowania do zakoń-

czenia realizacji usługi publicznej, czas i koszt zaangażowany przez obywatela do 

uzyskania usługi oraz koszt świadczenia usługi ponoszony przez państwo”16. Efek-

tywność komunikacji z udziałem administracji w sensie czasowym i kosztowym 

zależy m.in. od zmian organizacji pracy administracji publicznej, związanej z po-

lepszeniem ogólnej wydajności pracy m.in. dzięki zastosowaniu technologii ICT, 

polegającej na17: 

 uproszczeniu procedur, doprowadzając do uproszczenia biurokracji; 

 eliminowaniu subiektywizmu w podejmowaniu decyzji; 

                                                 

13  Oddziaływanie inwestycji ICT…, op. cit., s. 36. 
14  Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey 

on Electronic Public Services, Report of the 6th Measurement, June 2006. 
15  Oddziaływanie inwestycji ICT… op. cit., s. 36‒37. 
16  Wrota. Wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, 2002, s. 10. 
17  Ibidem, s. 13. 
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 merytorycznej rekrutacji urzędników, definiowaniu jasnych ścieżek kariery 

i procedur oceny pracy; 

 skorelowaniu wynagrodzeń z wynikami; 

 inwestowaniu w pracowników, np. w postaci szkoleń; 

 ściślejszej kontroli jakości pracy. 

 O efektywności administracji publicznej decydują także wskaźniki odzwier-

ciedlające wartość finansową i organizacyjną projektów. Zwracając szczególną 

uwagę na e-administrację, efektywność zależy od następujących czynników18: 

oszczędności kosztów i produktywności, reorganizacji i integracji back-office, inter-

operacyjności i wymiany procesów, wymiany danych i ponownego ich wykorzy-

stania, zmianę mentalności ludzi, umiejętności i wiedzy oraz świadomości i przy-

wództwa (podejmowanie decyzji). 

 

 

2. Wpływ technologii ICT na poziom jakości obsługi urzędów  

 

 Jednym z zadań, jakie powinny się wiązać z zastosowaniem rozwiązań telein-

formatycznych w działalności urzędów, jest szersze zastosowanie możliwości  

i funkcjonalności wynikających z tzw. Web 2.019. Urzędy cały czas jeszcze w więk-

szym stopniu powinny rozpoznawać potrzeby obsługiwanych klientów. Tymczasem 

tylko niecała jedna trzecia urzędników uzyskuje informacje zwrotne od klientów 

ukazujące ich potrzeby, dane dotyczące jakości obsługi czy propozycje usprawnień. 

Przedstawione wykresy wskazują na rozbieżności w ocenie satysfakcji klientów  

z obsługi dokonanej przez urzędy w zależności od tego, czy respondentami są pra-

cownicy administracji publicznej, czy dane pochodzą z badań wykonanych przez 

urząd na zlecenie. Rozbieżności te mogą wynikać właśnie ze wspomnianego wcze-

śniej braku rozpoznania wśród potrzeb klientów20. 

 Zwracając zaś uwagę na rodzaj urzędów, tylko niecała jedna trzecia urzędów 

wojewódzkich/centralnych (co było najgorszym wynikiem wśród pozostałych ty-

pów urzędów) odnotowała pozytywną korelację między stosowaniem technik ICT 

w procesie świadczenia usług a eliminacją konieczności podawania przez klientów 

                                                 

18  Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja, Projekt SIRMA jest współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, 
wydanie polskie, Tarnów 2007, s. 28. 

19  „Web 2.0 można zdefiniować jako filozofię tworzenia serwisów internetowych wykorzy-
stujących użytkowników (internautów) jako współtwórców zawartości witryny. Opiera się ona na 
aspekcie wirtualnej wspólnoty skupionej wokół strony WWW, gdzie treść jest zdeterminowana 
potrzebami artykułowanymi przez członków grupy”. T. Dryl, Serwisy społecznościowe Web 2.0 
jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami, http://wzr.pl, 2009. 

20  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej  
w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, październik 2010, s. 71. 
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danych, które mają już one w swoim posiadaniu, co aż o 30 punktów procentowych 

różniło się od średniej uzyskanej we wszystkich urzędach. Rysunek 2 ukazuje 

wzrost satysfakcji klientów z obsługi przez urzędy w drodze stosowania technologii 

komunikacyjnych i informacyjnych. 

 

Wzrost satysfakcji klientów z obsługi przez urząd zaobserwowany przez pracowników 

 
 

Wzrost satysfakcji klientów z obsługi przez urząd stwierdzony na podstawie badań prowadzonych przez urząd lub na jego zlecenie 

 
 
Rys. 2.  Wzrost satysfakcji klientów z obsługi przez urzędy w drodze stosowania technolo-

gii komunikacyjnych i informacyjnych 

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej 

w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, październik 2010, s. 67‒68. 

 

 Okazuje się, że według badań jednostek samorządu terytorialnego 54 proc. 

urzędników wskazuje na poprawę satysfakcji obsługi petentów w drodze zastoso-

wania technologii teleinformatycznych. Inaczej już kształtuje się w tej kwestii opi-

nia uzyskana przez sam urząd lub przeprowadzona na jego zlecenie. Tutaj wyniki 

nie są już tak przychylne dla administracji, dane wskazują tylko na średnio  

16-procentowy wzrost satysfakcji klientów z obsługi przez urząd dzięki zastosowa-

niu ICT21. 

 W świetle przeprowadzonych badań technologie ICT jednak tylko dla niespeł-

na co trzeciego urzędu mają wpływ na uzyskanie informacji zwrotnej od klientów 

nt. ich potrzeb, jakości obsługi, propozycji usprawnień. Na rysunku 3 przedstawio-

no wpływ technik ICT w procesie świadczenia usług (w ciągu ostatnich trzech lat) 

na wzrost pozyskania informacji zwrotnej od klientów nt. ich potrzeb, jakości ob-

sługi, propozycji usprawnień oraz wzrost liczby usług świadczonych przez urzędy 

w drodze stosowania technologii komunikacyjnych i informacyjnych. 

                                                 

21  Wpływ informatyzacji na usprawnienie…, op. cit., s. 69. 
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Wzrost pozyskania informacji zwrotnej od klientów nt. ich potrzeb, jakości obsługi, propozycji usprawnień 

 
 

Wzrost liczby usług świadczonych przez urzędy w drodze stosowania technologii komunikacyjnych i informacyjnych. 

 
 
Rys. 3.  Wpływ technik ICT w procesie świadczenia usług (w ciągu ostatnich 3 lat) 

Źródło:  Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej 

w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, październik 2010, s. 69, 66. 

 

 Poprzez zastosowanie technologii ICT liczba świadczonych drogą elektro-

niczną usług w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła w prawie połowie (48 proc.) urzę-

dów. Szczególnie wzrost ten dotyczy urzędów szczebla centralnego/wojewódzkiego 

(61 proc.) i powiatowego (57 proc.). Co za tym idzie, u ponad połowy urzędów 

zauważono równoczesne zwiększenie liczby obsłużonych klientów (51 proc.). 

 Natomiast odnosząc rozwiązania ICT do poszczególnych regionów, mają one 

przyczynić się do stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez22: 

 wspomaganie zarządzania w administracji publicznej, w instytucjach 

ochrony zdrowia i edukacji (np. elektroniczny obieg spraw i dokumentów), 

 ułatwienie wymiany danych między instytucjami sektora publicznego, 

 udostępnianie rejestrów publicznych oraz treści cyfrowych on-line przez 

instytucje sektora publicznego, 

 zwiększanie na poziomie regionalnym i lokalnym zakresu dostępności  

e-usług publicznych dla obywateli, 

 tworzenie usług i aplikacji dla mieszkańców (np. e-administracja,  

e-zdrowie, e-edukacja, e-integracja), 

                                                 

22  Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomor-
skim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, Studium PRO@CTIS – część pierwsza, Sto-
warzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów–Szczecin, grudzień 2009, s. 35; Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego, Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007‒2013 (wersja 4.2), Szczecin, grudzień 2009, s. 142; za: Stymu-
lowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego…, op. cit., s. 35. 
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 podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz 

wdrażanie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej, 

 wspieranie rozwoju i stosowanie telefonii internetowej w administracji pu-

blicznej, 

 utworzenie i rozwijanie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej 

na poziomie regionalnym i lokalnym. 

 Wśród czynników warunkujących właściwe wykorzystanie technologii ICT są 

obecne m.in.23: wysoki poziom kompetencji i szeroko rozumianego kapitału spo-

łecznego, istniejąca baza naukowo-badawcza i edukacyjna, otoczenie instytucjonal-

no-regulacyjne, poziom przedsiębiorczości, stopień „otwartości” regionu, zdolność 

wykorzystania środków budżetowych na rozbudowywanie infrastruktury ICT, 

wspomaganie i dofinansowywanie wspólnych inicjatyw szkoleniowych. Do tej listy 

kluczowych czynników zaleca się również zaliczyć „skuteczną politykę gospodar-

czą spójności, ponieważ odchylenia w rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w poszczególnych krajach są powiązane z ich regionalnymi zróżnicowaniami. 

Oznacza to, że implementacja strategii związanych z ICT powinna iść w parze  

z polityką skierowaną na stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz konkurencyj-

ności w polskich regionach”24. 

 

 

3. Problemy wynikające ze stosowania ICT 

 

 Stały rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w niektórych przy-

padkach powoduje także problemy ze sprawnym funkcjonowaniem e-administracji. 

Problemy te są zlokalizowane na płaszczyźnie dostosowywania do różnorodnych sys-

temów teleinformatycznych, z których korzystają poszczególne urzędy. Podstawowym 

problemem staje się wtedy brak standaryzacji. Ponadto pojawiają się niejasności termi-

nologiczne związane z wykorzystaniem w administracji technologii ICT poprzez 

sprzeczne ujęcia pojmowania formy i postaci dokumentu oraz jej przekazu. Dodatkowo 

przeszkodą rozwoju staje się także centralizacja niektórych zadań, przyczyniająca się do 

separacji systemów, tym samym powodując niemożność tworzenia spójnych zasobów 

lokalnych oraz integracji danych opartych o zasadę jednorazowego wprowadzania da-

nych źródłowych25. Kolejną negatywną przesłanką jest stwierdzenie pojawiające się 

wśród 54 proc. przedstawicieli jednostek administracji publicznej, że technologie ICT 

nie wpływają na zmniejszenie ilości pracy wykonywanej przez urzędników, często też 

                                                 

23  Oddziaływanie inwestycji ICT… op. cit., s. 13. 
24  Ibidem. 
25  Szerzej Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej  

i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicz-
nych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warsza-
wa 2008, s. 57‒58 i 96‒98. 
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nie wpływają znacząco na obniżenie kosztów obsługi klienta i kosztów działania urzę-

du, nie zmniejsza się również ilość używanych dokumentów papierowych26. 

 

 

Podsumowanie 

  

 Internet współcześnie staje się jednym z zasadniczych warunków rozwoju 

nowych dóbr i usług w sferze gospodarki, edukacji, administracji publicznej27.  

U podstaw zastosowania technologii ICT pierwotnie leżała idea wykorzystania ich 

do usprawnienia funkcjonowania administracji w kontaktach z obywatelami oraz 

przedsiębiorstwami. Obecnie fundamentalne dla rozwoju administracji publicznej 

jest traktowanie jej jako procesu dostosowania struktury administracji i sposobu 

rządzenia do zmian społecznych stanowiących skutek rewolucji (jakie są skutkiem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych)28. Zastosowanie teleinformatyki  

w jednostkach administracji publicznej do świadczenia usług publicznych on-line 

przyczynia się do zwiększania zadowolenia obywateli, przyczyniając się tym sa-

mym do zwiększenia jakości świadczenia usług i jakości życia obywateli. 
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Wprowadzenie 

 

 W dobie informatyzacji działalności administracji publicznej kadra zrządzają-

ca urzędami stoi przed wyzwaniem opracowania strategii informatyzacji urzędu  

i podjęciem decyzji inwestycyjnych dotyczących technologii i narzędzi informa-

tycznych. Może zdecydować się na zakup i wdrożenie rozwiązań we własnym za-

kresie lub skorzystać z usług przetwarzania w chmurze. Te ostatnie nie wymagają 

inwestowania w infrastrukturę informatyczną i pozwalają optymalizować koszty IT 

przy dostępności usług niezależnie od miejsca dostępu. Decyzja taka powinna zo-

stać podjęta w oparciu o analizę procesów gospodarczych zachodzących w urzę-

dzie, dzięki czemu wybrane rozwiązanie ICT będzie wspierało te procesy, przyczy-

niając się do polepszenia jakości pracy urzędu. 

 

 

1. Definicja cloud computing 

 

 Cloud computing1 ma wiele różnych definicji. W sektorze publicznym  

(np. USA, Niemcy) została przyjęta definicja ustalona przez National Institute of 

Standards and Technology: „Przetwarzanie w chmurze to takie przetwarzanie, które 

poprzez dogodny dostęp sieciowy dostarcza współdzielony zestaw konfigurowal-

nych zasobów przetwarzania, np. dostarcza sieci, serwery, przestrzeń do składowa-

                                                 

1  Przetwarzanie w chmurze. 
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nia danych, oprogramowanie i usługi. Zasoby te są dostarczane szybko (na żądanie) 

z minimalnym wysiłkiem zarządzania i z minimalnym udziałem dostawcy”2. 

 Definicja ta obejmuje pięć kluczowych charakterystyk, trzy modele usług  

i cztery modele wdrażania, które są ważne dla zrozumienia natury i terminologii 

chmury. 

 Przetwarzanie w chmurze ma miejsce wtedy, gdy charakteryzuje się ono taki-

mi cechami jak: samoobsługowe usługi na żądanie, szeroki dostęp do sieci, defi-

niowalna pula zasobów, błyskawiczna elastyczność, mierzalne usługi. 

Określone zostały trzy modele świadczenia usług: 

1. Infrastruktura jako usługa (IaaS)3 ‒ polega na udostępnianiu za pośrednic-

twem Internetu sprzętu, np. miejsca na wirtualnym dysku na przechowy-

wanie danych, miejsca na serwerze na własny system operacyjny, korzy-

stanie z mocy obliczeniowej procesorów. 

2. Platforma jako usługa (PaaS)4 ‒ pozwala użytkownikowi na dostęp nie tyl-

ko do sprzętu, ale także do środowiska, w którym może instalować i uru-

chamiać aplikacje, przy czym elementy infrastruktury udostępniane są jak 

wirtualny superkomputer, na którym można budować skalowalne aplikacje. 

3. Aplikacja jako usługa (SaaS)5 ‒ jest najbardziej zaawansowanym pozio-

mem, który pozwala użytkownikowi na dostęp do sprzętu, środowiska oraz 

aplikacji (np. edytorów, poczty elektronicznej, systemów księgowych). 

Aplikacje te są własnością dostawcy chmury, który odpowiada za ich aktu-

alizacje i bezawaryjne działanie. 

 Opisane zostały cztery modele wdrażania chmury: 

1. Chmura prywatna, infrastruktura jest kontrolowana przez usługobiorcę, 

który ma fizyczny dostęp do serwerów, magazynów danych z oprogramo-

waniem tworzącym chmurę. 

2. Chmura wspólnotowa, infrastruktura jest własnością kilku organizacji, ma-

jących wspólny cel, który ta chmura wspiera. Może być zarządzana przez 

te organizacje lub przez niezależnego dostawcę. 

3. Chmura publiczna, infrastruktura jest własnością dostawcy i mogą z niej 

korzystać wszyscy. 

4. Chmura hybrydowa, jest połączeniem rozwiązań stosowanych w chmurze 

prywatnej i publicznej. W chmurze prywatnej przetwarzane są dane strate-

giczne i prawnie chronione, pozostałe dane przesyłane są do chmury pu-

blicznej. 

                                                 

2  Def. wg NIST za K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, Cloud Computing: elastyczność, efek-
tywność, bezpieczeństwo, raport 2011, s. 9. 

3  Infrastructure as a Service. 
4  Platform as a Service. 
5  Software as a Service. 
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2. Bezpieczeństwo cloud computing 

 

 Tworząc i wykorzystując rozwiązania przetwarzania w chmurze, należy brać 

pod uwagę szereg ryzyk zagrażających bezpieczeństwu przetwarzania danych, ta-

kich jak: użycie w celu przestępczym, niebezpieczne interfejsy i API, wrogie dzia-

łania wewnątrz chmury obliczeniowej, luki w aplikacjach i mechanizmach, utrata 

poufności danych lub danych, przechwycenie usługi, ruchu lub konta oraz ryzyko 

nieznanego poziomu6. Znaczenie tych ryzyk uzależnione jest od rodzaju prowadzo-

nego biznesu i wykorzystywanego modelu chmury. 

 Użycie w celu przestępczym polega na wykorzystaniu nieograniczonej mocy 

obliczeniowej chmury do działań typu: zdalne ataki DDoS7, kradzież haseł i kluczy 

oraz ich łamanie, przechowywanie złośliwego kodu, które ułatwiane jest przez pro-

cedury rejestracyjne niewymagające autoryzacji użytkownika. 

 Interfejsy oprogramowania lub API8 wykorzystywane są do tworzenia interak-

cji z usługami cloud computing lub zarządzania nimi. Ich słabe zabezpieczenie 

zagraża poufności i integralności danych, a także dostępności do nich.  

 Czynnik ludzki jest najczęściej najsłabszym ogniwem zabezpieczeń systemu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy firmy usługodawcy chmury mają dostęp do 

ważnych danych klientów, co umożliwia im zebranie poufnych danych lub uzyska-

nie kontroli nad usługami klienta, powinny zostać wprowadzone przejrzyste proce-

dury bezpieczeństwa systemu i powiadamiania o ich łamaniu, a warunki zarządza-

nia zasobami ludzkimi określone w części prawnej kontraktu. 

 W chmurze korzysta z usług wielu klientów jednocześnie poprzez infrastruk-

turę, której komponenty nie były zaprojektowane do oferowania w taki sposób za-

bezpieczonych funkcjonalności. Powstały luki bezpieczeństwa sprzętowego, któ-

rych wykorzystanie umożliwia włamanie się w operacje innych działających w tej 

samej chmurze. 

 Utrata poufności danych lub danych ma wpływ na zaufanie partnerów i klien-

tów firmy, może powodować straty finansowe, naruszać reputację firmy i powodo-

wać migrację klientów do konkurencji. Zagrożenia te zwiększają się w przetwarza-

niu w chmurze, które jest rozproszone, a ich przyczyny tkwią w słabej autentykacji 

i autoryzacji, niespójnym użyciu kluczy szyfrujących i programowych, błędach 

proceduralnych, ryzyku połączeń, ryzyku nadzoru prawnego, zagrożeniu zawodno-

ści działania centrów danych czy w nieodpowiedniej procedurze przywracania sys-

temu po awarii. 

 Największym zagrożeniem przetwarzania danych w chmurze jest przechwy-

cenie konta lub usługi, najczęściej związane z kradzieżą tożsamości, dzięki czemu 

                                                 

6  M. Mejssner, Raport nr 8, www.ticons.pl/newsletter/Raport_nr_8.pdf. 
7  Distributed Denial of Service – rozpowszechniona odmowa usługi. 
8  Application Programming Interface. 
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osoby nieupoważnione uzyskują dostęp do krytycznych obszarów wystawionych 

usług, narażając je na utratę poufności, integralności lub dostępności. Atakujący 

może podsłuchiwać transakcje, manipulować danymi czy przekierowywać klientów 

do niebezpiecznych stron. 

 Negocjacje i umowy o przetwarzanie w chmurze nie uwzględniają wewnętrz-

nych procedur bezpieczeństwa, zmian konfiguracyjnych, uaktualniania systemu, 

wprowadzania łat i audytowania, procedur w przypadku incydentu bezpieczeństwa, 

co powoduje, że klient nie jest w stanie oszacować ryzyka bezpieczeństwa i godzi 

się na usługi w chmurze z perspektywą ryzyka nieznanego stopnia. 

 Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze powinno opierać się na najlepszych 

praktykach i obejmować następujące komponenty9:  

 budowa programu bezpieczeństwa, 

 ochrona danych poufnych, 

 implementacja silnych mechanizmów kontroli dostępu i tożsamości, 

 aprowizacja i deaprowizacja aplikacji, 

 zarządzanie audytem i nadzorem IT, 

 zarządzanie podatnościami, testowanie i walidacja. 

 Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze jest szczególnie istotne dla admini-

stracji publicznej, powinno być zgodne z obowiązującym prawem i polityką, za-

pewniać ochronę danych osobowych.  

 

 

3. Scenariusze cloud computing dla sektora publicznego 

 

 Realizacja usług chmury wymaga zidentyfikowania uczestników, którzy będą 

korzystać z tych usług lub je dostarczać. W przypadku wykorzystania chmury w ad-

ministracji publicznej należy rozważyć następujących dodatkowych uczestników10: 

 Mieszkańcy – korzystają z chmury urzędu, przy czym stosowane powinny 

być specjalne procedury ochrony danych osobowych. Na przykład obywa-

tel ma prawo do: uzyskania informacji o przechowywanych danych oso-

bowych, z jakich źródeł pochodzą te dane i w jakich celach są one prze-

chowywane; korekty błędnych danych osobowych, autoryzacji przekazania 

danych osobom trzecim; składania reklamacji w urzędzie odpowiedzial-

nym za ochronę danych osobowych. 

 Firmy – komercyjne instytucje korzystające z chmury, przy czym zasady 

ochrony danych nie są tak restrykcyjne jak w przypadku danych osobowych. 

                                                 

9  R. Michalski, Bezpieczeństwo w chmurze – nie taki wilk straszny jak go malują!, V Za-
chodniopomorski Konwent Informatyków, Międzywodzie 15.09.2011. 

10  Na podstawie: P. Deussen, K.P. Eckert, L. Strick, D. Witaszek, Cloud Concepts for the 
Public Sector in Germany – Uses Cases, FOKUS, 2011. 
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 Agencje rządowe ‒ korzystają z usług chmury w celu wsparcia procesów 

wewnętrznych, przy czym usługi te mogą być świadczone przez prywat-

nych lub publicznych dostawców. Odpowiedzialność za realizację, wydaj-

ność i bezpieczeństwo realizacji podstawowych zadań agencji, tzn. świad-

czenie usług dla obywateli, spoczywa na samej agencji, a to oznacza, że 

jest ona odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolowanie realizacji pro-

cesów u dostawcy chmury. 

 Rządowy dostawca chmury – dostawca ten udostępnia usługi w chmurze 

dla obywateli, firm i innych agencji w imieniu agencji rządowej i może na-

leżeć do sektora publicznego lub prywatnego. 

 Urzędnik / organ ochrony danych ‒ osoba w instytucji lub instytucja od-

powiedzialna za nadzorowanie wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych. 

Dostawcy IT muszą dostarczać temu organowi wyczerpujące informacje 

dotyczące np. sprzętu i oprogramowania, danych z monitoringu, stosowa-

nych procedur itp. 

 Rozwiązania chmury dla administracji publicznej powinny brać pod uwagę 

pewne dodatkowe wymiary np.: 

 wdrażany model chmury może być ograniczony w zależności od przyjęte-

go scenariusza użycia dla sektora publicznego; 

 tradycyjne modele świadczenia usług wraz z przyszłymi modelami, takimi 

jak: dane jako usługa, proces jako usługa, wiedza jako usługa itd., pomaga-

ją kategoryzować scenariusze użycia oraz techniczne przypadki użycia; 

 specyficzne modele biznesowe, takie jak G2Cloud, G2Cloud2E, 

G2Cloud2C, G2Cloud2G (G = rząd, C = obywatel, E = przedsiębiorstwo), 

mogą być wykorzystane do dopracowania scenariusza użycia, w którym 

wystąpią także dodatkowi użytkownicy; 

 należy rozróżnić dostawców z sektora publicznego i prywatnego; 

 należy rozważyć rolę aktorów zewnętrznych, takich jak np. dostawcy apli-

kacji chmury, broker płatności, broker usług, przedstawiciel prawny czy 

dostawca tożsamości chmury; 

 powinny być wzięte pod uwagę dodatkowe niefunkcjonalne właściwości 

usług chmury, takie jak dostępność, wydajność, odporność, rozliczenia, po-

lityka SLA (Service Level Agreement). 
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Rys. 1.  Modele konfiguracji chmury w administracji publicznej 

Źródło:  P. Deussen P., K.P. Eckert, L. Strick, D. Witaszek, Cloud Concepts for the Public 

Sector in Germany – Uses Cases, FOKUS, 2011, s. 29‒30. 

 

 Na rysunku 1 przedstawione zostały cztery podstawowe konfiguracje wyko-

rzystania chmury w administracji publicznej. 

 Model G2Cloud umożliwia redukcję kosztów i konsolidację środowiska IT, 

taką jak wprowadzenie wspólnych usług, które są katalizatorem dla tego modelu. 

Obywatele korzystają z usług dostarczanych przez agencję rządową, wiedząc, że 

niektóre usługi zaplecza są uruchomione w chmurze. 

 Model G2Cloud2E pozwala na realizację elektronicznych zamówień publicz-

nych, składanie wniosków, przesyłanie zawiadomień, dostęp do jawnych danych, 

procesów i przepływów pracy między rządem a przedsiębiorstwami. 

 Model G2Cloud2C obsługuje takie usługi jak elektroniczne wnioski, zawiado-

mienia, e-udział, e-współpraca, dostęp do jawnych danych, zwrot podatku, skargi. 

 Model G2Cloud2G stanowi elektroniczne wsparcie dla urzędów, obsługę 

międzyurzędowych procesów, wspólne repozytoria i systemy informacyjne oraz 

elektroniczną współpracę agencji sektora publicznego. 

 Należy zauważyć, że przedstawione powyżej modele realizują usługi, które są 

przede wszystkim powodem wdrażania systemów e-urzędów, nie wymagają one 

wprowadzenia rozwiązań chmury, chociaż jej zastosowanie jest korzystne z punktu 

widzenia technologii i ekonomii. 



Małgorzata Ziemecka 460 

4. PICTURE jako narzędzie ułatwiające wybór usług chmury 

 

 Cloud computing jest rozwiązaniem, które jak każde inne rozwiązanie ICT 

wymaga oceny jego użyteczności dla danej instytucji. Zatem należy i w tym przy-

padku przeprowadzić analizę biznesową i wymagań, określić projekt architektury 

systemu i na tej podstawie podjąć decyzję o potrzebnych komponentach ICT – 

również tych oferowanych w chmurze. Urzędy administracji publicznej w takich 

analizach mogą wspomagać się narzędziami informatycznymi, których przykładem 

jest PICTURE11. 

 PICTURE jest narzędziem korzystającym z technologii internetowych, które 

umożliwia efektywny pomiar oddziaływania technologii informatycznej na procesy 

gospodarcze zachodzące w administracji publicznej. Składa się z dwóch głównych 

części: modułu modelowania procesów (the Process Landscaping Module) i modu-

łu mierzenia wpływu (the Impact Measurement Module). 

 Moduł modelowania procesów umożliwia utworzenie mapy procesów danej 

jednostki administracji publicznej, przy czym procesy są modelowane przez bezpo-

średnich aktorów danego procesu zgodnie z nowatorską notacją modelowania. Mo-

delowanie procesu realizowane jest w oparciu o bloki PBB (Process Building 

Blocks), które określają czynności wykonywane w ramach procesu. Zestaw bloków 

opracowany został zgodnie z potrzebami administracji publicznej. Dla każdego 

bloku wprowadza się szereg atrybutów, charakterystycznych dla danego bloku, 

opisujących szczegółowo daną czynność, np. osoby zaangażowane w tę czynność, 

przetwarzane w ramach czynności obiekty (dokumenty), czas trwania czynności, 

liczba tworzonych kopii itp. 

 Celem modułu pomiaru wpływu jest identyfikacja i pomiar wpływu technolo-

gii informacyjnej i komunikacyjnej na procesy zachodzące w urzędach administra-

cji publicznej. Wykorzystana w tym module metodologia skupia się na określeniu 

korzyści i słabości wpływu ICT na procesy oraz na integracji narzędzi ICT z proce-

sami. Moduł mierzenia wpływu opiera się na analizie zamodelowanych procesów  

w oparciu o wzorce słabych punktów (weakness pattern), które muszą zostać okre-

ślone w systemie przez eksperta z zakresu analizy procesów i stanowią bazę dla 

zmierzenia wpływu ICT na procesy. W wyniku przeprowadzonej analizy genero-

wane są raporty, które kadra zarządzająca może wykorzystać w procesie podejmo-

wania decyzji w zakresie IT. Wykorzystana w narzędziu PICTURE metodologia 

pomiaru wpływu ułatwia odpowiedź na pytanie: 

 W jakie technologie teleinformatyczne należy inwestować w obszarze admini-

stracji publicznej? 

                                                 

11  Process Identification and Clustering for Transparency In Reorganising Public Administra-
tions, nr projektu 027717. Projekt realizowany był w ramach 6 Programu Ramowego  
w latach 2006‒2008. Udziałowcem projektu z Polski była Katedra Informatyki Ekonomicznej UŁ. 
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 Jest ona ukierunkowana na wspomaganie kierownictwa urzędów w identyfi-

kacji najbardziej odpowiednich narzędzi ICT z punktu widzenia korzyści tych tech-

nologii, które rozpatrywane są w trzech obszarach: poprawa jakości, oszczędność 

czasu i obniżka kosztów. 

 Pomiar wpływu technologii ICT na procesy w urzędach administracji publicz-

nej realizowany jest w sześciu etapach: 

1. Identyfikacja charakterystyki procesów – polega ona na analizie szczegó-

łowo zamodelowanych procesów (wprowadzone atrybuty PBB i PO),  

w wyniku której tworzona jest lista charakterystyk procesów. 

2. Identyfikacja słabości ‒ obejmuje analizę modeli procesów w oparciu o li-

stę charakterystyk procesów, w wyniku której tworzona jest lista słabości 

procesów, przy czym kluczowe słabości procesu są określane w oparciu  

o wzorce słabych punktów. 

3. Mapowanie optymalnych narzędzi ICT do słabości ‒ opiera się na analizie 

listy słabości procesów i profili analizy słabości. W wyniku tej analizy 

otrzymywana jest mapa optymalnych narzędzi ICT w stosunku do słabości 

procesów. 

4. Identyfikacja korzyści z zastosowania narzędzi ICT ‒ opiera się na liście 

słabości, optymalnej mapie ICT usuwającej słabości i profilach analizy 

słabości. W wyniku tej analizy tworzony jest zestaw korzyści, które mogą 

zostać osiągnięte w wyniku zastosowania narzędzi ICT. 

5. Pomiar korzyści z zastosowania ICT – wykorzystuje listę charakterystyk 

procesów, listę słabości procesów, optymalną mapę ICT i profile analizy 

słabości. W wyniku analizy uzyskiwane są konkretne dane pomiarowe 

mierzone w kategoriach jakości, czasu, zasobów. 

6. Prezentacja wyników – kończy proces mierzenia wpływu ICT na procesy. 

Wynikiem analizy tego etapu jest zestaw raportów tworzony według prefe-

rencji użytkownika. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Zastosowanie rozwiązań przetwarzania w chmurze w administracji publicznej 

może przynieść wiele korzyści, szczególnie finansowych, ale niesie ze sobą rów-

nież zagrożenia, w tym przede wszystkim związane z bezpieczeństwem danych  

i problemami prawnymi. Ich przezwyciężenie wymaga przygotowania dobrej stra-

tegii przeniesienia usług informatycznych i danych do chmury. Dostawcy usług  

w chmurze tworzą specjalne rozwiązania dla administracji, np. Google Apps for 

Government (korzysta z niej ok. 100 amerykańskich agencji federalnych), Mi-

crosoft Business Productivity Online Suit, Microsoft Exchange Online, Microsoft 
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SharePoint Online. Rozwiązania chmury stosują już administracje publiczne wielu 

krajów, np. USA, Danii, Anglii, Australii, Kanady. 

 Decyzja o przejściu na przetwarzanie w chmurze nie powinna być wynikiem 

zauroczenia pojęciem cloud computing, lecz rzetelnej analizy potrzeb informacyj-

nych administracji publicznej, która może być wspomagana narzędziami informa-

tycznymi typu PICTURE. Tylko pragmatyczne podejście, którego efektem będzie 

nabycie rzeczywiście potrzebnych usług i rozwiązań, pozwoli na osiągnięcie ocze-

kiwanych korzyści. 
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 This article describes Cloud Computing in the context of its use by public admin-

istrations. Discussed were such issues as the definition of Cloud Computing, its archi-

tecture, security and the usage scenarios for the public administrations. There is pre-

sented also the tool PICTURE that can support managers in the office in making a deci-

sion on the ICT solutions ‒ their own or available in the cloud. 
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MONITORING I EWALUACJA REGIONALNYCH STRATEGII  

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 W dyskusji dotyczącej koncepcji społeczeństwa informacyjnego największe 

kontrowersje wywołują dwie kwestie: definicyjna i pomiaru. Zadowalające rozwią-

zanie obu tych problemów jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Kwestia 

definicyjna wydaje się mieć charakter czysto teoretyczny, ważniejsza jest proble-

matyka pomiaru, ponieważ ilościowy opis jest warunkiem koniecznym sterowania 

dokonującymi się tu przemianami1. 

 Do dziś brak jest jednej, szerzej akceptowanej definicji społeczeństwa infor-

macyjnego. Wydaje się, że niemożliwe jest satysfakcjonujące zdefiniowanie poję-

cia, którego oba elementy składowe – społeczeństwo i informacja – są praktycznie 

niedefiniowalne. W tym artykule pojęcie społeczeństwa informacyjnego (SI) rozu-

miane jest jako syntetyczny termin określający zjawiska społeczne, gospodarcze  

i kulturowe powstałe w drugiej połowie XX wieku w wyniku oddziaływania tech-

nologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (ang. Information and Communica-

tion Technologies). 

 Zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi największe uprawnienia do inicjowa-

nia, kształtowania i koordynacji procesów rozwojowych przy wykorzystaniu meto-

dy zarządzania strategicznego, posiadają dwa szczeble samorządu terytorialnego: 

województwa samorządowe oraz gminy. Odmienna sytuacja występuje w przypad-

ku powiatów, sprowadzonych praktycznie do roli administratorów spraw bieżących, 

                                                 

1  Podobne stanowisko zajmuje M. Goliński w pracy Społeczeństwo informacyjne – ge-
neza koncepcji i problematyka pomiaru, SGH, Warszawa 2011. 
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przy znacznie ograniczonych kompetencjach w zakresie prowadzenia długookreso-

wej polityki rozwoju. 

 Rozważania dotyczące strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego za-

warte w niniejszym artykule będą ilustrowane przykładami ze sfery działania wiel-

kopolskiego samorządu terytorialnego. Inspirację stanowiły tu także dokumenty 

dotyczące strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego. 

 Województwo wielkopolskie jest jednym z pierwszych regionów Polski,  

w których problematyka rozwoju społeczeństwa informacyjnego uznana została 

przez władze samorządowe za istotny priorytet rozwojowy. W dniu 25 października 

2004 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o programie 

budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego nazwanego e-Wielkopolska.  

Z kolei perspektywa budżetowa Unii Europejskiej 2007‒2013, wyznaczająca nową 

konfigurację źródeł i sposobów finansowania projektów na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego, spowodowała, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął  

w maju 2006 roku decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Programu Operacyjnego 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata 

2007‒2013, który stanowi operacyjne rozwinięcie strategii e-Wielkopolska. 

 Spośród wszystkich 226 gmin województwa jedynie miasto Poznań posiada 

strategię rozwoju elektronicznej administracji. Jedynie nieco ponad 11% pozosta-

łych gmin posiada w swoich dokumentach strategicznych zapisy dotyczące rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji. Wśród tych gmin 

dominują duże gminy miejskie ‒ ponad 25% gmin miejskich w województwie ste-

ruje rozwojem społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji. Najgo-

rzej pod tym względem wyglądają gminy wiejskie, wśród których jedynie ok. 7% 

posiada w swoich dokumentach strategicznych tego typu zapisy. 

 Spośród wszystkich 31 powiatów województwa wielkopolskiego tylko około 

30% powiatów ziemskich i połowa miast (dwa z czterech) na prawach powiatu 

posiada w swoich dokumentach strategicznych zapisy dotyczące rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji, jednak i tak jest to wynik 

lepszy w porównaniu z gminami. 

 

 

1. Determinanty regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

 

 Warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie 

jest dysponowanie infrastrukturą tworzoną przez technologie ICT. Niska jakość tej 

infrastruktury oraz ograniczony ze względów technicznych lub ekonomicznych 

dostęp do niej grozi tzw. wykluczeniem cyfrowym. 

 Do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI 

niezbędny jest zadowalający zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content). Wśród 

podstawowych obszarów aktywności gospodarstw domowych rodzących potrzebę 
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dostępu do tych usług i treści można wyróżnić: kontakty z urzędami administracji 

publicznej, dostęp do informacji o usługach medycznych, dostęp do fachowych 

porad prawnych, dostęp do informacji turystycznej, dostęp do informacji o wyda-

rzeniach kulturalnych i rozrywkowych, kompleksową obsługę usług bankowych  

i innych usług finansowych (np. ubezpieczenia, inwestycje), dostęp do szkoleń 

zawodowych i innych podnoszących kwalifikacje, dostęp do informacji o szkole-

niach zawodowych i innych podnoszących kwalifikacje, świadczenie usługi pracy 

poza firmą, dostęp do informacji o komunikacji transportowej, dokonywanie zaku-

pów, kontakty interpersonalne (np. nawiązywanie znajomości, więzi rodzinne), 

dostęp do informacji o ofertach pracy, dostęp do informacji o fachowcach (np. hy-

draulik, korepetytor). Natomiast instytucje i przedsiębiorstwa są odbiorcami inter-

netowych usług bankowych i finansowych, internetowych usług szkoleniowych  

i edukacyjnych, dokonują zakupów z wykorzystaniem sieci komputerowych i są 

stroną w kontaktach z administracją samorządową. 

 Cele regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (dalej okre-

ślanej w skrócie jako Strategia) powinny być zbieżne z zapisami dokumentów stra-

tegicznych wyższej rangi. Zbiór ten obejmuje takie dokumenty jak: Strategia roz-

woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Europa 2020. Strate-

gia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, którego jednym z siedmiu projektów przewodnich jest tzw. Europej-

ska Agenda Cyfrowa, Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011‒2015, Program 

Narodowy Foresight „Polska 2020”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Pro-

gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. 

 W dwóch kolejnych Strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce do roku 2013 oraz w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011‒2015 

można wyróżnić kilka grup priorytetów strategicznych, które powinny zostać 

uwzględnione w regionalnych planach strategicznych: 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego – w tym: 

zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu zgodne z wytycz-

nymi strategii Europa 2020 oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce, prowadzenie lub wspieranie 

działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie korzystania z usług elek-

tronicznych, prowadzenie działań skierowanych do osób zagrożonych wy-

kluczeniem cyfrowym, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności 

polskich przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków do pełniejszego 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

2. Świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli 

i biznesu – w tym: wspieranie tworzenia i udostępniania usług elektronicz-

nych, umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych 
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sektora publicznego, upowszechnienie zastosowania technologii teleinfor-

matycznych w ochronie zdrowia, środowiska i w kulturze. 

3. Zwiększenie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji pu-

blicznej przy wsparciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

w tym: udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej 

świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie efektywności administracji 

publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i inter-

operacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnienie obywatelom oraz 

firmom danych z rejestrów referencyjnych, wzorów dokumentów i proce-

sów, koordynacja procesu informatyzacji administracji publicznej. 

 

 

2. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Strategii 

 

 O sukcesie wdrażania Strategii świadczy stopień, w jakim faktyczny stan roz-

woju społeczeństwa informacyjnego w województwie zbliża się do jego obrazu 

zapisanego w wizji, a także jak zaawansowany jest proces realizacji poszczegól-

nych celów i kierunków działań i przedsięwzięć zapisanych w dokumencie, innych 

strategiach branżowych oraz indywidualnych projektach o zasięgu regionalnym. 

 Implementacja jest procesem, który ma miejsce już w trakcie prac nad doku-

mentem strategicznym, kiedy z pomysłów dotyczących rozwoju regionu krystalizu-

ją się projekty, a następnie dobierane są narzędzia ich realizacji. W kolejnym etapie 

jest opracowywany szczegółowy plan implementacji, uwzględniający ograniczenia 

zasobów, czasu i koszty, a także oczekiwane rezultaty. 

 Głównym organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii jest Zarząd Wo-

jewództwa, który realizuje swoje działania przy pomocy odpowiednich wydziałów 

Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz 

partnerów (przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i B+R, organizacji poza-

rządowych, ośrodków akademickich). Tylko taki partycypacyjny model implemen-

tacji Strategii realizowany poprzez współpracę wielopodmiotową gwarantuje suk-

ces podjętych działań. 

 Dopełnieniem procesu wdrażania jest ciągły monitoring i ewaluacja (tabela 1), 

które umożliwiają reagowanie na zmiany otoczenia i weryfikację skuteczności ca-

łego procesu. Monitoring w tym ujęciu rozumiany jest jako podsystem zbierania  

i selekcjonowania informacji, natomiast ewaluacja jako podsystem oceny i interpre-

tacji zgromadzonego materiału umożliwiający w jego efekcie podjęcie odpowie-

dzialnych decyzji wyboru w kontekście stopnia zaawansowania osiągania celów 

Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych. 
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Tabela 1 

Monitoring a ewaluacja 

 

Monitoring Ewaluacja 

Działanie ciągłe, od początku do końca 

projektu, programu. 

Działanie nieciągłe. Powinna następować  

w trakcie realizacji strategii oraz jakiś czas po 

zakończeniu jej realizacji (zwykle 1‒2 lata). 

Celem monitoringu jest rejestrowanie pro-

wadzonych operacji i bieżące weryfikowa-

nie ich tempa i kierunku w kontekście 

założeń planistycznych. 

Zadaniem ewaluacji jest pokazanie zamierzo-

nych i niezamierzonych celów przed-

sięwzięcia oraz efektów długookresowych, 

czyli pokazanie relacji kosztów do korzyści. 

Negatywne wnioski prowadzą do działań 

pozwalających, aby realizacja programu 

przebiegała zgodnie z planem. 

Krytyczna ewaluacja może skutkować korektą 

obecnych bądź przyszłych planów i progra-

mów. 

Monitoring jest prowadzony przez podmiot 

wdrażający dany program lub projekt. 

Ewaluację przeprowadzają zewnętrzni, nieza-

leżni badacze, z reguły jednostki badawczo- 

-rozwojowe bądź firmy konsultingowe. 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 W zależności od charakteru dostarczanych danych monitoring można podzie-

lić na rzeczowy i finansowy. 

 Zestaw wskaźników w ramach monitoringu finansowego powinien odwoły-

wać się do: 

 metod stosowanych w klasycznej analizie finansowej: wewnętrzna stopa 

zwrotu IRR i/lub wskaźnik NPV; 

 Life Cycle Costs (LCC) i Total Costs of Ownership (PCO), które są 

elementami metodyki ITIL, 

 Public Service Value (PSV), który jest wskaźnikiem opracowanym na ba-

zie koncepcji Public Value Management, 

 metody wartości uzyskanej EV (Earned Value)2, która jest stosowana przez 

Komisję Europejską przy ocenie stanu zaawansowania projektów 7 FP czy 

CIP oraz przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przy audycie projektów. 

 Monitoring rzeczowy ‒ zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej3 ‒ powi-

nien obejmować trzy grupy wskaźników:  

                                                 

2  Metodę EV można zdefiniować jako procedurę zagregowanej kontroli odchyleń kosztów, 
czasu oraz poziomu wykonania projektu od planu. Jest to sposób oceny postępów i kontroli kosz-
tów projektu w trakcie jego trwania oraz prognozowanie chwili jego zakończenia. W najwięk-
szym skrócie: sprawdzane jest, czy rzeczywiste koszty poniesione w danym czasie na realizację 
projektu są zgodne z tym, co zaplanowano. Metoda EV wspomaga także kontrolę ryzyka poprzez 
obliczenie kilku podstawowych wskaźników oraz śledzenie ich trendów i odchyleń, a więc pełni 
rolę „systemu wczesnego ostrzegania” w projekcie. 
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1. Produktu (output indicators) – realizacja projektów głównych zdefiniowa-

nych w ramach Strategii4 jest najbardziej rzeczywistym i mierzalnym efek-

tem realizacji Strategii. 

2. Rezultatu (result indicators) – określone w odniesieniu do celów strate-

gicznych wskazanych w Strategii. 

W przypadku województwa wielkopolskiego to powiązanie mogłoby być 

następujące:  

Cel 1 ‒ transformacja Wielkopolski do postaci regionu kreującego swój roz-

wój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i absorpcję innowacji w zakresie ICT: 

 odsetek osób zatrudnionych w sektorze ICT i firm z tego sektora, 

 odsetek przedsiębiorstw wg wielkości oferujących możliwość telepracy, 

 odsetek osób wykorzystujących ICT w życiu codziennym (e-commerce,  

e-banking, e-learning, e-government, e-health), 

 liczba inicjatyw na rzecz rozwoju SI o znaczeniu regionalnym i organizo-

wanych przez samorząd województwa; 

Cel 2 – budowa zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycz-

nej sektora publicznego powiązanej interoperacyjnie z centralnymi, dzie-

dzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi: 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw posiadających szeroko-

pasmowy dostęp do Internetu, 

 rodzaj i struktura treści cyfrowych wyszukiwanych przez gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa wg kanałów dostępu: stałe łącze, sieć bezprze-

wodowa, modem/dial up, inne, 

 wysokość średniego miesięcznego całkowitego kosztu dostępu do Internetu 

(o danych wartościach progowych prędkości) w relacji do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w regionie; 

Cel 3 – zapewnienie powszechności edukacji dla społeczeństwa informa-

cyjnego oraz dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną: 

 udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu według 

poziomu kształcenia (szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadpodsta-

wowe i ponadgimnazjalne, łącznie z policealnymi), 

                                                                                                                        

3  Guidelines for systems of monitoring and evaluation, European Commission, 
ec.europa.eu/employment_social /esf/docs/guidelines/.../en.pdf. 

4  Lista projektów głównych Programu Operacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007‒2013 obejmuje 6 przedsięwzięć: Wielkopolski 
Internet Szerokopasmowy, Program Wzrostu Regionalnego e-Potencjału Wiedzy, Regionalny 
Program Transferu e-Innowacji, Wielkopolskie Centrum Usług Elektronicznych, Edukacja Dla 
Społeczeństwa Informacyjnego, Sieć Interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego. Natomiast  
w strategii e-Wielkopolska zdefiniowano dwa główne cele strategiczne rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w regionie: niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia  
i zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację wielkopolskiej 
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy. 
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 liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych, 

 liczba osób podnoszących kwalifikacje z wykorzystaniem narzędzi ICT, 

 odsetek usług z listy „20 podstawowych usług publicznych” w pełni reali-

zowanych drogą elektroniczną, 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzystających z Inter-

netu w kontaktach z administracją publiczną, 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzystających z podpi-

su elektronicznego, 

 liczba e-usług dostępnych na regionalnych platformach cyfrowych. 

3. Wpływu (oddziaływania) (impact indicators) ‒ jako stopień osiągania wizji 

zapisanej w Strategii – mogłyby tu być wykorzystywane takie wskaźniki jak: 

odsetek gospodarstw domowych/MSP posiadających dostęp do Internetu  

w ogólnej liczbie użytkowników, liczba internautów (osób, które przynajm-

niej raz w tygodniu korzystają z Internetu w dowolny sposób) w poszczegól-

nych grupach wiekowych, udział sektora ICT w PKB województwa. 

 Raport zawierający wyniki analizy wskaźnikowej (jako rezultat monitoringu 

rzeczowego i finansowego) powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia ewalu-

acji, która obejmuje ocenę spodziewanych efektów Strategii na tle zapisanych w niej 

wizji i celów, a w efekcie podejmowanie ewentualnych działań korygujących. 

 Poza oceną zmian wartości wskaźników osiągnięcia celów i działań Strategii 

można stosować inne kryteria oceny zapisów Strategii, takie jak: 

 rozwiązywanie problemów (wyzwań) zapisanych w Strategii, 

 osiągnięcie wizji rozwoju regionu (wg przyjętych składników wizji), 

 respektowanie priorytetów rozwojowych, 

 ocena aktualności Strategii w odniesieniu do zmian otoczenia i zachodzą-

cych w nim procesów. 

 Jako główne kryteria ewaluacyjne należałoby przyjąć: 

 trafność (adekwatność) – rozumianą jako ocena sposobu doboru działań 

szczegółowych (projektów) proponowanych w ramach Strategii do zakła-

danych celów programu, 

 skuteczność – rozumianą jako stopień, w jakim wdrażane działania przy-

czyniają się do realizacji celów Strategii, 

 użyteczność – rozumianą jako wpływ działań proponowanych w Strategii 

na efektywną budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie, 

 trwałość – rozumianą jako użyteczność w dłuższym okresie czasu, a więc 

ocena, czy i w jakim stopniu działania podjęte zgodnie ze Strategią są za-

uważalne w okresie co najmniej 6 miesięcy od ich podjęcia5. 

                                                 

5  Projekty wpisujące się w strategię realizowane są ze źródeł unijnych, a te stawiają bene-
ficjentom wymóg zachowania trwałości projektu, tzn. utrzymania jego rezultatów w określonym 
okresie po zakończeniu projektu i co więcej ‒ plany w zakresie trwałości muszą być zapisane we 
wniosku o dofinansowanie. 
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 Tak więc w wyniku ewaluacji będzie możliwe6: 

1. podjęcie decyzji odnośnie do kontynuacji lub zaprzestania działań w ra-

mach realizowanych projektów, 

2. zweryfikowanie poprawności zidentyfikowanych celów i kierunków dzia-

łania, a także ich efektów w aspekcie zmieniających się warunków otocze-

nia społeczno-gospodarczego i technologii IT, 

3. badanie stopnia wpływu na rozwój społeczeństwa informacyjnego i roz-

wiązywania problemów dzięki realizacji celów zapisanych w Strategii, 

4. określenie trwałości, czyli oceny szans trwania efektów realizacji zapisów 

Strategii w średnim i długim okresie po zaprzestaniu finansowania. 

 

 

Podsumowanie 

 

 W regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy zapro-

ponować rozwiązania, które pozwoliłyby na dobre powiązanie celów strategicznych 

z realizowanymi projektami. 

 Z powodu potrzeby zweryfikowania stopnia osiągnięcia celów należy zdefi-

niować w strategii wskaźniki mające temu służyć (wskaźniki rezultatu i produktu) 

oraz określić oczekiwane wartości tych wskaźników. 

 Strategia, aby móc spełnić swoją rolę, musi zawierać także jasne reguły mody-

fikacji i oceny realizacji strategii, nieaktualizowana strategia staje się w niezamie-

rzony sposób swoistym konserwatorem rozwiązań nie tyle sprawdzonych, ile prze-

starzałych: znane były przypadki wycinania z projektów ubiegających się o dofi-

nansowanie ze środków 7 osi PO IG (Społeczeństwo informacyjne – budowa elek-

tronicznej administracji) wszystkich zapisów wykraczających poza strategię. 

 Strategia powinna zatem zawierać zapisy dotyczące: 

 zasad aktualizacji zapisów strategii, 

 zasad oceny stopnia realizacji zadań strategii, 

 zasad wprowadzania do niej modyfikacji (tj. na jakiej zasadzie wprowa-

dzane mogą być nowe i usuwane zadania ze strategii), 

 zasad prowadzenia, dokumentowania i rozliczania projektów realizowa-

nych w ramach strategii. 

                                                 

6  Ewaluacja posiada 3 zasadnicze funkcje: funkcję poznawczą – oszacowuje wpływ poli-
tyk, programów, projektów na społeczeństwo lub daną społeczność, funkcję normatywną – po-
maga politykom, decydentom ocenić wartość podjętych działań publicznych, jest narzędziem 
„uczenia się” – dostarcza praktycznych informacji wykonawcom oraz beneficjentom działań  
i w ten sposób pomaga poprawiać ich jakość – zob. K. Olejniczak, M. Olejniczak, Ewaluacja 
projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2/2004.  



Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju… 473 

 Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono analizę 16 strategii regio-

nalnych opublikowanych na stronach internetowych poszczególnych województw. 

Wykazała ona, że większość analizowanych tu strategii regionalnych: 

 nie ma (poza terminem i orientacyjną kwotą projektu) precyzyjnych 

wskaźników i miar osiągania postawionych celów, 

 jeżeli już skonstruowano zestaw wskaźników osiągania postawionych ce-

lów, to sposób skonstruowania jest dyskusyjny. 

 Przyjęty w strategiach system monitorowania realizacji projektów, bazujący na 

analizowaniu tylko pewnych aspektów postępu prac (porównywanie poniesionych 

kosztów w projekcie z planowanymi w danym okresie), należy uznać za mało efek-

tywny ‒ praktyka pokazuje, że metoda taka jest dobra wyłącznie dla małych, krótko-

trwałych zadań. Analizowane strategie ponadto całkowicie ignorują możliwość ko-

rzystania z usługowego podejścia do korzystania z usług informatycznych, a jeśli je 

dopuszczają, to jedynie w odniesieniu do usług świadczonych przez agencje rządowe. 

To całkowicie nieracjonalne w sytuacji, gdy „przetwarzanie w chmurze” (cloud com-

puting) zaczyna być istotną alternatywą dla budowy własnych, utrzymywanych sa-

modzielnie przez jednostki administracji publicznej systemów informatycznych. 
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Wprowadzenie 

 

 Przestrzeń miejska jest systemem, w którym właściwości elementów i wzajemne 

powiązania są określane za pomocą informacji i danych. Ich jakość (information quality 

– IQ), tzn. stopień, w jakim ich właściwości spełniają wymagania, decyduje o możliwo-

ściach ich użycia podczas eksploatacji przestrzeni miejskiej. Najczęściej termin „jakość 

informacji” oznacza „dopasowanie do użycia”1, jednakże informacje i dane użyteczne 

dla jednego użytkownika mogą być bezużyteczne dla innego2. 

 W literaturze są dostępne różne zbiory i opisy cech informacji, np. propono-

wane m.in. przez H. Millera3, L. Englisha4, H. Oborę5
 czy M. Graczyk6

. Knight  

                                                 

1  R.Y. Wang, D.M. Strong, Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, 
„Journal of Management of Information Systems” 1996, 12(4), s. 5‒34. 

2  G.K. Tayi, D.P. Ballou, Examining data Quality, „Communications of the ACM” 1998, 
41(2), s. 54‒57. 

3  H. Miller, The multiple dimensions of information quality, „Information Systems Man-
agement” 1996, 13(2), s. 79‒82. 

4  L. English, Improving Data Warehouse and Business Information Quality. Methods for 
Reducing Costs and Increasing Profits, John Willey &Sons, New York ‒ Chichester ‒ Weinheim 
‒ Brisbane ‒ Singapore ‒ Toronto 1999. 

5  H. Obora, Wybrane problemy pomiaru jakości informacji, w: Zarządzanie zasobami informa-
cyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Warszawa 2010, s. 119‒131. 

6  M. Graczyk, Informacje oraz ich wartość w mobilnych zintegrowanych systemach infor-
macji, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju  

http://www.tandfonline.com/loi/uism20?open=13#vol_13
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i Burn7 badali wiele popularnych zbiorów kryteriów jakości informacji i danych  

i wyodrębnili zbiór kryteriów występujących w nich najczęściej (tabela 1). 

 
Tabela 1 

Kryteria jakości informacji i danych 
 

Kryterium Definicja 

1 Bezpieczeństwo (security) 
poziom bezpieczeństwa informacji przekazywanej przez użytkownika 

do systemu 

2 Cena (price)
8
 cena informacji 

3 Czas odpowiedzi (response time) czas odpowiedzi systemu zawierającego informację 

4 
Dodawanie wartości  
(value-added) 

stopień, w jakim informacja daje korzyść z użycia 

5 Dokładność (accuracy) stopień, w jakim informacja jest precyzyjna 

6 Dostępność (availability) czas, po którym informacja jest gotowa do użycia 

7 Ilość danych (amount of data) ilość danych 

8 Interpretowalność (interpretability) stopień, w jakim informacja jest interpretowalna 

9 Kompletność (completeness) 
stopień, w jakim dana informacja jest dostępna w całkowitej ilości 

informacji 

10 Niezwłoczność (latency) czas, po którym informacja dociera do użytkownika 

11 Obiektywność (objectivity) stopień, w jakim informacja jest bezstronna 

12 Pewność (reliability) stopień, w jakim użytkownik może polegać na informacji 

13 Punktualność (timeliness) poziom zgodności informacji w określonym czasie 

14 Reputacja (reputation)  stopień, w jakim źródło informacji jest szanowane 

15 
Spójność reprezentacji  
(consistent representation) 

stopień, w jakim struktura informacji spójnie odzwierciedla rzeczywi-
stość 

16 Sprawdzalność (verifiability) 
stopień, w jakim informacja może być sprawdzona z punktu widzenia 

dokładności 

17 Stosowność (relevancy) stopień, w jakim informacja zaspokaja potrzeby użytkownika 

18 Udokumentowanie (documentation) stopień, w jakim informacja jest udokumentowana 

19 Wiarygodność (believability) stopień, w jakim informacja jest uznawana za prawdziwą 

20 Wsparcie (customer support) stopień, w jakim informacja wspiera użytkownika 

21 Zrozumiałość (understandability) stopień, w jakim informacja jest zrozumiała przez użytkownika 

22 
Zwięzłość reprezentacji  
(concise representation) 

stopień, w jakim struktura informacji zwięźle odzwierciedla rzeczywi-
stość 

Źródło:  na podstawie S.A. Knight, J. Burn, Developing a Framework for Assessing Infor-

mation Quality on the World Wide Web, „Informing Science Journal” 2005, 8,  

s. 159‒172. 

 

 Te kryteria charakteryzują informacje i dane o przestrzeni miejskiej udostępniane 

za pomocą urządzeń mobilnych. Ocena ich jakości jest trudna, ponieważ9: 

 kryteria często są subiektywne i trudne do automatycznej oceny, 

                                                                                                                        

i ograniczenia, tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 67, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 36‒44. 

7  S.A. Knight, J. Burn, Developing a Framework for Assessing Information Quality on the 
World Wide Web, „Informing Science Journal” 2005, 8, s. 159‒172. 

8  Cecha nieinherentna w aspekcie definicji jakości wg PN-EN ISO 9000:2006. 
9  F. Naumann, C. Rolker, Assessment methods for information quality criteria, „Proc. 5th 

International Conference on Information Quality”, 2000, s. 148‒162. 
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 źródła informacji są zazwyczaj autonomiczne i nie zapewniają dostępu do 

użytecznych metadanych – informacji dotyczących źródeł danych, 

 ilość informacji jest bardzo duża, 

 informacje z autonomicznych źródeł są subiektywne, co powoduje częste 

zmiany ich jakości. 

 Urządzenia i aplikacje mobilne stają się podstawową platformą dostępu do 

informacji miejskiej. Bywa ona ściśle związana z obiektami zlokalizowanymi na 

danym obszarze (np. muzea, restauracje, kina); bywa też związana z tzw. punktami 

zainteresowania (points of interests – POIs).  

 Obecnie istnieje wiele produktów informatycznych, które oferowane bezpłat-

nie lub odpłatnie wspomagają uzyskanie informacji i dotarcie do POI w przestrzeni 

miejskiej. Rozpatrywane wspólnie różnią się m.in.: 

 zakresem i szczegółowością informacji i danych, 

 geograficznym obszarem wykorzystania, 

 możliwościami stosowania w różnych urządzeniach mobilnych, 

 jakością użytkową (funkcjonalnością), 

przy czym produkty z założenia kompleksowe zazwyczaj charakteryzują się wąskim 

zakresem udostępnianych informacji, zaś produkty proste dostarczają informacji, które 

są formułowane na bardzo ogólnym poziomie (głównie adres lub ocena wynikająca 

z poleceń obiektu przez użytkowników), w wąskim zakresie (trasa dojazdu) lub wyma-

gają dodatkowych opłat za informacje bardziej szczegółowe.  

 W wielu sytuacjach dotyczących korzystania z przestrzeni miejskiej w celach 

administracyjnych (np. załatwianie spraw urzędowych), gospodarczych (np. kontakty 

biznesowe), jak i prywatnych (np. organizowanie czasu wolnego) ważnymi narzędziami 

są urządzenia mobilne. Aplikacje w nich stosowane wykorzystują informacje i dane 

udostępniane przez różnych dostawców. Przypadek ten w odniesieniu do przestrzeni 

miejskiej przedstawiono na rysunku 1. 

 Zdalne udostępnianie informacji i danych o przestrzeni miejskiej wymaga 

współpracy wielu podmiotów, do których należą: urząd miasta, serwisy komercyj-

ne, organizacje i podmioty gospodarcze oraz użytkownicy indywidualni. 

 Informacje i dane upubliczniane przez serwisy komercyjne charakteryzuje 

komercjalizacja, specjalizacja i subiektywizm doboru. Wiarygodność tych zasobów 

często budzi wątpliwości. 
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Rys. 1.  Model obszarów informacji udostępnianych w przestrzeni miejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Podmioty gospodarcze i organizacje upubliczniają zasoby informacyjne 

wyróżniające się ukierunkowanym doborem treści i szczegółowością. Dzięki 

wyselekcjonowaniu dostęp do nich jest szybki. 

 Informacje i dane udostępniane przez użytkowników indywidualnych wy-

różnia brak profesjonalizmu w kształtowaniu treści, a także subiektywizm dobo-

ru. Użytkownicy indywidualni stanowią jednak najbardziej masowe źródło in-

formacji o przestrzeni miejskiej, charakteryzujące się aktualnością i szczegóło-

wością. Subiektywny i często emocjonalny charakter tych informacji zadecy-

dować może o powszechności i akceptacji społecznej rozwiązań wykorzystują-

cych tego typu źródła, Monitorowanie statystyk związanych z wykorzystaniem 

przez użytkowników zasobów informacyjnych upublicznionych przez pozostałe 

podmioty umożliwia m.in. wskazywanie kategorii preferowanych i bezużytecz-

nych. 

 Jakość informacji i danych oferowanych przez wymienione podmioty jest 

bardzo różna, a zakres pełnej integracji niewielki (symbolizowany na rysunku 1 

przez zaciemniony obszar). Operator pragnący w możliwie kompleksowy spo-

sób udostępnić te zasoby zainteresowanym użytkownikom staje przed trudnym 

wyzwaniem.  
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1. Charakterystyka projektu 

 

 Od początku ubiegłego roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Poznańskiej jest realizowany projekt rozwojowy10: „Zintegrowany system wspomaga-

nia dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”. Są w nim prowadzone prace polega-

jące na integracji różnych rozwiązań techniczno-informacyjnych i ich udoskonalaniu  

w zakresie jakości informacji oraz ergonomii interfejsu użytkownika urządzeń mobil-

nych. Rozwiązanie pilotażowe jest tworzone we współpracy z Urzędem Miejskim  

w Poznaniu. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono badania potrzeb w zakresie: 

informacji o obiektach w przestrzeni miejskiej, jakości informacji o tych obiektach oraz 

sposobów docierania do informacji, zwłaszcza z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

Wśród głównych przyszłych użytkowników projektowanego systemu należy wymienić 

zarówno mieszkańców miasta, jak i osoby przyjezdne. 

 Przygotowując projekt11, zauważono, że wiele podmiotów udostępniających in-

formacje nie ma pełnej wiedzy o informacyjnych potrzebach użytkowników. W tym 

kontekście za ważne uznano skupienie się na wypracowaniu metod ciągłego doskona-

lenia jakości informacji i korzystania z niej w systemach wspomagających mobilny 

dostęp do informacji w przestrzeni miejskiej12. 

 W projekcie wyodrębniono m.in. zadania dotyczące analizy potrzeb potencjalnych 

użytkowników systemu miejskiej informacji mobilnej i analizy możliwości wykorzy-

stania danych z miejskiej bazy danych oraz identyfikacji ograniczeń stosowania tych 

danych w tworzonym systemie i możliwości ich zminimalizowania. 

 Prace analityczne prowadzono w konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta Po-

znania oraz instytucji zarządzającej udostępnianiem miejskich zasobów informacyjnych 

(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). W wyniku zidentyfikowano zbiory 

danych i informacji miejskich, określono cechy predysponujące dane do wykorzystania  

w tworzonym systemie, zidentyfikowano ograniczenia ich stosowania i ich przyczyny, 

opracowano scenariusze działań na rzecz zmniejszenia ograniczeń oraz opracowano me-

tody przeniesienia wybranych danych miejskich do tworzonego systemu zintegrowanego. 

Współpraca z UM Poznania pozwala na wypracowanie modelowego rozwiązania w za-

kresie wykorzystania już istniejących zbiorów danych i informacji oraz na wskazanie 

potrzeb tworzenia kolejnych zbiorów danych użytecznych w przestrzeni miejskiej. 

                                                 

10  Projekt rozwojowy NR11-0002-10/2011 dofinansowany przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju. 

11  M. Goliński, M. Szafrański, M. Graczyk, M. Rosiński-Pusiak, M. Miądowicz, Chosen sys-
tems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area,  
w: Health protection and ergonomics for human live quality formation, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2009, s. 35‒46. 

12  M. Goliński, M. Szafrański, M. Graczyk, M. Rosiński-Pusiak, M. Miądowicz, A comparison 
of selected information technologies supporting the access to information in urban area, w: The 
ergonomics and safety in environment of human live, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2009, s. 7‒18. 
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2. Wyniki badań 

 

 Ze względu na różną dostępność danych i informacji umieszczonych w bazie 

miasta podzielono je na cztery główne kategorie: 

 dane kategorii A – uporządkowane, nadające się do natychmiastowego 

wykorzystania przez zewnętrzne serwisy i narzędzia medialne będące 

w posiadaniu podmiotów trzecich.  

 dane kategorii B – obecnie niedostępne, przygotowywane do udostępnienia 

w trakcie realizacji projektu, 

 dane kategorii C – istniejące, których nie będzie można wykorzystać 

w systemie w ramach projektu (ze względu na obecne przepisy prawa), 

 dane kategorii D – których wykorzystanie nie jest i nie będzie możliwe 

(chronione przepisami o ochronie danych niejawnych, handlowych itp.). 

 Do kategorii A należą dane uporządkowane, nadające się do natychmiastowego 

wykorzystania w opracowywanym systemie. Zakwalifikowano je do kategorii „Tury-

styka” (m.in. obiekty oferujące noclegi, organizacje turystyczne, ośrodki szkoleniowo- 

-wypoczynkowe, punkty informacyjne) oraz „Inne” (rozkłady jazdy, informacje o mo-

giłach i pochówkach). 

 Kategoria B obejmuje informacje o wydarzeniach i imprezach, repertuary kin  

i teatrów, aktualności, informacje o obiektach z podanymi punktami adresowymi, 

obiekty inne związane z planem miasta (np. przystanki, biletomaty, parkomaty). Wy-

mienione zasoby zawierają okresowo aktualizowane informacje tekstowe, które 

można formatować w systemie CMS za pomocą prostego panelu typu WYSWIG. 

Do obiektów można dodawać zdjęcia i klipy wideo. System klas obiektów umożli-

wia szybką budowę tzw. „lokalizacji językowych”, umożliwiających rozbudowę 

obcojęzycznych zasobów portalu. Do tej kategorii zaliczono również informacje  

o utrudnieniach w ruchu i informacje o dostępności miejsc i budynków dla osób 

niepełnosprawnych. Dane i informacje kategorii C i D wyłączono z rozważań  

o możliwości integracji w ramach projektowanego systemu.  

 Zasoby w bazie danych miasta analizowano z uwzględnieniem: zorganizowa-

nia w kategorie i podkategorie, formatu i rodzaju danych, szczegółowego opisu, 

geolokalizacji, rodzaju i częstotliwości aktualizacji oraz szacunkowej liczby rekor-

dów i kompletności. Stwierdzono występowanie głównie czterech rodzajów danych 

i informacji: zestaw tekstowy + załącznik + adres URL + plik graficzny, tekst za-

sadniczy, tekst powiązany i POI z atrybutami. 

 Niekiedy do danych są dołączane odnośniki do stron WWW miejsca lub zdarze-

nia. Stwierdzono brak bezpośredniego powiązania wielu danych z POI znajdującymi się 

w bazie, co powoduje, że brak możliwości przejścia ze strony wydarzenia na stronę 

obiektu w celu wyświetlenia np. numeru telefonu. Ponadto dane o dacie i godzinie wy-

darzenia (umieszczone w bazie) nie są wyodrębnione w danych udostępnianych w for-
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macie RSS/Atom13 co uniemożliwia ich pobranie i udostępnienie. 

 Włączenie dostępnych informacji i danych do projektowanego systemu wymaga 

ich odpowiedniego dostosowania. Uzyskanie dostępu do nich wymaga przygotowania 

stosownych narzędzi przetwarzania i unifikacji celem dopasowania do struktury bazy 

danych wykorzystywanej w projekcie. Jeżeli dane są udostępniane w formacie XML 

(ang. Extensible Markup Language), to jest możliwe wykorzystanie gotowych narzędzi 

przetwarzania za pomocą języka XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language Trans-

formations). W przypadku danych udostępnianych w innym formacie niż XML, takim 

jak JSON (ang. JavaScript Object Notation) czy AMF (ang. Action Message Format), 

jest wymagane przygotowanie dedykowanych narzędzi. W celu zwiększenia wydajno-

ści systemu zakłada się możliwość współbieżnego pobierania oraz przetwarzania da-

nych z wielu źródeł. Częstotliwość aktualizowania informacji może być dopasowana do 

rodzaju informacji oraz częstotliwości generowania przez źródło.  

 Przechowywanie, przetwarzanie i integrowanie danych „napływających” do sys-

temu wymaga zastosowania bazy danych o strukturze dopasowanej do ich charakteru. 

Możliwe jest wykorzystanie jednej bądź wielu baz dopasowanych do różnego typu 

danych, np. baz PostGIS i MySQL. Dla każdej z baz dopuszcza się stosowanie różnych 

struktur przechowywania danych, dopasowanych do typu przetwarzanej informacji. 

Możliwe jest również wykorzystanie tej samej struktury dla opisu wielu typów danych 

o podobnym charakterze. Dla wybranych grup danych reprezentujących wielkości, 

takich jak: cena, data czy rozmiar, konieczne jest zastosowanie mechanizmu prze-

kształcania i unifikowania jednostek miar. Takie ujednolicanie jest niezbędne dla 

zapewnienia spójnego przekazu informacyjnego do użytkownika systemu oraz  

w celu zapewnienia porównywalności gromadzonych danych. Dopuszcza się rów-

nież stosowanie mechanizmów cyklicznego wykrywania i usuwania zdublowanych 

danych w celu zapewnienia integralności.  

 System ma umożliwiać prezentowanie informacji/danych poszukiwanych 

przez użytkownika w kontekście lokalizacyjnym. Przygotowanie informacji odpo-

wiadającej zapotrzebowaniu użytkownika wymaga przeszukania baz danych, inte-

gracji informacji do postaci umożliwiającej prezentację oraz prezentacji informacji 

w sposób adekwatny do jej charakteru. Dopuszcza się możliwość prezentowania 

danego typu informacji w sposób indywidualny lub dopasowany do grup informa-

cji. System powinien umożliwiać prezentowanie więcej niż jednego typu danych  

w ramach pojedynczego zapytania, uwzględniając istotność prezentowanych infor-

macji. Informacja może być prezentowana w postaci statycznego tekstu, jak  

i w formie grafiki, animacji lub projekcji multimedialnej. Do prezentowania infor-

macji dopuszcza się wykorzystanie elementów interaktywnych. Interakcja może 

                                                 

13  Formaty sieciowe oparte na języku XML, w których udostępniane są aktualnie dane na 
temat wydarzeń. Oba formaty wspierają przekazywanie danych o położeniu geograficznym za-
równo w formacie GeoRSS-Simple, jak i w GeoRSS-GML. 
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obejmować operację filtrowania, sortowania lub precyzowania poszukiwanej in-

formacji.  

 Ze względu na dynamikę zmian w aspekcie technologii teleinformatycznych  

i zmieniających się oczekiwań użytkowników zakresy udostępnianych kategorii 

danych i informacji będą ulegać zmianom.  

 Na podstawie uzyskanych wyników obecnie jest tworzona wstępna wersja 

systemu, która zostanie zwalidowana. Wyniki posłużą do opracowania ostatecznej 

wersji produktu finalnego. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Dostęp do danych publicznych w ujęciu przestrzennym spotyka się z coraz 

większym zainteresowaniem. Wymaga on wprowadzenia dedykowanych usług in-

formatycznych w postaci interfejsów upubliczniania danych, rozumianych jako API 

(ang. Application Programming Interface). Gwarancją jakości jest ustandaryzowany 

format danych oraz stabilny dostęp do usługi internetowej. Aktualny stan gotowości 

do udostępnienia informacji i danych publicznych w ujęciu przestrzennym pozwala 

na ich niezawodne wykorzystanie jedynie w ograniczonym zakresie.  

 W sytuacji istnienia na rynku bardzo wielu aplikacji dedykowanych dla szcze-

gółowych zastosowań istnieje uzasadniona potrzeba stworzenia aplikacji integrują-

cej różne funkcjonalności wykorzystywane w technologiach mobilnych i udostęp-

niającej informacje i dane przydatne w przestrzenni miejskiej. 

 Harmonogram upubliczniania usług dostępu do kolejnych grup danych prze-

widuje ich zintegrowanie podczas implementowania narzędzia informatycznego. 

Kolejność udostępniania jest zgodna z hierarchią potrzeb potencjalnych użytkowni-

ków systemu. Wsparciem dla tego procesu jest również dyrektywa 2007/2/WE z 14 

marca 2007 r ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE) (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). 

Wskazuje ona środki prawne, organizacyjne i techniczne zapewniające powszechny 

dostęp do danych przestrzennych. Grupy tematyczne danych wskazane przez dyrek-

tywę obejmują liczne kategorie danych udostępnianych w przestrzeni miejskiej. 
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DYSPROPORCJE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW INNOWACYJNYCH  

W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Innowacyjność jest sercem gospodarki opartej na wiedzy – stwierdza się  

w pierwszym wydaniu Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data (1992)1. Jak wynika z raportu o innowacyjności gospodarki Polski, 

opracowanego pod kierownictwem prof. Tadeusza Baczko z Instytutu Nauk Eko-

nomicznych PAN, w 2011 roku w Polsce powstało 77 innowacyjnych produktów, 

ale ich liczba systematycznie spada. W czasie konferencji pt. „Fundusze Europej-

skie w rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce” organizowanej 

przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN 1 grudnia 2011 

roku prof. Baczko poinformował, że firmy polskie opracowały w 2011 roku tylko 

77 produktów innowacyjnych, w 2010 roku było ich 91, a w 2007 ‒ 110. Mniejszą 

innowacyjność wykazują również firmy. Według prof. Anny Wziątek-Kubiak  

w Polsce jest 28% firm innowacyjnych, podczas gdy w Europie Zachodniej jest ich 

dwa razy więcej2.  

 Z badań prowadzonych przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Akademii 

Morskiej w Gdyni w ramach Bałtyckiego Obserwatorium Gospodarczego oraz 

projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębior-

czych przez Akademię Morską w Gdyni” wynika, że innowacyjność polskich firm  

                                                 

1  Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Euro-
stat, Paris 1992, s. 6.   

2  PAN: W 2011 roku w Polsce powstało 77 innowacyjnych produktów; 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10745424,PAN__W_2011_roku_w_Polsce_powstalo_77_in
nowacyjnych.html, 2011-12-25.  
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i ich skłonność do generowania popytu na innowacyjne rozwiązania w środowi-

skach naukowych znacznie odbiega na niekorzyść od działań przedsiębiorstw  

w krajach skandynawskich i w Niemczech, gdzie powszechne są klastry naukowo- 

-przemysłowe3.  

 Polscy przedsiębiorcy niechętnie współpracują z nauką w celu rozwinięcia 

działań rynkowych w oparciu o produkty i rozwiązania innowacyjne, a wciąż prefe-

rują w działaniach rynkowych konkurencję cenową4. Jednocześnie innowatorzy  

w sferze nauki mają trudności z przekonaniem przedsiębiorców o marketingowym 

potencjale proponowanych rozwiązań, a administracja i samorządy we wspieraniu 

powiązań między nauką a przedsiębiorczością5. W efekcie tego w warunkach pol-

skich ogniwa łańcucha sprzyjające innowacyjności nie spinają się, jak dzieje się to 

w społeczeństwach innowacyjnych, np. w krajach skandynawskich.  

 

 

1. Istota społeczeństwa innowacyjnego  
  

 W raporcie o innowacyjności polskiej gospodarki Go Global!, opracowanym 

przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego, innowa-

cję definiuje się jako wdrożoną ideę, która tworzy nową wartość dla firmy, kraju, 

jest nowa w skali globalnej lub kreuje nowy rynek. Michał Kleiber we wstępie do 

tegoż raportu określa innowacyjność jako synergię wiedzy, przedsiębiorczości, 

przemyślanych regulacji i powszechnej kultury kreatywności6. Jest to skrótowe, ale 

celne zdefiniowanie społeczeństwa innowacyjnego.  

 Według Oslo Manual (wydanie 3, 2005) innowacyjność jest procesem, przez 

co jest zjawiskiem trudno mierzalnym i każda systematyka i próba pomiaru ma 

określone ograniczenia
7
. Innowacja polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie no-

wego lub istotnie ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, działania 

marketingowego, nowego rozwiązania organizacyjnego, organizacji pracy lub po-

wiązań zewnętrznych
8
.  

 Piotr Niedzielski zwraca uwagę na ważny obszar działalności innowacyjnej  

w obszarze usług – usługi organizacyjno-menedżerskie (innowacje nietechnolo-

                                                 

3  M. Grzybowski, Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy, w:  
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 495‒501. 

4  M. Igielski, Działania proinnowacyjne polskich przedsiębiorstw, „Transfer Wiedzy”  
nr 2/2011.  

5  M. Grzybowski, Ryzykanci w sferze innowacji, „Transfer Wiedzy” nr 2/2011.  
6  Go Global!. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa 2011, s. 1‒2.  
7  Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Euro-

stat, Paris 2005, s. 15.   
8  Ibidem, s. 46.   
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giczne)9. Definiuje on innowacyjność jako cechę podmiotów gospodarczych i go-

spodarek, która przejawia się zdolnością tworzenia i absorpcji innowacji, a „inno-

wacyjność może być postrzegana na poziomie: jednostkowym, organizacyjnym 

oraz makroekonomicznym”10.  

 Ta pierwsza wynika z kompetencji innowacyjnej jednostki i jej skłonności do 

motywacji innowacyjnej, wynikającej ze skłonności do akceptowania nowości. Ta 

grupa konsumentów w marketingu określana jest jako innowatorzy, czyli grupa 

skłonna do nabywania produktów nowych, nieznanych wcześniej na rynku. Przeja-

wem takich zachowań jest zdolność innowacyjna, czyli podatność jednostki na 

wykorzystanie innowacji powstających w jej otoczeniu.  

 Innowacyjność organizacji przejawia się w zdolności tworzenia niestandardo-

wych rozwiązań we wszystkich sferach jego działalności. Natomiast innowacyjność 

gospodarki (regionów) Niedzielski definiuje jako „zdolność i chęć podmiotów tej 

gospodarki/regionów do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce 

gospodarczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych 

koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych 

technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usługi), wprowadzania nowych 

metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania infrastruktu-

ry oraz zasobów wiedzy”11.  

 

 

2. Innowacyjność w Unii Europejskiej i w Polsce 

 

 Należy zauważyć, że regiony Europy Bałtyckiej (na poziomie NUTS 3)  

w bardzo nierównym stopniu dyskontują fundusze z Unii Europejskiej na działal-

ność innowacyjną. Wśród 15 regionów UE, które wydają nie mniej niż 3,5% PKB 

na badania i rozwój, 6 regionów znajduje się w Niemczech, 4 w Szwecji oraz 3  

w Finlandii. Pozostałe wydają znacznie poniżej pożądanego poziomu (w tym Wo-

jewództwo pomorskie i zachodniopomorskie). A należy zaznaczyć, że z Funduszy 

Strukturalnych ponad 86 mld euro (25% funduszy z ERDF) przeznaczone jest na 

projekty innowacyjne zarówno w obszarze technologii, jak i rozwoju przedsię-

biorstw i organizacji innowacyjnych12.  

 Od 2000 r. Europejski Obszar Badawczy (European Research Area) wciąż jest 

znacznie mniej aktywny niż aktywność naukowa wielu regionów w Azji i Stanach 

Zjednoczonych. Mimo wsparcia rządów niektórych krajów udział wydatków UE na 

                                                 

9  P. Niedzielski, Innowacje w usługach, hasło w: Innowacje i transfer technologii. Słownik 
pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 70.  

10  P. Niedzielski, Innowacyjność, hasło w: Innowacje i transfer technologii…, op. cit., s. 74.  
11  Ibidem, s. 76.  
12  An innovative and creative future for Europe, „Panorama Inforegio” 2009, nr 29, s. 4‒7. 
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badania i rozwój w PKB utrzymuje się poniżej 2% i jest wciąż mniejszy niż w Sta-

nach Zjednoczonych (2,6%) oraz w Japonii (3,4%)13.  

 Niedostatki stwierdza się szczególnie w wydatkach przedsiębiorstw na prace 

badawczo-rozwojowe oraz inwestycje venture capital. Nakłady przedsiębiorstw 

Unii Europejskiej na badania i rozwój w UE (udział w PKB) są o 66% niższe niż  

w Stanach Zjednoczonych i o 122% niższe niż w Japonii. Z kolei inwestycje ventu-

re capital są o 64% niższe niż w USA14. Nie lepiej przedstawia się również poziom 

wykształcenia w Europie. Tylko w Unii Europejskiej odsetek osób z wykształce-

niem wyższym jest o 69% niższy niż w USA i o 76% niższy niż w Japonii15.  

 Analiza intensywności wydatków na badania i rozwój (B&R) w regionach UE 

na poziomie regionów (NUTS 2) wykazuje bardzo duże zróżnicowanie, od 8,7%  

w Brunszwiku (DE91) oraz Västsverige (SE0A) i Pohjois-Suomi (FI1A) do 0,2%  

w Zachodniopomorskiem (PL42), Opolskiem (PL52) i Podlaskiem (PL34) oraz 

0,1% w Świętokrzyskiem (PL33). Mniejsze wydatki na badanie i rozwój stwierdza 

się w regionach rolniczych i małych ośrodkach. Największa koncentracja wydat-

ków na B&R ma miejsce w metropoliach (jak Monachium, Berlin, Stuttgart, Sztok-

holm, Goeteborg, Kopenhaga). Są też regiony, które nie są metropoliami, a nakłady 

na B&R są znacznie wyższe niż średnia w Unii Europejskiej. Należą do nich mię-

dzy innymi Brunszwik i Tübingen w Niemczech, Oulu w Finlandii czy Uppsala  

w Szwecji16.  

 Jednym z istotnych działań na rzecz innowacyjności jest dofinansowanie in-

nowacyjnych działań z funduszy Unii Europejskiej. Instytucją zarządzającą środ-

kami unijnymi wydatkowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (PO 

IG) jest w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 25 listopada 2011 roku 

ministerstwo zatwierdziło dofinansowanie 9766 wniosków na kwotę ponad 32,51 

mld zł. Na wszystkie działania priorytetowe wykorzystano do tego czasu 82,4% 

budżetu PO IG. Faktycznie dofinansowano już ponad 8 tys. wniosków, z czego 

zakończonych zostało 2786 projektów dofinansowanych kwotą ponad 1,8 mld zł. 

Najwięcej projektów (1329 na kwotę 13 mln zł) zrealizowano w ramach działania 

6.1. „Paszport do eksportu”17.  

 Projekt przewodni strategii Europa 2020 zakłada, że jeśli przed rokiem 2020 

kraje UE będą przeznaczać na badania i rozwój około 3% PKB, to do 2025 roku 

może powstać 3,7 miliona miejsc pracy, a PKB może rosnąć o blisko 800 mld euro 

rocznie. Ograniczeniem jest jednak fakt, że zbyt mało małych i średnich firm inno-

                                                 

13  Background on Innovation in Europe, European Council, 4 February 2011, s. 4. 
14  J.M. Barroso, Innovation Priorities for Europe, European Council, 4 February 2011,  

s. 5.  
15  Background On Innovation…, op. cit., s. 14.  
16  H. Kroll, T. Stahlecker, Europe’s regional research systems: current trends and struc-

tures, Directorate-General for Research, Fraunhofer 2009, s. 13‒14.   
17  I. Gutowska, Komercjalizacja wynalazków, „Innowacyjni” 6(16)/2011.  
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wacyjnych przekształca się w organizacje duże. Pomimo tego więc, że rynek UE 

pod względem wartości nabywczej jest największy na świecie, ze względu na roz-

drobnienie nie sprzyja innowacjom. Mimo że sektor usług stanowi 70% unijnej 

gospodarki, usługi oparte na wiedzy są krajach UE słabo rozwinięte18. Wynika to  

w dużym stopniu z braku koordynacji polityki europejskiej w zakresie badań na-

ukowych i powielania podejmowanych badań w różnych ośrodkach naukowych 

UE, przez co firmy z UE plasują się za innowatorami ze Stanów Zjednoczonych, 

Japonii, Korei Płd. i Chin ‒ informuje ostatni raport Komisji Europejskiej19. Ciągle  

w fazie rozwojowej jest infrastruktura koordynująca wspólnotowe działania w za-

kresie B&R.  

 Krytycznie ocenia się również wymiar marketingowy działalności innowacyjnej 

Europy, a szczególnie współpracy z przedsiębiorstwami i efektywnych wdrożeń 

przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, 

zwiększenia efektywności instytutów naukowych oraz poprawy jakości kształcenia. 

W efekcie udział osób w wieku 25‒34 z wykształceniem wyższym w Unii Europej-

skiej wynosi 34%, w stanach Zjednoczonych 42%, a w Japonii 55%. Chiny już kilka 

lat temu prześcignęły UE w wydatkach na badania i rozwój, szczególnie nowych 

technologii, i już w 2010 roku ich nakłady na R&D są wyższe niż wydatki państw UE 

planowane na rok 201420. W wyniku tego Chiny od połowy pierwszej dekady XXI 

wieku zaliczane są do czterech czołowych gospodarek eksportujących wyroby o wy-

sokim stopniu przetworzenia (high-tech). Z badań, które przeprowadził Thomas Meri, 

wynika, że podczas gdy jeszcze w 2005 roku UE była liderem w eksporcie towarów 

high-tech, w 2006 roku utraciła tę pozycję na rzecz Chin i Stanów Zjednoczonych, 

których udział w światowym eksporcie tych dóbr wyniósł odpowiednio 16,9% oraz 

16,8%, podczas gdy udział UE spadł do 15%, a Japonii do 8%21.  

 W Polsce udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw 

przemysłowych pod koniec XX wieku przekroczył niewiele ponad 17%, podczas 

gdy w tym czasie średnia dla 15 krajów UE kształtowała się na poziomie przekra-

czającym 50%. W latach 2002‒2004 udział przedsiębiorstw innowacyjnych wśród 

polskich przedsiębiorstw przemysłowych wzrósł do poziomu 26,6%, a w 27 pań-

stwach zmniejszył się do 41,5% ‒ wynika z badań Głównego Urzędu Statystyczne-

go i Eurostatu22.  

                                                 

18  Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, SEC(2010) 1161, COM(2010) 
546, wersja ostateczna, Bruksela, 6.10.2010 r., s. 7.  

19  The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, Seville 2011. 
20  J.M. Barroso, Innovation Priorities…, op. cit., s. 5. 
21  T. Meri, China passes the EU in High-tech exports, Science and Technology, Eurostat nr 

25/2009.  
22  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002‒2004, GUS, 

Warszawa 2005, tabl. 2.1 i 2.2.; Science and Technology, Stastistics in focus 61/2007, Eurostat, 
wykres 1.  
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 W Polsce wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji 

do PKB od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 0,5% (w latach 2005‒2006 

było to 0,6‒0,7%)23. Przeciętne wydatki na B+R w UE-27 wynoszą około 2,1%. Od 

wielu lat ponad 40% nakładów wydają ośrodki badawcze znajdujące się w woje-

wództwie mazowieckim (w 2006 roku w przeliczeniu na mieszkańca 450 zł), a na 

Pomorzu kwota ta wynosi około 200 zł24.  

 

 

3.  Analiza porównawcza społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza 

 Bałtyckiego  

 

 W UE panuje duże zróżnicowanie w nakładach na R&D. Największe środki prze-

znaczają kraje z rozwiniętym przemysłem motoryzacyjnym, jak Niemcy i Francja, oraz 

kraje skoncentrowane na rozwoju technologii IT, jak Szwecja i Finlandia. Jedna trzecia 

funduszy przeznaczonych na badania i rozwój przedsiębiorstw z Unii Europejskiej 

rozdysponowana jest przez firmy z Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. 

 Recesja w okresie 2008‒2009 szczególnie dotknęła właśnie firmy z tych kra-

jów (tabela 1). Państwa i firmy zmniejszyły lub nie zwiększyły wydatków na prace 

badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwa z Francji zmniejszyły nakłady na R&D  

o 4,5%, a niemieckie o 3,2%, co sprawiło, że wydatki w UE zmalały o 2,6%. Re-

dukcja funduszy R&D dotknęła szczególnie przemysł motoryzacyjny obu krajów, 

gdzie wydatki na badania zmniejszono o 7,4% (Francja) oraz 14,1% (Niemcy). 

Przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii pod wpływem recesji zredukowali wydatki na 

R&D jedynie o 0,6%, co jest wynikiem znacznego zmniejszenia aktywności prze-

mysłu motoryzacyjnego już w ostatniej dekadzie XX wieku. Zmniejszeniu popytu 

nie oparli się również liderzy sektora IT. W Szwecji wskutek recesji zmniejszono 

fundusze R&D o 6,6%, a w przedsiębiorstwach fińskich o 6%. Nie wszyscy w Unii 

Europejskiej redukowali badania na rozwój i innowacje. Firmy duńskie zwiększyły 

wydatki o 1,8%. W krajach skandynawskich programy oszczędnościowe wprowa-

dziły między innymi Ericsson i Nokia oraz Lundbeck25.  
  

                                                 

23  D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos” nr 6 (30), Biu-
ro Analiz Sejmowych 2008 r., s. 1.    

24  Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regio-
nalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2007, s. 36‒40.  

25  The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Directorate-General for Research, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, s. 13.  
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Tabela 1 

Wydatki na badania i rozwój w wybranych krajach Europy, Stanach Zjednoczonych  

i Japonii w latach 2000‒2010 (% udziału w PKB) 

 

 
Źródło:  R&D expenditure, Eurostat, December 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

statistics_explained/index.php/R_%26_D_expenditure#Main_tables, 2012-02-29.  

 

 Rozwojowi innowacyjności nie sprzyja rozwarstwienie społeczeństw RMB  

w obszarze nasycenia siecią internetową. Stopień penetracji siecią internetową kra-

jów Unii Europejskiej (UE) mierzony liczbą stałych łączy na 100 mieszkańców 

(uwzględniający gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze) wyniósł 23. 

Wśród krajów RMB na czoło wysunęły się Dania (ponad 37 i najwyższy wskaźnik 

w UE), Szwecja i Finlandia (31), następnie Niemcy (27) i Estonia (około 25). Litwa 
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i Łotwa charakteryzowały się wskaźnikiem ponad 17, a Polska poniżej 14 użyt-

kowników na 100 mieszkańców26. W Rosji ten wskaźnik wynosi 2,1127.  

 Znacznie lepiej przedstawia się sprawa dostępu do Internetu przedsiębiorstw. 

W czołówce krajów RMB znajdują się Finlandia i Dania, w których prawie wszyst-

kie firmy korzystają z Internetu, w Niemczech, Norwegii i Szwecji oraz Estonii jest 

ich około 95%, na Litwie, w Polsce i na Łotwie około 90%. Podobne rozwarstwie-

nie występuje w przypadku dostępu do sieci szerokopasmowej. Przed naszym kra-

jem znalazła się Łotwa (około 60%). Na pierwszym miejscu była Finlandia (95%), 

na miejscu szóstym Szwecja (90%), a za nią Norwegia i Niemcy (około 90%) i 

niewiele dalej Estonia (87%). Koło średniej Unii Europejskiej (83%) uplasowała się 

Dania (80%)28.  

 

 
Rys. 1.  Wskaźnik innowacyjności państw członkowskich UE 

Źródło:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2010_en.pdf. 

 

 W efekcie małej aktywności innowacyjnej państwa i przedsiębiorstw w regio-

nie Morza Bałtyckiego utrzymuje się rozwarstwienie między krajami w zakresie 

aktywności we wdrażaniu innowacji. Znalazło to wyraz w opublikowanym w 2011 

roku Innovation Union Scoreboard 2010, w którym Polska zajmuje wśród 27  

państw UE 22 miejsce (zob. rysunek 1) i sytuowana jest w grupie „umiarkowanych 

innowatorów” (w poprzednim roku zajmowała 24 miejsce i należała do innowato-

                                                 

26  Europe’s Digital Competitiveness Report. Volume 2: i2010 — ICT Country Profiles, 
Commission of the European Communities, COM(2009) 390, SEC(2009) 1104, Brussels, 
04.08.2009, s. 9.  

27  Measuring the Information Society, ITU ICT Development Index 2009, International  
Telecommunication Union, Geneva 2009, s. 22; IT in the Russian Federation, 
http://www1.american.edu/initeb/sw5840a/market.htm, 2011-03-05. 

28  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2006‒2010, Główny Urząd 
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, War-
szawa 2010, s. 22.  
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rów o małej aktywności). Do tej grupy zaliczane są wciąż Litwa i Łotwa. Nawet 

recesja w latach 2008‒2009 nie zmieniła pozycji „liderów innowacji”, wśród 

których od wielu lat są w Unii Europejskiej Szwecja, Dania, Finlandia i Niemcy. 

Choć w ostatnim przypadku należy zauważyć również, że landy wschodnie odstają 

aktywnością innowacyjną od landów zachodnich. W grupie pościgowej „innowa-

cyjnych naśladowców” z krajów nadbałtyckich znalazła się jedynie Estonia29.  

 Pod względem aktywności innowacyjnej polskie przedsiębiorstwa wyprzedza-

ją jedynie firmy z Malty, Rumunii, Węgier, Bułgarii i Łotwy. Taka sytuacja wynika 

nie tylko ze słabości kapitałowej polskich przedsiębiorstw. Do ważniejszych powo-

dów zalicza się nieprzygotowanie kadr i absolwentów naszych uczelni do działań 

innowacyjnych. Jest to wynik także bardzo słabych powiązań przedsiębiorstw ze 

środowiskiem naukowym. Struktura finansowania działań badawczo-rozwojowych 

w Polsce jest odwrotna niż w UE-27 (w Polsce badania są głównie finansowane 

przez państwo). Nie spełnia nawet założeń przyjętych w Strategii Lizbońskiej, 

zgodnie z którymi dwie trzecie nakładów na B&R powinno pochodzić z sektora 

prywatnego30. 

 Istotnym problemem jest to, że w Unii Europejskiej poszczególne rządy 

przyjmują różne polityki i strategie wspierania innowacyjności. Przejawia się to 

między innymi w przyjęciu w 2010 roku docelowych wskaźników wydatków na 

badania i rozwój w roku 2020. Na przykład Francja, Niemcy i Dania zamierzają 

przeznaczać na ten cel 3% PKB, Szwecja i Finlandia po 4%, Polska 1,7%, Łotwa – 

1,9%, a Litwa – 1,5%31. Taka perspektywa sprawi, że w najbliższej perspektywie 

rozwarstwienie społeczeństw innowacyjnych w RMB się nie zmieni, a negatywne 

zjawiska mogą się nawet pogłębiać.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Analizując w ramach Obserwatorium Regionu Bałtyckiego Katedry Ekonomii 

i Zarządzania zmiany zachodzące w społeczeństwach położonych wokół Bałtyku, 

należy stwierdzić, że mimo postępu przemysłowego i rozwoju gospodarczego  

w ciągu ostatnich 20 lat rozwarstwienie między poszczególnymi krajami niewiele 

się zmieniło.  

 Obserwując zmiany zachodzące w krajach regionu Morza Bałtyckiego, należy 

zauważyć sprzężenie zwrotne między gospodarką innowacyjną a społeczeństwem 

informacyjnym. W państwach i regionach o dużym potencjale innowacyjności wi-

                                                 

29  European Innovation Scoreboard 2010. The Innovation Union’s Performance Score-
board for Research and Innovation, European Commission, 1 February 2011, s. 14. 

30  D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność…, op. cit., s. 2.  
31  Background on Innovation in Europe, European Council, 4 February 2011, s. 15. 
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dać wyraźny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Tam, gdzie „produkcja inno-

wacji” jest na niskim poziomie, społeczeństwo odstaje od standardów społeczeń-

stwa informacyjnego.  

 Do krajów liderów, w których innowacyjność stanowi efektywną składową 

gospodarki, zaliczane są: Szwecja, Finlandia, Dania oraz Niemcy. Przy czym Me-

klemburgię – Pomorze Przednie powinno się zaliczyć do grupy „pościgowej”,  

w której plasuje się również Estonia. Polska należy do grupy „umiarkowanych in-

nowatorów”, a Litwa i Łotwa do innowatorów o małej aktywności. Do tej grupy 

można również zaliczyć Rosję z małym nasyceniem siecią informatyczną i małą 

aktywnością innowacyjną gospodarki, opierającej się na eksporcie surowców. Do-

tychczasowy poziom rozwarstwienia i projektowane nakłady na B&R do 2020 roku 

pozwalają wnioskować, że rozwarstwienie między państwami RMB w zakresie 

rozwoju i absorpcji innowacji utrzyma się, a w niektórych przypadkach nawet bę-

dzie się pogłębiać.  
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DISPARITIES IN THE INNOVATIVE SOCIETIES DEVELOPMENT  

IN THE BALTIC SEA REGION 

 

 

Summary 

 

 In the article the author presents the innovative societies in the Baltic Sea Region, 

taking into consideration economy context. The observation of the changes in the coun-

tries of the Baltic Sea Region can be seen as the feedback between different kinds of inno-

vation (i.e. product, process, organisational and marketing innovations). Disparities in the 

innovative societies in the Baltic Sea Region is noticeable. Denmark, Finland, Germany, 

Sweden are the leaders in key aspects of innovation. Estonia is the innovation follower 

and Poland is the moderate innovator. Latvia and Lithuania are modest innovators. 
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Wprowadzenie 

 

 Celem pracy jest przedstawienie genezy, rozwoju oraz stanu obecnego społe-

czeństwa informacyjnego w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono 

genezę powstania zjawiska oraz przeobrażenia społeczeństwa od agrarnego do in-

formacyjnego. Następnie uwagę zwrócono na wybrane strategie i raporty zawiera-

jące opis kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem było 

ukazanie stanu dostępu do Internetu w Polsce jak i w woj. świętokrzyskim.  

W ostatniej części przedstawiono koncepcje społeczeństwa informacyjnego w re-

gionie świętokrzyskim.  

 

 

1. Geneza i pojęcie społeczeństwa informacyjnego 

 

 Społeczeństwo Europy jest bardzo zróżnicowane zarówno pod względem 

kulturowym, gospodarczo-społecznym, narodowo-etnicznym, jak i religijnym. 

Różnorodność ta jest pochodną uwarunkowań geograficznych i historycznych sta-

rego kontynentu. W literaturze przedmiotu tendencje zmian wyznaczają także ko-

lejne ewolucje ku społeczeństwu postinformacyjnemu. Właściwości przemian obra-
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zuje tabela 1. Społeczeństwo informacyjne to konsekwencja dynamicznego postępu 

technologicznego, to model procesów prowadzących także do zmian systemu go-

spodarczego, tzw. gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W gospodarce opartej na 

wiedzy najcenniejszym dobrem jest informacja oraz technologie informacyjno-

komunikacyjne. 
Tabela 1 

Cechy i trendy rozwojowe społeczeństw 

 

Właściwości 
Społeczeństwo 

agrarne 

Społeczeństwo  

przemysłowe 

Społeczeństwo 

informacyjne 

Społeczeństwo 

postinformacyjne 

bogactwo ziemia kapitał wiedza informacja 

produkt  

podstawowy 
żywność 

wyroby  

przemysłowe 

informacje, 

dane 
satysfakcja 

praca obok domu 
daleko  

od domu 

w domu, 

telepraca 

w dowolnym 

miejscu 

transport 
rzeka, 

droga 

kolej, 

 autostrada 
infostrada 

indywidualne 

kosmoloty 

energia 
ludzka, 

zwierzęca 

węgiel, 

para, benzyna 

elektryczna, 

 jądrowa 

słoneczna,  

wiatrowa, oce-

aniczna 

skala 

 działania 
lokalna regionalna globalna międzyplanetarna 

rozrywka 
obrzędowa, 

ludowa 
masowa 

domowa,  

interakcyjna 
indywidualna 

tajemnica religijna polityczna handlowa organizacyjna 

oświata mistrz szkoła 
komputer, 

telenauczanie 
wirtualna klasa 

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

wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 43; R. Bałdys,  

T. Leszczyński, Cyberterroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego spo-

łeczeństwa informacyjnego, w: Cyberterroryzm ‒ nowe wyzwania XXI wieku, red. 

T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rejchel, WSPPol, Warszawa 2009, s. 133. 

  

 Wzrost dostępności i różnorodność środków przekazu informacji sprzyja pro-

cesom integracji i przemianom społeczno-gospodarczym określanym jako globali-

zacja. Wyróżnikiem GOW jest sieciowość, występowanie sieci społecznych, eks-

tranet, Internet oraz intranet1. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji spo-

łeczeństwa informacyjnego. Na potrzeby tego opracowania przyjęto, iż społeczeń-

stwo informacyjne to: „społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki 

przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia 

                                                 

1  E. Skrzypek, Miejsce gospodarki opartej na wiedzy w nowej gospodarce, w: Społeczeń-
stwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, 
Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 209. 
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dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa”2. 

Nieodzowną cechą przemian niosących postęp technologiczno-gospodarczy jest 

innowacyjność, czyli zdolność generowania twórczych rozwiązań przekładających 

się na wzrost efektywności i wydajności pracy. Tendencje przemian mają bardzo 

zróżnicowane tempo, które wynika z wielu różnorodnych czynników i ich pochod-

nych. Najważniejszy czynnik to środki finansowe przeznaczane na edukację, inwe-

stycje w infrastrukturę, B+R. Regiony o niższym poziomie wykształcenia czy PKB 

charakteryzują się także niższym poziomem wskaźników opisujących społeczeń-

stwo informacyjne. W celu wspierania budowy i rozwoju społeczeństwa informa-

cyjnego oraz wyrównywania różnic pomiędzy regionami w UE stworzono wiele 

inicjatyw, strategii i programów finansujących działania na rzecz budowy gospo-

darki opartej na wiedzy. 

 

 

2. Społeczeństwo informacyjne w Polsce 

 

2.1. Uregulowania prawne 

 Podstawą do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce była uchwała 

Sejmu z 2000 roku w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce3. Ustawa podkreślała znaczenie usług telekomunikacyjnych i teleinforma-

cyjnych dla rozwoju gospodarki, jednocześnie wzywała rząd do opracowania  

w trybie pilnym strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kraju. W listo-

padzie 2000 roku został przyjęty dokument „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce”. Dokument ten nadał sprawom związanym ze społeczeń-

stwem informacyjnym priorytet. Jeszcze w tym samym roku Ministerstwo Gospo-

darki opracowało dokument e-Polska – Strategia rozwoju społeczeństwa informa-

cyjnego w Polsce na lata 2001‒2006, którego nazwa została zmieniona w 2001 

roku na ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce na lata 2001‒2006. W dokumencie wskazano najważniejsze cele służące 

budowie społeczeństwa informacyjnego4. W grudniu 2001 roku utworzono dział 

administracji rządowej Informatyzacja, który był odpowiedzialny za sprawy zwią-

zane z: infrastrukturą informatyczną, systemami i sieciami, edukacją informatyczną, 

aplikacjami informatycznymi dla społeczeństwa, współpracą międzynarodową  

w dziedzinie informatyzacji. W kwietniu 2003 roku z Komitetu Badań Naukowych 

zostało utworzone Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, które było odpowiedzialne 

                                                 

2  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wy-
zwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 43. 

3  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania 
podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, MP nr 22, poz. 448. 

4  Strategia e-Polska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 
2001‒2006, http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html (12.01.2012). 
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za informatyzację i budowę społeczeństwa informacyjnego. W kolejnym roku przy-

jęto opracowaną już przez MNiI Strategię informatyzacji RP – ePolska na lata 

2004‒2006, która zawierała wykaz priorytetów do realizacji w ciągu trzech lat, tj.5: 

zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom szerokopasmowego dostępu do bez-

piecznego Internetu, budowę zintegrowanego systemu usług administracji publicz-

nej, edukację informatyczną, rozwój infrastruktury teleinformacyjnej, rozwój kom-

petencji teleinformacyjnych. W czerwcu 2005 roku został opracowany kolejny 

dokument: Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 wraz  

z prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do 20206. Pod koniec 2008 

roku opracowano Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 

2007‒2013, która nawiązuje do priorytetów europejskiej polityki w dziedzinie spo-

łeczeństwa informacyjnego. Zgodnie ze strategią do priorytetowych działań RP  

w zakresie informatyzacji kraju należy7: usuwanie barier prawnych i wspieranie 

budowy i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępu do Interne-

tu; usprawnienie działań instytucji rządowych i samorządowych przy wykorzysta-

niu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych; koordynacja procesu in-

formatyzacji administracji publicznej; upowszechnianie umiejętności informatycz-

nych oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych w procesie edukacji; 

zapewnienie stałego wzrostu poziomu kształcenia specjalistów w zakresie techno-

logii informacyjnych oraz stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w procesach edukacyjnych szkolnictwa wyższego; rozwój przedsiębiorczości  

i innowacyjności w gospodarce elektronicznej; dbałość o utrzymanie zaufania do 

Internetu i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom związanym z użytkowaniem 

Internetu. Podstawową zaletą tej strategii jest określenie instytucji odpowiedzial-

nych za realizację poszczególnych działań. Oczywiście strategia jest realizowana  

z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Do społeczeństwa 

informacyjnego odnoszą się również Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

2007‒2013 oraz Raport „Polska 2030”8 – pokazujące niskie miejsce Polski wśród 

krajów UE pod względem wskaźników społeczeństwa informacyjnego. W raporcie 

autorzy wskazują, iż przyczynami niskiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

w Polsce są błędy modernizacyjne kraju oraz niewystarczające inwestycje w infra-

strukturę telekomunikacyjną jak również zbyt mała ilość środków pieniężnych 

                                                 

5  Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata 2004‒2006, Ministerstwo Nauki i Infor-
matyzacji, Warszawa, grudzień 2003. 

6  D. Grodzka, Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania, w: Społeczeństwo 
informacyjne, red. D. Grodzka, Studia BAS nr 3(19), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 
Warszawa 2009, s. 20‒22.  

7  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2007‒2013, War-
szawa, czerwiec 2007, s. 68‒89. 

8  Raport „Polska 2030”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, 
http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf. 
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przekazywanych na badania rozwojowe w tym kierunku. W Polsce obowiązuje 

szereg ustaw związanych z wykorzystaniem teleinformatyki w gospodarce, np. 

ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, 

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

2.2. Stan faktyczny 

 W literaturze wskazuje się na trzy kategorie pomiaru stopnia „uinformacyjnie-

nia” społeczeństwa9: udział sektora ICT w strukturze dochodu narodowego, struktu-

rę rynku pracy oraz stopień rozwoju infrastruktury teleinformacyjnej.  

 Informacji o społeczeństwie informacyjnym w Polsce dostarcza raport z badań 

Głównego Urzędu Statystycznego, według którego10:  

 69% gospodarstw domowych posiadało w 2010 roku przynajmniej jeden 

komputer, zaś średnia dla 27 krajów UE wynosiła 74%. Najgorzej wyposa-

żone są gospodarstwa w Bułgarii, gdzie jedna trzecia gospodarstw domo-

wych posiada komputer. Podobna sytuacja jest w Rumunii (46%) i Grecji 

(47%). Najlepiej wyposażeni są mieszkańcy Islandii, w której 92% gospo-

darstw posiada komputer. Z gospodarstw domowych, które posiadały 

komputery w Polsce, zaledwie 57,7% używało go regularnie. Liczba osób 

korzystających z komputera w Polsce wyniosła 19,8 milionów w 2010 ro-

ku, z czego 16,7 mln to regularni użytkownicy. 

 Tylko 63,4% gospodarstw domowych w 2010 roku miało dostęp do Inter-

netu w domu, podczas gdy średnio w krajach UE-27 aż 70% gospodarstw 

miało taki dostęp. Liderem w 2010 roku była Islandia, gdzie 90% gospo-

darstw ma dostęp do Internetu w domu. W Polsce dostęp do sieci jest zróż-

nicowany ze względu na miejsce zamieszkania, gdyż w dużych miastach 

68,8% gospodarstw miało dostęp do Internetu, zaś na obszarach wiejskich 

56,2%. 

 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2010 roku posiadało 56,8% go-

spodarstw domowych, podczas gdy średnia dla krajów UE-27 znów była 

wyższa i wynosiła 62%. Liderem była Islandia, gdzie ponad 90% gospo-

darstw domowych ma dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

 55% osób w wieku 17‒64 lat korzystało co najmniej raz w tygodniu z za-

sobów Internetu. Najczęściej użytkownicy Internetu używali poczty elek-

tronicznej (81,3%), poszukiwali informacji o towarach i usługach (66,7%), 

korzystali z usług bankowych (43%), 54,8% udział w czatach i forach dys-

                                                 

9  L. Porębski, Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych,  
w: Globapolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, PAX, Warszawa 
2003, s. 118. 

10  Społeczeństwo informacyjne w Polsce: wyniki badań w Polsce w latach 2006‒2010, 
GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_in 
formacyjne_w_Polsce_2004_2007.pdf (12.01.2012). 
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kusyjnych; 37,5% pobieranie plików muzycznych, gier oraz filmów. 97% 

użytkowników Internetu to studenci i uczniowie. Z zasobów sieci korzysta-

ją głównie osoby z wyższym wykształceniem (88%) oraz mieszkańcy du-

żych miast (66%). Z Internetu najczęściej korzystamy w domu (53,7%), 

tylko 18,6% korzysta z niego w miejscu pracy; 

 37% gospodarstw domowych w 2010 roku deklarowało, że nie ma potrze-

by dostępu do Internetu. Najczęstszymi przyczynami braku dostępu do In-

ternetu według badanych gospodarstw domowych były: zbyt wysokie 

koszty podłączenia, koszty zakupu sprzętu. Aż 30% gospodarstw wskazało 

na brak odpowiednich umiejętności. 

 21,3% badanych gospodarstw wskazało, że nie potrafi wykonywać żad-

nych czynności związanych z komputerem. Proste czynności, np. kopiować  

i przenosić pliki, potrafi 73,3% użytkowników komputerów i Internetu. 

Podłączyć komputer do sieci lokalnej potrafi tylko 28,9%, zaś bardziej 

skomplikowane czynności wymagające użycia odpowiedniej wiedzy potra-

fi niewiele osób, np. posługiwać się językiem programowania 9,3%. 

 Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w Polsce mamy niski 

stopień nasycenia gospodarstw domowych komputerami, jak i liczbą stałych łączy 

internetowych w porównaniu z krajami UE-27. Tak jak w większości krajów rozwi-

jających się również w Polsce występuje zjawisko wykluczenia cyfrowego. Dostęp 

do Internetu jest zróżnicowany m.in. ze względu na: miejsce zamieszkania, status 

społeczno-ekonomiczny gospodarstwa. Z danych wynika również, iż 21,3% bada-

nych gospodarstw nie posiada odpowiednich kwalifikacji, co uniemożliwia im ko-

rzystanie z nowoczesnych technologii. Im wyższy poziom wykształcenia, tym 

większe prawdopodobieństwo, iż osoba korzysta z zasobów Internetu. Najmniej  

z Internetu korzystają osoby starsze i rolnicy. Współcześnie umiejętność posługi-

wania się komputerem można porównać do umiejętności pisania i czytania w po-

przednim pokoleniu w krajach rozwiniętych11. Korzystanie z Internetu to nie surfo-

wanie w sieci, tylko umiejętne wyszukiwanie informacji i ich wykorzystywanie. 

 

 

3. Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim 

 

 Pierwsze większe działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego  

w woj. świętokrzyskim rozpoczęły się w 2003 roku. W latach 2004‒2006 realizowany 

był projekt „e-świętokrzyskie”. Realizacja projektu pozwoliła na usuwanie barier infra-

strukturalnych i likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego, jednocześnie dała pod-

stawę do budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie. Dzięki realizacji tego 

                                                 

11  M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, 
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 228. 
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projektu uruchomiono pięć miejskich sieci światłowodowych, do której dostęp mają 

zarówno jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, edukacyjne, firmy 

komercyjne, jak i użytkownicy indywidualni. Sieć radiowa realizowana była przez JBR 

NASK, obejmuje ona swym zasięgiem 60% regionu świętokrzyskiego. Obecnie  

w zasięgu anten bazowych NASK jest już 57 ze 102 gmin województwa świętokrzy-

skiego. Według danych w województwie świętokrzyskim korzysta z Internetu za po-

średnictwem sieci NASK około 10 tys. użytkowników indywidualnych. Projekt był 

finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jego wartość wyniosła 

około 10,34 mln zł, z czego 25% to wkład własny użytkowników projektu12. W roku 

2008 na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zespół ekspertów opracował 

dokument Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzy-

skiego w latach 2008–2010, w którym wskazano tzw. złote rekomendacje dla władz 

województwa świętokrzyskiego13: zwiększenie zatrudnienia kadr o wysokich kwalifi-

kacjach i motywacji; rozszerzenie współpracy z sektorem prywatnym zwłaszcza  

w zakresie prac badawczych; wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w takich dziedzi-

nach jak zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, turystyka, przemysł rolno-

spożywczy i rolnictwo; wdrażanie projektów eksperymentalnych; podejmowanie dialo-

gu z mieszkańcami; korzystanie z dobrych praktyk regionów Unii Europejskiej; zapew-

nienie środków finansowych dla regionów zdefaworyzowanych; zwiększenie pozyskiwa-

nia wartości dodanej w postaci ekspertyz i rezultatów badań, transferu specjalistycznej 

wiedzy, zapewnienia nowych szans edukacyjnych z zewnątrz niosących wysoką jakość. 

 Obecnie w województwie świętokrzyskim realizowany jest projekt „Sieć sze-

rokopasmowa Polski Wschodniej” finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie woje-

wództwa świętokrzyskiego szacowana jest na około 202 mln zł. W ramach projektu 

powstać ma około 1400 km sieci światłowodowej i ma zostać utworzone 148 wę-

złów szkieletowo-dystrybucyjnych14. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy 

została zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

w Priorytecie 2 Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, gdzie jednym  

z kierunków działań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnie-

nie powszechnego dostępu do usług elektronicznych dzięki wykorzystaniu nowo-

czesnych technologii informatycznych oraz rozwijanie infrastruktury dostępu sze-

rokopasmowego do Internetu dla sfery publicznej (edukacja, nauka, kultura) i ko-

mercyjnej, a także budowa elektronicznej platformy usług administracji publicz-

                                                 

12  http://www.sejmik.kielce.pl/e-swietokrzyskie-,43.html (09.01.2012). 
13  Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzyskiego w latach 

2008–2010, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2008, s. 57‒58. 
14  http://www.e-swietokrzyskie.pl/sspw/index.php/aktualnosci/4-w-dniu-27-stycznia-2011-

r-podpisano-umowe-warunkowa-o-dofinansowanie-projektu-siec-szerokopasmowa-polski-wscho 
dniej-wojewodztwo-swietokrzyskie.html (09.01.2012). 
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nej15. W woj. świętokrzyskim w ramach Urzędu Marszałkowskiego działa Biuro 

Społeczeństwa Informacyjnego (BSI), które jest odpowiedzialne za16: budowę spo-

łeczeństwa informacyjnego, eksploatację i bezpieczeństwo systemów informatycz-

nych przyjętych do obsługi przez BSI, integrację i współpracę systemów informa-

tycznych województwa z systemami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, opra-

cowanie kierunków i programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popula-

ryzację elektronicznej administracji publicznej, realizację projektów informatycz-

nych i teleinformatycznych. 

 W wyniku podjętych dotychczas działań na rzecz budowy społeczeństwa in-

formacyjnego sytuacja w woj. świętokrzyskim pod względem dostępności do Inter-

netu poprawiła się, jednak nadal wiele pozostało do zrobienia. Dane w raporcie 

Diagnoza Społeczna pokazują, że w województwie świętokrzyskim dostęp do In-

ternetu w połowie 2011 roku miało 52,3% gospodarstw domowych, przy czym 

średnia krajowa to 60,3%. Klasyfikuje to region świętokrzyski na ostatniej pozycji 

wśród województw Polski. Najszerszy dostęp do Internetu mają mieszkańcy woje-

wództwa małopolskiego i wielkopolskiego. W województwach Polski Wschodniej 

dostęp do Internetu miało 57% gospodarstw domowych. Autorzy raportu podkreśla-

ją, iż równice pomiędzy województwami pod względem dostępności do Internetu 

ulegają zmniejszeniu. 

 

 
Rys. 1.  Procent gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w I połowie 2011 r.  

Źródło:  D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: Raport. 

Diagnoza Społeczna, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 303. 

                                                 

15  Uchwała nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 październi-
ka 2006 r., Strategia rozwoju woj. świętokrzyskiego, Kielce 2006, s. 84. http://bip.sejmik.kielce. 
pl/bip_admin/zdjecia_art/2044/uchwala.nr.XLII.508.06.pdf (09.01.2012). 

16  http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/2046/regulamin.pdf (09.01.2012). 



Ewa Kraska, Monika Bęczkowska 502 

Podsumowanie 

 

 Integracja Polski z Unią Europejską zapoczątkowała proces budowy społe-

czeństwa informacyjnego. Przedstawione w artykule dokumenty strategiczne 

uwzględniają zagadnienie społeczeństwa informacyjnego w powiązaniu z inicjaty-

wami UE oraz dostępnymi środkami pomocowymi. Podjęte do tej pory działania 

zarówno w Polsce, jak i w województwie świętokrzyskim są niewystarczające. 

Raport „Polska 2030” wskazuje, że środki z UE powinny stanowić uzupełnienie 

środków krajowych. Koszt modernizacji infrastruktury sieci w całej Polsce został 

oszacowany na 18‒22 mld zł, zatem środki z UE dla Polski są za małe. Budowa 

gospodarki opartej na wiedzy w woj. świętokrzyskim odbywa się głównie z wyko-

rzystaniem środków pomocowych UE. Realizacja obecnego projektu pozwoli na 

zmniejszenie poziomu wykluczenia informacyjnego w województwie świętokrzy-

skim, zwłaszcza na obszarach wiejskich.  
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Strategia rozwoju lokalnego jest instrumentem, za pomocą którego władze 

lokalne powinny programować rozwój jednostek samorządu terytorialnego (JST).  

 Pojęcie strategii rozwoju można definiować jako „wieloletni program rozwo-

ju, zawierający uporządkowane w sposób hierarchiczny cele długofalowe i sposoby 

ich realizacji, podlegający ciągłej aktualizacji i społecznie akceptowany”1. Typo-

wymi elementami składającymi się na dokument strategiczny są: 

 diagnoza obecnego stanu i identyfikacja głównych problemów rozwojo-

wych, 

 analiza SWOT, 

 wizja rozwojowa, 

 cele rozwojowe, 

 strategiczne programy gospodarcze, 

 wdrażanie i monitorowanie strategii. 

 Strategia rozwoju może przybierać różne kształty i formy, zapewniając bar-

dziej lub mniej zrównoważony rozwój społeczności. Wybór strategii jest uzależnio-

ny przede wszystkim od specyfiki środowiska społeczno-gospodarczego i natural-

nego, którego strategia ma dotyczyć2. 

                                                 

1  Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, AE w Po-
znaniu, Poznań 2002, s. 229. 

2  B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Wyd. Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 376‒377. 
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 Współcześnie planowanie gospodarcze jest procedurą, która polega na świa-

domym i systematycznym przetwarzaniu informacji o charakterze ekonomicznym  

i technicznym oraz na konstruowaniu wewnętrznie spójnych koncepcji strategii 

działania (z uwzględnieniem występujących ograniczeń i uwarunkowań) pod katem 

najlepszych sposobów wyznaczonych celów3. Strategia rozwoju jest we współcze-

snej gospodarce koniecznością każdego podmiotu gospodarczego. Dotyczy to także 

jednostek terytorialnych i struktur państwowych. W Polsce przygotowanie strategii 

rozwoju regionalnego jest ustawowym obowiązkiem samorządu wojewódzkiego. 

 Strategia rozwoju każdego województwa ujmuje głównie cele i uwarunkowa-

nia jego rozwoju w horyzoncie 10‒15 lat. 

 Uchwalenie zapisów strategii regionalnej nie kończy jednak procesu kreowa-

nia polityki strategicznej na poziomie województwa. Władze regionalne zobligo-

wane są bowiem do przygotowania i zatwierdzenia strategii sektorowych, będących 

uzupełnieniem i uszczegółowieniem zapisów strategii rozwoju województwa. Stra-

tegie te, w tym strategia budowy społeczeństwa informacyjnego, muszą wyznaczyć 

cele i działania w każdej, konkretnej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego. 

 Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się  

w krajach poprzemysłowych, w których rozwój technologii informacyjnych osią-

gnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, 

jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności. 

 Celem opracowania jest przedstawienie wybranych technologii informacyjno-

-komunikacyjnych (ICT) na tle Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

 

1.  Koncepcja budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie  

zachodniopomorskim 

 

 Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodnio-

pomorskim na lata 2006‒2015 została przygotowana przez Regionalne Biuro Go-

spodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w 2005 roku i jest 

skierowana do szeroko rozumianych decydentów, zwłaszcza z samorządu teryto-

rialnego, środowisk gospodarczych i naukowych oraz sektora organizacji pozarzą-

dowych. Celem tej strategii jest przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed społecz-

nością województwa zachodniopomorskiego ze względu na dokonujące się w świe-

cie trzy współzależne transformacje polegające na dążeniu do: 

 globalnego społeczeństwa informacyjnego, 

 gospodarki elektronicznej, 

 gospodarki opartej na wiedzy. 

                                                 

3  Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006, s. 209. 
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 Proces budowy społeczeństwa informacyjnego w dużym uproszczeniu składa 

się z trzech elementów: 

 rozwoju infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji, 

 rozwoju treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura staje się 

niezbędną, 

 wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z informacji, ich two-

rzenie i udostępnianie. 

 W wymienionych elementach składowych społeczeństwa informacyjnego ma 

swe źródło koncepcja jego budowy w województwie zachodniopomorskim. Dopie-

ro na tej podstawie można tworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy, czyli taką 

formę życia społeczno-gospodarczego, w której informacja, jej posiadanie, umiejęt-

ność przetwarzania i wykorzystania świadczy o rozwoju i funkcjonowaniu społecz-

ności. 

 Z przeprowadzonych na potrzeby Strategii budowy społeczeństwa informacyj-

nego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006‒2015 analiz oraz diagno-

zy stanu wyjściowego i prognozowanych kierunków rozwoju infrastruktury społe-

czeństwa informacyjnego (łącznie z analizą SWOT) zawartych w rozdziale 2 anali-

zowanego dokumentu można sformułować główny kierunek rozwoju technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej w województwie zachodniopomorskim w obszarze 

gospodarki i usług publicznych, integracji społecznej i edukacji dla społeczeństwa 

informacyjnego jako: 

 „Harmonijny rozwój i pełne uczestnictwo w funkcjonowaniu globalnego spo-

łeczeństwa informacyjnego różnych grup społeczno-zawodowych województwa 

zachodniopomorskiego oraz zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu”. 

 Wizja ta jest zgodna z założeniami Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz założeniami eEurope i dotyczy nie tylko lat 2006‒2015, ale jest mot-

tem działań na przyszłość. 

 W omawianej Strategii określono również misję informatyzacji województwa 

zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania gospodarki, administracji, eduka-

cji i funkcjonowania społeczności lokalnej w warunkach budowy społeczeństwa 

informacyjnego, która jest następująca: 

 „Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej jako medium szybkiego dostę-

pu do Internetu, promowanie wykorzystywania technologii informatycznych do 

wspomagania biznesu i usług publicznych, rozwój kształcenia na rzecz społeczeń-

stwa informacyjnego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez zbudowa-

nie platformy komunikacyjnej dla społeczności województwa zachodniopomor-

skiego”. 

 Cele strategiczne ujęto natomiast w czterech następujących blokach: Rozbu-

dowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (A); Edukacja 

na rzecz społeczeństwa informacyjnego (B); Elektroniczne usługi publiczne (C); 

Rozwój e-gospodarki (D). 
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 Uwzględniają one aspekt wyrównywania szans dla wszystkich grup społecz-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców 

małych miejscowości i terenów wiejskich. Celom strategicznym A, B, C, D przypo-

rządkowano cele kierunkowe (szczegółowe)4. 

 Podstawowe cechy, jakie musi osiągać polska infrastruktura teleinformatycz-

na, to najwyższa jakość, możliwie niski koszt świadczenia usług internetowych,  

a także, co szczególnie istotne, powszechny dostęp do Internetu. Rozbudowa i mo-

dernizacja infrastruktury teleinformatycznej, która musi spełniać powyższe cechy, 

ma również stworzyć warunki wzrostu konkurencyjności województwa zachodnio-

pomorskiego. 

 

 

2.  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych  

w gospodarstwach domowych w województwie zachodniopomorskim 

 

 Wypełnienie strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w wojewódz-

twie zachodniopomorskim wyraża się między innymi w znaczącym dostępie do 

Internetu przez gospodarstwa domowe i ich wyposażeniu w komputery. Jest to 

między innymi zgodne z misją przyjętą w przedstawionej powyżej strategii oraz  

w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 przygo-

towanej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, która przyjmuje, że dla wzrostu go-

spodarczego kraju wyjątkowo istotna jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia  

i wykorzystywania informacji dzięki rozwojowi technologii informacyjno- 

-telekomunikacyjnych. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce 

do roku 2013 jest spójna ze Strategią Rozwoju Kraju 2007‒2015, Narodowymi 

Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007‒2013 oraz Strategicznym Planem Rzą-

dzenia, będącymi podstawowymi dokumentami wytyczającymi kierunki rozwoju 

Polski. Strategia została także stworzona z uwzględnieniem priorytetów europej-

skiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego wynikających z założeń 

Strategii Lizbońskiej oraz inicjatyw „eEurope – społeczeństwo informacyjne dla 

wszystkich” oraz jej kontynuacji – „i2010 – europejskie społeczeństwo informacyj-

ne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. 

 Dokument Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, który ma zastąpić Strategię Lizboń-

ską, określa nowe ramy rozwoju dla Unii Europejskiej na najbliższe 10 lat. Według 

założeń powyższego dokumentu gospodarka UE 2020 to gospodarka oparta na 

wiedzy, niskoemisyjna oraz skoncentrowana na kapitale ludzkim. Komisja Europej-

                                                 

4  Szerzej: K. Małachowski, Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
w województwie zachodniopomorskim, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. 
Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Wyd. US, Szczecin 2011, s. 550‒551. 
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ska określiła podstawowe działania umożliwiające realizację tych priorytetów. Jed-

nym z nich jest Europejska Agenda Cyfrowa, projekt na rzecz upowszechnienia 

szybkiego Internetu oraz umożliwienia gospodarstwom domowym oraz przedsię-

biorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego5. 

 W grudniu 2011 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie opublikował doku-

ment Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w latach 

2009‒2010, w którym między innymi omówiono zastosowanie technologii ICT  

w gospodarstwach domowych. Badanie wykorzystania technologii ICT rozpoczęto 

w Unii Europejskiej (UE) w 2002 roku. Objęto nim łącznie we wszystkich krajach 

członkowskich UE ok. 120 000 gospodarstw domowych i 200 000 osób, stosując 

najczęściej metodę wywiadu bezpośredniego bądź telefonicznego. 

 W Polsce monitorowanie wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych 

według metodologii zharmonizowanej z UE rozpoczęto w 2004 roku. Od tego cza-

su badanie jest realizowane corocznie, metodą wywiadu bezpośredniego, w którym 

udział jest dobrowolny. 

 Prezentowane dane dotyczą gospodarstw domowych z przynajmniej jedną 

osobą w wieku 16‒74 lat lub osób w wieku 16‒74 lat. 

 Ze względu na liczebność próby dane pochodzące z badania wykorzystania 

ICT w gospodarstwach domowych nie mogą być prezentowane na poziomie woje-

wództw. W związku z tym dane pochodzące z tego badania przedstawione zostały 

dla regionu północno-zachodniego, którego województwo zachodniopomorskie jest 

częścią, obok lubuskiego i wielkopolskiego (NTS 1 wg UE). 

 Wybrane dane dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre 

ICT pokazane dla województwa zachodniopomorskiego pochodzą z badania budże-

tów gospodarstw domowych. 

 W województwie zachodniopomorskim w trzech ostatnich latach można za-

uważyć wzrost odsetka gospodarstw domowych wyposażonych w komputery  

(rys. 1). Zmiana ta jest nieco bardziej wyraźna na przełomie lat 2008 i 2009.  

W 2010 roku po raz pierwszy w badaniu budżetów gospodarstw domowych spraw-

dzany był wskaźnik posiadania laptopa w gospodarstwach domowych. Ponad jedna 

czwarta z nich posiadała taki sprzęt. W 2010 roku prawie 60% gospodarstw miało 

dostęp do Internetu, co oznacza, że wskaźnik ten zwiększył się o 11 pkt. proc.  

w stosunku do roku 2008. W komputer z dostępem do Internetu szerokopasmowego 

wyposażone było 38% gospodarstw domowych6. Gospodarstwa domowe, które nie 

                                                 

5  Punkt 2 opracowano na podstawie publikacji Gospodarka oparta na wiedzy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w latach 2009‒2010, GUS, Szczecin 2011. 

6  Powszechny dostęp do komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu wydajnych sieci 
szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej przepustowości, został ujęty w postulatach nie-
zbędnych do realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013. 
W Polsce odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu poprzez połączenia szeroko-
pasmowe regularnie wzrastał w obserwowanym okresie. Dla regionu północno-zachodniego jest 
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posiadały komputera z dostępem do Internetu, stanowiły 7% wszystkich gospo-

darstw domowych w województwie zachodniopomorskim, tj. o 2 pkt. proc. mniej  

w porównaniu z rokiem 2008. 

 

 
 

Rys. 1.  Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer oraz w komputer  

z dostępem do Internetu w województwie zachodniopomorskim
7
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gospodarka oparta na wiedzy w województwie 

zachodniopomorskim w latach 2009‒2010, GUS, Szczecin 2011, s. 104. 

 

 Udział procentowy gospodarstw domowych z dostępem do Internetu, a także 

korzystających z niego zwiększa się z roku na rok w ciągu trzech omawianych lat. 

Wartości obu wskaźników dla północno-zachodniego regionu Polski przewyższały 

wartości dla całego kraju. W 2010 roku w regionie północno-zachodnim około 67% 

gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu (w kraju – 63%). 

 Zarówno w regionie północno-zachodnim, jak i w całej Polsce jako najczęst-

szą przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu gospodarstwa domowe 

podawały brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem były zbyt 

wysokie koszty dostępu do sieci. Warto jednak zauważyć, iż podczas gdy w Polsce 

odsetek gospodarstw, dla których powodem braku posiadania Internetu w domu 

były zbyt wysokie koszty dostępu, malał z roku na rok (z 26,3% w 2008 r. do 

20,9% w 2010 r.), to w regionie północno-zachodnim wzrastał (odpowiednio  

z 26,4% do 27,4%). Zbyt wysokie koszty sprzętu były również stosunkowo często 

wymieniane jako bariera w posiadaniu dostępu do sieci w domu. Zarówno w regionie, 

jak i w skali całego kraju odsetek ten zmalał na przestrzeni badanych lat (rys. 2).  

                                                                                                                        

on wyższy niż dla kraju. W 2010 r. średnio nieco ponad sześć gospodarstw na dziesięć posiadało 
tego rodzaju łącza. 

7  Odsetki mogą nie sumować się do 100%, ponieważ w wielu pytaniach w ankiecie istniała 
możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi. 
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Rys. 2.  Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w Polsce  

i regionie północno-zachodnim w latach 2008‒2010 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gospodarka oparta na wiedzy w województwie 

zachodniopomorskim w latach 2009‒2010, GUS, Szczecin 2011, s. 104. 

 

 Stosunkowo często jako barierę wskazywano również brak odpowiednich 

umiejętności. Warto zauważyć malejący odsetek gospodarstw wskazujących brak 

technicznej możliwości podłączenia Internetu jako przyczynę braku Internetu  

w domu – w Polsce udział ten zmniejszył się o 2,7 pkt. proc. i w 2010 roku wyniósł 

4,8%, natomiast w regionie północno-zachodnim spadł o 5,2 pkt. proc. do 4,6%. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Celami strategicznymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wojewódz-

twie zachodniopomorskim są: rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeń-

stwa informacyjnego, edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego, elektro-

niczne usługi publiczne i rozwój e-gospodarki. Istotny dla budowania tego społe-

czeństwa i gospodarki opartej na wiedzy jest rozwój sieci publicznych punktów 

dostępu do Internetu (PIAP), a także rozwój aplikacji informatycznych w admini-

stracji publicznej, zapewniających przedsiębiorcom i mieszkańcom świadczenie 

usług administracji publicznej drogą elektroniczną (e-usług) oraz wdrażanie usług 

elektronicznych8. 

                                                 

8  A. Drab-Kurowska, Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach woje-
wództwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010, s. 159‒160. 
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 Istotne jest również powszechne i efektywne wykorzystanie technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych, ponieważ buduje to 

kompetencje cyfrowe społeczeństwa, tworząc je bardziej otwartym na wiedzę. 
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ODDZIAŁYWANIE INSTYTUCJI NA ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I ZMIANY 

INNOWACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ  
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Tworzenie i wdrażanie innowacji stanowi podstawowy warunek funkcjono-

wania i rozwoju przedsiębiorstw na globalnym rynku w warunkach wzrastającej 

konkurencji. Duży wpływ na nowatorskie pomysły mają indywidualne cechy 

przedsiębiorców, w tym wiek, wykształcenie, kreatywność, otwartość na zmiany, 

ale szczególnie istotne dla poprawy innowacyjności przedsiębiorstw są powiązania 

między przedsiębiorcami a instytucjami tworzącymi i przekazującymi wiedzę1. 

Zasadniczym zadaniem kierownictwa przedsiębiorstw jest więc budowanie podstaw 

wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju wiedzy 

i kwalifikacji oraz ich dystrybucji we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy. 

Mogą temu sprzyjać ułatwienia w przemieszczaniu się pracowników, ułatwienia 

wszelkich interakcji między pracownikami, miedzy firmą i zewnętrznymi źródłami 

wiedzy, innowacji, np. uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi  

i innymi jednostkami. Wynikiem takich interakcji mogą być innowacje produktowe, 

procesowe, organizacyjne, innowacje w zarządzaniu2. 

 Południowo-wschodnie obszary kraju wymagają odrębnego podejścia w pro-

cesie restrukturyzacji gospodarki wiejskiej. Przeszłość historyczna tego regionu  

i warunki związane z powolnością procesów urbanizacji nadal wywierają silny 

wpływ na kierunki tego rozwoju. Niezbędne są tutaj: poprawa poziomu wykształ-

                                                 

1  J. Johannessen, B. Olsen, G.T. Lumpkin, Innovation as newness: what is new, how new and 
new to whom?, w: „European Journal of Innovation Management” 2001, Vol. 4, No. 1, s. 20‒31. 

2  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 10. 
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cenia i kwalifikacji siły roboczej, zmiany mentalności społecznej, kształcenie lokal-

nych liderów, upowszechnianie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa3. W tym 

kontekście celem badań była próba oceny wpływu instytucji na poprawę jakości 

kapitału ludzkiego oraz dokonywanie zmian innowacyjnych w przedsiębiorstwach  

z regionów Polski Południowo-Wschodniej: Małopolski, Podkarpacia i wojewódz-

twa świętokrzyskiego. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki  

w 2009 roku przeprowadzono wywiady z kwestionariuszem wśród 70 właścicieli 

przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego, 70 przed-

siębiorców z regionu podkarpackiego oraz 70 z województwa świętokrzyskiego. 

Podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projek-

tu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pt. „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpie-

niu Polski do Unii Europejskiej”4. 

 

 

1. Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego 

 

 Wyzwolenie zdolności twórczych pracowników zgodnie z koncepcją tzw. 

organizacji inteligentnej zwiększa ich motywację osobistą, prowadząc tym samym 

do poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa, do jego rozwoju i wzrostu 

konkurencyjności5. Szkolenia i rozwój kapitału ludzkiego sprzyjają poszerzaniu 

horyzontów pracownika, rozwijaniu innowacyjności, przedsiębiorczości oraz pod-

noszeniu umiejętności niezbędnych na powierzonych stanowiskach w przedsiębior-

stwie6. Uczenie się pociąga za sobą otwartość na kreatywność, innowacyjność  

i dbałość o rozwój, a także dostarczanie instrumentów dzielenia się wiedzą oraz 

przywiązanie wagi do nagradzania innowacyjności7. Inwestycje przedsiębiorstw  

w rozwój kapitału ludzkiego stwarzają szansę poprawy ich konkurencyjności nie 

tylko na krajowym i unijnym rynku, ale także w wymiarze globalnym. Jednym  

z podstawowych celów Strategii Lizbońskiej było przekształcenie UE w najbardziej 

konkurencyjną gospodarkę na świecie, przy czym podstawę tego miała stanowić 

poprawa innowacyjności. W naszym kraju osiąganie celów Strategii Lizbońskiej 

                                                 

3  Z. Makieła, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, w: Obszary 
wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Heffner, Studia, tom 
CXXXIII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011, s. 182, 190. 

4  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009‒2011 jako projekt ba-
dawczy nr N N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: dr inż. Teresa Miś. 

5  M. Łosiewicz, Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regio-
nu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 119. 

6  P. Szkutnicki, Przekonać załogę do zmian, „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 15/16. 
7  A. Skuza, Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po-

przez rozwijanie orientacji na uczenie się, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 
red. T. Listwan, H. Mruk, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009, s. 245‒261. 
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będzie odbywać się przez realizację w latach 2007‒2013 założeń polityki spójności, 

a jednymi z jej podstawowych programów przewidzianych na ten okres są progra-

my operacyjne: Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

 Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do małych  

i średnich firm trafi ok. 43% środków, którymi w latach 2007‒2013 dysponuje 

PARP – do tej pory podpisano z małymi i średnimi przedsiębiorstwami umowy na 

unijne dofinansowanie inwestycji w wysokości ponad 8,5 mld zł8. Agencja jest 

zaangażowana we wdrażanie programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie PARP ma do rozdysponowa-

nia 7,17 mld euro (ok. 28,7 mld zł). Do tej pory PARP podpisała umowy na ponad 

19,8 mld zł, w tym 8,5 mld zł, czyli 43%, to pieniądze, które trafią do małych  

i średnich firm. Najwięcej umów podpisanych przez PARP z małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami dotyczy programu Innowacyjna Gospodarka. Na wsparcie in-

westycji polegających na wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych do 

tej pory przeznaczono ponad 3,8 mld zł. Małe nakłady na innowacyjność w pol-

skich firmach9 wynikają z wysokich kosztów wprowadzania nowych rozwiązań,  

z barier mentalnych, małej skłonności do ryzyka oraz szczególnie obecnie ‒ z po-

głębiającego się globalnego kryzysu finansowego. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać  

o pieniądze na dofinansowanie klastrów, na integrację systemów informatycznych 

współpracujących ze sobą firm, na przygotowanie planów rozwoju eksportu i wdra-

żanie tych planów. Stąd dużo do zrobienia mają różne instytucje znajdujące się  

w otoczeniu przedsiębiorstw. 

 Wyzwaniem dla współczesnych rynków pracy, w tym także dla rynku pol-

skiego, są zarówno różne formy niedopasowania kompetencji i kwalifikacji pra-

cowników do potrzeb przedsiębiorstw, jak i szybkie dezaktualizowanie się kompe-

tencji. Według badań przeprowadzonych w 2010 roku na terenie całego kraju  

w ramach projektu „Bilans kapitału ludzkiego”10 55% badanych pracodawców po-

dejmowało jakiekolwiek działania służące rozwojowi zasobów ludzkich. Stwier-

dzono, że w porównaniu do 2005 roku inwestowało w kadry o 20% więcej praco-

dawców (w 2005 roku w Polsce 35% badanych przedsiębiorstw podejmowało ja-

kiekolwiek działania służące rozwojowi kadr). Wyjaśnień niskiego poziomu inwe-

                                                 

8  http://wyborcza.biz/firma, stan na 15.12.2011. 
9  Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które w 2009 roku poniosły nakłady 

na działalność innowacyjną, stwierdzono w woj. podkarpackim – 18,9%, najniższy zaś w woj. 
łódzkim – 10,6% (w Małopolsce – 15,9%, w woj. świętokrzyskim 12,6%, przy średniej krajowej 
14,4%). Natomiast w sektorze usług najbardziej innowacyjne były firmy w woj. opolskim – 
14,4%, najmniej w woj. świętokrzyskim – 5,2% (Podkarpacie – 10,7%, Małopolska – 10,2%, 
przy średniej krajowej 11,6%). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006‒2009. 
Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa, US w Szczecinie 2010, s. 19‒24. 

10  S. Czarnik, A. Strzebońska, D. Szklarczyk, K. Keler, Polki i Polacy na rynku pracy 
2010. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 roku w ramach 
projektu „Bilans kapitału ludzkiego”, PARP, Warszawa 2011. 

http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=eksport
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stycji w kadry można szukać w strategiach rekrutacyjnych stosowanych przez pra-

codawców. Dominującą strategią jest szukanie pracowników w pełni przygotowa-

nych do wykonywanej pracy albo wymagających niewielkiego przeszkolenia. Stra-

tegiczne inwestowanie w kadry stanowi wyzwanie na wszystkich poziomach i we 

wszystkich obszarach rynku pracy, dla systemu edukacji wyzwaniem jest wykorzy-

stywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje dla celów planowa-

nia kierunków i treści kształcenia oraz skuteczniejszego doradztwa zawodowego. 

Dla instytucji szkoleniowych wyzwaniem jest przejęcie roli akceleratora rozwoju 

kadr, a nie głównie reaktywnego świadczeniodawcy usług szkoleniowych, zaś dla 

pracodawców wyzwaniem pozostaje lepsze wykorzystanie potencjału swoich pra-

cowników, których deficyty kompetencyjne są często identyfikowane, ale rzadziej 

uzupełniane. 

 W badaniach własnych zapytano przedsiębiorców, czy ubiegali się o wsparcie  

w zakresie dofinansowania udziału pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifi-

kacje z PO Kapitał Ludzki – odpowiedzi twierdzącej udzieliło niewiele osób. Najwięcej 

przedsiębiorców – siedem osób, co stanowi 10% ogółu badanych – występowało  

o dofinansowanie z tego programu na Podkarpaciu, na łączną kwotę 134 tys. zł, naj-

mniej, bo tylko jedna osoba, w Małopolsce (1,4%), zaś z województwa świętokrzyskie-

go o wsparcie starało się tylko trzech pracodawców na łączną kwotę 96 tys. zł. Jednak 

zdecydowana większość właścicieli firm uważa, że inwestycje w rozwój kapitału ludz-

kiego w przedsiębiorstwach są bardzo potrzebne, ponieważ aż 77,1% przedsiębiorców  

z regionu świętokrzyskiego stwierdziło, że doradztwo i szkolenia korzystnie wpływają 

na jakość prowadzonej działalności gospodarczej, na Podkarpaciu 62,9%, zaś w Mało-

polsce 51,4%. Porównując wyniki badań empirycznych do danych GUS (stan na 

30.06.2009), należy stwierdzić, że największy udział w ubieganiu się o środki finanso-

we w ramach PO KL miał region świętokrzyski – 31,9%, najmniejszy zaś wojewódz-

two lubuskie – 7,3% (udział Podkarpacia stanowił 26,1%, Małopolski 20,4%, przy 

średniej dla kraju wynoszącej 28,9%). 

 W świetle powyższego należy stwierdzić, że instytucje otoczenia biznesu 

powinny podjąć aktywne działania na rzecz zainteresowania przedsiębiorców pod-

noszeniem poziomu kwalifikacji i umiejętności własnych oraz zatrudnianych pra-

cowników i możliwością uzyskania na to dofinansowania z funduszy UE (np. PO 

KL). Ważne jest nie tylko zwrócenie uwagi przedsiębiorców na kwestię konieczno-

ści uzupełniania poziomu wiedzy, ale także udzielanie im faktycznej pomocy w tym 

zakresie. Szczególnie duże wyzwania stoją przed Agencjami Rozwoju Regionalne-

go (lokalnego), instytucjami prywatnymi i Ośrodkami Wspierania Przedsiębiorczo-

ści, bo to do nich głównie zwracają się po pomoc przedsiębiorcy z terenu Polski 

Południowo-Wschodniej. 

 

 



Teresa Miś 516 

2.  Zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach i pomoc uzyskana ze strony 

otoczenia instytucjonalnego 

 

 Poprawa konkurencyjności jest jednym z głównych celów, jakie stawiane są 

przed kierownictwami przedsiębiorstw. Do najskuteczniejszych sposobów osią-

gnięcia tego celu zalicza się rozwój innowacyjności11. Instytucje otoczenia biznesu 

poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, uczelniami i jednostkami badawczo- 

-rozwojowymi stwarzają szansę na komercjalizację wyników prac badawczych, 

dzielenie się potencjałem intelektualnym i technologicznym. Konieczna jest inte-

gracja środowisk naukowych, gospodarczych, ale także zwiększenie zaangażowania 

pozostałych podmiotów życia społecznego i politycznego na rzecz rozwoju inno-

wacji. Powinno się wykształcić kulturę innowacyjną wszystkich środowisk danego 

regionu12. Kluczowe znaczenie dla kreowania innowacyjności firm odgrywają in-

stytucje, w tym m.in.: 

 centra transferu technologii (CTT) oraz parki technologiczne, które tworzą 

nowe możliwości inwestowania, gromadzą wiedzę o pomysłach, patentach, 

wynikach badań i innowacjach opracowanych przez naukowców,  

 agencje rozwoju regionalnego i lokalnego mające na celu tworzenie lokal-

nego klimatu gospodarczego: oferują doradztwo i szkolenia,  

 fundusze pożyczkowe i poręczeniowe: pełnią ważną funkcję w finansowa-

niu działalności rozwojowej i proinnowacyjnej poprzez poręczenie zobo-

wiązania lub udzielenie pożyczki dla wsparcia biznesu w działalności in-

nowacyjnej,  

 inkubatory technologii: oferują warunki lokalowe przystosowane do roz-

woju działalności gospodarczej opartej na nowych technologiach, prowa-

dzą również obsługę administracyjno-biurową, doradztwo biznesowe, 

promocję firmy, 

 inkubatory przedsiębiorczości: określają warunki podjęcia i prowadzenia  

w nich działalności gospodarczej, prowadzą doradztwo ekonomiczne, fi-

nansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne, wspomagają 

innowacyjność, 

 instytuty naukowo-badawcze: prowadzą wiele wyspecjalizowanych badań 

na rzecz praktyki, wprowadzają nowe technologie, rozwiązania konstruk-

                                                 

11  R. Kusa, Wybrane metody oceny wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116, Przedsiębior-
czość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006,  
s. 499. 

12  A. Różycka, Bariery we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach i sposoby ich prze-
zwyciężania – wybrane zagadnienia, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, 
rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Warszawa 2008, s. 258. 
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cyjne i materiałowe, wydają opracowania książkowe i czasopisma nauko-

we, 

 ośrodki doradztwa rolniczego: podnoszą kwalifikacje zawodowe miesz-

kańców wsi, upowszechniają informacje o nowoczesnych metodach pro-

dukcji, biorą udział w opracowywaniu biznesplanów, wniosków aplikacyj-

nych, 

 ośrodki szkoleniowo-doradcze: działalność informacyjna i szkoleniowa, 

która wpływa na poprawę konkurencyjności i innowacyjności przedsię-

biorstw, 

 inne typu: fundacje, stowarzyszenia, prywatne firmy konsultingowe, 

związki zawodowe, fundacje, cechy rzemiosł itp. 

 Firmy innowacyjne to takie, które szybko reagują na zmiany i ciągle je wpro-

wadzają. Z badań ankietowych wynika, że przedsiębiorcy z województw: małopol-

skiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego byli dość aktywni w podejmowaniu  

i realizowaniu zmian innowacyjnych w swoich jednostkach. Badane przedsiębiorstwa 

w latach 2004‒2008 najczęściej realizowały innowacje produktowe (58,6% ogółu 

badanych), polegające na wprowadzaniu nowych produktów lub usług oraz proceso-

we (43,3% przedsiębiorców), związane z powiększaniem skali działalności w drodze 

inwestycji. Innowacje organizacyjne wprowadziło 19,5% badanych i polegały głów-

nie na poszukiwaniu nowych sposobów sprzedaży produktów (usług) oraz wprowa-

dzaniu równolegle nowej działalności gospodarczej. Korzystnym zjawiskiem jest fakt 

zauważania przez badanych przedsiębiorców (9,1%) potrzeby ochrony środowiska 

oraz podejmowania i wdrażania innowacji ekologicznych13. 

 Ponad ¾ badanych przedsiębiorców stwierdziło, że zmiany innowacyjne  

w firmach są podstawą ich konkurencyjności. Najbardziej innowacyjni okazali się 

przedsiębiorcy na Podkarpaciu, ponieważ aż 90% ogółu badanych stwierdziło,  

że w latach 2009‒2013 przeprowadzi zmiany innowacyjne w działalności przedsię-

biorstw, w Małopolsce – 72,9%, zaś w województwie świętokrzyskim 65,7%  

(tabela 1). Dokonane zmiany w procesie produkcji lub usług przez badanych przed-

siębiorców polegały na zwiększeniu asortymentu produktów lub usług, automatyza-

cji procesu produkcji, zastosowaniu nowych technologii. Zmiany w zasobach kapi-

tału, jak wynika z opinii przedsiębiorców, obejmowały głównie zakup nowych 

maszyn i urządzeń, zakup środków transportu, budowę bądź modernizację budyn-

ków, wymianę linii technologicznych. 

 Stwierdzono występowanie istotnej dodatniej zależności pomiędzy wskaźni-

kiem intensywności relacji przedsiębiorcy z instytucjami a przewidywanymi zmia-

nami zasobów kapitałów w latach 2009‒2013, a więc im większa intensywność 

                                                 

13  T. Miś, Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europej-
ską, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, Ekonomia, t. 1, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 492. 
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relacji z instytucjami doradczymi, tym większa szansa na zmianę zasobów kapi-

tałów w latach 2009‒201314. 
 

Tabela 1 

Zmiany innowacyjne dokonane i planowane przez przedsiębiorców (w %)
* 

 

Wyszczególnienie 

Regiony 

Małopolska Podkarpacie Świętokrzyskie 

2004/2008 2009/2013 2004/2008 2009/2013 2004/2008 2009/2013 

Zmiany w procesie produkcji lub 

usług, w tym: 
38,6 45,7 50,0 74,3 45,7 47,1 

- bez zmian 

- wzrost 

- zmniejszenie 

17,1 

21,4 

- 

2,9 

42,9 

- 

1,4 

48,6 

- 

4,3 

68,6 

1,4 

4,3 

41,4 

- 

2,9 

42,9 

1,4 

Zmiany w zasobach kapitału, w tym: 67,1 72,9 74,3 90,0 65,7 65,7 

- bez zmian 

- wzrost 

- zmniejszenie 

27,1 

40,0 

- 

2,9 

70,0 

- 

2,9 

71,4 

- 

- 

90,0 

- 

1,4 

64,3 

- 

- 

65,7 

- 

Zmiany w zasobach pracy, w tym: 28,6 32,9 10,0 20,0 24,3 25,7 

- bez zmian 

- wzrost 

- zmniejszenie 

25,7 

1,4 

1,4 

18,6 

14,3 

- 

4,3 

5,7 

- 

2,9 

11,4 

5,7 

12,9 

11,4 

- 

12,9 

12,9 

- 
* 
respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło:  badania własne. 

 

 W procesie kreowania i wdrażania zmian innowacyjnych w opinii badanych 

przedsiębiorców najbardziej pomocne były instytucje prywatne, ośrodki doradztwa 

rolniczego, stowarzyszenia oraz, szczególnie w woj. Świętokrzyskim, agencje roz-

woju regionalnego, na Podkarpaciu zaś ośrodki wspierania przedsiębiorczości (ta-

bela 2). Stwierdzono wzrost oczekiwań przedsiębiorców kierowanych do instytucji 

prywatnych, agencji rozwoju regionalnego (szczególnie w woj. świętokrzyskim), co 

może świadczyć o tym, że te instytucje najbardziej pomogły badanym przedsiębior-

com. Spadło natomiast zainteresowanie wsparciem ze strony ośrodków doradztwa 

rolniczego oraz ośrodków wspierania przedsiębiorczości (poza Małopolską), co 

powinno zwrócić uwagę tych instytucji, szczególnie ośrodków doradztwa rolnicze-

go, które jako państwowe instytucje doradcze znajdują się najbliżej przedsiębiorcy 

wiejskiego, ponieważ mają swoje oddziały w gminach. 

 Zaobserwowano także, że w najbliższej przyszłości (lata 2009‒2013) przed-

siębiorcy z każdego badanego regionu oczekują od uczelni wyższych i instytucji 

badawczo-rozwojowych takiego samego wsparcia, jakie uzyskali w latach 

2004‒2008, co może wskazywać na to, że te jednostki dobrze spełniły swoją rolę. 

Generalnie jednak jednostki naukowe powinny w większym stopniu nawiązywać 

współpracę z praktyką gospodarczą w aspekcie poprawy innowacyjności, szczegól-

nie obecnie, gdy są możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie z funduszy UE. 

                                                 

14  T. Miś, Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego 
rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-
szów 2011, s. 258. 
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Tabela 2 

Instytucje, które pomogły przy wprowadzaniu zmian innowacyjnych i mogą pomóc  

w przyszłości ‒ w opinii przedsiębiorców (w %) 

 

Nazwa instytucji 

Regiony 

Małopolska Podkarpacie Świętokrzyskie 

2004/2008 2009/2013 2004/2008 2009/2013 2004/2008 2009/2013 

Instytucje prywatne 22,9 37,1 41,4 51,4 41,4 45,7 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego 21,4 15,7 25,7 21,4 31,4 25,7 

Stowarzyszenia 18,6 14,3 14,3 18,6 4,3 - 

Agencje Rozwoju Regionalnego 4,3 8,6 12,9 14,3 20,0 37,1 

Ośrodki wspierania przedsiębiorczości 4,3 8,6 14,3 10,0 7,1 4,3 

Banki 4,3 4,3 4,3 7,1 11,4 11,4 

Uczelnie wyższe 4,3 4,3 4,3 2,9 1,4 4,3 

Instytucje badawczo-rozwojowe 2,9 2,9 2,9 2,9 11,4 11,4 

Fundacje 2,9 1,4 4,3 4,3 - 2,9 

Organizacje branżowe 1,4 1,4 4,3 2,9 2,9 2,9 

Inne 7,1 11,4 10,0 5,7 4,3 4,3 
* 
respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło:  badania własne. 

 

 Z badań Mizgajskiej15 wynika, że wdrożenie innowacji kojarzy się przedsię-

biorcom z pogorszeniem ogólnej sytuacji finansowej, ponieważ około 60% przed-

siębiorstw innowacyjnych korzysta z własnych środków jako głównego źródła fi-

nansowania innowacji. Przedsiębiorstwa najbardziej innowacyjne jako główne źró-

dło innowacji wymieniały własne doświadczenia, pomysły, kontakty z krajowymi  

i zagranicznymi przedsiębiorstwami, a także z instytutami badawczymi. Chociaż 

nadal niewiele firm współpracuje z instytutami badawczymi w zakresie wdrażania 

innowacji. Wiąże się to z brakiem form organizacyjnych umożliwiających regular-

ne i bezpośrednie kontakty między rozproszonymi małymi i średnimi przedsiębior-

stwami z jednej strony, a odpowiednimi placówkami badawczymi z drugiej. Jako 

najważniejszą siłę firmy większe przedsiębiorstwa podawały jakość produkcji  

i kwalifikacje siły roboczej, natomiast mniejsze – oprócz jakości produkcji – ela-

styczność. Badania Mizgajskiej potwierdziły pozytywny związek między stopniem 

wykształcenia prowadzącego przedsiębiorstwo a aktywnością innowacyjną firm. 

Podnoszenie wykształcenia obecnych i przyszłych właścicieli/menedżerów firm jest 

czynnikiem wpływającym na zwiększenie aktywności innowacyjnej firm, a w kon-

sekwencji ich konkurencyjności na rynku europejskim. 

 

 

  

                                                 

15  H. Mizgajska, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw  
w procesie integracji z Unią Europejską, Prace habilitacyjne 4, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 83‒91. 



Teresa Miś 520 

Podsumowanie 

 

 Warunkiem uznania przez przedsiębiorców innowacji jako podstawowego 

czynnika rozwoju i poprawy konkurencyjności jest ciągłe uzupełnianie posiadanej 

wiedzy i doskonalenie nabytych umiejętności. Podkreśla to ogromną rolę instytucji, 

w tym przede wszystkim naukowych i doradczych, które uczestniczą w transferze 

nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, przyczyniając się do moty-

wowania przedsiębiorców do poszukiwania i wdrażania tych rozwiązań. 
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Summary 

 

 The paper presents the results of questionnaire survey carried out in 2009 among 

rural entrepreneurs in the south-eastern region of Poland within the framework of  

a broader research project. Expectations of businesses concerning institutional support 

in order to create innovation are high. The majority of entrepreneurs perceive a lack of 

funds as the basic barrier of innovativeness, but also a lack of information and advice, 

despite the relatively-well-developed system of assistance by various institutions. It 

indicates to a necessity to rationalize activities of companies providing advisory ser-

vices, training and information, in order to create, for the entrepreneurs, possibilities to 

acquire new knowledge that is essential for soliciting the available EU funding.  
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WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZE ŚRODKÓW 

UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Pojęcie „społeczeństwo informacyjne” (SI) pojawiło się po raz pierwszy  

w latach 60. XX wieku w Japonii. Termin „johoka shakai” oznaczający „społeczeń-

stwo komunikujące się poprzez komputer” lub po prostu „społeczeństwo informa-

cyjne” został pierwotnie użyty w 1963 roku przez Tadao Umesao w artykule przed-

stawiającym społeczeństwo japońskie, w którym coraz większe znaczenie dla roz-

woju miała informacja i technologia1. Na początku XXI wieku koncepcja społe-

czeństwa informacyjnego stała się jedną z najważniejszych kategorii politycznych, 

determinując strategię rozwoju cywilizacyjnego i społecznego najbardziej rozwinię-

tych regionów świata, w tym także Unii Europejskiej2. Brak jest jednak jednej, 

powszechnie akceptowanej definicji tego zjawiska. W większości definicji podkre-

śla się znaczenie informacji jako najistotniejszego w dzisiejszych czasach zasobu 

wykorzystywanego w gospodarce. „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, 

które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowa-

                                                 

1  J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informa-
cyjne. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Bliźniuk, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Kato-
wice 2006, s. 9. 

2  K. Doktorowicz, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, 
w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyj-
no-kulturowe, materiały z konferencji naukowej, Kraków 2001, s. 97‒98.  
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nia, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła 

utrzymania większości społeczeństwa”3. 

 W ramach Unii Europejskiej koncepcja społeczeństwa informacyjnego polega 

nie tylko na wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK lub ICT) i sieci dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki, ale bierze ona 

również pod uwagę działania mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu 

do podstawowych usług informacyjno-komunikacyjnych oraz przeciwdziałanie 

procesom wykluczenia społecznego. Wyrazem tego jest opracowana w 1997 roku 

przez Luca Soete’a (jednego z unijnych ekspertów w dziedzinie SI) definicja społe-

czeństwa informacyjnego, zgodnie z którą jest to: „(…) społeczeństwo, gdzie tech-

nologie gromadzenia oraz transmisji informacji i danych są dostępne powszechnie 

po niskich kosztach. Powszechnemu wykorzystaniu informacji i danych towarzyszą 

organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które determinują zarówno 

sferę zawodową, jak i całe społeczeństwo”4.  

 Na gruncie polskim idea SI jest oczywiście realizowana zgodnie z unijną kon-

cepcją. W roku 2008 rząd opracował Strategię rozwoju społeczeństwa informacyj-

nego w Polsce do roku 2013, w której zagadnienie to zostało zdefiniowane jako: 

„społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, spo-

łeczną i kulturową”5. Wśród źródeł finansowania działań wynikających z celów 

Strategii znajdują się także fundusze strukturalne UE dostępne w Polsce w ramach 

programów operacyjnych, w których na realizację projektów z zakresu SI zarezer-

wowano kwotę ponad 4,3 mld euro6. W artykule przedstawiono rozwiązania przyję-

te w tym zakresie w województwie kujawsko-pomorskim wraz z wybranymi przy-

kładami dofinansowanych projektów, które mają przyczynić się do budowy społe-

czeństwa informacyjnego w regionie. 

 

 

1. Fundusze wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego  

w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

(RPO WK-P) został podzielony na siedem tematycznych osi priorytetowych,  

w ramach których wspierane są projekty przyczyniające się do „poprawy konkuren-

                                                 

3  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwa-
nia, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999; cyt. za: J.S. Nowak, op. cit., s. 2. 

4  L. Soete, Building the Information Society for All Us, Final policy report of the high level 
expert group, Brussels 1997, s. 16. 

5  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 2.   

6  Ibidem, s. 31. 
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cyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego 

obszaru”7. Łączna wartość środków zaangażowanych w realizację planowanych 

działań wyniesie około 1245 mln euro, z czego 1118,8 mln euro stanowić będą 

fundusze publiczne, w tym 951 mln euro pochodzić będzie z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego8.  
 

Tabela 1 

Cele, terminy konkursów oraz alokacja finansowa na działania zawarte w Osi Priorytetowej 4 

„Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” RPO WK-P 

 
Nazwa  

działania 
Terminy naboru 

Alokacja finansowa  

na działanie 
Cel działania 

4.1 Rozwój 

infrastruktury 

ICT 

14.06.2010 r. – 

25.06.2010 r. 

9 664 076 € 

(38 580 731 PLN) 
Stworzenie bazy dla wdrożenia nowo-

czesnych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych Marzec 2012 r. 
4 000 000 € 

(18 108 000 PLN) 

4.2 Rozwój 

usług i aplikacji 

dla ludności 

01.03.2010 r. – 

12.03.2010 r. 

5 356 000 €  

(22 049 924 PLN) 
Stosowanie w usługach publicznych 

technologii informacyjnych oraz 

komunikacyjnych Marzec 2012 r. 
2 000 000 €  

(9 054 000 PLN) 

4.3 Rozwój 

komercyjnych  

e-usług 

18.05.2009 r. – 

29.05.2009 r. 

4 216 061 €  

(19 798 622 PLN) 
Zwiększenie stosowania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych  

w gospodarce 

06.04.2010 r. – 

07.04.2010 r. 

2 000 000 € 

(8 141 000 PLN) 

Listopad 2012 r. 
1 000 000 €  

(4 527 000 PLN) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Wo-

jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007‒2013, s. 84‒96, Harmonogram 

konkursów wieloletni według stanu na dzień 10 stycznia 2012 roku. 

  

 Wsparcie finansowe projektów z zakresu ICT zostało przewidziane w Osi 

Priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, dla której 

zarezerwowano około 6% wartości funduszy w RPO WK-P. Dedykowanie odrębnej 

osi dla projektów realizujących działania z zakresu e-usług oraz infrastruktury ICT 

podkreśla, jak duże znaczenie mają kwestie społeczeństwa informacyjnego dla 

regionu Kujaw i Pomorza (w wielu RPO projekty wdrażające ICT czy e-usługi są 

wspierane w ramach działań zawartych w różnych priorytetach). Realizacja wspo-

mnianego powyżej strategicznego celu RPO WK-P wymaga wsparcia rozwoju 

regionu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której informacja jest podsta-

wowym zasobem gospodarczym. W województwie kujawsko-pomorskim barierą  

w dostępie do oferowanych w świecie zasobów informacji jest niedostępność sze-

rokopasmowej sieci informatycznej (która obecnie jest w budowie). Wskaźnikiem 

ilustrującym ten problem w odniesieniu do gospodarstw domowych jest odsetek 

                                                 

7  Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007‒2013, Załącznik do Uchwały nr 62/1040/10 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r., Toruń 2011, s. 6. 

8  Ibidem, s. 9.  
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przyłączonych do sieci, który w 2005 roku wynosił w kujawsko-pomorskim 16,8% 

i był niższy od średniego dla Polski (22,5%)9. W przypadku przedsiębiorstw szero-

kopasmowy dostęp do Internetu w 2006 roku miało 42% podmiotów zlokalizowa-

nych w regionie, przy średniej wartości tego wskaźnika dla Polski na poziomie 

46%10. W związku z powyższym głównym celem wskazanym w Osi Prioryteto-

wej 4 jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w re-

gionie11. Projekty kwalifikujące się do wsparcia zostały sklasyfikowane w postaci 

trzech działań, w ramach których przewidziano w programowaniu 2007‒2013 prze-

prowadzenie siedmiu konkursów, przy czym w latach 2009‒2010 rozstrzygnięto 

cztery z nich, natomiast kolejne trzy (po jednym dla każdego działania) zostały 

zaplanowane do realizacji w 2012 roku (tabela 1). 

 Pierwszy konkurs odbył się w 2009 roku i dotyczył Działania 4.3 „Rozwój 

komercyjnych e-usług”. Łącznie w perspektywie finansowej 2007‒2013 przewi-

dziano trzy konkursy w ramach tego działania, przeznaczając na ten cel środki  

w wysokości nieco ponad 7 mln euro. Wyniki dwóch przeprowadzonych dotych-

czas konkursów wskazują na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców możli-

wością otrzymania dofinansowania projektów z zakresu ICT. W pierwszym kon-

kursie złożono 61 wniosków o łącznej wartości ponad 23 mln PLN, w tym wnio-

skowano o dofinansowanie w wysokości 10 034 011,47 PLN, zatem poniżej do-

stępnej alokacji. Ostatecznie po ocenie formalnej oraz merytorycznej do dofinan-

sowania skierowano 34 projekty o wartości 13 273 751,91 PLN, przy czym wyko-

rzystano jedynie 34% planowanej alokacji. Kolejny konkurs dla Działania 4.3 cie-

szył się jeszcze większym zainteresowaniem wnioskodawców, którzy przedłożyli 

do oceny 85 wniosków na łączną wartość dofinansowania ponad 34 mln PLN,  

tj. 422% alokacji przeznaczonej na konkurs. Jednakże decyzję o przyznaniu dotacji 

uzyskało jedynie 30 projektów, dla których całkowita wartość dofinansowania sta-

nowiła około 75% dostępnej alokacji (zob. tabela 2). Warto zauważyć, iż tak duża 

liczba złożonych wniosków (w stosunku do dwóch pozostałych działań, tj. 4.1 oraz 

4.2) wynika z rodzaju beneficjentów uprawnionych do aplikowania w Działaniu 

4.3, jest to bowiem jedyne działanie w Osi Priorytetowej 4 skierowane do przedsię-

biorców (małych i średnich, mających siedzibę i prowadzących działalność na tere-

nie Kujaw i Pomorza).  

 W ramach Działania 4.3 przewidziano wsparcie projektów mających na celu 

zastosowanie TIK w przedsiębiorstwie, prowadzenie działalności gospodarczej za 

pomocą sieci, tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji, a także reorgani-

zację przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na wykonywanie przez pracowników 

                                                 

9  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007‒2013,  
s. 12.  

10  Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Informacyj-
nego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010, s. 31. 

11  Szczegółowy opis osi priorytetowych…, op. cit., s. 84.  
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telepracy. Zdecydowana większość spośród 64 dofinansowanych projektów doty-

czy wdrożenia e-usług oraz telepracy. Należy zauważyć, iż maksymalna wielkość 

dofinansowania dla jednego projektu ustalona została na poziomie 500 tys. PLN,  

w rzeczywistości średnia wartość całkowita projektu wyniosła około 383 tys. PLN, 

a średnia kwota przyznanej dotacji 200 255,38 PLN. Ze względu na dużą liczbę 

wniosków ocenionych negatywnie w obydwu przeprowadzonych konkursach nie 

wykorzystano w pełni przyznanej alokacji. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 

ponad 4,5 mln PLN w ostatnim konkursie przewidzianym na koniec 2012 roku. 

 
Tabela 2 

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Osi Priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego” RPO WK-P 
 

Nazwa działania Terminy naboru 

Liczba wniosków Liczba i wartość  

wniosków zatwierdzonych  

do dofinansowania Złożone 
Ocena 

negatywna 

4.1 Rozwój infra-

struktury ICT 

14.06.2010 r. – 

25.06.2010 r. 
8 5 

3 o łącznej wartości 25 512 176,40 

PLN (EFRR: 17 393 422,33 PLN ) 

4.2 Rozwój usług  

i aplikacji dla 

ludności 

01.03.2010 r. – 

12.03.2010 r. 
16 3 

13 o łącznej wartości 28 176 518,15 

PLN (EFRR: 21 015 469,95 PLN) 

4.3 Rozwój komer-

cyjnych e-usług 

18.05.2009 r. – 

29.05.2009 r. 
61 27 

34 o łącznej wartości 13 273 751,91 

PLN (EFRR: 5 720 718,27 PLN) 

06.04.2010 r. – 

07.04.2010 r. 
85 55 

30 o łącznej wartości 11 262 539,18 

PLN (EFRR: 5 173 174,57 PLN) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz wyniki przeprowadzonych konkursów dla Osi Priorytetowej 4 

dostępne na stronie www.mojregion.eu. 

  

 Dofinansowanie projektów dotyczących zastosowania ICT jest również moż-

liwe w ramach Działania 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”, przy czym  

w tym przypadku dostęp do produktów projektu musi mieć charakter publiczny.  

O wsparcie finansowe w tym działaniu mogą aplikować jednostki samorządu tery-

torialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz  

inne podmioty świadczące usługi publiczne, realizujące projekty obejmujące  

m.in. budowę i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług, 

np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, ochrony środowiska, kultury, administracji 

oraz e-obiegu dokumentów. W ramach tego działania zaplanowano przeprowadze-

nie dwóch konkursów, z czego pierwszy odbył się w 2010 roku, natomiast termin 

kolejnego został przewidziany na marzec 2012 roku. W zakończonym konkursie do 

oceny przedłożono 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 258 648,96 

PLN (tj. około 113% przeznaczonej alokacji). Pozytywną ocenę uzyskało 13 wnio-

skodawców ubiegających się o wsparcie w wysokości ponad 21 mln PLN (102% 

przeznaczonych środków). Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich projektów, 

których ocena merytoryczna została zakończona wynikiem pozytywnym, Zarząd 

Województwa podjął decyzję o przesunięciu do Działania 4.2 kwoty 356 000 euro 
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(1 425 424 PLN) z Działania 4.1 „Rozwój infrastruktury ICT”, dzięki czemu aloka-

cja na ten konkurs wzrosła do kwoty 22 049 924 PLN12. W gronie beneficjentów, 

którzy otrzymali wsparcie finansowe, znaleźli się m.in.: gmina Białe Błota (dofi-

nansowanie na realizację dwóch projektów, tj. stworzenie informatycznego systemu 

zarządzania oświatą oraz rozwój platformy e-usług wykorzystywanej do komunika-

cji ze społecznością lokalną), szpital w Nakle nad Notecią (stworzenie zintegrowa-

nego systemu e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia) oraz Wojewódzka 

Stacja Pogotowia Ratunkowego (zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu doku-

mentów oraz elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej). Ponadto: Ku-

jawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Bydgoszczy otrzymał 8,2 mln PLN na 

stworzenie e-administracji (jest to największa kwota dofinansowania przyznana  

w tym konkursie), Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na uruchomienie 

publicznych punktów dostępu do Internetu w jednostkach policji zlokalizowanych 

w województwie, natomiast Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał 

1,4 mln PLN wsparcia realizowanej budowy Multimedialnego Centrum e-Edukacji 

i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych13.  
 

Tabela 3 

Projekt dofinansowane ze środków EFRR w ramach Działania 4.1. „Rozwój infrastruktury ICT” 
 

Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(PLN) 

Wysokość dotacji 

(PLN) 

Gmina Miasta Toruń 

Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziała-

jąca ze szkieletową siecią regionalną jako 

podstawa systemu informacyjnego miasta Toruń 

15 806 161,40 10 127 819,58 

Gmina  

Solec Kujawski 

Budowa sieci szerokopasmowej na terenie 

miasta Solec Kujawski 
6 713 050,00 5 020 879,00 

Komenda  

Wojewódzka Policji  

w Bydgoszczy 

 

Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinforma-

tycznej dla zarządzania bezpieczeństwem 

publicznym poprzez budowę centrum zarządza-

nia sieciami i przetwarzania danych w KWP  

w Bydgoszczy 

2 992 965,00 2 244 723,75 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Załącznik do uchwały nr 6/131/10 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2010 r., Załącznik do 

uchwały nr 83/1346/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

20.10.2010 r., Załącznik do uchwały nr 5/108/10 Zarządu Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 

 Najwięcej środków finansowych w ramach Osi 4 przeznaczono dla projektów 

z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach Działania 4.1 przewidziano 

                                                 

12  Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 62/1041/10 z dnia 12 sierp-
nia 2010 r. zmieniająca uchwałę przyjmującą harmonogram konkursów na lata 2008‒2013 dla 
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007‒2013. 

13  Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 62/1041/10  
z dnia 12 sierpnia 2010 r. 
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możliwość dofinansowania: budowy lub rozbudowy szerokopasmowych sieci 

współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, zaku-

pów inwestycyjnych oraz robót budowlanych związanych z tworzeniem publicz-

nych punktów dostępu do Internetu, a także robót budowlanych dotyczących obiek-

tów i infrastruktury technicznej niezbędnej do utworzenia lub unowocześniania 

sieci i systemów telekomunikacyjnych i informatycznych wraz z zakupem sprzętu  

i oprogramowania14. Łączna alokacja na dwa konkursy przewidziane dla Działania 

4.1 wynosi 56 688 731 PLN. W konkursie, który odbył się w czerwcu 2010 roku,  

o dotację ze środków unijnych ubiegało się ośmiu beneficjentów, wnioskując łącz-

nie o dofinansowanie w wysokości 32,6 mln PLN (82% alokacji na konkurs przed 

decyzją o przesunięciu części środków do Działania 4.2). Ostatecznie jedynie trzy 

projekty zostały skierowane do dofinansowania (szczegóły w tabeli 3). Całkowita 

wartość przyznanego beneficjentom wsparcia wyniosła 17 393 422,33 PLN, co 

stanowi około 43% środków przeznaczonych na ten konkurs. Najwięcej z dostępnej 

puli (ponad 10 mln PLN, jest to również największa wartość dofinansowania przy-

znana jednemu beneficjentowi w ramach wszystkich działań w Osi 4) otrzymało 

miasto Toruń na realizację projektu pt. „Nowoczesna sieć szerokopasmowa współ-

działająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego 

miasta Torunia”. Przedmiotem tego projektu jest budowa i uruchomienie sieci sze-

rokopasmowej na potrzeby systemu informacyjnego miasta. Infrastruktura powstała 

w wyniku realizacji projektu będzie stanowić bazę dla wdrożenia nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w regionie. Działania zaplanowane 

w tym projekcie przewidują m.in.: zbudowanie połączeń kablowych o łącznej dłu-

gości sieci około 60 km, utworzenie przyłączy do 173 punktów dostępowych  

o różnym charakterze, powstanie i włączenie do szkieletu sieci miejskiej sześciu 

węzłów szkieletowych w ramach sieci Urzędu Miasta. Realizacja projektu rozpo-

częła się w kwietniu 2011 roku, a wszystkie planowane prace mają się zakończyć  

w grudniu 2013 roku15.  

 Poza przedstawionymi powyżej projektami, podlegającymi procedurze kon-

kursowej, w ramach Osi Priorytetowej 4 przewidziano także wsparcie czterech 

projektów kluczowych: dwóch w Działaniu 4.1 o łącznej wartości dofinansowania 

4,2 mln euro: „Infrastruktura dla szkoleń i usług” i „Toruński Inkubator Technolo-

giczny” oraz dwóch w Działaniu 4.2 o łącznej wartości dofinansowania 18 mln 

euro: „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 

organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” i „Infostrada Kujaw i Po-

                                                 

14  Szczegółowy opis osi priorytetowych…, op. cit., s. 86. 
15  Informacje uzyskane w Biurze Wdrażania Projektów, Departament Wdrażania RPO, 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
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morza – usługi w zakresie eAdministracji i Informacji Przestrzennej”16. Projekty te 

są obecnie w fazie realizacji. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów są obec-

nie w coraz większym stopniu związane z komunikacją oraz dostępem do informa-

cji, stąd wśród różnorodnych działań podejmowanych przez władze coraz więcej 

uwagi poświęca się inicjatywom zmierzającym do budowy społeczeństwa informa-

cyjnego. W województwie kujawsko-pomorskim przejawia się to nie tylko poprzez 

wyasygnowanie środków finansowych na wspieranie projektów z zakresu ICT  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również poprzez czynne za-

angażowanie władz w budowę szerokopasmowej sieci internetowej czy też w uru-

chamianie e-usług dla ludności i przedsiębiorstw. Chociaż większość z projektów 

wspartych w ramach RPO WK-P 2007‒2013 nadal jest w fazie realizacji, można 

już wskazać efekty podejmowanych w regionie działań dotyczących społeczeństwa 

informacyjnego. Według dostępnych danych odsetek przedsiębiorstw wykorzystu-

jących szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrósł w województwie w 2010 roku 

do poziomu 63% i był niższy o 3 punkty procentowe od średniej dla Polski17.  

Z kolei odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrósł 

w połowie 2011 roku do poziomu 61,1% i zrównał się ze średnią wartością dla 

kraju18. Pełna ocena efektów inicjatyw podejmowanych na terenie Kujaw i Pomorza 

na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego będzie możliwa po zakończeniu 

obecnego programowania. 
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Summary 

 

 The paper presents basic information about rules as well as financial resources allo-

cated for development information society in kujawsko-pomorskie voivodeship. The Re-

gional Operational Programme includes also special priority axis dedicated for supporting 

projects that aim to increase access to broadband computer network and hence access to 

world information resources, internet services, multimedia services as well as to use of 

informational and communicational technologies in public services and economy. 
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BADANIA PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO INICJATYW E-BIZNESOWYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rozwój w dziedzinie informatyki, postępujący w tempie geometrycznym, 

wpływa na coraz szerszy zakres działań człowieka. Największe odbicie znajduje 

jednak w tych dziedzinach, które przynoszą konkretne zyski, czyli w sferze działań 

różnych podmiotów gospodarczych. We współczesnej gospodarce pojawiły się 

nowe pojęcia: „nowa ekonomia” lub „elektroniczna gospodarka”. Oba te określenia 

wiążą się generalnie ze zjawiskiem, w którym innowacje techniczne i proces globa-

lizacji światowego rynku zmienił postać ekonomii do tego stopnia, że należy o niej 

myśleć i działać w inny niż dotychczasowy sposób1. W literaturze można spotkać 

dwie interpretacje obecnego przyspieszenia zastosowań technik informacyjnych we 

wszystkich dziedzinach życia. Jedna, ekonomiczna (prezentowana przez Schumpe-

tera czy Kondratieva), ogranicza się do zjawiska Internetu i widzi w tym przyspie-

szeniu tylko nową falę technologiczną wynikłą z połączenia dwóch poprzednich fal: 

telegrafii i telefonii oraz informatyki. Druga, bardziej interdyscyplinarna, opiera się 

na pojęciu struktur długiego trwania Breudela i upatruje w tym zjawisku początku 

nowej epoki cywilizacyjnej o dłuższym czasie trwania, obejmującej znacznie dalsze 

skutki cywilizacyjne2. Nikt już jednak nie jest w stanie zanegować pojawienia się  

i bardzo dynamicznego rozwoju zjawiska określanego w literaturze jako nowa lub 

                                                 

1  L.I. Nakamura, Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative 
Destruction, Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, 07-08.2000. 

2  T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, 
Szczecin 2007. 
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elektroniczna ekonomia. Tempo współpracy gospodarczej zmieniło się w ciągu 

ostatnich 30 lat diametralnie. Spośród wielu czynników, takich jak np. uregulowa-

nia prawne ułatwiające handel międzynarodowy, rozszerzenie Unii Europejskiej 

czy też zjawisko globalizacji, najważniejszą rolę odegrał Internet i usługi elektro-

niczne, które dzięki niemu stały się możliwe. 

 Organizacje gospodarcze na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwinię-

tych, dostrzegły w e-biznesie szansę na rozwój lub, przy postawie sceptycznej, 

konieczność wykorzystania Internetu w swojej działalności. Pytanie stawiane  

w artykule dotyczy gotowości oraz świadomości polskich organizacji gospodar-

czych (w tym przypadku badaniu poddano prawie 150 firm z regionu województwa 

zachodniopomorskiego) w zakresie inicjatyw e-biznesowych. Jako technikę badania 

wykorzystano ankietę opartą na metodyce badawczej Net Readiness opracowaną 

przez firmę CISCO. Artykuł zawiera opracowanie wyników tych badań. 

 

 

1. Rola i znacznie e-biznesu we współczesnym przedsiębiorstwie 

 

 Rozpatrując e-biznes z punktu widzenia przedsiębiorstwa, najczęściej ograni-

cza się go do zastosowania Internetu w sprzedaży produktów/usług (B2C) lub spo-

sobu współpracy między przedsiębiorstwami np. w zakresie zaopatrzenia (B2B). 

Zastosowanie rozwiązań sieciowych ma jednak dużo większe spektrum. Mogą one 

służyć do poprawy i rozwoju linii produkcyjnych, zarządzania strumieniem dostaw, 

wyszukiwania nowych klientów i zarządzania lokalnymi operacjami. Internet po-

woduje poszerzenie tradycyjnej przestrzeni rynkowej poprzez stworzenie nowych 

obszarów dla prowadzenia działalności gospodarczej: 

 wirtualna przestrzeń informacji – składa się z nowych kanałów przekazu 

informacji, poprzez które firmy mogą udostępniać informacje o sobie  

i swoich produktach; 

 wirtualna przestrzeń komunikacji – udostępnia szybki, tani i nieograniczo-

ny geograficznie sposób komunikacji; 

 wirtualna przestrzeń dystrybucji – stanowi kanał dystrybucji dla towarów  

i usług (zarówno materialnych, jak i tych, które mogą być zapisane w po-

staci cyfrowej); 

 wirtualna przestrzeń transakcji – związana jest z wykorzystaniem Internetu 

do zawierania formalnych transakcji gospodarczych (zamówienia, faktury, 

elektroniczne płatności)3. 

 Jak widać, w zależności od przyjętego przez przedsiębiorstwo modelu oraz 

potrzeb rozwiązania internetowe mogą wspierać praktycznie wszystkie sfery dzia-

łalności gospodarczej. Podobnie jak dla klienta indywidualnego, tak i dla przedsię-

                                                 

3  T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet – nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999. 
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biorstw Internet jest miejscem poszukiwania informacji o towarach, produktach, 

usługach czy też partnerach handlowych. Z tego względu bardzo dynamicznie roz-

wija się marketing internetowy – badania wskazują, że w 2010 roku wpływy z tej 

formy reklamy przewyższyły wpływy z reklamy w radiu. Fenomen tej formy mar-

ketingu to przede wszystkim relatywnie niska cena akcji promocyjnych, możliwość 

bardzo dokładnego ukierunkowania promocji na wybrany segment klienta, łatwa 

mierzalność skuteczności zrealizowanych kampanii reklamowych oraz możliwość 

integracji z istniejącymi już systemami wspierającymi zarządzanie relacjami  

z klientem (CRM). 

 Internet to także kanał dystrybucji. Sprzedaż on-line w wielu przypadkach jest 

jedyną formą sprzedaży prowadzonej przez firmy z uwagi na niskie koszty oraz 

możliwość dotarcia do klientów na całym świecie. Przychodowa strona działalności 

opiera się na formule 6W: 

 właściwy produkt,  

 właściwemu klientowi,  

 we właściwej postaci,  

 do właściwego miejsca,  

 we właściwym czasie,  

 po właściwej cenie. 

 Takie podejście stanowi podstawę działalności gospodarczej w momencie, 

gdy główną rolę w osiąganiu zysków przez przedsiębiorstwo odgrywa przychód 

(pozyskiwanie nowych klientów i rynków zbytu). Dotyczy to zarówno sektora B2C, 

jak i B2B. Należy tu zaznaczyć, że internetowy proces sprzedaży/zakupu pomiędzy 

firmami ma bardzo często charakter zamknięty, dokonywany na specjalnych plat-

formach handlowych (ang. marketplaces). 

 Dane dla Polski w obu sektorach są bardzo optymistyczne. Jak pokazuje Ra-

port e-commerce 2011, w Polsce w 2010 roku widoczne było zwiększone zaintere-

sowanie klientów systemami e-commerce B2B. Na rynku pojawiły się także roz-

wiązania świadczone w modelu SaaS, stanowiące konkurencję dla dominujących 

nadal rozwiązań dedykowanych. W przeciwieństwie do sprzedaży B2C i C2C in-

ternetowy rynek B2B jest słabo zbadany. Aby jednak pokazać dynamikę tego sekto-

ra, można odwołać się do danych GUS z roku 2007, które wskazywały, że jest ona 

wielokrotnie większa od detalicznego. Dla porównania: sprzedaż B2B przez Inter-

net w 2006 roku wyniosła 53 mld zł. W roku 2011 może ona oscylować na pozio-

mie 100 mld zł. Same oszczędności osiągane przez największe koncerny (np. Gru-

pa TP, KGHM, Grupa PZU, PKN Orlen, PG) dzięki aukcjom elektronicznym li-

czone są w setkach milionów złotych, a każdy z nich dysponuje rocznym budżetem 

na zakupy wielkości kilkunastu miliardów złotych4. 

                                                 

4  Raport e-commerce 2011, www.internetstandard.pl (dostęp 01.2012). 
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 Dane dotyczące sektora B2C są dużo dokładniejsze. Według szacunków Eu-

romonitora polski rynek e-commerce w 2010 roku był wart 15,5 mld zł, co oznacza-

ło wzrost o 15% w stosunku do roku 2009. Brak jest jeszcze danych dotyczących 

roku 2011, ale przewidywany wzrost to ponad 17% w stosunku do roku 2010. 

 Jak widać, wartość e-biznesu, a co najważniejsze bardzo szybka dynamika 

jego rozwoju powinny być mocnym bodźcem dla polskich przedsiębiorstw, które 

dotychczas były mało lub w ogóle nie były zainteresowane wykorzystaniem Inter-

netu w swojej działalności. Świadomy lub nieświadomy brak działań w tym zakre-

sie może być zgubny dla firmy w dłuższym okresie. 

 

 

2. Metodyka badań Net Readiness 

 

 Autorami metodyki Net Readiness są pracownicy firmy Cisco Systems: Armir 

Hartman, John Sifonis i John Kador. Poziom wskaźnika Net Readiness jest kombi-

nacją czterech czynników, które umożliwiają przedsiębiorstwom uruchomienie 

wysoce efektywnych procesów biznesowych wykorzystujących technologie inter-

netowe oraz mających skoncentrowany, rzeczywisty i wymierny charakter. Na 

podstawie badań zidentyfikowano cztery zasadnicze elementy decydujące o zdolno-

ści przedsiębiorstwa do efektywnego działania w e-biznesie. Są to5: 

 przywództwo, 

 zarządzanie, 

 kompetencje, 

 technologia. 

 Przywództwo według prezentowanej metodyki określane jest jako myślenie  

i działanie w kategoriach nowej gospodarki, wykorzystywanie narzędzi interneto-

wych i egzekwowanie odpowiedzialności w mierzalny sposób. Wskazywane przez 

autorów cechy dobrego przywódcy przedsięwzięć internetowych to m.in. dawanie 

przykładu własnym działaniem oraz umiejętnościami, doradzanie, niekonwencjo-

nalne myślenie, wizjonerstwo czy też oparcie się na oczekiwaniach klientów.  

W zakresie zarządzania metodyka wskazuje podobne rozwiązania jak podejście 

procesowe – delegowanie uprawnień decyzyjnych, poziome spojrzenie na organiza-

cję, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, elastyczność struktury czy też mie-

rzalność osiągania wskazanych celów. Kompetencje w Net Readiness określają 

sposób, w jaki organizacje internetowe odpowiadają na zmiany w otaczającym je 

świecie, wykorzystują dostępne zasoby i możliwości oraz dostosowują się do istnie-

jących ograniczeń. Wymaga to efektywnej koordynacji pozostałych trzech elemen-

tów. Ostatni z czterech elementów, czyli technologia, rozumiany jest jako stabilna, 

                                                 

5  A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes – strategie sukcesu w gospodarce interneto-
wej, Liber, Warszawa 2001. 
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nowoczesna i ustandaryzowana infrastruktura, która wspomaga pozostałe trzy filary  

w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych przez firmę zasobów ludzkich, 

jest skalowalna i podporządkowana wymaganiom klientów. Celnym spostrzeże-

niem z zakresie technologii jest podkreślenie, że najważniejszą umiejętnością każ-

dej firmy chcącej działać w sferze e-biznesu jest zdolność myślenia biznesowego  

w obszarze technologii oraz zdolność myślenia technologicznego w obszarze biznesu. 

 Sama metoda badawcza przygotowana została w formie karty oceny przedsię-

biorstwa w zakresie Net Readiness. Uproszczona karta zawiera 20 pytań pogrupo-

wanych na cztery kategorie zgodne z wymienionymi powyżej filarami metody. Na 

każde z pytań odpowiada się korzystając z pięciostopniowej skali punktowej. 

Otrzymane punkty sumuje się dla każdej z kategorii z osobna i wyznacza ocenę 

zbiorczą dla kategorii w postaci średniej arytmetycznej, a także oblicza się sumę 

całkowitą ocen. Wartości średnich z kategorii nakłada się na wykres radarowy  

i porównuje z sytuacją idealną (same oceny równe 5), natomiast ocena sumaryczna 

służy do przypisania badanej firmy (lub grupy firm) do wyznaczonych przez twór-

ców jednej z pięciu grup „zaawansowania” w e-biznesie:  

 Wizjoner sieciowy (90–100 pkt) – firma wykazuje najlepsze cechy przygo-

towania do działalności w Internecie. Powinna ona przynieść bardzo dobre 

wyniki. 

 Sieciowy lider (74–89 pkt) – zakres gotowości internetowej w organizacji 

budzi wrażenie, jednak brakuje pewnych istotnych elementów. 

 Zmysł internetowy (60–73 pkt) – organizacja wykazuje „wyższe niż prze-

ciętne oddalenie od kwestii i języka Net Readiness”. 

 Świadomość internetowa (45–59 pkt) – organizacja jest bardziej świadoma niż 

przygotowana do przyjęcia powstających wyzwań elektronicznej gospodarki. 

 Agnostyk internetowy (0–44 pkt) – e-biznes pozostaje poza sferą zaintere-

sowania organizacji. Wszelkie próby wzmocnienia roli Internetu w firmie 

pozostaną bezowocne, jeśli nie będą poprzedzone zrozumieniem cech dzia-

łalności w sieci. 

 

 

3. Wyniki badań 

 

 Ankieta zawierająca 4 pytania klasyfikujące oraz 20 wynikających z metodyki 

Net Readiness została przygotowana i udostępniona do wypełnienia za pomocą 

Google Apps w styczniu 2012 roku. Do badania zaproszono e-mailowo 500 firm  

z rejonu województwa zachodniopomorskiego. Pytania klasyfikujące dotyczyły 

rodzaju działalności, zakresu terytorialnego działalności, obrotu rocznego w mln 

euro oraz liczby zatrudnionych osób. Ankietę wypełniło 139 przedsiębiorstw. Prze-

krój ankietowanych według przyjętych kryteriów klasyfikujących przedstawiono  

w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Przekrój ankietowanych według przyjętych kryteriów klasyfikujących 

 

Rodzaj działalności 
Zakres terytorialny 

działalności 

Roczny obrót  

(w euro) 

Liczba zatrud-

nionych osób 

 usługowych – 39 

 handlowych – 34 

 produkcyjnych – 8, 

 usługowo- 

-produkcyjnych – 9, 

 handlowo-usługowych 
– 27, 

 edukacyjno- 
-szkoleniowych – 1, 

 finansowych – 11, 

 ubezpieczeniowych – 6 

 inna – 4 

 lokalny – 45 

 regionalny – 26 

 krajowy – 35 

 międzynarodowy – 44 

 do 2 mln – 95 

 2–10 mln – 18 

 10–50 – 15 

 pow. 50 mln – 22 

 

 do 10 – 67 

 11–50 – 24 

 51–250 – 24 

 pow. 250 – 36 

Źródło:  badania własne. 

 

 Otrzymane dane poddano analizie przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego. 

Zbiorcza karta Net Readiness (tabela 2) ujawniła dość słabe przygotowanie firm  

z regionu województwa zachodniopomorskiego do e-biznesu. Jedynie raz, w pyta-

niu odnoszącym się do infrastruktury technicznej, średnia ocena ankietowanych 

przekroczyła wartość 4. Poza technologią najwyżej oceniane były także kompeten-

cje – zwłaszcza w zakresie radzenia sobie w zmieniających się warunkach oraz 

umiejętności jednoczesnego zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Najsłabiej w badaniach wypadły kwestie związane z zarządzaniem – uwidocznił się 

tu chyba brak doświadczenia z przedsięwzięciami e-biznesowymi, co powoduje, że 

nowe projekty w tym zakresie mogą stwarzać problemy. 

 Podobnie kształtowała się sumaryczna wartość wszystkich ocen czynników 

gotowości internetowej, która wyniosła 70,95. Według klasyfikacji Net Readiness 

firmy z województwa zachodniopomorskiego wykazują zmysł internetowy, co 

oznacza, że organizacja wykazuje „wyższe niż przeciętne oddalenie od kwestii  

i języka Net Readiness”. Zaznaczyć należy, że jest to prawie wartość graniczna  

z jeszcze niższą klasą – świadomością internetową, której charakterystyka przed-

stawiona została powyżej. 

 Wizualizacja badań (rys. 1) za pomocą wykresu radarowego prezentującego 

otrzymane wyniki na tle rozwiązania idealnego (same wartości równe 5) pokazuje, 

że w każdej z grup czynników badane firmy utrzymują dość równy poziom zaanga-

żowania, który zgodnie z przyjętą skalą ocen jest na przecięciu stanowiska „neu-

tralnego” (ocena 3) oraz „raczej zgadzam się” (ocena 4). Pokazuje to bardzo wyraź-

nie, że osiągnięcie przez badane firmy wysokiego poziomu przygotowania do  

e-biznesu wymagać będzie rozwoju/zmiany nastawienia w każdym z czterech fila-

rów Net Readiness. 
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Tabela 2 

Karta oceny gotowości internetowej przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego 

 

 Czynnik Net Readiness  Wyniki 

Przywództwo 

1  Najwyższa kadra zarządzająca ma na uwadze możliwości/zagrożenia, 

jakie daje gospodarka internetowa  
3,45 

3,48 

2  Realizowane przedsięwzięcia internetowe są dobrze zintegrowane  

z ogólną strategią biznesową firmy  
3,61 

3  W firmie panuje kultura dzielenia się informacjami w ramach całej 

organizacji  
3,81 

4  Firma posiada jasno określoną i zaakceptowaną 12–18-miesięczną 

strategię rozwoju e-biznesu  
3,30 

5  Wysiłki e-biznesowe firmy podkreślają w większym stopniu strategicz-

ne znaczenie tworzenia wartości, aniżeli skupiają się na jej efektywno-

ści operacyjnej  

3,22 

Zarządzanie 

6  Firma posiada standardowe zasady organizacji pracy przy przedsię-

wzięciach e-biznesowych  
3,33 

3,37 

7  Posiadamy stabilne wskaźniki oceny efektów realizacji projektów 

internetowych  
3,23 

8  Firma jasno sprecyzowała funkcje, zakresy obowiązków, odpowie-

dzialności i kontroli w odniesieniu do przedsięwzięć e-biznesowych  
3,36 

9  Przy projektach e-biznesowych pracują odpowiedni ludzie, odpowied-

nio motywowani w celu osiągania założonych celów  
3,52 

10  Dział IT postrzega się jako partnera biznesowego i konsultanta w za-

kresie wykorzystania usług internetowych przez jednostki biznesowe 

firmy  

3,39 

Kompetencje 

11  Firma jest w stanie funkcjonować w otoczeniu szybkich i wciąż zacho-

dzących zmian  
3,92 

3,64 

12  Projekty e-biznesowe realizowane są sprawnie i szybko (tj. przez 3–6 

ludzi w okresie do 3 miesięcy)  
3,35 

13  Osoby zarządzające biznesem mają wiedzę technologiczną, a osoby 

zarządzające technologią mają wiedzę biznesową  
3,29 

14  Firma posiada doświadczenie w jednoczesnym zarządzaniu relacjami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi  
3,91 

15  Firma może szybko nawiązywać i rozwiązywać współpracę z partne-

rami biznesowymi  
3,76 

Technologia 

16  Całą firmę obejmuje ustabilizowana, standardowa infrastruktura IT  3,87 

3,70 

17  Firma posiada niezbędną infrastrukturę techniczną (sieci, sprzęt itp.)  4,16 

18  Rozwiązania firmy są wystarczająco elastyczne wobec zachodzących 

zmian otoczenia  
3,68 

19  Rozwiązania firmy dają się łatwo dostosowywać do zmiennych potrzeb 

klientów  
3,71 

20  Większość rozwiązań firmy zorientowana jest na e-biznes  3,09 

Źródło:  badania własne. 
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Rys. 1.  Graf gotowości internetowej badanych przedsiębiorstw z województwa zachodnio-

pomorskiego (wartości średnie) 

Źródło:  badania własne. 

 

Podsumowanie 

  

 Zaprezentowane w artykule wyniki badań są dopiero początkiem analizy ze-

branego materiału. Z uwagi na ograniczenia edytorskie nie przedstawiono tu zbior-

czej karty Net Readiness, bez wyodrębniania klas przedsiębiorstw zdefiniowanych  

w ankiecie. Zebrany materiał poddawany będzie dalszej analizie i sukcesywnie 

prezentowany w kolejnych publikacjach. 

 Ogólne wyniki pokazały jednak dość wyraźną lukę pomiędzy docelową pozy-

cją przedsiębiorstw w zakresie przygotowania/stosowania rozwiązań sieciowych 

określonych metodyką Net Readiness. Dyskusyjny może być fakt, że przecież nie 

każda branża czy działalność może z powodzeniem zaistnieć w Internecie – tylko 

czy jest tak na pewno? Stwierdzenia padające dziś, że „skoro nie ma kogoś/czegoś 

w Google, to znaczy, że nie istnieje”, pokazują dość mocno stopień wykorzystania 

Internetu w życiu – w tym także w życiu gospodarczym. Wymusza to na przedsię-

biorstwach minimum zaangażowania w postaci np. prostej strony internetowej  

(e-wizytówka), a to już jest inicjatywa internetowa i znakomity początek e-biznesu. 

 

 
  

3,48 

3,37 

3,64 

3,70 0,00 

5,00 
Przywództwo 

Zarządzanie 

Kompetencje 

Technologia 

Wyniki badań 



Badania przygotowania przedsiębiorstw na terenie… 539 

Literatura 

 

1. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes – strategie sukcesu w gospodarce inter-

netowej, Liber, Warszawa 2001. 

2. Nakamura L.I., Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Crea-

tive Destruction, Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, 07-08. 

2000. 

3. Ordysiński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, 

WNUS, Szczecin 2007. 

4. Szapiro T., Ciemniak R., Internet – nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999. 

5. www.internetstandard.pl. 

 

 

 

NET READINESS OF ENTERPRISES  

FROM WEST POMERANIAN VOIVODESHIP 

 

 

Summary 

 

 The article presents results of the Net Readiness research of enterprises from West 

Pomeranian voivodeship as the preparation level to e-business. There is described a role 

of Internet in present enterprises and Net Readiness method (invented by Cisco). The 

main part presents general Internet readiness card and index. The final part contains 

conclusions and the direction of further research.  

 

Translated by Tomasz Ordysiński 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA REGULACYJNE, EKONOMICZNE  

I TECHNOLOGICZNE  

RYNKÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

 



 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  703 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  88 2012 

 

 

 

 

JACEK BUKO 

Uniwersytet Szczeciński 

 

 

 

ZASADNOŚĆ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN W KRAJOWYCH UREGULOWANIACH 

ODNOŚNIE DO ZAKRESU I DOSTĘPNOŚCI  

POCZTOWYCH USŁUG POWSZECHNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wymóg dostosowania polskich regulacji prawnych do tzw. trzeciej dyrektywy 

pocztowej1 spowodował zredagowanie przez Ministerstwo Infrastruktury dokumen-

tu zawierającego założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe2. W dokumencie 

tym odniesiono się (między innymi) do kluczowych kwestii zakresu i dostępności 

pocztowych usług powszechnych, w tym w kontekście ich finansowania. Obowią-

zująca dyrektywa pocztowa, opierając się na zasadzie minimalnej harmonizacji, 

zapewnia szereg możliwości dostosowania usługi powszechnej do specyficznych 

potrzeb poszczególnych krajów. Podstawową, wymaganą wobec władz publicznych 

krajów członkowskich Unii Europejskiej, wartością powszechnych usług poczto-

wych jest gwarantowanie społeczeństwu powszechnego dostępu do tych usług, na 

zasadach ciągłości świadczenia, w warunkach niedyskryminacji klientów ze wzglę-

du na miejsce zamieszkania czy osiągane dochody. 

 Podejmując próbę analizy przesłanek, które dotychczas wpływały na decyzje 

polskich ustawodawców w zakresie kształtowania asortymentu dostarczanych przez 

pocztę usług powszechnych, można domniemywać, że ideą przewodnią w tym za-

                                                 

1  Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmie-
niająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008). 

2  Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt  
z dnia 30 lipca 2010 r. (wersja II bez budżetu).  
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kresie było zapewnienie powszechnego dostępu do przynajmniej jednej spośród 

każdego rodzaju usług, których przedmiotem przemieszczania są: 

 informacja,  

 dobra rzeczowe, 

 wartości nominalne.  

 W praktyce przekładało się to na wyposażanie przesyłek listowych, paczek 

pocztowych oraz przekazów pocztowych w ustawową protekcję. Potrzeby klientów 

wciąż jednak ewoluują i zakres usług powszechnych powinien być do tych zmian 

dostosowywany. Zmiany te mogą i zasadniczo powinny wpisywać się w niezbęd-

ność racjonalizowania kosztów związanych ze świadczeniem usługi powszechnej. 

W istocie chodzi o określenie, jakie usługi podlegać będą zastosowaniu reguł kon-

kurencji i wewnętrznego rynku, a jakie usługi, ze względu na ich znaczenie dla 

spójności społecznej, terytorialnej i gospodarczej, powinny zostać z nich zwolnione 

przez władze publiczne. 

 Przyjmując wolę polityczną krajowych i europejskich decydentów jako pod-

stawową przesłankę zapewnienia powszechnej dostępności komunikacyjnych usług 

pocztowych, jak też rangę społeczną i gospodarczą tych usług oraz brak w najbliż-

szej perspektywie realnej (pełnej) alternatywy rynkowej dla dotychczasowej oferty 

Poczty Polskiej – w tym zarówno ze strony bezpośredniej konkurencji, jak i usług 

substytucyjnych – zasadne wydaje się postulowanie utrzymania w ramach obo-

wiązku usługi powszechnej zarówno przesyłek listowych, jak i paczek. W swej 

istocie usługi te jednak obejmują zróżnicowane świadczenia i to w ich ograniczaniu 

można upatrywać ewentualnego źródła oszczędności w odniesieniu do finansowa-

nia usługi powszechnej. W ramach przesyłek listowych można wyróżnić przesyłki  

z korespondencją oraz przesyłki reklamowe. O ile korespondencja prywatna gene-

ralnie wpisuje się w społeczną misję usługi powszechnej, to przesyłki reklamowe, 

jako mające charakter czysto komercyjny, powinny być raczej świadczone w wa-

runkach wolnego rynku. Świadczenie to jest bowiem skierowane do klientów biz-

nesowych, którzy są zainteresowani usługą jak najbardziej odpowiadającą ich in-

dywidualnym potrzebom, związaną np. z profilem prowadzonej działalności gospo-

darczej3. 

                                                 

3  Można dodać, że podczas krajowego badania opinii klientów na temat usług pocztowych 
blisko 80 proc. respondentów wskazało, że obsługa przesyłek reklamowych nie powinna być 
świadczona jako usługa gwarantowana przez państwo. Podobne stanowisko potwierdziły również 
wyniki badania ankietowego dla nadawców masowych korzystających z usług Poczty Polskiej. 
Na podstawie Badania opinii klientów o pożądanym modelu usługi pocztowej oraz Badania an-
kietowego dla nadawców masowych korzystających z usług Poczty Polskiej wykonanych przez 
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Ministerstwa Transportu i Budownic-
twa. Wyniki tych badań zostały przedstawione podczas debaty na temat skutków pełnego otwar-
cia rynku usług pocztowych oraz docelowego modelu powszechnej usługi pocztowej, która odby-
ła się w Instytucie Łączności w marcu 2006 r. 
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 W odniesieniu do przesyłek listowych i paczkowych ważną kwestią wydaje 

się rozważenie zasadności utrzymywania takiej oferty usług powszechnych dla 

klientów instytucjonalnych. W szerszym ujęciu na prawidłowość poglądu o wiąza-

niu przypisanych poczcie celów użyteczności publicznej jedynie z obsługą klientów 

indywidualnych może wskazywać fakt, iż w przeszłości ta właśnie grupa miała 

dominujący udział w generowaniu popytu na usługi pocztowe i to w stosunku do tej 

grupy przewidziano szczególne warunki zapewnienia dostępności wybranych usług. 

Wprowadzając takie uregulowania, z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjęto, że 

ówczesny niewielki udział usług świadczonych na rzecz klientów instytucjonalnych 

zarówno nie wymaga, jak i nie uzasadnia wprowadzania kosztownej procedury 

wyodrębniania oraz odmiennego traktowania przesyłek według kryterium usługo-

biorcy indywidualnego i instytucjonalnego. Na przestrzeni lat w strukturze nadaw-

ców pocztowej usługi powszechnej zaczęli jednak dominować właśnie klienci in-

stytucjonalni. Doprowadzenie do takiej sytuacji nie było zapewne celem twórców 

regulacji nakładających na pocztę publiczną obowiązek usług powszechnych. 

Przyjmując poprawność przyjętego toku myślenia, oznacza to przy nowych uwa-

runkowaniach zasadność rozważenia zmiany podejścia do zakresu świadczenia 

powszechnych usług listowych i paczkowych na rzecz społeczeństwa i gospodarki. 

 Trzecią usługą powszechną dostarczaną w Polsce przez pocztę publiczną jest 

przekaz pocztowy. Takie traktowanie tej usługi finansowej jest specyficznym ure-

gulowaniem krajowym, stosowanym poza Polską również w kilku innych krajach 

unijnych4. Za podstawowe ekonomiczne uzasadnienie dla przypisania usłudze prze-

kazu pocztowego charakteru powszechności należy uznać dotychczasowy brak 

dostatecznej aktywności instytucji finansowych na terenach zaniedbanych gospo-

darczo oraz słabo zurbanizowanych. Poczta publiczna jest w praktyce jedyną insty-

tucją, która dzięki posiadanej sieci dystrybucyjnej jest w stanie dostarczać środki 

pieniężne w postaci gotówkowej wszystkim obywatelom do miejsca ich zamieszka-

nia. Podstawowe znaczenie, jakie usługa ta posiada dla wielu osób otrzymujących 

za jej pośrednictwem świadczenia pieniężne, czyni z niej zasadniczo usługę waż-

niejszą dla społeczeństwa niż pozostałe usługi powszechne oferowane przez pocz-

tę5. Oczywiście dostarczanie gotówki przez pracowników poczty jest kosztowne  

i niebezpieczne, zasadne jest więc postulowanie o jego jak najszybsze zastąpienie 

przez łatwo dostępną ofertę obrotu bezgotówkowego. 

                                                 

4  Poza Polską przekaz pocztowy stanowi usługę powszechną w Belgii, Czechach, Hiszpa-
nii oraz na Słowacji.  

5  Przypisywanie przekazom pocztowym najważniejszego społeczno-gospodarczego zna-
czenia wśród usług poczty potwierdzają badania realizowane na zlecenie Banku Światowego. 
Szerzej Ch. Kenny, Questioning the Monopoly-Supported Postal USO in Developing Countries, 
w: The Postal Sector in Developing and Transition Countries, Contributions to a Reform Agenda 
The World Bank Group, Global Information and Communication Technologies Department, 
Policy Division, Washington 2004, s. 37‒39. 
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1.  Zakres i dostępność pocztowych usług powszechnych w Założeniach  

do projektu ustawy Prawo pocztowe 

 

 W myśl przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury Założeń do pro-

jektu ustawy Prawo pocztowe, proponowane jest, aby usługi powszechne stanowiły 

usługi realizowane przez operatora wyznaczonego w obrocie krajowym i zagra-

nicznym, polegające na świadczeniu usług pocztowych w sposób jednolity i w po-

równywalnych warunkach, o określonej jakości, po przystępnych cenach, obejmu-

jąc swoim zakresem6: 

1. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

 nierejestrowanych przesyłek listowych o masie do 2 kg, 

 przesyłek listowych poleconych i z zadeklarowaną wartością o masie  

do 2 kg,  

 przesyłek dla ociemniałych, 

2. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

 paczek pocztowych bez zadeklarowanej wartości o masie do 10 kg,  

 paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością o masie do 10 kg,  

 doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg. 

 Z katalogu usług powszechnych proponowane jest wyłączenie usług świad-

czonych dla nadawców masowych. W stosunku do obecnego stanu prawnego zawę-

żenie przedmiotowego zakresu usług powszechnych, oprócz wyłączenia nadawców 

masowych, dotyczy także wyłączenia: 

 przekazu pocztowego, 

 zapewnienia uzyskania potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej  

i przekazu pocztowego, 

 przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłek lub kwot pieniężnych 

nadanych na poste restante, 

 przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłek reklamowych. 

 Przedstawiona przez Ministerstwo Infrastruktury przesłanka wyłączenia  

z zakresu usług powszechnych przekazu pocztowego nie ma charakteru meryto-

rycznego, lecz nawiązuje do treści preambuły dyrektywy 2008/6/WE stanowiącej, 

że przekazy pocztowe nie mogą być przedmiotem finansowania wymagającym 

wkładu konkretnych przedsiębiorstw. Ze względu na dopuszczone w Założeniach 

współfinansowanie kosztu netto przez określonych operatorów alternatywnych 

usługę przekazu pocztowego sklasyfikowano jako nie będącą świadczeniem o cha-

rakterze powszechnym. Ze względu jednak na prawo określenia przez państwo 

członkowskie, iż pewne usługi są ważne z powodu ogólnego interesu gospodarcze-

go7, włączono usługę przekazu pocztowego do katalogu usług operatora wyznaczo-

                                                 

6  Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, op. cit., s. 26‒27.  
7  Art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2008 C 115). 
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nego, na którego nałożono obowiązki związane z powszechną dostępnością usług 

pocztowych. Wskazano również, że usługę przekazu pocztowego w obrocie krajo-

wym świadczy się na zasadach opartych na rozwiązaniach przyjętych dla obrotu 

międzynarodowego w ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych przepisach 

pocztowych Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych8 – akt prawny 

Światowego Związku Pocztowego (UPU). Mając na uwadze, iż obowiązek realiza-

cji zadań w zakresie międzynarodowego obrotu pocztowego wynikających z przy-

należności do UPU nałożony będzie na operatora wyznaczonego, także realizację 

usługi przekazu pocztowego w obrocie krajowym w Założeniach proponuje się 

powierzenie temu operatorowi.  

 W odniesieniu do dostępności do pocztowych usług powszechnych w Założe-

niach proponuje się, aby operator wyznaczony obowiązany był do ich świadczenia 

na terenie całego kraju, zapewniając odpowiednią gęstość swoich placówek oraz, 

odpowiednio do zapotrzebowania na danym terenie, rozmieszczenia pocztowych 

skrzynek nadawczych. Warunki w zakresie gęstości placówek będą określone (tak 

jak obecnie) w rozporządzeniu ministra właściwego ds. poczty. Planowane przepisy 

mają w założeniu ułatwić operatorowi wyznaczonemu wywiązywanie się z nałożo-

nego na niego obowiązku poprzez elastyczne podejście do liczby wymaganych 

placówek, a także ich charakteru, wykorzystując odpowiednio placówki pocztowe 

stałe, ruchome i agencje pocztowe oraz zwiększając rolę listonoszy wiejskich  

w zakresie przyjmowania od nadawców przesyłek listowych nierejestrowanych  

i poleconych. Ministerstwo proponuje ponadto odejście od określania w sposób 

sztywny minimalnej liczby placówek, jakie powinny być uruchomione na terenie 

kraju przez operatora wyznaczonego, i ograniczyć się wyłącznie do wskaźników 

określających dostępność sieci, do których odwołuje się także obecne rozporządze-

nie, tj. liczby ludności obsługiwanych przez jedną placówkę w przypadku terenów 

miejskich i liczby km
2
 powierzchni objętej rejonem obsługi jednej placówki  

w przypadku terenów wiejskich. W nowym rozporządzeniu poziom wyżej wymie-

nionych wskaźników ma zostać dostosowany do sytuacji rynkowej w chwili wyda-

wania rozporządzenia oraz sytuacji finansowej operatora wynikającej z poziomu 

rentowności usług powszechnych. 

 Niezależnie od powyższego w Założeniach proponuje się zobowiązanie opera-

tora wyznaczonego do corocznego przedstawiania Prezesowi Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (UKE) analizy zapotrzebowania na usługi powszechne na terenie 

obsługiwanym przez poszczególne jego placówki z uwzględnieniem porównania 

warunków działania placówki do przeciętnych w kraju, w tym kosztów funkcjono-

wania placówek oraz informacji o sytuacji finansowej operatora wynikającej z ren-

towności usług powszechnych. Analiza ta może być przesłanką do przyznania przez 

                                                 

8  Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, Światowy Związek Pocztowy, 
Berno 2008. 



Jacek Buko 548 

Prezesa UKE odstępstwa od częstotliwości doręczeń lub wskaźników jakościowych 

ze względu na tzw. „trudne warunki geograficzne”. W przypadku gdy Prezes UKE 

stwierdzi, iż zmiany popytu na usługi powszechne mają charakter długotrwały,  

a także gdy jest to niezbędne dla zachowania rentowności usług powszechnych (kosz-

ty funkcjonowania placówek), co uzasadniałoby zmianę ogólnokrajowych wskaźni-

ków dostępności sieci, będzie mógł wnioskować do ministra właściwego ds. poczty  

o dokonanie stosownej korekty w drodze nowelizacji ww. rozporządzenia. 

 Jednocześnie w Założeniach zakłada się również wprowadzenie możliwości 

odstępstwa od minimalnej, określonej dyrektywą9, liczby tygodniowych opróżnień 

nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek ze względu na wyjątkowe 

okoliczności lub warunki geograficzne w niektórych częściach kraju – zgodnie  

z taką możliwością określoną ust. 3 dyrektywy. Prezes Urzędu Komunikacji Elek-

tronicznej mógłby ustanowić takie odstępstwo dla operatora wyznaczonego na pod-

stawie przedstawianej przez niego corocznie analizy popytu na usługi powszechne 

na terenie obsługiwanym przez poszczególne jego placówki, a także gdy jest to 

uzasadnione sytuacją finansową operatora wynikającą z rentowności usług po-

wszechnych. Uprawnienie to nie będzie wykluczać możliwości samodzielnego 

złożenia przez operatora wyznaczonego wniosku w sprawie ustanowienia przed-

miotowego odstępstwa do Prezesa UKE. Przyjmuje się, że przesłanką wystąpienia  

o takie odstępstwo mogą być następujące okoliczności: 

 niska gęstość zaludnienia, 

 trudne warunki geograficzne, jeżeli w sposób istotny wpływają na utrud-

nienie komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi, 

 niski popyt na dany rodzaj usług, 

 sytuacja finansowa operatora wynikająca z rentowności usług powszech-

nych. 

 Odnosząc się do powyższych zapisów, za zasadne, choć nie w pełni meryto-

rycznie uzasadnione, można przyjąć proponowane w Założeniach zawężenie asor-

tymentu pocztowych usług powszechnych, podyktowane zamiarem redukcji obcią-

żenia finansowego z tytułu realizacji tego obowiązku przez operatora wyznaczone-

go. Istotne zastrzeżenia wywołują natomiast proponowane rozwiązania dopuszcza-

jące ograniczanie dostępu do usług pocztowych na obszarach mało atrakcyjnych 

popytowo. Propozycje te rozmijają się bowiem w wyraźny sposób z intencjami  

i zasadami określonymi w unijnych regulacjach pocztowych.  

                                                 

9  Zgodnie z art. 3 dyrektywy 97/67 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
oraz poprawy jakości usług państwo powinno gwarantować co najmniej jedno opróżnianie 
nadawczej skrzynki pocztowej i jedno doręczenie przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy  
i nie mniej niż 5 razy w tygodniu ‒ z wyjątkiem wolnych dni świątecznych (Dz. Urz. WE L 15  
z 21.01.1998 z późn. zm.).  
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 Misja „promowania spójności społecznej i terytorialnej”, jaka traktatowo 

przypisana została usługom „świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym”,  

a takimi są pocztowe usługi powszechne, jest misją niesienia oferty usługowej, 

nawet tam, gdzie zapotrzebowanie jest jeszcze stosunkowo niskie. Na linii „pro-

mowania spójności społecznej i terytorialnej” znajduje się m.in. oferowanie 

wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do sieci pocztowej, przede wszystkim 

poprzez udostępnienie wystarczającej liczby punktów dostępu i poprzez zapewnie-

nie zadowalających warunków dotyczących częstotliwości przyjmowania i dorę-

czania przesyłek oraz przystępności cenowej, jako celów pocztowej usługi po-

wszechnej. Powinno to skłaniać polityków do przyjęcia rozwiązań prawnych, które 

nie odrzucałyby odpowiedzialności państwa za infrastrukturalne kształtowanie 

dostępności do placówek pocztowych. Konsekwencją takiej polityki powinna być 

ustawowo zabezpieczona ewentualność wsparcia ze środków publicznych bardziej 

dogodnej dla gospodarstw domowych i drobnego biznesu obecności placówek 

pocztowych na terenach wiejskich
10

. Trzeba to też wiązać z jednoznacznym i sta-

bilnym zdefiniowaniem wskaźników dostępności placówek pocztowych, traktowa-

nych również jako miejsca komunikacji społecznej
11

. 

 Należy domniemywać, że dyrektywa pocztowa przewiduje odstępstwa jedynie 

w sporadycznych przypadkach, czego uzasadnieniem może być m.in. warunkowa-

nie ich wprowadzenia obowiązkiem powiadamiania Komisji Europejskiej. Stoso-

wanie odstępstw jako standardowego narzędzia regulacji rynku pocztowych usług 

powszechnych wydaje się być działaniem tym bardziej niewłaściwym, że w wyniku 

niedostatków infrastruktury pocztowej na terenach wiejskich dochodzi do częścio-

wego wykluczenia społecznego zamieszkującej tam ludności. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Działalność usługowa poczty publicznej od początku przyczyniała się do 

wzmacniania społecznej spójności, między innymi przez nieprzerwaną obecność na 

obszarach wiejskich i zaniedbanych gospodarczo obszarach miejskich. Liberaliza-

cja rynku pocztowego, której efektem będzie szersze niż dotychczas przyjęcie przez 

operatora wyznaczonego zasad działania zgodnych z logiką biznesu, ukierunkowuje 

                                                 

10  Por. Konsolidacja sektora pocztowego, http://sektorpocztowy.blogspot.com (31.10.2011). 
11  W rządowym programie ePolska zawierającym plan działań na rzecz rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego w Polsce na lata 2001‒2006 wytyczono Poczcie Polskiej zadanie urucha-
miania punktów dostępu do Internetu w miejscach publicznych. W tworzeniu obsługujących to 
zadanie Centrów Komunikacji Społecznej (CKS) Poczta Polska współpracowała z Ministerstwem 
Kultury i Stowarzyszeniem „Polski Związek Bibliotek”. Pierwszych 10 CSK uruchomiono  
w 2003 r., w kolejnych latach zwiększając ich liczbę do 41. Jednak już w 2006 r. dwie placówki 
zostały zlikwidowane. Na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu interne-
towego: www.poczta-polska.pl. 
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jego działalność na optymalizację wyników finansowych, co prowadzi pośrednio do 

zaniechania bądź ograniczenia obsługi na obszarach nierentownych. Utrzymanie 

sieci pocztowej jest kosztowne, w związku z czym zdecydowana większość wiej-

skich urzędów pocztowych i kilka procent placówek miejskich przynosi dochód, 

który nie kompensuje wydatków niezbędnych dla utrzymania tych jednostek.  

W celu utrzymania swojej sieci Poczta Polska stosuje więc politykę częściowego 

finansowania placówek deficytowych z wpływów uzyskiwanych przez rentowne 

placówki miejskie. Pomimo takich działań liczba urzędów pocztowych na obsza-

rach wiejskich została zredukowana w okresie ostatnich dziesięciu lat o około 25 

proc. Ze względu na to, że utrzymywanie nierentownych placówek w tradycyjnej 

formie nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, Poczta Polska założyła prze-

kształcenie 40 proc. urzędów pocztowych w agencje pocztowe, będące formą ogra-

niczonego asortymentowo pośrednictwa w zakresie dystrybucji usług pocztowych, 

realizowaną zazwyczaj jako działalność dodatkowa podmiotów handlowych12. 

 Ważnym kierunkiem oddziaływań państwa powinno więc stać się poszukiwa-

nie form wsparcia dla sieci pocztowej. Trzeba podkreślić, że potrzeba dofinanso-

wywania powszechnych usług pocztowych będzie tym bardziej prawdopodobna,  

o ile: 

 krajowy operator publiczny będzie dalej wykorzystywał infrastrukturę  

o niskim poziomie nowoczesności i funkcjonował w ramach mało elastycz-

nej struktury organizacyjnej, co nie sprzyja racjonalizowaniu kosztów; 

 nie ulegnie zmianie wielkość postażu, która jest w Polsce kilkakrotnie niż-

sza13 od średniej europejskiej. 

 Należy wskazać, że obok różnych form zasilania finansowego usługodawców 

świadczących powszechne usługi pocztowe zaangażowanie państwa może również 

przybrać formę dofinansowania odbiorcy końcowego. Dotychczas tym rozwiąza-

niem objęte były bezpłatne powszechne usługi pocztowe dla niepełnosprawnych,  

w tym przede wszystkim przesyłki dla ociemniałych, a działania te kwalifikowane 

były jako funkcja z zakresu pomocy społecznej. W przypadku zaistnienia kosztów 

netto usługi powszechnej na poziomie wywołującym skrajnie duże trudności  

w pokryciu ich za pomocą rozwiązań wspierających bezpośrednio usługodawcę, 

można rozważyć przeniesienie do sfery pomocy społecznej finansowania pieniędz-

mi publicznymi imiennie14 tych odbiorców, których nie stać na kupowanie usług po 

                                                 

12  Szacunek własny na podstawie udostępnionych przez Pocztę Polską oraz corocznych ra-
portów Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce publikowanych na portalu: 
www.uke.gov.pl. 

13  Study on Appropriate Methodologies to Better Measure Consumer Preferences for Postal 
Services, Final Report, RAND Europe, Cambridge 2011, s. 42. 

14  W sytuacji dofinansowywania dostawcy usługi powszechnej skutki takiego oddziaływa-
nia adresowane są do ogółu podmiotów na danym terenie. Beneficjent końcowy pozostaje zawsze 
anonimowy, a władza publiczna słabo się orientuje, kto i w jakim miejscu korzysta z tej pomocy. 
Celem udzielania pomocy społecznej jest natomiast zagwarantowanie podstaw egzystencji ‒  
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cenach opartych na kosztach. Argument obciążania klientów kosztami uwzględnia-

jącymi ich zdolności płatnicze15 ma swoje uzasadnienie w oczekiwanej od usług 

powszechnych dostępności ekonomicznej. 

 Oddzielnym kierunkiem działań potencjalnie umożliwiającym redukcję kosz-

tów netto usług powszechnych może być częściowe lub pełne odstąpienie od sto-

sowania cen jednolitych, w tym zwłaszcza: 

 objęcie takimi cenami jedynie wybranych usług bądź grup usługobiorców; 

 uzależnienie cen od warunków geograficznych, w tym zwłaszcza odległości; 

 objęcie takim cenami jedynie wybranych faz procesu produkcyjnego usług 

powszechnych.  

 Rozwiązania te można uznać za technicznie stosunkowo proste do wdrożenia, 

gdyż takie formy dyferencjacji cenowej są już stosowane w odniesieniu do niepo-

wszechnych usług pocztowych. W ramach liberalizacji segmentu powszechnych 

usług pocztowych i możliwości powstawania subsegmentów usług częściowych 

zasady stosowania cen jednolitych mogą zostać zdefiniowane także oddzielnie dla 

poszczególnych faz pocztowego procesu produkcyjnego. Przykładowo wymóg 

jednostki taryfowej (albo alternatywnie maksymalnej ceny) mógłby być 

ograniczony w przyszłości tylko do fazy doręczania, ponieważ to tej fazy dotyczą 

najbardziej znaczące geograficzne różnice w kosztach.  
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W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Technologia informacyjna otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwo-

ści działania, jest siłą napędową transformacji sposobów ich funkcjonowania. Fir-

my, odpowiadając na zmiany technologiczne, reorganizują swoją działalność nie 

tylko w relacji B&C, lecz także między sobą, biorąc pod uwagę łańcuch tworzenia 

wartości1.  

 W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, których przewaga konkuren-

cyjna wynika najczęściej z dużej elastyczności działania oraz szybkiej reakcji na 

oczekiwania otoczenia, wykorzystanie technologii informacyjnych stanowi niejed-

nokrotnie kluczowy czynnik sprawnego funkcjonowania. Z drugiej strony podjęcie 

inwestycji w system informatyczny stanowi duże wyzwanie zarówno z perspektywy 

nakładów finansowych, jak i obciążenia dodatkowymi zadaniami pracowników 

zaangażowanych w proces wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. 

Dużym ułatwieniem dla podjęcia decyzji o inwestycji w IT mogą stać się zdalne 

wdrożenia, które coraz częściej są proponowane przez firmy informatyczne. Klu-

czowym argumentem dla podjęcia takiego wyzwania jest zazwyczaj zmniejszenie 

kosztów procesów wdrożeniowych, jak również skorelowanie obciążenia pracow-

ników przedsiębiorstwa pracami wdrożeniowymi z natychmiastowymi wynikami 

ich pracy. 

                                                 

1  W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. 
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 Toteż celem artykułu jest omówienie kluczowych przesłanek i uwarunkowań 

realizacji zdalnego wdrażania rozwiązań informatycznych w projektach informa-

tycznych. 

 

 

1.  Przesłanki stosowania zdalnego procesu wdrożenia systemów  

informatycznych  

 

 Współcześnie zdecydowana większość, zwłaszcza dużych i średnich, przed-

siębiorstw dysponuje już pakietem zintegrowanych aplikacji obsługujących pod-

stawowe obszary biznesowe – głównie księgowość, kadry–płace, sprzedaż. Duże 

nasycenie rozwiązaniami informatycznymi wśród tej grupy odbiorców powoduje 

wzrost zainteresowania dostawców systemów informatycznych (SI) małymi i mi-

kroprzedsiębiorstwami. Przejawia się to dostosowaniem rozwiązań IT do ich po-

trzeb oraz specyfiki, a także otwarciem nawet największych dostawców na rozwią-

zania branżowe. Ponadto dostawcy IT oferują dodatkowe usługi (konsulting bizne-

sowy, wsparcie w pozyskaniu funduszy unijnych), a ich aplikacje odpowiednio 

wdrożone mogą zapewnić wzrost efektywności realizowanych procesów bizneso-

wych. Znajduje to odzwierciedlenie w rozwijaniu oferty dostawców w stronę ko-

mercjalizacji posiadanej wiedzy i doświadczeń wdrożeniowych poprzez świadcze-

nie usług komplementarnych w stosunku do funkcjonalności sytemu, takich jak: 

zestaw najlepszych praktyk związanych z organizacją wyspecjalizowanych proce-

sów biznesowych, tworzenie branżowych map procesów oraz predefiniowanie ich 

w systemach informatycznych. Jest to oferta niezwykle korzystna dla mniejszych 

przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swoją sytuację rynkową poprzez wdrożenie 

SI połączone z nabyciem wiedzy na temat najlepszych praktyk danej branży. 

 Niemniej jednak rozwiązania tworzone dla małych i mikroprzedsiębiorstw 

oznaczają dla dostawców oprogramowania zdecydowanie mniejsze jednostkowe 

zyski. Środki finansowe, jakimi dysponują małe i mikrofirmy przeznaczone na 

wdrożenie (analizę potrzeb, modyfikację i konfigurację produktu, szkolenia, asysty 

itp.) rozwiązania w ich środowisku są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku 

firm większej skali. Ponadto realizowane procesy biznesowe mają niski poziom 

skomplikowania, przy jednocześnie wysokim stopniu powtarzalności w odniesieniu 

do danej branży. Oferowane systemy są zdecydowanie tańsze. Opłacalność działań 

biznesowych w tym segmencie odbiorców oznacza więc dla dostawców systemów 

informatycznych konieczność minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji liczby 

odbiorców. Minimalizacja kosztów oznacza z jednej strony konieczność standary-

zacji i upraszczania funkcjonalnego systemów informatycznych, a z drugiej mini-

malizacji kosztów związanych z wdrożeniem (uproszczenie, skrócenie czasu trwa-

nia). Poszukiwanie dróg minimalizacji kosztów wdrożeń spowodowało stworzenie 

nowej tendencji rynkowej, którą można współcześnie obserwować. Polega ona na 



Zastosowanie zdalnego wdrażania rozwiązań IT w projektach… 555 

zdalnej realizacji procesu wdrożenia lub jego składowych. Pozwala to na uniezależ-

nienie prowadzonych prac wdrożeniowych od geograficznego położenia siedzib 

zarówno dostawcy, jak i klienta, a w praktyce oznacza możliwość realizacji wdro-

żenia SI bez konieczności dojazdu do klienta i znaczącego skrócenia czasu trwania 

prac. Ponadto umożliwia dotarcie do dużej liczby klientów w stosunkowo krótkim 

czasie i przy minimalnych kosztach.  

 Zdalne wdrażanie, zwane również wirtualizacją procesu wdrożenia, jest rozu-

miane jako wykonywanie określonych czynności wdrożeniowych zdalnie, z wyko-

rzystaniem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych oraz możliwości, jakie 

daje sieć Internet (szczegółowy opis w kolejnych punktach opracowania). Wyeli-

minowana natomiast zostaje konieczność odbycia prac w siedzibie klienta. Konsul-

tant za pomocą odpowiednich narzędzi podłączonych do sieci Internet komunikuje 

się w czasie rzeczywistym z klientem. Ponadto konsultant i klient są podłączeni do 

tego samego komputera, widzą na ekranie swoich monitorów dokładnie to samo  

i mają możliwość równorzędnej pracy. Zaznaczyć należy, że jest to możliwe dzięki 

przyjaznym użytkownikowi, intuicyjnym w obsłudze narzędziom informatycznym 

wspierającym zdalny proces wdrożenia, które nie wymagają od użytkownika posia-

dania specjalistycznej wiedzy informatycznej, a jedynie sprawnego poruszania się  

w przestrzeni Internetu. 

 Należy podkreślić, że wirtualizacja procesu wdrożenia jest możliwa i współ-

cześnie praktykowana przede wszystkim w stosunku do firm małych, prowadzą-

cych standardową działalność lub zainteresowanych jej zmodyfikowaniem zgodnie 

z dobrymi praktykami danej branży. W dedykowanych dla nich systemach informa-

tycznych mamy do czynienia z prostą, nieskomplikowaną funkcjonalnością, przyja-

znym, intuicyjnym interfejsem oraz zaimplementowanymi standardowymi proce-

sami biznesowymi. Są to najczęściej predefiniowane rozwiązania branżowe.  

W przypadku tych systemów zdecydowanie częściej nabywca, korzystając z wiedzy 

i doświadczeń dostawcy, dostosowuje swoją działalność do funkcjonalności ofero-

wanej przez system niż odwrotnie.  

 Akceptacja dla zdalnego procesu wdrożenia przez klientów z małych i mikro-

firm wynika z faktu, że zależy im podobnie jak dostawcom na minimalizowaniu 

kosztu niezbędnych prac. Ponadto generalnie niewielki koszt związany z tego ro-

dzaju projektami pozwala klientowi na podjęcie ryzyka wirtualizacji procesu wdro-

żenia i akceptacji braku bezpośredniego kontaktu z konsultantami, co przy dużych 

projektach może być dla klientów nie do zaakceptowania. 

 Należy pamiętać, że jednym z celów zdalnego wdrożenia jest koncentracja na 

potrzebach klienta i budowaniu procesu wdrożenia wokół nich. Ponadto klient jest 

czynnym uczestnikiem tego procesu, biorąc czynny udział w realizacji poszczegól-

nych zadań wdrożeniowych. W związku z tym wirtualizacja procesów wdrożenia 

wymaga od dostawców zapewnienia klientowi odpowiedniego poczucia bezpie-

czeństwa i komfortu pracy. Powinno się to przekładać na bieżącą organizację prac  
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i zapewnienie klientowi przede wszystkim dostępu do sprawnego hot-line’u, który 

szybko i merytorycznie udzieli odpowiedzi na większość zapytań klienta. W wirtu-

alnych wdrożeniach jest to substytut bezpośredniego kontaktu konsultanta z klien-

tem. Należy podkreślić, że wirtualizacja procesu wdrożenia w stosunku do standar-

dowych produktów dedykowanych dla małych i mikroprzedsiębiorstw niesie ze 

sobą duży potencjał rozwojowy. Wypracowane w ten sposób procedury i metodyki 

postępowania mogą być bowiem w przyszłości wykorzystane do usprawnienia 

procesu wdrożenia większych systemów w dużych i średnich przedsiębiorstwach. 

 

 

2. Uwarunkowania zdalnej realizacji procesu wdrożenia SI  

 

 Wdrażanie SI stanowi kolejny etap cyklu życia systemu2. Jak już wspominano 

w poprzednim punkcie, w małych i mikroprzedsiębiorstwach właściciele decydują 

się najczęściej na zakup rozwiązań branżowych lub bardzo zestandaryzowanych 

rozwiązań powielarnych. Postawa taka wynika z braku środków na analizy przed-

wdrożeniowe, w wyniku których konsultanci dokonaliby oceny organizacji, potrzeb 

informacyjnych użytkowników i projektowania procesów biznesowych. W takim 

przypadku wdrożenie staje się kluczowym etapem w cyklu życia systemu. W sekto-

rze małych i mikroprzedsiębiorstw uświadomienie potrzeby wdrożenia rozwiązań 

informatycznych jest pierwszym krokiem związanym z realizacją przedsięwzięcia 

informatycznego. Identyfikacja potrzeb użytkowników jest realizowana „wewnątrz” 

organizacji – czyli najczęściej polega na zaangażowaniu pracowników i właścicieli 

przedsiębiorstwa w rozpoznanie i ocenę obszarów działalności, które miałyby być 

wspomagane informatycznie. 

 Tak uświadomieni użytkownicy decydują się najczęściej na samodzielną pe-

netrację rynku produktów informatycznych dostępnych dla ich branży, adekwat-

nych do ich potrzeb, a przede wszystkim w dostępnych dla nich przedziałach ceno-

wych. Po dokonaniu wstępnej selekcji kontaktują się z producentami lub partnerami 

producentów. Współcześnie kontakt ten realizowany jest poprzez interaktywne 

formularze kontaktowe zamieszczane na stronach internetowych producentów 

oprogramowania. Coraz częściej zdarza się, że interaktywne formularze zawierają 

pytania pozwalające na dokonanie wstępnej weryfikacji oczekiwań klienta w obsza-

rze funkcjonalności oferowanego systemu.  

 W klasycznym ujęciu na proces wdrożenia składają się działania dotyczące: 

 prac przygotowawczych – obejmujące analizę i przygotowanie organizacji 

oraz systemu i infrastruktury technicznej do eksploatacji, 

                                                 

2  J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2009,  
s. 135‒137. 
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 testowania systemu – polegające na próbnych uruchomieniach i usuwaniu 

usterek, 

 eksploatacji systemu
3
. 

 W tradycyjnym ujęciu prace przygotowawcze oznaczały liczne wizyty konsul-

tantów, którzy mieli stworzyć specyfikację wymagań użytkowników w zakresie 

oczekiwanej funkcjonalności systemu. W aktualnych warunkach wstępna ocena 

oczekiwań użytkowników weryfikowana jest przez pytania zawarte w interaktyw-

nym formularzu zgłoszeniowym. Toteż wirtualizacja tego etapu wdrażania systemu 

w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw spowodowała, że przedsiębiorca może 

spotkać się z przedstawicielem firmy tylko na jednej przedwdrożeniowej rozmowie, 

w trakcie której zostaną doprecyzowane oczekiwania użytkownika oraz zostaną 

ustalone warunki finansowe. W małych i mikroprzedsiębiorstwach przygotowanie 

organizacji polega najczęściej na wyborze spośród pracowników lub wykreowaniu 

nadzorującego wdrożenie, który będzie w sposób zdalny współpracował z konsul-

tantem firmy sprzedającej oprogramowanie.  

 Ponieważ istnieją już liczne narzędzia informatyczne umożliwiające zdalną 

automatyzację procesu instalacji, przyszły użytkownik systemu może udostępnić 

swoje zasoby techniczne w celu dokonania instalacji zakupionego oprogramowania. 

Zasady funkcjonowania narzędzi umożliwiających wirtualizację procesu wdrożenia 

zostaną opisane w kolejnym punkcie artykułu.  

 Powyższe narzędzia umożliwiają również asysty w trakcie próbnych urucho-

mień systemu oraz sprawdzania kompletności struktur danych oraz poprawności 

zaimplementowanych algorytmów. Oznacza to, że również sam proces instalowania 

systemu, jak również próbnych uruchomień może zostać zrealizowany w sposób 

wirtualny. 

 W procesie wdrażania systemu informatycznego jednym z newralgicznych 

etapów są szkolenia pracowników. Również w tym obszarze możliwe jest zastoso-

wanie zdalnej współpracy między użytkownikami systemu a firmą sprzedającą 

oprogramowanie i usługę wdrożenia. Coraz więcej programów wyposażonych jest 

w bardzo rozbudowane moduły pomocy, jak również instrukcje zawierające pełne 

prezentacje sposobów korzystania z systemu. Zwiększenie nacisku na samodosko-

nalenie się pracowników w procesie obsługi systemu przyspiesza w znaczny sposób 

efekt zapoznania się z systemem. Pracownicy przejmują w pewnym zakresie kon-

trolę nad procesem wdrażania, ale ponoszą również odpowiedzialność za postępy4. 

Zmniejszenie liczby wizyt szkoleniowych w znaczący sposób zmniejsza nakłady, 

które przedsiębiorstwo musi ponieść na wdrożenie systemu.  

                                                 

3  J. Kisielnicki, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008,  
s. 203‒205. 

4  K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 89‒91. 
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 Ponadto przy wirtualizacji procesu wdrożenia szczególnego znaczenia nabie-

rają zdalne asysty. Ponieważ użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z konsul-

tantem, toteż konsultanci pracujący on-line, bardzo często poprzez wykorzystanie 

zdalnych pulpitów, wspomagają użytkowników w rozwiązywaniu bieżących pro-

blemów pojawiających się na etapie próbnych uruchomień. Również w zdalny spo-

sób mogą usuwać usterki związane z nieprawidłowościami w strukturach danych 

czy zaimplementowanych algorytmach biznesowych. 

 Dążenie do zdalnego wdrożenia systemu stało się możliwe tylko dlatego, że 

na rynku informatycznym pojawiło się wiele narzędzi umożliwiających zdalne 

zarządzanie zasobami. Toteż w kolejnym punkcie omówione zostaną wybrane na-

rzędzia informatyczne umożliwiające wirtualizację procesu wdrażania. 

 

 

3.  Wybrane narzędzia umożliwiające zdalny proces wdrożenia systemów 

informatycznych  

 

 Realizacja omówionych powyżej etapów procesu wdrażania SI w sposób wir-

tualny jest możliwa dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych. Obecnie na rynku IT dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań 

zapewniających zdalną administrację udostępnionych komputerów. Aplikacje te są 

zróżnicowane pod względem obsługiwanych systemów, oferowanych funkcjonal-

ności, łatwości użytkowania, wbudowanych zabezpieczeń oraz opłat za licencje. 

Firma, która zamierza wirtualną drogą wdrażać u siebie nowe oprogramowanie, 

musi jedynie mieć stały dostęp do sieci Internet; im większa przepustowość łącza, 

tym współpraca będzie łatwiejsza i sprawniejsza. Internet jest w tym procesie trak-

towany jako globalny kanał umożliwiający wymianę informacji w czasie rzeczywi-

stym5. Są również programy do zdalnego zarządzania komputerami w sieci LAN 

lub WAN, jednak firmy wdrożeniowe do takich sieci nie należą, w związku z tym 

podstawowym medium komunikacji powinien być Internet.  

 Do najbardziej popularnych rozwiązań, z których korzystają firmy wdroże-

niowe, należą: 

 pcAnywhere, 

 TeamViewer, 

 CrossLoop, 

 NetOp Remote Control,  

 TightVNC, 

 Radmin, 

 YuuGuu, 

                                                 

5  A. Jurga, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2010. 
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 Atelier Web Remote Commander, 

 Remote Desktop Connection. 

 PcAnywhere firmy Symantec jest wiodącym na rynku programem przezna-

czonym do zdalnej kontroli. Dzięki efektywnym mechanizmom szyfrowania oraz 

uwierzytelniania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas zdalnych sesji. 

Najnowsza wersja umożliwia prostsze i szybsze wyszukiwanie katalogów na oby-

dwu komputerach podczas przesyłania plików oraz funkcję AutoTransfer umożli-

wiającą automatyczne wysyłanie i pobieranie większej ilości plików6. 

 TeamViewer to również narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania 

systemu poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera/klienta na dysku twar-

dym komputera. Firma wdrożeniowa musi mieć zainstalowaną pełną wersję aplika-

cji TeamViewer, natomiast klient musi sobie tylko zainstalować moduł TeamVie-

wer QuickSupport. Moduł ten jest bardzo przyjazny dla użytkowników, jego obsłu-

ga nie wymaga zaawansowanej wiedzy. Ponadto TeamViewer umożliwia wygene-

rowanie modułu klienckiego, który zawiera logo firmy wdrożeniowej i tekst powi-

tania, co zapewnia optymalne zaprezentowanie klientom danych kontaktowych7. 

 Kolejnym programem pozwalającym na zdalny dostęp do komputera za po-

średnictwem sieci jest CrossLoop. Pozwala on użytkownikowi na jednym kompute-

rze przeglądać zawartość zdalnego komputera i/lub sterować nim. Osoba uzyskują-

ca dostęp do zdalnego komputera widzi pulpit, może używać myszki i klawiatury. 

Program CrossLoop idealnie nadaje się do świadczenia specjalistycznej pomocy 

technicznej podczas wdrażania nowego oprogramowania, jest darmowy, jednak 

przeznaczony jest dla osób o zaawansowanych umiejętnościach technicznych8. 

 NetOp jest rodziną produktów do zdalnego sterowania komputerami z możli-

wością krzyżowania platform, czyli administrowania komputerami pracującymi pod 

kontrolą różnych systemów operacyjnych. Nie wstając od swojego komputera 

wdrożeniowiec może sterować zdalnymi stacjami roboczymi i serwerami. Na swo-

im ekranie widzi on ekran zdalnego komputera, może sterować jego klawiaturą  

i myszą, przesyłać pliki w jedną i drugą stronę, korzystać z funkcji chat, audio chat, 

nagrywać sesje itp. NetOp Remote Control to program obsługujący dowolną korpo-

racyjną sieć komputerową, zapewniając dostęp do ponad 20 różnorodnych syste-

mów operacyjnych, a przy tym zużywa minimum zasobów systemowych. To jedy-

ny program do zdalnej administracji oferujący scentralizowany system bezpieczeń-

stwa. Oznacza to, że użytkownicy mogą nie tylko kontrolować autoryzację, lecz 

również uprawnienia do wykonywania określonych poleceń – z jednej centralnej 

lokalizacji. Oprogramowanie składa się z dwóch podstawowych modułów: Host – 

aplikacja udostępniająca zasoby komputera, Guest – aplikacja umożliwiająca na-

                                                 

6  http://www.symantec.com. 
7  http://www.teamviewer.com. 
8  http://www.crossloop.com. 
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wiązanie zdalnej sesji. Podobnie jak TimeViewer QuickSupport, Guest jest szybki 

do zainstalowania i wyjątkowo łatwy w użyciu9. 

 TightVNC to bezpłatne narzędzie do zdalnego administrowania komputerem, 

stworzone na bazie programu VNC. Pozwala ono na przechwytywanie pulpitu  

i zdalną pracę na innym komputerze podłączonym do sieci. W stosunku do bazują-

cego na podobnym kodzie RealVNC, TightVNC wyróżnia się lepszymi właściwo-

ściami kompresji obrazu, co pozwala na bardziej komfortową pracę przy słabszej 

przepustowości łączy. Analogicznie jak w przypadku RealVNC program składa się 

z dwóch modułów Server i Viewer – służących odpowiednio do tworzenia obrazu  

i jego transmisji oraz do odbioru przekazu10. 

 Pod względem szybkości, niezawodności i poziomu zabezpieczeń na uwagę 

zasługują także takie rozwiązania jak Radmin, YuuGuu i Atelier Web Remote 

Commander. 

 Remote Desktop Connection to program kliencki firmy Microsoft umożliwia-

jący zdalne zarządzanie komputerem. Jest on mniej popularny z uwagi na ograni-

czoną funkcjonalność, m.in. brak funkcji współpracy (nie można współdzielić kla-

wiatury, myszki, obrazu) oraz możliwość łączenia się tylko z komputerem opartym 

o Windows Server 2003 lub Windows XP Professional. 

 Niezależnie od użytego rozwiązania umożliwiającego zdalne wdrożenie okre-

ślonego oprogramowania obie strony mogą się kontaktować przy pomocy narzędzi 

wykorzystywanych podczas tradycyjnych wdrożeń, takich jak poczta elektroniczna, 

komunikatory internetowe, zbiory najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi 

(FAQ), helpdesk, a także telefon. Kontakty bezpośrednie przy tego typu wdroże-

niach ograniczone są do minimum. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Jedną z kluczowych determinant sukcesu, a zarazem strategicznym zasobem, 

otwierającym przed współczesnymi przedsiębiorstwami nowe możliwości działa-

nia, jest technologia informacyjna. Przekształca ona sposób i warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej i może być wykorzystywana na dwa zasadnicze sposoby: 

w celu usprawnienia dotychczas realizowanych procesów biznesowych oraz two-

rzenia nowych perspektyw rozwojowych dzięki możliwości wykonywania zadań, 

których wcześniej organizacja nie mogła przedsięwziąć11. W przypadku wirtualiza-

cji procesów wdrożeniowych mamy do czynienia z tym pierwszym sposobem. Tak 

                                                 

9  http://www.netop.pl. 
10  http://www.tightvnc.com. 
11  M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2010. 
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jak to zostało ukazane w drugim punkcie artykułu, zdalny dostęp do komputera 

klienta pozwala firmie wdrożeniowej na większą elastyczność, natomiast dla klienta 

oznacza duże oszczędności w porównaniu z prowadzeniem wdrożenia tradycyjnym 

sposobem. 

 Kolejną bardzo znaczną korzyścią, o której była mowa w artykule, jest mini-

malne obciążenie pracowników przedsiębiorstwa przez prace wdrożeniowe. 

 W tradycyjnym procesie wdrożenia pracownicy muszą przeznaczyć dodatko-

wy czas na rozmowy z konsultantami, testowanie funkcjonowania systemu,  

próbne wprowadzanie sekwencji dokumentów przy współudziale konsultanta- 

-wdrożeniowca. To przyczynia się do większego stresu pracowników, jak i dezor-

ganizuje ich typowy dzień pracy. W trakcie zdalnego procesu wdrożenia prace naj-

częściej wykonywane są przez pracowników firmy informatycznej w sposób zdal-

ny, nie kolidują one z pracą pracowników firmy podejmującej inwestycje w IT, 

natomiast sami pracownicy płynnie przechodzą na wykorzystanie nowych rozwią-

zań informatycznych. 

 Toteż autorki niniejszego artykułu uważają, że korzyści wynikające z wyko-

rzystania zdalnego procesu wdrażania systemów informatycznych będą stanowiły  

w przyszłości kluczową determinantę podejmowania projektów informatycznych 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  
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VIRTUAL FORM OF IMPLEMENTATION IN THE IT PROJECT 

 

 

Summary 

 

 Virtual administration of IT system implementation processes is now possible in 

small and micro-companies, characterized by relative simplicity and marked recurrence 

of business processes. Popularity of such approach to implementation is largely due to 

the wide availability of IT solutions offering remote administration of authorized IT 

resources. Virtual form of implementation offers significant reduction of both cost and 

time, compared with traditional approach. Consequently, it seems reasonable to expect 

further development of this trend, addressing larger economic entities and servicing 

more complex IT systems.  
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NEUTRALNOŚĆ SIECI JAKO POLE KONFLIKTU GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW 

RYNKU INFORMACJI I KOMUNIKACJI 
 

 

 

Wstęp 

 

 Ideą wyjściową Internetu, ciągle silnie podtrzymywaną, jest traktowanie tej 

sieci jako globalnej i otwartej. Prowadzi to do oczekiwania niedyskryminacyjnego 

przesyłania tą siecią wszelkich danych, niezależnie od ich rodzaju i nadawcy. Po-

dejście takie, zakładające brak możliwości nakładania użytkownikom ograniczeń  

w korzystaniu z Internetu, określane mianem neutralności sieci, ma swoich zwolen-

ników, jak i oponentów. Grupę zwolenników przede wszystkim tworzą oferenci 

treści udostępnianych w Internecie i odbiorcy końcowi tych treści. Natomiast opo-

nentami przede wszystkim są operatorzy telekomunikacyjni i operatorzy interneto-

wi (ISP), będący właścicielami sieci, które w największej skali wykorzystywane są 

do przesyłu treści dostępnych w Internecie. 

 Rozbieżności podejść do kwestii neutralności sieci bezpośrednio przekładają 

się na pojawianie się konfliktów między głównymi uczestnikami rynku informacji  

i komunikacji (RIiK) oraz ich odmienne oczekiwania na regulacyjne rozstrzygnię-

cie tej kwestii. 

 

 

1. Podstawowe argumenty obu stron 

 

 Głównym argumentem operatorów sieci optujących za zniesieniem neutralno-

ści sieci jest podkreślanie ponoszonych przez nich kosztów budowy sieci, szczegól-

nie znacznych w przypadku budowy sieci szerokopasmowych. Operatorzy teleko-

munikacyjni zwłaszcza akcentują, że ich sieci są niezbędne dla oferowania usług 
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przez dostawców treści (np. Google) i umożliwiają im uzyskiwanie znacznych 

przychodów. Obecna faza rozwoju Internetu charakteryzuje się więc istnieniem 

sytuacji, że operatorzy sieci ponoszą wysokie koszty jej budowy, a dostawcy treści, 

rozprowadzając je za pośrednictwem sieci, uzyskują wysokie przychody. W tej 

sytuacji operatorzy sieci są zainteresowani: 

 możliwością pobierania opłat od konkretnych treści przesyłanych w sie-

ciach, które byłyby zależne od: 

 podmiotu dostarczającego daną treść (np. uczelnia, jednostka biz-

nesowa, 

 rodzaju treści (np. materiał oświatowy, materiał o treści rozryw-

kowej), 

 względnie 

 możliwością uzyskania określonych udziałów w przychodach dostawców 

treści, których materiał jest przesyłany ich sieciami. 

 Zwolennicy zachowania dotychczasowego stanu rzeczy wskazują, że operato-

rzy sieciowi uzyskują dochody za oferowane usługi przesyłowe. Dochody te rosną 

dzięki poszerzaniu oferty usług przez dostawców treści, co powoduje wzrost popytu 

na usługi operatorów sieciowych. Zarazem dostawcy treści podkreślają, że stworze-

nie operatorom sieci możliwości pobierania opłat zależnych od podmiotu dostarcza-

jącego treść, czy też zawartości konkretnej treści, może doprowadzić do dyskrymi-

nowania przez operatorów sieci niektórych dostawców treści. Sytuacja taka mogła-

by zniechęcić producentów treści do tworzenia treści innowacyjnych, co wpłynęło-

by negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy. 

 Rozbieżności w ocenie tzw. neutralności sieci rzutują na sposób podchodzenia 

podmiotów RIiK do potrzeby regulowania tej kwestii. 

 Zwolennicy takiej regulacji stoją na stanowisku, że potrzebna jest jednoznaczna 

decyzja, która zagwarantuje pełną neutralność sieci. W przeciwnym razie operatorzy 

sieci będą podejmowali próby ograniczenia dostępu dostawców treści do swych sieci 

i zapewnienia lepszych warunków technicznych dla własnych treści przesyłanych  

w sieciach w stosunku do treści tych producentów zewnętrznych, którzy nie będą 

skłonni dopuścić operatorów sieciowych do udziału w swych przychodach. 

 Przeciwnicy regulowania neutralności sieci podkreślają, że operatorzy sieci 

nie mają wyraźnych bodźców do dyskryminowania dostawców treści, jak też pro-

ducentów niezależnych aplikacji wykorzystywanych w sieciach. Zwolennicy tej 

linii działania uznają, że operatorzy sieciowi są wręcz zainteresowani popytem na 

ich usługi przesyłowe. Prezentujący to stanowisko wskazują też, że wprowadzenie 

ścisłych regulacji dotyczących neutralności sieci może osłabić zainteresowanie 

operatorów sieci rozbudową swej infrastruktury. 

 Rozbieżność stanowisk odnośnie do potrzeby regulacyjnego określenia za-

chowania neutralności sieci, bądź też odejścia od tej neutralności, prowadzi do 

podtrzymywania dyskusji na ten temat i pojawiania się różnych propozycji w tym 
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zakresie, które operatorom sieciowym nie pozwoliłyby wykorzystać swej siły ryn-

kowej do osłabienia konkurencji na komplementarnych rynkach aplikacji, treści  

i portali1. 

 

 

2. Rozwiązania w Unii Europejskiej 

 

 Szeroko rozumiane prawa i obowiązki dotyczące sieci i usług łączności elek-

tronicznej, odnoszące się też do neutralności sieci, uregulowano w pakiecie dyrek-

tyw dotyczących wspólnotowego rynku telekomunikacyjnego. Do tego pakietu 

należą: 

 dyrektywa nr 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych doty-

czących sieci usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), 

 dyrektywa 2002/20/WE w sprawie uprawnień dotyczących sieci i usług 

łączności elektronicznej (dyrektywa o autoryzacji), 

 dyrektywa 2002/22/WE w sprawie usług powszechnych i praw użytkowni-

ków odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa  

o usłudze powszechnej), 

 dyrektywa nr 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektro-

nicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich przyłączenia (dyrektywa  

o dostępie). 

 Silny rozwój Internetu i związane z tym zmiany w obszarze RIiK wywołały po-

trzebę sprawdzenia funkcjonowania obowiązujących dyrektyw dotyczących wspólno-

towego rynku telekomunikacyjnego. W następstwie dokonanego przeglądu, w którym 

brano też pod uwagę kwestię neutralności sieci, branżowa Komisja UE opublikowała 

dokument Commission of the European Communities: Review of the EU Regulatory 

Framework for electronic communications networks and services2. Stwierdza w nim, że 

obserwowany kierunek rozwoju w obszarze elektronicznych sieci komunikacyjnych nie 

tworzy powodów do zmiany obowiązujących uregulowań. Wskazano, że na analizowa-

nym rynku oferenci sieciowi zapewniali użytkownikom korzystanie z usług sieciowych 

bez stosowania ograniczeń. Oznacza to, że przy istniejących uregulowaniach klienci 

mieli możliwość wyboru odpowiadającego im operatora sieci. 

 Praktyka gospodarcza dostarcza jednak przykłady, że nawet silna konkurencja 

na rynku operatorów sieci nie stanowi gwarancji zapewnienia neutralności sieci. 

                                                 

1  Barbara van Schweick, Towards an Economic Framework for Network Neutrality Regu-
lation, http://www.lessig.org/blog/archives/b_paper.pdf, Version: September 20, 2005. 
Prezentowane za: M. Adler, S. Eugster, P. Kraeutli, Mobile-Inhalteanbieter und Netzneutralitaet, 
w: B. Stiller, T. Bocek, C. Morariu, P. Racz. G. Schaffrath, M. Waldburger, Mobile System II, 
University of Zurich, Department of Informatics, March 2007, s. 368. 

2  http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/re 
view/staffworkingdocument_final.pdf. 



Roman Czaplewski 566 

Dowodzą tego sytuacje wykryte w USA przez Federal Communications Commis-

sion, w tym m.in. następujące przypadki3: 

 rok 2004 – operator internetowy z Północnej Karoliny Madison River zablo-

kował swoim klientom sieci cyfrowej korzystanie z oferowanych przez kon-

kurencję rozmów telefonicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu, 

 rok 2005 – kanadyjski gigant telekomunikacyjny Telus zablokował dostęp 

do strony internetowej sympatyków Związku Pracowników Telekomunika-

cyjnych w czasie prowadzenia burzliwej dyskusji na temat warunków pracy, 

 Show, znacząca kanadyjska kompania świadcząca usługi sieciowe, telefo-

niczne i internetowe, świadomie obniżała jakość i niezawodność usług do-

starczanych konkurentom oferującym usługi telefoniczne realizowane 

przez Internet, w celu skłonienia klientów do odchodzenia od konkurencji  

i korzystania bezpośrednio z usług kompanii, 

 Time Warner’s AOL blokował wszystkie e-maile, w których wzmianko-

wano o stronie internetowej http://www.dearaol.com, na której zamiesz-

czano wpisy przeciwko planom firmy zakładającym wprowadzenie opłat 

za przesyłanie e-maili. 

 Uwzględniając możliwość wystąpienia takich sytuacji, branżowa Komisja UE 

nie ograniczyła się do przyjęcia ogólnego stanowiska zakładającego, że dla zapew-

nienia neutralności sieci wystarczy zagwarantować efektywną konkurencję między 

operatorami sieci. Branżowa Komisja UE wskazała zarazem, że gdyby okazało się 

to niewystarczające, to krajowe organy regulujące rynek komunikacji elektronicznej 

mogłyby określić minimalne wymogi jakościowe dla usług sieciowych, które gwa-

rantowałyby klientom ustaloną minimalną prędkość transmisji danych. 

 Stanowisko przyjęte przez Komisję Europejską należy uznać za logiczne. 

Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z rynkiem rozwijającym się dyna-

micznie. Dynamizm ten przede wszystkim wiąże się z rozwojem usług interneto-

wych, których świadczenie szybko zmienia zapotrzebowanie na potencjał sieci 

przesyłowych, i to w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Szeroka oferta 

usług dostępnych w sieci, w tym usług wymagających zapewnienia poufności prze-

syłanych danych i priorytetu przesyłu, wzmaga dyskusję nad racjonalnością utrzy-

mywania neutralności sieci. Podstawą tej dyskusji są jednak ciągle kwestie ekono-

miczne związane z: 

 dążeniem dostawców treści do zachowania obecnego stanu, 

 dążeniem operatorów sieci do uzyskania od dostawców treści udziałów  

w ich przychodach, jakie ci mają dzięki udostępnianiu swych produktów za 

pośrednictwem sieci. 

                                                 

3  Save the Internet. Com, http://www.savetheinternet.com/=threat. Prezentowane za: M. 
Adler, S. Eugster, P. Kraeutli, Mobile-Inhalteanbieter…, op. cit., s. 363. 
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 Stanowisko operatorów sieci nie jest w pełni jednolite, gdyż wśród nich są 

podmioty prywatne, ukierunkowane na maksymalizację bieżącego zysku, jak  

i podmioty publiczne, zainteresowane przede wszystkim poprawieniem dostępu 

społeczeństwa do Internetu. Trzeba jednak pamiętać, że główne łącza dostarczane 

są przez operatorów telekomunikacyjnych i infrastrukturalnych operatorów interne-

towych, którzy kierują się i będą się kierowali dążnością do powiększania zysków. 

Sytuacja taka pozwala z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że spór na tym tle 

między dostawcami treści i operatorami sieci nie wygaśnie4. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Popyt na transmisję danych wykazuje tendencję szybkiego wzrostu. Inwesty-

cje sieciowe operatorów, mimo ponoszonych znacznych nakładów, nie zapewniają 

pełnego zaspokojenia rosnącego popytu na transfer danych. 

 Sytuacja taka stwarza operatorom sieci stosunkowo dogodną sytuację do po-

szukiwania wsparcia finansowego na rozbudowę sieci od dostawców treści ofero-

wanych w Internecie i wskazywania, że w przypadku jego nieuzyskania w najbliż-

szym czasie może okazać się konieczne: 

 podniesienie cen niektórych pakietów, 

 wprowadzenie limitów przesyłu danych. 

 Jeśli operatorzy sieci zaczęliby rozwiązania takie wdrażać w życie, regulato-

rzy zobowiązani byliby rozpoznać ich zasadność. Jako punkt wyjścia bowiem nale-

ży przyjąć, że finansowanie infrastruktury sieciowej to zadanie operatorów sieci, 

którzy dzięki jej posiadaniu sprzedają usługi dostępu do Internetu i osiągają dzięki 

temu przychody. Istotne więc byłoby rozpoznanie, czy u podstaw oczekiwań opera-

torów sieci wsparcia finansowego ze strony dostawców treści nie leży próba nad-

użycia przez operatorów sieci swej silnej pozycji rynkowej wobec rozproszonych 

dostawców treści i rozproszonych odbiorców końcowych usług internetowych.  

 Gdyby okazało się, że operatorzy sieci mają mocne argumenty ekonomiczne 

przemawiające za ich racjami5, zadaniem regulatora powinno być doprowadzenie do 

porozumienia między operatorami sieci i dostawcami treści, i wspólne wypracowanie: 

                                                 

4  W Polsce najnowszym przykładem tego sporu jest zapowiedź T-Mobile blokowania re-
klam w swojej sieci mobilnej. Operator uzasadnia te plany rosnącym obciążeniem łączy, co może 
być zmniejszone przez zablokowanie reklam. Główny motyw zapowiadanego działania dotyczy 
jednak dążenia tego operatora do uzyskania udziałów w przychodach z reklam osiąganych przez 
dostawców treści. Wskazuje na to następujące stanowisko T-Mobile: „blokad nie będzie, jeśli 
właściciele portali, serwisów społecznościowych i każdy, kto na takich reklamach zarabia, część 
swojego zysku przekaże na rozbudowę infrastruktury” (S. Czubkowska, Czy ktoś zapłaci za zapy-
chającą się sieć, „Dziennik Gazeta Prawna” 23.11.2011). 

5  Zdaniem prezesa UKE (wtedy: pani A. Streżyńskiej): „Podnoszony przez branżę pro-
blem finansowania dalszego rozwoju sieci istnieje i powinna rozpocząć się w tej sprawie dyskusja 
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 mechanizmu zarządzania ruchem w sieci, 

 sposobu ekonomicznego różnicowania sieciowej oferty usługowej. 
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NETWORK NEUTRALITY AS A CONFLICT FIELD OF THE MAIN 

INFORMATION AND COMMUNICATION MARKET PROVIDERS 

 

 

Summary 

 

 Net neutrality means that in Internet all data transmissions should be treated equal-

ly. The issue of net neutrality is controversial for many years by two bearings. One 

bearing is represented by telecommunications operators and Internet service providers, 

and the other one by content providers. 

 Within this paper the conflicts of interest, their impact and possible regulatory 

measures of net neutrality are being examined. 
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z przedstawicielami branż, które na tym zarabiają” (M. Fura, Wojna w sieci: zaatakują T-Mobile, 
„Dziennik Gazeta Prawna” 23.11.2011). 
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ZNACZENIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH W EKSPLORACJI INFORMACJI 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Wzrost potencjału technologicznego urządzeń przenośnych, służących komu-

nikacji mobilnej, stał się jedną z wielu składowych wyznaczających kierunek zmian 

naszych zachowań, nawyków i oczekiwań w eksploracji informacji. Zjawisko to 

nasila się wraz z rosnącą popularnością i intensywnością eksploatacji wspomnia-

nych urządzeń w życiu codziennym.  

 Na rynek urządzeń mobilnych stymulująco działają również producenci, któ-

rzy dbając o utrzymanie poziomu sprzedaży, nieustannie rozszerzają zakres funk-

cjonalny swoich produktów. Coraz mocniej dostrzegalna jest miniaturyzacja elek-

troniki użytkowej, która w efekcie prowadzi do migracji technologii znanych  

z komputerów osobistych do urządzeń przenośnych. Z drugiej strony obserwujemy 

procesy integracji coraz większej liczby urządzeń w jednym, przy jednoczesnym 

zachowaniu bądź miniaturyzacji gabarytów. W konsekwencji telefony komórkowe 

uzyskują cechy urządzeń inteligentnych, stając się „smartfonami”, a komputery 

osobiste są miniaturyzowane do postaci autonomicznych, dotykowych ekranów 

nazywanych tabletami1. Granice funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi katego-

riami sprzętu stopniowo się zacierają, a jedyną cechą różnicującą stają się gabaryty, 

stąd coraz bardziej powszechne staje się wykorzystanie pojęcia ogólnego – „urzą-

dzenia mobilne”. 

                                                 

1 S. Poslad, Ubiquitous computing: smart devices, environments and interactions, Londyn 
2009, s. 75. 
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 Kontekst i konsekwencje zmian wynikających z wykorzystania urządzeń mo-

bilnych w eksploracji informacji w przestrzeni miejskiej są przedmiotem badań  

w ramach projektu rozwojowego NR11-0002-10/2011 dofinansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

1. Internet mobilny w Polsce  

 

 Urządzenia mobilne stały się jednymi z najważniejszych narzędzi codziennego 

życia. Choć nadal głównym powodem wykorzystania urządzeń mobilnych jest po-

trzeba prowadzenia rozmów – ich średni czas to 26 minut dziennie – to równocześnie 

rośnie wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji2. Na poziom wykorzystania 

urządzeń mobilnych wpływa dostępność mobilnego Internetu. Według badań Erics-

son Consumer Lab 2011 w Polsce użytkownicy mobilnego Internetu stanowią 55% 

wszystkich internautów. Jest to udział wyższy niż w Wielkiej Brytanii (43%) i USA 

(31%). Wśród polskich internautów widoczny jest też szybki wzrost udziału korzysta-

jących z mobilnego Internetu – z 20% w 2009 roku do 55% w 2011 roku. Te same 

badania wskazują, że dla 86% badanych polskich internautów najistotniejszym czyn-

nikiem przy zakupie mobilnego dostępu do Internetu jest zasięg. 

 Z analizy aktywności internetowej wynika, że przeciętni internauci rozpoczy-

nali dzień łącząc się z Internetem przez urządzenia mobilne, by potem korzystać  

z komputera stacjonarnego, a dzień kończyli również z „Internetem w komórce”3.  

 

 

2. Urządzenia mobilne w życiu codziennym 

 

 90% wszystkich właścicieli smartfonów zawsze nosi je ze sobą4. Jako konsu-

menci najbardziej interesują się usługami mobilnymi bezpośrednio związanymi  

z najbliższym otoczeniem lub lokalnymi punktami usługowymi.  

 Urządzenia nowej generacji oferują dostęp do Internetu oraz mają szereg apli-

kacji, do których działania jest niezbędne podłączenie z siecią. Za ich pomocą użyt-

kownicy korzystają z serwisów społecznościowych, zamieszczają zdjęcia w spe-

cjalnych serwisach, kupują muzykę czy oglądają filmy5. 

 Jak wynika z badań, 72% polskich internautów przygotowując się do zakupu 

telefonu komórkowego, sięga po źródła online, gdy na świecie robi to 62%. Ponad-

                                                 

2 Raport z badań Ericsson Consumer Lab 2011 zrealizowany przez Ericsson w 2011. 
3 Raport z badań GemiusTraffic z sierpnia 2011. 
4 Raport z badań Ericsson Consumer Lab... 
5 S. Love, Understanding mobile human-computer interaction, Oxford 2005, s. 100. 
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to szukając informacji on-line, internauci w Polsce korzystają z większej liczby 

różnorodnych źródeł, niż ma to miejsce w przypadku źródeł off-line6. 

 Według raportu Global Powers of Retailing 2012 przygotowanego przez firmę 

doradczą Deloitte konsumenci potrafią przy użyciu różnych kanałów umiejętnie 

znaleźć wiele informacji i wykorzystać je do tego, aby jak najkorzystniej zakupić 

wybrany produkt. Zrozumienie procesu przechodzenia kupującego przez wszystkie 

fazy zakupowe jest ważnym elementem umożliwiającym sprzedawcom detalicznym 

identyfikowanie możliwości i szans na poszerzenie swojej bazy klientów7. Kluczo-

wym czynnikiem sukcesu dla detalistów będzie umiejętność wykorzystania poten-

cjału urządzeń mobilnych do dostarczania konsumentom jeszcze lepszych wrażeń 

związanych z zakupami. Eksperci Deloitte podkreślają coraz większe znaczenie 

smartfonów, stających się preferowaną platformą technologiczną wśród konsumen-

tów, również w kontekście procesów zakupowych. 

 Kolejną z usług, cieszącą się równie dużą popularnością, bo dotyczy to 67% 

użytkowników smartfonów, są płatności mobilne, co wskazują wyniki badań Erics-

son Consumer Lab. Płatności, choć mogą być wykorzystywane oddzielnie, stano-

wią uzupełnienie w kontekście codziennych zakupów – na przykład w połączeniu  

z informacjami o produkcie, punktami premiowymi, potwierdzeniami odbioru,  

a nawet w nawigacji w centrach handlowych. 

 

 

3. Informacja w sieciach mobilnych 

 

 Informacja to taki rodzaj zasobów niematerialnych, który pozwala na zwięk-

szenie naszej wiedzy o nas samych i otaczającym nas świecie8. W obecnych cza-

sach informacja staje się zasobem ekonomicznym i jest najcenniejszą składową 

tworzonych innowacyjnych rozwiązań9.  

 W czasach eksplozji informacyjnej10 coraz ważniejsze jest szybkie dotarcie do 

pertynentnej11 informacji. Jest to istotne w szczególności w przestrzeni miejskiej, 

gdzie intensyfikują się kolejne problemy dotyczące dostępu do informacji, m.in. 

nadmiaru informacji, szumu informacyjnego czy rozbieżności informacyjnej. Dys-

                                                 

6 Badania TNS OBOP z dnia 28.11.2011. 
7 Raport Global Powers of Retailing 2012 przygotowany przez firmę Deloitte, 2012. 
8 J. Kisielecki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, 

Warszawa 2004, s. 13‒15. 
9 Z. Malara, J. Rzęchowski, Zarządzanie informacją na rynku globalnym, C.H. Beck, War-

szawa 2011. 
10 Eksplozja informacyjna jest psycho-społeczno-technicznym zjawiskiem zalewu przez in-

formację. 
11 Pertynentność rozumiana jest jako charakterystyka stopnia zgodności zawartości znacze-

niowej znalezionej informacji w stosunku do potrzeby informacyjnej. 
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persja danych z jednej strony uniemożliwia odnalezienie właściwej informacji  

w krótkim czasie, z drugiej jednak nowe technologie informatyczne pozwalają na 

minimalizowanie tych niedogodności. 

 Z uwagi na szeroki zakres badań w tym artykule przedstawiono jedynie wyni-

ki badań w zakresie:  

 wykorzystywanych urządzeń do poszukiwania informacji w Internecie, 

 wykorzystania Internetu i urządzeń mobilnych w przestrzeni miejskiej, 

 częstotliwości korzystania z urządzeń mobilnych do poszukiwania infor-

macji w sieci, 

 rodzajów informacji poszukiwanych przez urządzenia mobilne w sieci  

w przestrzeni miejskiej. 

 

 

4. Wyniki badań jakościowych 

 

 Badania jakościowe wskazują, że pomimo coraz powszechniejszego dostępu do 

Internetu mobilnego badani, jeśli mają taką możliwość, w pierwszej kolejności korzy-

stają z Internetu stacjonarnego. Z Internetu mobilnego częściej korzystają w sytuacji, 

gdy w danym momencie nie mają dostępu do komputerów stacjonarnych. Respon-

denci wskazywali również na duży udział darmowych hot-spotów, tj. punktów dostę-

pu działających w standardzie Wi-Fi, w technologiach korzystania z mobilnego Inter-

netu, ponieważ nie wiąże się z dodatkowymi kosztami12.  

 W przypadku osób sporadycznie wykorzystujących połączenie mobilne domi-

nuje mocno pragmatyczna postawa względem Internetu. Korzystają oni z sieci  

w sprawach pilnych, tylko gdy nie mają w danym miejscu i czasie dostępu do połą-

czenia stacjonarnego. Skupiają się przede wszystkim na czynnościach: 

 wyznaczenia trasy dojazdu – nawigowanie, 

 odbioru poczty, 

 sprawdzenia stanu konta lub wykonania przelewu bankowego. 

 W przypadku osób często korzystających z Internetu mobilnego mamy do 

czynienia z szerszym spektrum czynności. Obok motywacji czysto pragmatycznych 

wymieniane są również aspekty rozrywkowe, m.in.: 

 korzystanie z portali społecznościowych,  

 odwiedzanie serwisów, np. YouTube, 

 odwiedzanie stron związanych z własnym hobby. 

                                                 

12  Zogniskowane wywiady grupowe zostały przeprowadzone na zlecenie Politechniki Po-
znańskiej przez TNS Pentor Poznań w kwietniu 2011 r. Zogniskowane wywiady grupowe zostały 
przeprowadzone w Poznaniu na grupie 4 FGI w grupach 10-osobowych. Badania są reprezenta-
tywne dla miasta Poznań. 



Znaczenie urządzeń mobilnych w eksploracji informacji 573 

 Popularnym powodem podawanym przez osoby często korzystające z Interne-

tu mobilnego (głównie w przypadku grupy przedsiębiorców) był charakter pracy 

wymagający ciągłego dostępu do sieci.  

 
Tabela 1 

Główne powody sporadycznego i częstego korzystania z Internetu mobilnego 

 

Osoby sporadycznie korzystające 

z Internetu mobilnego 

Osoby często korzystające z Internetu 

mobilnego 

 niski komfort, 

 problemy z szybkością Internetu, 

 słabe parametry techniczne urządzeń, 

 wadliwy system wybranych aplikacji, 

 przekonanie o wysokich kosztach, 

 przekonanie o słabej ochronie przeciw-

wirusowej, 

 brak zwyczaju używania mobilnego Inter-

netu. 

 możliwość korzystania z darmowego 

połączenia m.in. dzięki Wi-Fi, 

 przekonanie o niskich kosztach połącze-

nia, 

 chęć zabicia nudy, 

 brak konieczności uruchamiania kompute-

ra w celu sprawdzenia informacji, 

 szybsze dotarcie do informacji – szybsze 

uruchomienie telefonu w odróżnieniu od 

komputera. 

Źródło:  badania własne. 

 

 Bariery korzystania z Internetu wynikają z subiektywnej oceny potrzeby używania 

Internetu mobilnego, jak również z postrzegania kosztów związanych z korzystaniem 

z mobilnego Internetu. Część grupy badanych rzadziej korzystających z Internetu mo-

bilnego nie miała świadomości zasad funkcjonowania pakietów internetowych. Mini-

malizacji kosztów sprzyja także poziom zaznajomienia z zasadami pracy systemów 

operacyjnych (np. w sytuacji automatycznego pobierania aplikacji).  

 Najbardziej istotnym kryterium wpływającym na podjęcie decyzji o korzysta-

niu z mobilnego Internetu jest czynnik cenowy – wskazało go 54,2% użytkowni-

ków dostępu mobilnego. Ponadto, według najnowszych badań, aż dwie trzecie Po-

laków korzystających z mobilnego dostępu do Internetu deklaruje, że w żadnej 

sytuacji z niego by nie zrezygnowało13. Taki wynik świadczy o tym, że pomimo 

początkowej niechęci, ograniczeń cenowych i pozacenowych w korzystaniu z mo-

bilnego Internetu przyzwyczajamy się do niego. Istotnym udogodnieniem jest moż-

liwość szybkiego odnajdywania odpowiedzi na nurtujące pytania w dowolnym 

miejscu i czasie. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim poszukiwanych informa-

cji ze zdefiniowaną ścieżką poszukiwań. Przykładem może być poszukiwany film 

w wybranym kinie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku odnajdywania informa-

                                                 

13  Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez 
firmy PBS DGA i CBM Indicator od 22 listopada do 2 grudnia 2011 r. Sondaże – w formie bez-
pośrednich wywiadów kwestionariuszowych twarzą w twarz – zrealizowano w całym kraju na 
grupie 1,6 tys. osób w wieku minimum 15 lat reprezentatywnej pod względem miejsca zamiesz-
kania. 851 z nich zadeklarowało, że ma dostęp do Internetu w domu. 
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cji rozproszonej, np. przy zakupie żelazka wraz z wyznaczeniem trasy dotarcia do 

punktu sprzedaży.  

 Wzrost znaczenia Internetu mobilnego oraz stały przyrost liczby jego użyt-

kowników utwierdza w przekonaniu, że systemy informatyczne, których celem jest 

dostarczenie pertynentnej informacji, w połączeniu z mobilnym dostępem do Inter-

netu mają ogromną szansę na dynamiczny rozwój.  

 

 

5. Wyniki badań ilościowych 

 

 Internet jest ważnym źródłem poszukiwania informacji w przestrzeni miej-

skiej. Wyniki badań wskazują, że z innych form poszukiwania informacji w tej 

przestrzeni korzysta się w dużo mniejszym stopniu (tabela 2). 

 
Tabela 2 

Najczęściej wymieniane źródła poszukiwania informacji 
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Udział poszuku-

jących dany typ 

inf. (%) 

68 62 48 37 35 34 34 30 29 26 14 13 13 11 1 

N =  271 247 190 149 140 135 134 120 115 105 54 51 50 43 4 

Internet 98 96 92 91 98 96 88 83 84 91 93 98 100 88 100 

Tablice  

ogłoszeń 
15 3 1 3 4 13 5 2 3 3 4 8 2 0 0 

Znajomi 14 54 28 47 19 36 57 30 26 37 43 25 30 30 75 

Źródło:  badania własne. 

 

 Poszukiwanie informacji w Internecie odbywa się powszechnie w domu. Tak 

deklaruje 92% studentów, 83% przedsiębiorców oraz 89% pozostałych responden-

tów. W wolnym czasie z Internetu korzysta 74% studentów, 76% przedsiębiorców 

oraz 58% pozostałych osób, natomiast podczas aktywności zawodowej – 84% 

przedsiębiorców i 57% pozostałych osób. Studenci bardzo często korzystają z In-

ternetu w trakcie nauki – 47% oraz w bibliotece – 32%.  
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Tabela 3 

Najpowszechniejsze urządzenia do wyszukiwania informacji w Internecie 

  
Pozostali  

indywidualni 
Studenci Przedsiębiorcy 

  N = 220 N = 100 N = 80 

Komputer 100% 98% 100% 

Urządzenia mobilne 17% 30% 15% 

– telefon komórkowy 14% 25% 14% 

– smartfon 5% 6% 4% 

– tablet 0% 1% 0% 

Źródło:  badania własne. 

 

Tabela 4 

Rodzaje informacji poszukiwanych poprzez urządzenia mobilne  

w sieci w przestrzeni miejskiej 

  
Pozostali  

indywidualni 
Studenci Przedsiębiorcy 

  N = 33 N = 27 N = 9 

Informacje na temat: 15% 27% 9% 

rozkładów MPK/pociągów/lotów 70% 85% 43% 

wydarzeń na terenie Poznania 55% 48% 57% 

dotarcia do danego punktu 42% 59% 57% 

restauracji/pubów/kawiarni 21% 33% 14% 

korków w mieście, remontów i innych 

utrudnień 
33% 19% 14% 

punktów usługowych 33% 19% 14% 

promocji i cen 18% 19% 29% 

obiektów w pobliżu 15% 4% 14% 

zabytków i miejsc wartych odwiedzenia 9% 7% 57% 

ścieżek rowerowych 6% 7% 57% 

placówek świadczących pomoc doraźną 3% 4% 29% 

miejsc parkingowych dla samochodów 6% 4% 14% 

urzędów i instytucji na terenie miasta 21% 4% 29% 

Źródło:  badania własne. 

 

 Najpowszechniejszym urządzeniem do wyszukiwania informacji w Internecie 

jest komputer, z którego korzysta niemal każdy badany. Co czwarty badany student 

łączy się z siecią poprzez telefon komórkowy. Smartfon i tablet okazują się jeszcze 

mało popularnymi urządzeniami w ramach badanych populacji (tabela 3). 
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 Najczęściej poszukiwanymi informacjami w przestrzeni miejskiej poprzez 

urządzenia mobilne są: rozkłady MPK/pociągów/lotów, wydarzeń na terenie 

miasta, sposób dotarcia do danego punktu oraz restauracje/puby/kawiarnie. Wyniki 

rodzaju poszukiwanych informacji są prezentowane w tabeli 4. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Rola i zakres zastosowania urządzeń mobilnych w eksploracji informacji będą 

się zwiększać wraz ze wzrostem świadomości użytkowników oraz biegłością  

w posługiwaniu się tymi urządzeniami. Rosnące możliwości przetwarzania danych 

w urządzeniach mobilnych będą skutkowały zwiększeniem autonomiczności tych 

urządzeń w realizacji coraz bardziej złożonych zadań bez potrzeby wspomagania 

zewnętrznymi systemami informatycznymi14. 

 Znaczącą barierą w popularności usług bazujących na technologiach mobil-

nych pozostaje koszt dostępu do Internetu mobilnego. Spadek cen urządzeń i usług 

mobilnych będzie zachęcał do posiadania więcej niż jednego urządzenia. Zapewnienie 

dostępu do spójnego zbioru danych oraz metod eksploracji informacji, w grupie urzą-

dzeń należących do jednego podmiotu, będzie stymulować rozwój usług synchronizacji 

i koordynacji jako integralnego elementu urządzeń mobilnych15. 

 Potrzeba dostarczania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

potencjalnych użytkowników technologii mobilnych będzie stymulować proces inte-

gracji urządzeń mobilnych z otoczeniem w sposób niezauważalny dla użytkownika16. 
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SIGNIFICANCE OF MOBILE DEVICES IN INFORMATION EXPLORATION 

 

 

Summary 

 

 Mobile urban environments present a challenge for mobile devices users, because 

they differ from static indoor contexts such as offices, meeting rooms, and lecture halls 

in many important ways.  

 This reports research on users’ attitudes toward and use of mobile devices and 

discusses the implications there have for the future evolution of information accessing 

devices and person to person communication devices. It also argues that the latter de-

vices and their associated applications could provide much richer opportunities for 

communication behaviors than is currently available. The authors analyse the human 

information needs, some of the mobile technologies currently available and examine 

how users interacts with location-dependant information and services by own investiga-

tions of human behavior in an urban environment. 
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DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH  

I KOMUNIKACYJNYCH W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Jednym z wyznaczników stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych Pola-

ków jest poziom i jakość wyposażenia ich gospodarstw domowych w sprzęt infor-

matyczny oraz dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunika-

cyjnych (tzw. ICT, czyli Information and Communication Technology). Dzięki 

postępowi w poziomie wyposażenia gospodarstw w sprzęt informatyczny a także 

znacznemu rozwojowi technologii i usług teleinformatycznych indywidualni użyt-

kownicy w Polsce mają coraz większy dostęp do informacji. Konsekwencją tego 

jest wzrost poziomu edukacji oraz rozwój kontaktów pomiędzy użytkownikami 

sieci. Dysponowanie odpowiednim sprzętem informatycznym usprawnia niejedno-

krotnie prace gospodarstw związane m.in. z zarządzaniem ich finansami czy pla-

nowaniem czasu wolnego. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 

likwidują także bariery udziału w życiu publicznym, sprzyjają obcowaniu z kulturą 

i podnoszą ogólny „komfort” życia członków gospodarstw domowych. ICT znaczą-

co wpływają na postęp cywilizacyjny i rozwój społeczeństwa informacyjnego  

w ujęciu zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym.  

 Komputer współcześnie traktowany jest jako narzędzie pracy i nauki i staje się 

coraz częstszym elementem wyposażenia domów w Polsce1.  

                                                 

1  W 2010 roku liczba osób korzystających z komputera w Polsce wyniosła 19,8 mln, 
wśród nich 16,7 mln osób to regularni użytkownicy (stanowiący 84% osób korzystających  
z komputera). Szerzej patrz: Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych  
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 Analiza wyposażenia polskich gospodarstw domowych wskazuje, że mimo 

dużo niższego poziomu dochodów rozporządzalnych przypadających na jedną oso-

bę w gospodarstwach domowych w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych go-

spodarczo przeciętna rodzina w Polsce jest stosunkowo dobrze wyposażona  

w sprzęt informatyczny, czego przykładem jest poziom wyposażenia w komputery 

osobiste. W 2010 roku prawie 70% polskich gospodarstw domowych posiadało 

komputer (zob. rys. 1). Na przestrzeni lat 2004–2010 odsetek gospodarstw wyposa-

żonych w to dobro wzrósł o ponad 30 punktów procentowych, co oznacza prawie 

dwukrotny przyrost liczby komputerów w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2004. 

W analizowanym okresie średnioroczny wzrost komputerów osobistych wynosił 

11,5%, przy czym największy, bo aż o ponad 18%, wzrost w stosunku do roku po-

przedniego nastąpił w 2007 roku.  

 

 
Rys. 1.  Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery, w komputery z dostępem do 

Internetu oraz komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu w latach 

2004–2010 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki 

badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS, Warszawa 2010 oraz Społeczeństwo 

informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2008, GUS, War-

szawa 2010. 

 

 Poziom wyposażenia gospodarstw domowych jest istotnie zróżnicowany  

w przekroju miejsca zamieszkania podmiotów analizy. Z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego wynika, że stopień wyposażenia gospodarstw domowych w kompu-

tery był wyższy w miastach niż na wsi (zob. rys. 2). W 2004 roku odsetek gospo-

                                                                                                                        

w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., dostępne na stronie internetowej: 
www.stat.gov.pl, 13.01.2012.  
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darstw domowych wyposażonych w komputery w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców wynosił 44%, a w 2010 już 73%. Na wsi odsetek ten w 2004 roku 

wynosił natomiast 25%, a w 2010 roku około 64%. Różne było także tempo wypo-

sażenia gospodarstw w sprzęt informatyczny. Zasadniczo największy postęp  

w poziomie wyposażenia dokonał się właśnie w gospodarstwach na terenach wiej-

skich. W latach 2004–2010 odsetek gospodarstw wyposażonych w komputery  

w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców wzrastał z roku na rok średnio o 8,8%, 

zaś na wsi średnio o około 17%. Największy wzrost odsetka gospodarstw wyposa-

żonych w komputery na wsi, bo aż o ponad 26%, nastąpił w 2007 roku. Niemniej 

jednak gospodarstwa wiejskie startowały ze znacznie niższego pułapu wyposażenia 

w sprzęt informatyczny, dlatego też wciąż są one znacznie gorzej wyposażone niż 

gospodarstwa miejskie. 

 

 

Rys. 2.  Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery w latach 2004–2010 według 

miejsca zamieszkania 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 

 Rosnące zapotrzebowanie członków gospodarstw domowych na informację 

(w szczególności osób młodych w wieku 25–34 lat oraz uczących się), rozwój usług 

oferowanych w sieci oraz konieczność utrzymywania stałego kontaktu z innymi 

użytkownikami sieci sprawia, że samo posiadanie Internetu nie jest już wystarcza-

jące. Niezbędne staje się posiadanie łącza o wysokiej przepustowości, tzw. łącza 
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szerokopasmowego2. Z danych źródłowych wynika, że w latach 2004–2010 syste-

matycznie wzrastał odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu, w tym 

dostęp do szerokopasmowego Internetu (zob. rys. 1.). Wniosek ten dotyczy tak 

miejskich, jak i wiejskich gospodarstw domowych. W przypadku gospodarstw na 

terenach wiejskich odnotowano szczególnie imponujący wzrost z 15% w 2004 roku 

do ponad 56% w 2010 roku (zob. rys. 3). Dość charakterystyczne w ich przypadku 

jest jednak to, że do korzystania z Internetu używa się w nich najczęściej kompute-

rów stacjonarnych – 45% w 2010 roku. Odsetek gospodarstw korzystających z lap-

topów był znacznie niższy i wynosił zaledwie 18%3. Jeśli chodzi natomiast o go-

spodarstwa w dużych miastach, to do korzystania z sieci w prawie równym zakresie 

wykorzystują one komputery stacjonarne i laptopy. W 2010 roku odsetek takich 

gospodarstw wynosił odpowiednio 44,5% i 42%. 

 

 

Rys. 3.  Dostęp do Internetu w domu w latach 2004–2010 według miejsca zamieszkania 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 

 Analiza wyposażenia gospodarstw w sprzęt informatyczny wykazuje także 

znaczne zróżnicowanie ze względu na typ biologiczny gospodarstwa domowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wieku dzieci (zob. rys. 4). Otóż z danych wynika, że 

gospodarstwa z dziećmi cechują się znacznie wyższym odsetkiem wyposażenia  

                                                 

2  Łącze szerokopasmowe to łącze o przepustowości co najmniej 144 kbit/s. Por. Europe in 
figures. Eurostat year-book 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, 
s. 398. 

3  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm; 12.01.2012. 
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w komputery osobiste. W 2010 roku aż dziewięć gospodarstw Z dziećmi i tylko 

sześć na dziesięć bez dzieci posiadało komputer we własnym domu. Bardzo podob-

nie wygląda sytuacja w przypadku dostępu do Internetu (zob. rys. 5). 

 

 
Rys. 4.  Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery w latach 2004–2010 według 

typu biologicznego gospodarstwa domowego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 

 

Rys. 5.  Dostęp do Internetu w latach 2004–2010 według typu biologicznego gospodarstwa 

domowego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 
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 Analizując zmiany w poziomie wyposażenia w zależności od typu społeczno- 

-ekonomicznego gospodarstw, podkreślić należy, że w latach 2004–2010 najlepiej 

wyposażone pod względem asortymentowym i ilościowym były gospodarstwa pra-

cujących na własny rachunek. Gospodarstwa te posiadały najwyższą, w odsetku 

danej grupy gospodarstw, liczbę komputerów osobistych (92,5% w 2010 roku),  

w tym z dostępem do Internetu (89,3%), laptopów (55%) i drukarek (72,5%)4. Sto-

sunkowo wysoki poziom wyposażenia cechował także gospodarstwa pracownicze. 

Najgorszy natomiast był stan wyposażenia gospodarstw emerytów i rencistów. Dla 

przykładu, w 2010 roku niespełna ⅓ emerytów i rencistów posiadała komputer 

osobisty, a dostęp do Internetu miało tylko co czwarte takie gospodarstwo, co dzie-

siąte natomiast posiadało laptop5. Dodać jednak należy, że w przypadku dóbr mają-

cych częściowo charakter edukacyjny oraz rekreacyjny, takich jak np. komputer, 

niski poziom ich wyposażenia wynika w dużej części z braku potrzeby posiadania 

konkretnego dobra.  

 Informacje nt. poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt in-

formatyczny można, a nawet należy uzupełniać analizami dotyczącymi celów 

wykorzystania ICT przez indywidualnych użytkowników Internetu oraz przyczyn 

braku dostępu do sieci. 

 
Tabela 1 

Główne cele wykorzystania Internetu przez indywidualnych użytkowników w latach 2005 i 2010 
 

Cele Polska 

(2009) 
2005 2010 

Zmiana  

w % 
2005 2010 

Zmiana 

w % 

% populacji 
% osób korzystających  

z Internetu 

Korzystanie z poczty 

elektronicznej 

45% 24 47,8 99,2 69 81,3 17,8 

Wyszukiwanie informacji 

o towarach i usługach 

29% 18 39,2 117,8 51 66,7 30,8 

Udział w czatach i forach 

dyskusyjnych 

- 15 32,2 114,7 43 54,8 27,4 

Granie w gry, ściąganie 

muzyki, filmów 

20% 12 22,0 83,3 34 37,4 10,0 

Szukanie informacji  

o zdrowiu 

22% 7 25,3 261,4 20 43,1 115,5 

Korzystanie z usług  

bankowych 

21% 6 25,3 321,7 17 43,0 152,9 

Telefonowanie, wideo- 

konferencje 

- 5 20,0 300,0 13 34,1 162,3 

Korzystanie z serwisów 

turystycznych 

14% 6 17,4 190,0 18 29,6 64,4 

Czytanie czasopism 

on-line 

18% 13 17,4 33,8 36 29,6 -17,8 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

                                                 

4  Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 197, 198. 
5  Ibidem. 
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 Z danych w tabeli 1 wynika, że najczęstszym powodem korzystania z Interne-

tu jest możliwość sprawdzenia poczty internetowej. W 2010 roku aż ośmiu respon-

dentów na dziesięciu wskazało taką odpowiedź. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 

znacząco wzrosła liczba użytkowników Internetu korzystających z poczty elektro-

nicznej. Kolejnym ważnym powodem korzystania z Internetu jest możliwość ze-

brania odpowiednich informacji o towarach i usługach konsumpcyjnych. Trzecim 

pod względem ważności powodem korzystania z sieci był natomiast udział w cza-

tach i forach internetowych. Wśród innych celów wykorzystania Internetu w go-

spodarstwie użytkownika indywidualnego wymienić można: granie w gry, ściąga-

nie filmów i muzyki, poszukiwanie informacji o zdrowiu, korzystanie z usług ban-

kowych, telefonowanie, wideokonferencje. Stosunkowo najmniejszą wagę respon-

denci przypisywali natomiast korzystaniu z serwisów turystycznych i czytaniu cza-

sopism on-line. 

 
Tabela 2 

Osoby kupujące towary lub usługi konsumpcyjne przez Internet (w %) 

 

 2004 2010 
Zmiana 

w % 
 2004 2010 

Zmiana 

w % 

Ogółem 5,0 28,9 478 Miejsce zamieszkania 

Płeć miasta powyżej 

100 tys. mieszkańców 

8,0 39,7 396 

kobiety 3,0 26,4 780 miasta poniżej  

100 tys. mieszkańców 

5,0 28,6 472 

mężczyźni 6,0 31,7 428 wieś 2,0 20,6 930 

Wiek 

16–24 lata 8,0 49,2 515 45–54 lata 2,0 18,5 825 

25–34 lata 9,0 49,7 452 55–64 lata 1,0 9,3 830 

35–44 lata 5,0 36,7 634 65–74 lata 1,0 2,8 180 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 

 Jedną z możliwości, jakie daje wykorzystanie ICT, są zakupy dokonywane 

przez indywidualnych konsumentów przez Internet. Z danych w tabeli 2 wynika, że 

prawie trzech na dziesięciu użytkowników Internetu dokonuje zakupów w sklepach 

internetowych. Najczęściej są to mieszkańcy dużych miast, zdecydowanie rzadziej 

zaś mieszkańcy wsi. Jeśli chodzi natomiast o charakterystyki demograficzne, to 

mężczyźni częściej niż kobiety kupują przez Internet, a osoby ze starszych prze-

działów wiekowych robią to rzadziej niż te z młodszych przedziałów. Podkreślić 

ponadto należy, iż na przestrzeni analizowanych lat znacznie, bo aż o 24 punkty 

procentowe, wzrosła liczba kupujących przez Internet. Wśród produktów najczę-

ściej kupowanych przez Internet wymienić należy: ubrania i sprzęt sportowy, me-

ble, pojazdy, artykuły AGD, narzędzia, zabawki, biżuterię, dzieła sztuki i bibeloty  

a także książki i czasopisma (zob. tabela 3). 
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Tabela 3 

Produkty konsumpcyjne najczęściej kupowane przez Internet 

 

 

Produkty 

Polska 

(2009) 

2005 2010 Zmiana 2005 2010 Zmiana 

% ogółu osób w wieku 

16–74 lata 

% osób kupujących 

przez Internet 

Ubrania i sprzęt  

sportowy 

11% 1,6 14,0 775,0 24,0 48,7 102,9 

Pozostałe wyposażenie* 9% 1,0 12,5 1150,0 15,0 43,5 190,0 

Książki, czasopisma 7% 2,9 8,9 206,9 42,0 31,0 -26,2 

Oprogramowanie  

(w tym gry) 

4% 1,2 6,2 416,7 17,0 21,4 25,9 

Sprzęt komputerowy 3% 1,3 3,4 161,5 19,0 11,8 -37,9 

Sprzęt elektroniczny, 

bez komputerowego 

5% 1,6 5,7 256,3 23,0 19,9 -13,5 

Artykuły spożywcze  

i kosmetyki 

- 1,2 5,6 366,7 18,0 19,4 7,8 

Filmy, muzyka 4% 1,4 5,7 307,1 21,0 19,8 -5,7 

Bilety na imprezy spor-

towe lub kulturalne 

3% 0,6 4,8 700,0 9,0 16,7 85,6 

Wczasy, wycieczki, 

zakwaterowanie i bilety 

4% 0,6 3,8 533,3 9,0 13,0 44,4 

* meble, pojazdy, artykuły AGD, narzędzia, zabawki, biżuteria, działa sztuki i bibeloty 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 

 

 Wśród podstawowych przyczyn braku dostępu do Internetu w domu (w % ogółu 

gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu) można wymienić: brak potrzeby 

posiadania takiego sprzętu (45%), względy ekonomiczne, w tym: cena utrzymania 

sprzętu (29%) oraz koszty stałe związane z dostępem do Internetu (26%), brak odpo-

wiednich umiejętności (23%), posiadanie dostępu do Internetu poza domem (8%), 

brak technicznych możliwości podłączenia do Internetu (7%), niechęć do Internetu 

(5%), względy bezpieczeństwa (2%). Pomijając kwestię miejsca zamieszkania, 

szczególnie niski poziom wyposażenia w sprzęt informatyczny występuje wśród 

gospodarstw o najniższych dochodach przypadających na jedną osobę, które są za-

grożone wykluczeniem społecznym, a także wśród osób niepełnosprawnych6. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczących dostępności no-

woczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich gospodar-

stwach domowych można wysunąć następujące wnioski: 

                                                 

6  Wykorzystanie technologii..., op. cit., s. 9. 
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 W latach 2004–2010 nastąpił znaczny postęp w wyposażeniu polskich go-

spodarstw domowych w sprzęt informatyczny, w tym w komputery z do-

stępem do Internetu.  

 W 2010 roku aż siedem gospodarstw na dziesięć posiadało komputer  

i prawie ⅔ z nich miało dostęp do łącza internetowego.  

 W badanym okresie zaobserwowano rosnący trend dostępności technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach miejskich i wiejskich, 

jednak tempo przemian większe było w przypadku gospodarstw wiejskich. 

 Biorąc pod uwagę typ biologiczny gospodarstwa, podkreślić należy 

znaczną przewagę w wyposażeniu w sprzęt informatyczny gospodarstw  

z dziećmi do 16 roku życia.  

 Jeśli zaś chodzi o typ społeczno-zawodowy, to grupą najlepiej wyposażo-

ną, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym są gospodarstwa 

pracujących na własny rachunek, najsłabiej – gospodarstwa emerytów i 

rencistów. 

 Główną przyczyną wykorzystania ICT w polskich gospodarstwach domo-

wych jest możliwość korzystania z poczty elektronicznej, a następnie po-

szukiwanie informacji o przedmiotach konsumpcji. 

 Wśród zasadniczych przyczyn braku dostępu do sieci wymienić natomiast 

należy szeroko rozumiane względy ekonomiczne oraz brak potrzeb infor-

matycznych w gospodarstwie domowym. 

 Reasumując, zmiany w poziomie wyposażenia polskich gospodarstw domo-

wych w ICT potwierdzają pozytywne przemiany, jakie dokonały się w konsumpcji 

dóbr trwałego użytku ogółem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Są one oceniane 

pozytywnie i świadczą o poprawie poziomu życia naszego społeczeństwa. 
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AVAILABILITY OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN POLISH HOUSEHOLDS 

 

 

Summary 

 

 The paper presents results of a research on the availability of modern information 

and communication technologies of the polish households in years 2004–2010. In the 

last year of the research 69% household had a computer, and 63% had access to the 

Internet. Currently existing level of satisfying information needs of Poles is the result of 

the transformations which have taken place in Poland not only over the last eight years, 

but first and foremost, those ones which have taken place over the last two decades. 

What is more, the level of satisfying polish consumers’ needs is also the result of new 

patterns of behavior and the changes in consumers’ mentality resulting from its open-

ness to the world and assimilation of consuming patterns in the more developed coun-

tries. 

 

Translated by Urszula Grzega 
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Wprowadzenie  

 

 W artykule zostały przedstawione współczesne metody, narzędzia i rozwiąza-

nia aplikacyjne w zakresie integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw. 

Koncepcja realizacji projektu integracyjnego została przedstawiona na przykładzie 

przedsiębiorstwa produkcyjnego (branża budowlana). Jako platformę integracji 

wykorzystano oprogramowanie BizTalk. 

 

 

1. Funkcja integracji w projektowaniu systemów informatycznych 

 

 Proces „integracji polega na połączeniu elementów funkcjonalnych za pomocą 

relacji tak, aby stanowiły składowe określonej strukturalnie całości”
1
. Na podstawie 

cytowanej definicji przez proces integracyjny rozumie się czynność lub sekwencyj-

ny zestaw czynności, które należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt, np. 

połączenie dwóch przedsiębiorstw przemysłowych – łączenie m.in. struktur organi-

zacyjnych, elementów procesu technologicznego, polityki cenowej. 

 Odnosząc cytowaną definicję do nauk z zakresu zarządzania przedsiębior-

stwem, prof. E. Niedzielska wprowadza pojęcie zintegrowanego środowiska zarzą-

dzania rozumianego jako „mikroprzestrzeń ekonomiczna, technologiczna i społecz-

na wspólnych przedsięwzięć partnerów rynkowych, w których decydującą rolę 

odgrywają złożone gospodarcze systemy informacyjne”
2
. 

 Z perspektywy informatyzacji całokształtu procesów gospodarczych danego 

przedsiębiorstwa, wg Gartner Group, integracja to „realizacja dużych, złożonych 
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projektów informatycznych dotyczących opracowania i/lub zbudowania architektur 

lub aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań użytkownika, a także ich 

integracji z nowym lub istniejącym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym  

i telekomunikacyjnym”
3
. W tej definicji za istotne kryteria integracji uznano wiel-

kość i złożoność przedsięwzięć związanych z wdrażaniem technologii informacyj-

nej. 

 Z kolei prof. M. Bazewicz rozpatruje zagadnienia integracji systemów infor-

matycznych na poziomie technologicznym, datalogicznym (dotyczy programów, 

formatów i struktur danych, języków programowania, języków opisu faktów i zda-

rzeń) oraz infologicznym (reprezentacja wiedzy w systemie). Dowodzi również, że 

najważniejszym warunek współdziałania systemów informatycznych stanowi se-

mantyka, tzn. jednolitość stosowanych pojęć na opisanie zdań, faktów, zdarzeń. 

Kolejny poziom spójności stanowi unifikacja stosowanych jednostek miar, norm  

i zasad klasyfikacji
4
. 

 Z perspektywy czynników technologicznych integracja stanowi „(...) kom-

pletny i zgodny zbiór międzynarodowych standardów technologicznych i funkcyj-

nych specyfikacji interfejsów, serwisu i formatów dla zapewnienia interoperacyjno-

ści i przenośności aplikacji, danych i ludzi”
5
. 

 Istotny element działań integracyjnych stanowi również integracja procesów 

gospodarczych. Przez integrację procesów gospodarczych rozumie się identyfika-

cję, dokumentowanie i zarządzanie związkami zachodzącymi między procesami. 

Celem tych działań jest uzyskanie efektu synergii, oznacza to, że wszystkie wza-

jemnie powiązane procesy, komórki organizacyjne, kanały informacyjne i mechani-

zmy sterowania funkcjonują w optymalny sposób jako kompleksowy system (pod-

miot) gospodarczy
6
. Integracja procesów gospodarczych umożliwia kontrolę prze-

pływu zasobów informacyjnych, materiałowych i energetycznych ponad granicami 

przedsiębiorstwa, co jest możliwe przez połączenie wszystkich niezbędnych, hete-

rogenicznych jednostek funkcjonalnych w celu poprawy komunikacji, współpracy  

i koordynacji w danym przedsiębiorstwie. Heterogeniczne jednostki funkcjonalne 

przedsiębiorstwa, które mają być zintegrowane, to: systemy informatyczne, urzą-

dzenia, aplikacje i ludzie. W efekcie końcowym ‒ przedsiębiorstwo pracuje jako 

jedna całość, podnosi całościową produktywność, elastyczność oraz podatność na 

wdrażanie innowacji i zmian. 

 Standaryzacja form dokumentów systemu obiegu informacji gospodarczej jest 

podstawowym warunkiem automatyzacji procesu przetwarzania informacji.  

W wyniku analizy treści poszczególnych dokumentów należy ustalić: czy nie wy-

stępuje kilka dokumentów, które odzwierciedlają to samo zdarzenie gospodarcze, 

czy nie dublują się określone dane w różnych dokumentach, a także czy nie ma 

rozbieżności w formie odzwierciedlania tych samych zjawisk gospodarczych.  
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 Projektując system zarządzania dokumentacją, należy uwzględnić stawiany 

przez normę ISO 9000 wymóg zapamiętania historii dokumentu oraz archiwizowa-

nia jego kolejnych wersji. 

 Integralnym elementem działań o charakterze integracyjnym jest opracowanie 

modelu przedsiębiorstwa. Stanowi on wielopoziomową, logiczną reprezentację 

procesów gospodarczych
7
. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego (np. ARIS Toolset, Corporate Modeler) pozwala na przeprowadza-

nie symulacji zmian organizacyjnych, badanie związków między procesami oraz 

elastyczne przemieszczanie zasobów. Model przedsiębiorstwa może zostać efek-

tywnie wykorzystany w fazie budowy (wdrożenia) zintegrowanego systemu infor-

matycznego. Procesowe ujęcie organizacji gospodarczej wydaje się być zbieżne  

z metodyką prowadzenia analizy systemowej w podejściu strukturalnym. 

 

 

2. Koncepcja platformy integracji systemów informatycznych 

 

 Kompleksowe podejście do problematyki działań o charakterze integracyjnym 

może stanowić opracowanie formuły platformy integracji systemów informatycz-

nych zarządzania. Platforma integracji (ang. integration platform) jest definiowana 

jako środowisko sprzętu i oprogramowania świadczące usługi, które pozwalają na 

ukrycie heterogeniczności i rozproszenie funkcji danych, wiedzy przed aplikacjami 

biznesowymi i użytkownikami, zapewniają przenośność, wielodostęp i otwartość. 

Infrastruktura integracyjna stanowi natomiast warstwę middleware, która zawiera 

zestaw komponentów realizujących podstawowe usługi (serwisy) środowiska ope-

racyjnego (m.in. protokoły komunikacyjne, zarządzanie usługami drukowania, 

serwisy poczty elektronicznej) oraz zapewnia jednolitą platformę technologiczną, 

umożliwiającą integrację przedsiębiorstwa
8
.  

 Middleware jest to oprogramowanie umieszczone między grupą aplikacji 

biznesowych a warstwą systemu operacyjnego. Middleware stanowi czynnik inte-

grujący, ponieważ zapewnia możliwość współdzielenia zasobów programowych 

między różnymi klasami produktów i technologii informatycznych, a także wspiera 

pracę w architekturze rozproszonej (rys. 1).  

 Wyróżniamy dwa typy middleware
9
: model logiczny i model fizyczny. Model 

logiczny middleware opisuje założony przepływ informacji w przedsiębiorstwie, 

natomiast model fizyczny ilustruje rzeczywistą transmisję informacji (z zaznacze-

niem użytej technologii).  
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Rys. 1.  Platforma integracji systemów informatycznych przedsiębiorstwa  

Źródło:  F. Vernadat, Enterprise Modeling and Integration: principles and applications, 

London, Chapman & Hall 1996. 

 

 A zatem można przyjąć, że termin „platforma integracyjna” odnosi się zarów-

no do sprzętu komputerowego (ang. hardware), jak i do oprogramowania systemo-

wego, narzędziowego, aplikacyjnego (ang. software), natomiast pojęcie „infrastruk-

tura integracyjna” odnosi się wyłącznie do warstwy komponentów middleware.  

 

 

3. Organizacja projektu integrującego systemy informatyczne przedsiębiorstwa 

 

 Przykładem platformy integracji systemów heterogenicznych jest BizTalk 

Server. Zawiera on w sobie funkcjonalność integracji na poziomie transakcji oraz 

integracji na poziomie procesów operacyjnych. Umożliwia w ramach jednego śro-

dowiska projektowanie procesów biznesowych związanych z wymianą dokumen-

tów wraz z przypisywaniem im działań programistycznych. W systemie definiuje 

się specyfikację struktur danych wejściowych i wyjściowych oraz schematy trans-

formacji danych. Definiuje się także organizacje i aplikacje oraz kanały i porty 

uczestniczące w przesyłaniu dokumentów. Podstawowym wykorzystywanym przez 

BizTalk formatem danych są pliki XML, lecz program obsługuje także podstawowe 

standardy EDI. BizTalk posiada także interfejsy (tzw. akceleratory i adaptery) do 

standardowych aplikacji biznesowych (np. mySAP) oraz systemów zarządzania 

bazą danych
10

. 

 Rozważany będzie przykładowy scenariusz projektu integracyjnego – rozwią-

zania dedykowanego dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego z branży bu-

dowlanej. Celem przedsięwzięcia jest budowa programowych interfejsów pomiędzy 

aktualnie eksploatowanym w macierzystym przedsiębiorstwie zintegrowanym pa-

kietem ERP a systemami informatycznymi jego regionalnych partnerów (hurtownie 

i składy budowlane, lokalne sieci handlowe, firmy i spółdzielnie budowlane itp.) 

oraz podwykonawców.  



Andrzej Kamiński 592 

 Proces integracji będzie obejmował elektroniczną wymianę dokumentów han-

dlowych, tj. zamówień na poszczególne partie towarów. Zamówienia będą automa-

tycznie generowane z systemów informatycznych kooperantów na podstawie anali-

zy aktualnych stanów magazynowych oraz długoterminowych prognoz sprzedaży. 

Zamówienia będą, w formie elektronicznej, przesyłane do przedsiębiorstwa-

producenta. Następnie dokumenty te zostaną zarejestrowane w centralnym systemie 

informatycznym producenta. Na podstawie złożonych zamówień zostanie wprowa-

dzona korekta i aktualizacja planów produkcyjnych. Informacje o terminie i sposo-

bie realizacji zamówienia producent zamieści na specjalnej witrynie internetowej, 

do której dostęp będą posiadać wyłącznie firmy partnerskie. Docelowo witryna ta 

będzie zawierać również informacje rozrachunkowe (faktury, płatności, kredyty 

kupieckie). Alternatywną metodą dystrybucji tzw. informacji zwrotnej będzie au-

tomatyczne przesłanie dokumentu na skrzynkę pocztową osoby odpowiedzialnej za 

obsługę zamówienia (e-mail). 

 Rozwiązanie integracyjne zostanie stworzone z wykorzystaniem platformy 

BizTalk Server. Projekt został podzielony na pięć elementów składowych (rys. 2). 

 

 

Rys. 2.  Etapy realizacji projektu integracyjnego  

Źródło:  opracowanie własne. 

Etap V

Testy techniczne oraz kontrola 

poprawności przetwarzania

BizTalk Document 

Tracking)

Etap IV

Konfiguracja procesu automatycznego 

pobierania i przesyłania dokumentów

BizTalk Messaging 

Manager 

Etap III

Oprogramowanie logiki biznesowej

BizTalk Orchestration 

Designer 

Etap II

Transformacja i integracja dokumentów 

pochodzących z różnych źródeł

BizTalk Mapper 

Etap I

Projektowanie struktury 

dokumentów elektronicznych

BizTalk Editor
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 Przyjęte zostały następujące założenia projektowe: 

1. Producent posiada zintegrowany system informatyczny wspomagający 

planowanie zasobów materiałowych i magazynowych, optymalizację pro-

cesów produkcyjnych oraz rachunkowość finansową. System ten obejmuje 

tzw. integrację procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. 

2. Partnerami handlowymi są firmy będące niezależnymi podmiotami gospo-

darczymi, które na podstawie wcześniej zawartych umów pełnią rolę dys-

trybutora/odbiorcy materiałów budowlanych. Każdy z partnerów posiada 

własny, niezależny system informatyczny wspomagający procesy sprzeda-

ży oraz gospodarki magazynowej z możliwością automatycznego genero-

wania dokumentów zamówienia. 

3. Dokument zamówienia dystrybuowany będzie w formie elektronicznej. 

Mając na uwadze heterogeniczność systemów informatycznych partnerów 

rynkowych, nie istnieje możliwość opracowania wzorcowej specyfikacji 

dokumentu, konieczne jest natomiast określenie zawartości dokumentu 

źródłowego oraz formatu pliku wynikowego (plik XML). Przesyłanie do-

kumentu powinno być realizowane w sposób asynchroniczny. 

4. W zależności od bieżących możliwości produkcyjnych oraz poziomu tech-

nologicznej złożoności produktu finalnego zamówienie może być zreali-

zowane w zakładach macierzystego przedsiębiorstwa lub też przekazane 

(w całości lub w części) podwykonawcom. 

5. Wynikiem procesu integracji będzie budowa zintegrowanych łańcuchów 

logistycznych pomiędzy producentem a kooperantami. Efekt ekonomiczny 

stanowić będzie redukcja czasu i nakładów finansowych związanych  

z ewidencją i kontrolą poprawności przyjmowanych zamówień, przy jed-

noczesnym zachowaniu autonomii systemów informatycznych poszczegól-

nych partnerów handlowych. 

 Etap I. Projektowanie struktury dokumentów elektronicznych. Pierwszy etap 

projektu integracyjnego stanowi zdefiniowanie dokumentów biznesowych z wyko-

rzystaniem graficznego narzędzia BizTalk Editor. Nową definicję dokumentu moż-

na utworzyć od podstaw, lub też importować z pliku XML. W omawianym przy-

padku należy utworzyć definicję dokumentu zamówienia producenta, a następnie 

wzory dokumentów zamówienia firm-kooperantów (w projekcie zostało przyjęte 

założenie, że każdy z partnerów handlowych może posiadać własny szablon doku-

mentu zamówienia). Definicje dokumentu zostaną zapisane w repozytorium serwe-

ra BizTalk – lokalnej witrynie WWW dostępnej za pomocą protokołu HTTP-DAV. 

 Etap II. Transformacja i integracja dokumentów pochodzących z różnych 

źródeł. Przedmiotem procesu integracji będzie mapowanie pól dokumentu zamó-

wienia (tzw. budowa połączeń pomiędzy poszczególnymi polami w pliku źródło-

wym oraz w pliku wynikowym – oprogramowanie BizTalk Mapper). BizTalk Ser-

wer posiada również specjalne funkcje odwzorowujące (zwane funktoidami), za 
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pomocą których można definiować skomplikowane zależności między polami. 

Przykładowo, w specyfikacji dokumentu zamówienia konieczne jest wyodrębnienie 

dwóch pól: „Kod pocztowy” oraz „Miasto”. Natomiast system informatyczny fir-

my-kooperanta generuje zamówienie, w którym dane te są zapisywane do poje-

dynczego pola: „Miejscowość”. W zaistniałej sytuacji celowe jest zbudowanie 

funktoidu, który z pola „Miejscowość” wyodrębni numer kodu pocztowego oraz 

nazwę miasta, a następnie informacje te zapisze do właściwych pól dokumentu 

wzorcowego. 

 Etap III. Oprogramowanie logiki biznesowej. Kolejny etap stanowi zdefinio-

wanie rozproszonych procesów biznesowych z wykorzystaniem diagramów MS 

Visio 2002 oraz narzędzia BizTalk Orchestration Designer. Przykładowo, w zależ-

ności od wartości zamówienia oraz oczekiwanego terminu jego realizacji możemy 

poszczególnym dokumentom przypisać odpowiedni priorytet, lub też automatycz-

nie skierować je do podwykonawców. BizTalk Orchestration Designer jest narzę-

dziem wspomagającym tradycyjne modelowanie przepływów danych i informacji 

dedykowanym dla analityka biznesowego, a zarazem umożliwia przypisanie zda-

rzeń i operacji przetwarzania. W zależności od spełnienia decyzyjnych kryteriów 

wyboru uruchamiane są odpowiednie komponenty programowe (obiekty typu 

COM), które zapisują dokument zamówienia do systemu informatycznego firmy- 

-producenta lub przesyłają do realizacji podwykonawcom. Przygotowanie kompo-

nentów programowych oraz przypisanie ich do odpowiednich procesów bizneso-

wych znajduje się w kompetencji inżyniera programisty oraz informatyka – archi-

tekta rozwiązania integracyjnego. 

 Etap IV. Konfiguracja procesu automatycznego pobierania i przesyłania do-

kumentów. Po uprzednim zdefiniowaniu specyfikacji dokumentów źródłowych, 

transformacji oraz procesów biznesowych należy określić metody wymiany danych 

z wykorzystaniem pakietu BizTalk Messaging Manager. Dokumenty elektroniczne 

mogą być pobierane z następujących źródeł: udostępnionego na serwerze lokalnym 

katalogu (należy podać ścieżkę do lokalizacji pliku źródłowego), witryny Web  

lub z wykorzystaniem mechanizmu asynchronicznego kolejkowania informacji.  

W omawianym przypadku wykorzystano metodę kolejkowania informacji, co gwa-

rantuje niezawodność oraz transakcyjność procesu przetwarzania, nawet w przy-

padku czasowego braku dostępu do zasobów serwera partnera handlowego. 

 Etap V. Testy techniczne oraz kontrola poprawności przetwarzania. Ostatni 

etap projektu stanowi testowanie rozwiązania integracyjnego. Testy techniczne 

obejmują: sprawdzenie poprawności specyfikacji dokumentów oraz transformacji, 

testy konfiguracji serwerów oraz połączeń międzyorganizacyjnych (kanałów, por-

tów oraz tzw. funkcji odbiorczych), monitorowanie przepływu danych zgodnie  

z logiką procesu biznesowego, testowanie poprawności działania komponentów 

programowych (obiekty COM). Z kolei celem kontroli i monitorowania poprawno-
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ści procesu jest wyszukanie tzw. wąskich gardeł w komunikacji i przetwarzaniu 

dokumentów (oprogramowanie: BizTalk Document Tracking). 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja budowy platformy integracji 

systemów informatycznych przewiduje: zachowanie autonomiczności pakietów oprogra-

mowania wykorzystywanego przez poszczególnych partnerów rynkowych oraz integrację 

na poziomie danych, dokumentów i operacji gospodarczych. Platforma BizTalk zapewnia 

rozwiązania w zakresie automatycznej wymiany danych i dokumentów z wykorzystaniem 

standardu EDI i XML, z zachowaniem procedur autoryzacji i bezpieczeństwa oraz pełnej 

transakcyjności procesu przetwarzania. Na przykładzie rozwiązania integracyjnego dedy-

kowanego dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego z branży budowlanej omówiono 

zasady elektronicznej wymiany danych i dokumentów oraz narzędzia wspomagające 

konstrukcję połączeń pomiędzy partnerami handlowymi B2B. 
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IMPLEMENTATION THE INTEGRATION PLATFORM OF SYSTEMS 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

 

 

Summary 

 

 The conception of designing the integration platform of information systems 

presented in this article foresees preserving the autonomous use of the software 

packages used by different trade partners and integration at the level of data, docu-

ments and business processes. MS BizTalk platform provides solutions in automat-

ing data and documents exchange using EDI and XML standards and maintaining 

authorization and security procedures and complete transactional processing. Using 

the example of the integration solution dedicated to a production and trade enter-

prise in the building sector, rules of electronic data and documents exchange have 

been discussed as well as tools supporting creating connections between partners in 

the B2B trade. 
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RYZYKO ZAKŁÓCEŃ W PRZEPŁYWIE INFORMACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Najnowsze badania wskazują, że w jednej na trzy firmy w Wielkiej Brytanii 

zarządzanie przepływem informacji jest tak ubogie, że przepływ rzeczy jest tak 

samo szybki albo szybszy. Oszacowano, że straty spowodowane utratą sprzedaży 

wynikającą z nieefektywności przepływu informacji mogą sięgać w tym kraju na-

wet 1,2 bilionów funtów rocznie1. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać 

w niedopasowaniu zarządzania przepływem informacji w łańcuchach dostaw do ich 

funkcjonowania w sferze operacyjnej, niedopasowaniu systemów IT – zaprojekto-

wanych i wdrażanych do zadań realizowanych w obszarze firmy, a nie w sieci do-

staw, czy też koncentrowaniu się na przepływie dóbr bez jednoczesnego udoskona-

lania przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Dlatego jednym z istotnych czynni-

ków ryzyka, o szczególnym znaczeniu dla firm funkcjonujących w ramach łańcu-

chów dostaw, jest ryzyko zakłóceń w przepływie informacji. 

 

 

1. Przepływy w łańcuchu dostaw 

 

 W jednej z najpopularniejszych definicji łańcucha dostaw rozumianego jako 

„sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wza-

jemnej współpracy wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe  

                                                 

1  G. Montague-Jones, Report exposes high cost of poor information flow in the supply 
chain, 19-Nov-2010, www.foodproductiondaily.com (20.02.2011). 
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i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników”2, wskazuje się na dwie 

grupy przepływów: przepływ dóbr i informacji. Kwestią bezsporną jest przynależ-

ność przepływów informacji do łańcucha dostaw. Informacja w łańcuchu dostaw 

podobnie jak w firmie traktowana jest jako zasób. Chopra i Meindl podkreślają, że 

informacja „służy jako łącznik między różnymi poziomami analizy łańcucha do-

staw, umożliwiając koordynację wykonywanych działań i przynosząc w ten sposób 

wiele korzyści, przede wszystkim wzrost jego zyskowności”3. W literaturze przed-

miotu podkreśla się strategiczne znaczenie przepływu informacji dla łańcucha do-

staw, wskazując na podnoszenie jego zyskowności i możliwości osiągania przewagi 

konkurencyjnej. Najwięcej uwagi poświęca się kwestii dzielenia się informacją 

między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw, co umożliwia jego integra-

cję i koordynację, może również przyspieszyć przepływ informacji, podnieść wy-

dajność i efektywność łańcucha dostaw i umożliwić szybszą odpowiedź na zmiany 

w oczekiwaniach klientów. 

 Wyniki badań dotyczące wpływu dzielenia się informacją na proces realizacji 

zamówień wskazują, że prowadzi ono do większej przejrzystości łańcucha dostaw, 

a to umożliwia utrzymywanie niższych poziomów zapasów. Dzielenie się informa-

cją w łańcuchu dostaw może obniżyć jego koszty o 12 do 23%4. G.P. Cachon  

i M. Fisher porównali tradycyjne sposoby wymiany informacji z wymianą informa-

cji w relacjach partnerskich w łańcuchu dostaw i doszli do wniosku, że koszty 

związane z wymianą informacji mogą spaść do 2,2%5. Integracja między podmio-

tami wymieniającymi się informacjami w łańcuchu dostaw może doprowadzić do 

skrócenia czasów przepływu6. W bardzo wielu publikacjach wskazuje się również 

na możliwość zredukowania efektu „byczego bicza”. To właśnie brak przepływu 

albo przepływ nierzeczywistych informacji między ogniwami łańcucha dostaw 

prowadzi do efektu opisanego już w 1961 roku przez Forestera jako „akceleracja 

popytu”, a szerzej rozpowszechnionego przez Lee pod koniec lat 90. jako efekt 

„byczego bicza”7. Podaje się wiele powodów akceleracji popytu: fluktuacje cen, 

prognozowanie popytu „z nadwyżką”, zamawianie „na zapas” w celu zabezpiecze-

                                                 

2  M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa 
Logistycznego, Warszawa 2000, s. 17. 

3  S. Chopra, P. Meindl, Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation, 
Pearson, New Jersey 2010, s. 23. 

4  H.L. Lee, K.C. So, C.S. Tang, The value of information sharing in a two-level supply 
chain, „Management Science” 2000, Vol. 46, No. 5, s. 626‒643. 

5  G.P. Cachon, M. Fisher, Supply chain inventory management and the value of shared in-
formation, „Management Science” 2000, Vol. 46, No. 8, s. 1032‒1048. 

6  R. Mason-Jones, D.R. Towill, Total cycle time compression and the agile supply chain, 
„International Journal of Production Economics” 1999, Vol. 62, No. 1‒2, s. 61‒73. 

7  H.L. Lee, V. Padmanabhan, S. Whang, Information distortion in a supply chain: the 
Bullwhip effect, „Management Science” 1997, Vol. 43, No. 4, s. 546-558. 
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nia się przed brakiem produktu. Jednak wszystkie wymienione działania mają swoje 

źródło w braku dostępu do rzetelnej informacji. 

 

 

2. Ryzyko w łańcuchu dostaw 

 

 W literaturze dotyczącej ryzyka najczęściej przytacza się kategorie ryzyka 

proponowane przez T.T. Kaczmarka8, Tarczyńskiego9 czy Kulpę10: Wykorzystywa-

ne kategoryzacje ryzyka w praktyce gospodarczej odnoszą się do podziałów propo-

nowanych w standardach zarządzania ryzykiem, przyjętych jednocześnie jako „naj-

lepsze praktyki”. Jednym z nich jest standard COSO. Zwykle wyróżnia się w nim 

cztery podstawowe obszary (poziomy) – ryzyka: strategiczne, operacyjne, finanso-

we oraz „inne”. Obejmują one odpowiednio11: 

 Ryzyko strategiczne dotyczące: wizerunku firmy – np. negatywny PR, osła-

bienie marki itp., niedostatku klientów, konkurencji, niekorzystnych trendów 

demograficznych i socjalnych, innowacji technologicznych, dostępności ka-

pitału, sytuacji politycznej i regulacji prawnych, podatkowych itp. 

 Ryzyko operacyjne związane z: funkcjonowaniem przedsiębiorstwa  

(np. rozwojem produktu, zasobami ludzkimi, wydajnością, wadami pro-

duktu i serwisu, zarządzaniem, cyklicznością w biznesie itp.), ogranicze-

niami wynikającymi ze słabego przywództwa, niezdolnością do zmian itp., 

sferą ICT, systemami sprawozdawczo-księgowymi (budżetowanie, plano-

wanie, informacja księgowa, przygotowanie inwestycji itp.). 

 Ryzyko finansowe dotyczące: cen (zmiany w kontekście kosztów oraz sy-

tuacji na rynku), płynności finansowej (cash flow, zwł. spływ należności), 

kredytów (trudności ze spłatą, utrata zdolności kredytowej), inflacji/siły 

nabywczej, innych aspektów polityki finansowej. 

 Ryzyko związane z niebezpieczeństwami, takimi jak: pożary i inne szkody 

majątkowe, klęski żywiołowe, kradzieże i inne przestępstwa, wypadki przy 

pracy, choroby, przerwy i zakłócenia w działalności firmy, odszkodowania. 

 Alternatywą dla przedstawionego sposobu klasyfikacji kategorii ryzyka,  

z jakimi mamy do czynienia w przedsiębiorstwie, może być podejście logistyczne, 

nawiązujące do usytuowania przedsiębiorstwa jako ogniwa w łańcuchu dostaw. 

                                                 

8  T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, War-
szawa 2010. 

9  W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, 
Warszawa 2001, s. 15. 

10  J. Brauer, Rola i znaczenie zarządzania ryzykiem w logistyce globalnej, INTLOG 2005,  
s. 3. 

11  W. Machowiak, Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, w: Instrumenty zarządzania 
logistycznego, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2008, s. 83. 
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Rozróżnia się w nim czynniki ryzyka zewnętrzne, na ogół całkowicie lub w dużym 

stopniu niezależne od decyzji podejmowanych w ramach zarządzania firmą, oraz 

wewnętrzne, będące pochodną realizowanych w nim procesów i podejmowanych 

decyzji. 

 Wśród zagrożeń zewnętrznych najczęściej wyróżnia się ryzyko występujące 

po stronie dostaw, po stronie sprzedaży (popytu) oraz „środowiskowe”, związane  

z otoczeniem firmy i warunkami, w jakich działa. 

 Ryzyko po stronie dostaw to np. potencjalne zakłócenia dostaw materiałów  

i surowców, a także usług (w tym zwłaszcza w zakresie transportu), ich nieodpo-

wiednia jakość, zmiany cen i warunków dostaw, wewnętrzne problemy dostawców 

itp. Z punktu widzenia lidera w łańcuchu dostaw (np. produkującego podstawowy 

asortyment) jest to ryzyko niezwykle groźne, gdyż prowadzi do przerw w produkcji 

bądź też nieadekwatnego do przyjętych i potencjalnych zamówień (zarówno  

w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym) wywiązywania się przedsiębiorstwa  

z roli dostawcy, co może istotnie zagrozić wynikom firmy oraz jej wizerunkowi  

i pozycji na rynku. 

 Ryzyko występujące po stronie popytu to przede wszystkim konsekwencje 

zmiennej sytuacji na rynku, a więc: zmienność popytu, „wojny” cenowe, zachowa-

nia nie fair wobec konkurencji, a także kwestie relacji z odbiorcami (tu m.in. pro-

blemy ze spływem należności, problemy marketingowe, serwisowe i cały szereg 

innych). 

 Charakterystyczne dla strategii zarządzania łańcuchami dostaw jest pojawienie 

się całkowicie nowych, specyficznych dla tego poziomu integracji zagrożeń, które 

nie występują na poziomie przedsiębiorstwa. Należą do nich: konsekwencje braku 

jednego właściciela (bardzo istotne z punktu widzenia efektywności procesów de-

cyzyjnych), ryzyko zakłóceń i zniekształceń w przepływie informacji, trudności  

z koordynacją działań czy ryzyko nielojalności partnerów (funkcjonujących prze-

cież na ogół w różnych, często konkurujących łańcuchach dostaw) itp. 

 W przypadku wdrażania zarządzania ryzykiem na poziomie łańcucha dostaw 

kategoryzacja ryzyk i metodyka prac powinny być na tyle uzgadniane pomiędzy 

jego poszczególnymi ogniwami, aby umożliwić jednoznaczną komunikację, spraw-

ny przepływ informacji, a przede wszystkim skuteczną koordynację działań. 

 

 

3. Ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw (zakłócona informacja) 

 

 Podczas wymiany informacji może dochodzić do jej zakłóceń w wyniku od-

działywania szumów, np. z otoczenia. Wśród podstawowych błędów w komunika-

cji wymienić należy: subiektywność odbiorcy w formułowaniu wniosków, znie-

kształcenie sensu przekazu na skutek zakłóceń, przerwanie komunikacji, dezorien-

tację odbiorcy w wyniku wielowymiarowości komunikatu, powstanie konfliktu 
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dostawca‒odbiorca na skutek różnic w percepcji i interpretacji przekazów, a także 

niezrozumienie w wyniku posługiwania się odmiennymi kodami znaczeniowymi12. 

 Ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw wynikać może między innymi z: natu-

ralnych katastrof, bankructwa dostawcy, strajków pracowniczych, wojen, terrory-

zmu, niestabilności socjalno-ekonomiczno-politycznej. 

 Zakłócona informacja może być: mało przejrzysta, niewłaściwa, niepełna, 

niedokładna, nieweryfikowalna, pozbawiona integralności, poufności lub niedo-

stępna. 

 Ryzyko zakłóceń charakteryzuje się niskim stopniem prawdopodobieństwa 

wystąpienia i dużą potencjalną stratą, podobnie jak zdarzenia katastrofalne, które 

mogą znacząco zakłócić lub opóźnić przepływy dóbr, informacji bądź finansów, co 

może zwiększyć koszty lub zrujnować przychody albo spowodować jedno i drugie 

naraz. Zarządzający łańcuchem dostaw mogą wybrać dwa komplementarne działa-

nia – chronić swój łańcuch dostaw lub rozwijać odporność łańcucha. Obecnie  

w literaturze nie ma wielu publikacji na temat zakłóceń w przepływie informacji  

w łańcuchu dostaw. Te, które się pojawiają, dotyczą pojedynczych zdarzeń, nie 

rozważa się jednak zależności między różnymi typami zakłóceń. 

 Innymi typami ryzyka związanymi również z niezakłóconym przepływem 

informacji są: ryzyko systemów i ryzyko własności intelektualnej. 

 Znaczenie ryzyka własności intelektualnej wzrosło wraz z wertykalną integra-

cją łańcuchów dostaw i ich globalizacją oraz z chwilą, kiedy to firmy zaczęły za-

opatrywać się – często poprzez outsourcing – u tych samych dostawców co ich 

konkurenci. Zyskowność firm zależy w dużej mierze od utrzymania przewagi kon-

kurencyjnej, a w sytuacji swoistego rozlewu informacji na wszystkie podmioty w 

sieci dostaw utrzymanie takiej przewagi wynikającej np. z know-how staje się coraz 

trudniejsze. 

 Z kolei ryzyko systemowe jest jakby wtórne wobec ryzyka zakłóceń w prze-

pływie informacji. Przedsiębiorstwa chcąc przyspieszyć, upewnić przepływy infor-

macji, coraz częściej posługują się systemami informatycznymi. Jednak w wyniku 

ich stosowania rodzą się kolejne zagrożenia. Im większa sieć, w której działa przed-

siębiorstwo, tym większe prawdopodobieństwo, że zagrożenie, które pojawi się 

gdziekolwiek, dotknie wszystkich uczestników sieci. Czyli skala ryzyka zakłóceń 

rozszerza się. Chociaż rzadkie, to zakłócenia bądź przerwy w przepływie informacji 

mogą jednak zniszczyć całą sieć powiązanych przedsiębiorstw. Przykładowo wirus 

Love Bug w 2002 roku spowodował zamknięcie poczty elektronicznej w Pentago-

nie, NASA i Fordzie, a dla wielu innych firm miliardowe straty. Dlatego obecnie 

przedsiębiorstwa duplikują wszystkie dane i transakcje, aby w wypadku zakłócenia 

system natychmiast wrócił do stanu początkowego. Niemniej istotne jest tutaj pra-

                                                 

12  G. Wieteska, Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Wyd. Difin, War-
szawa 2011, s. 71. 
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widłowe wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem. Znane są przypadki kiedy to  

w firmie duplikuje się dane, ale utrzymuje je na serwerach fizycznie zlokalizowa-

nych w tym samym pomieszczeniu, w którym funkcjonuje zasadniczy system –  

w przypadku chociażby pożaru jeden i drugi ulegnie zniszczeniu. 

 Efektywne dzielenie się informacją w łańcuchu dostaw umożliwia oczywiście 

Internet i e-business, jednak zaadaptowanie przepływu informacji za pośrednic-

twem Internetu nie zawsze przynosi korzyści, pisze o tym Wagner we wnioskach 

dotyczących badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw  

w Szkocji13. Tak więc dopiero koordynacja działań między firmami, a nie samo 

dzielenie się informacją, prowadzi do lepszych osiągnięć14. 

 Wraz z rozwojem innowacji technologicznych zwiększa się ryzyko uzależnie-

nia od nich procesów przepływu w łańcuchu dostaw. W związku z zastosowaniem 

nowych rozwiązań, zwłaszcza z zakresu technologii informatycznych, pojawiają 

nieznane dotąd zagrożenia. Niepożądanymi zdarzeniami informacyjnymi o charak-

terze technicznym są: awarie systemów, przerwy w dostawie mediów, brak możli-

wości dostępu do haseł, kluczy, akceptacji (z powodu np. choroby uprawnionego 

pracownika), bankructwo producenta komputerów, złośliwość przedmiotów mar-

twych (prawa Murphy’ego), infekcja, atak wirusem komputerowym (robaki, konie 

trojańskie, bomby wirusowe, zapadnie, spoofing i inne), a także działania przypad-

kowych włamywaczy systemowych. Do jednych z najgroźniejszych realnych zama-

chów na zasoby informacyjne można zaliczyć tzw. ataki socjotechniczne15. Należy 

więc pamiętać, że Internet może stanowić również potencjalne źródło zagrożeń dla 

firm16. 

 Informacja podczas przekazywania i przechowywania narażona jest na wiele 

zakłóceń. Rozwój infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej jest źródłem pro-

blematyki związanej ze standaryzacją, bezpieczeństwem, dostępnością i efektyw-

nym jej wykorzystaniem. Bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo in-

formacji i bezpieczeństwo informatyczne. Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa 

informacji w przedsiębiorstwie może obejmować następując obszary i działania. 

Komputery chronione są hasłem dostępu znanym tylko jego użytkownikom, dostęp 

do systemów i usług informacyjnych opiera się na procedurze rejestrowania i wyre-

jestrowania, wejście osób nieuprawnionych na teren organizacji jest ściśle nadzo-

rowane, podpisywane są umowy o zachowaniu poufności (z pracownikami, firma-

                                                 

13  B.A. Wagner, I. Fillis, U. Johansson, E-business and e-supply strategy in small and me-
dium sized businesses (SMEs), „Supply Chain Management: An International Journal” 2003, 
8 (4), s. 343‒354. 

14  S.M. Disney, M.M. Naim, A. Potter, Assessing the impact of e-business on supply chain 
dynamics,  International Journal of Production Economics” 2004, s. 109‒118. 

15  K. Młynarczyk, Najsłabszy element – człowiek, „Elektroniczna Administracja”, ma-
rzec‒kwiecień 2006, s. 57‒63. 

16  G. Wieteska, op. cit., s. 95. 
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mi), prowadzony jest nadzór informacji przychodzącej i wychodzącej firmy oraz 

nad dokumentami i zapisami, pracownicy są regularnie szkoleni w celu wzrostu ich 

świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz redukcji prawdopodobień-

stwa błędów przez nich popełnianych. Firmy powinny również odpowiednio chro-

nić bazy informacji, stosując skuteczne zabezpieczenia oraz systemy detekcji incy-

dentów. Ponadto ważna jest też ochrona sprzętu informatycznego przed zagroże-

niem typu: pożar, awaria zasilania, a także okablowania służącego do przesyłania 

danych przed potencjalnym przejęciem lub uszkodzeniem. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przepływ informacji jest jednym z dwóch głównych typów przepływów wy-

różnianych w łańcuchach dostaw. W strategiach łańcuchów dostaw kładzie się co-

raz większy nacisk na przepływ informacji i wykorzystanie narzędzi informatycz-

nych. Generuje to jednak szereg nowych zagrożeń dla funkcjonowania w sieci, na 

skalę globalną. Należy więc uwzględniać informację jako kluczowy element doty-

czący zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, gdyż informacja ta musi być od-

powiednio zabezpieczona przed zakłóceniami. 
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DISRUPTION RISK OF THE INFORMATION FLOW IN THE SUPPLY CHAIN 

 

 

Summary 

 

 The information flow is one of two main types of distinguished flows in supply 

chains. The strategies of supply chains is placed increasing emphasis on information 

flow and use of IT tools. However, this generates a number of new threats to the func-

tioning of the network on a global scale. It is, therefore, include the information as a key 

element for risk management in the supply chain, since this information must be ade-

quately protected against disruptions. 
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Wprowadzenie  

 

 Ostatnie dziesięciolecia przyniosły rewolucyjne zmiany społeczne i gospodar-

cze związane z intensywnym rozwojem telekomunikacji i informatyki, prowadzące 

do ukształtowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. 

Wśród wielu środków łączności dynamicznie ewoluujących w tym czasie telewizja 

jest przykładem medium, które od czasu pojawienia się telewizji kolorowej i tele-

tekstu nie uległa istotniejszym zmianom. Stan ten zaczął ulegać zmianie, kiedy 

pojawiły się różne standardy nadawania cyfrowego. Oprócz lepszej jakości obrazu 

cyfrowa transmisja telewizyjna zapewnia interaktywność, dostęp do usług na żąda-

nie, a także wymaga mniejszej szerokości pasma częstotliwości, co daje możliwość 

wykorzystania zwolnionych zasobów widma w celu udostępnienia użytkownikom 

większej liczby kanałów TV lub przeznaczenia ich na realizację innych, niezwiąza-

nych z telewizją, usług radiokomunikacyjnych. Wspomniane systemy nie były 

stworzone z myślą o dostępie do telewizji podczas ruchu z wykorzystaniem termi-

nali ruchomych, w szczególności bez dostępu do sieci energetycznej.  

 Rozwiązaniem tego problemu było opracowanie i wdrożenie standardu  

DVB-H, który jest rozwinięciem i wzbogaceniem DVB-T – standardu stosowanego 

w Europie do odbioru stacjonarnego. Standard DVB-H (ang. Digital Video Bro-

adcasting – Handheld) – standard rozsiewczej telewizji mobilnej – powstał w celu 

umożliwienia odbioru treści multimedialnych (programów telewizyjnych, radio-

wych, transmisji danych, w tym aplikacji interaktywnych) przez niewielkich roz-

miarów urządzenia mobilne, w szczególności telefony komórkowe. Głównym wy-

zwaniem było pokonanie barier technicznych związanych z zasilaniem i maksymal-
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nym wydłużeniem żywotności baterii urządzeń mobilnych. DVB-H pozwala na 

odbiór programów telewizyjnych, transmisję strumieniową oraz transmisję danych, 

wykorzystując jako kanał zwrotny sieć telefonii komórkowej, dzięki czemu usługi 

są w pełni interaktywne. Pozwala udostępniać treści tylko wybranym grupom  

odbiorców. Użytkownicy mają możliwość oglądania telewizji na żywo w ruchu  

i w miejscach, gdzie do tej pory nie było to możliwe. 

 Artykuł poświęcony jest problemom wdrażania telewizji mobilnej w standar-

dzie DVB-H w Polsce i w Europie. Zdaniem organu antymonopolowego przyczyną 

opóźnień prowadzących do fiaska przedsięwzięcia było powstanie niedozwolonego 

porozumienia (kartelu) operatorów sieci komórkowych. Autor stoi na stanowisku, 

że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w wadach samej usługi i moż-

liwościach zastąpienia jej funkcjonalności innymi, bardziej uniwersalnymi mediami 

(np. mobilnym dostępem do Internetu), które rozwijają się dynamiczniej. 

 

 

1. DVB-H w Europie 

 

 W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła strategię mającą na celu 

upowszechnienie telewizji komórkowej we wszystkich 27 państwach członkow-

skich UE. KE wezwała państwa członkowskie i całą branżę łączności elektronicznej 

do przyspieszonego wprowadzenia telewizji komórkowej w Europie oraz zachęciła 

do stosowania DVB-H jako wspólnego europejskiego standardu telewizji komór-

kowej. Określiła przy tym trzy kluczowe czynniki istotne dla upowszechnienia 

telewizji komórkowej: jednolity standard zapewniający interoperacyjność usług, 

dostępność częstotliwości i korzystne otoczenie regulacyjne.  

 Testowe nadawanie w systemie DVB-H podjęto w 16 krajach UE, a w części 

z nich doszło do komercyjnego uruchomienia usług (np. we Włoszech, Holandii, 

Austrii, Finlandii, Szwajcarii). W żadnym z tych krajów usługa ta nie odniosła ko-

mercyjnego sukcesu. Powodem słabego zainteresowania telewizją mobilną w Euro-

pie są niedogodności korzystania z telewizji w telefonie komórkowym (np. mały 

rozmiar ekranu telefonu, konieczność trzymania telefonu w ręku podczas oglądania, 

szybkie wyczerpywanie się baterii telefonu oraz jakość sygnału wpływająca na 

jakość usługi, zwłaszcza podczas ruchu). Wpływ na niewielką popularność usługi 

miał brak dostępności odpowiednio dużej liczby modeli aparatów telefonicznych  

z tunerem DVB-H, w różnych przedziałach cenowych, co pozwalałoby operatorom 

skonstruować ofertę dedykowaną do każdej grupy abonentów.  

 Usługę oferowaną w standardzie DVB-H uznano za niszową i nie skierowaną 

do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Zainteresowane tą usługą są przede wszyst-

kim osoby młode, poszukujące nowych rozwiązań i traktujące je bardziej w katego-

riach gadżetu niż usługi telekomunikacyjnej. 
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 Najwcześniej, bo w 2006 roku, telewizja mobilna została udostępniona we 

Włoszech (zbiegło się to z mistrzostwami świata w piłce nożnej) i zdobyła tam 

około 1,2 mln użytkowników, co uważa się za największy sukces w UE. Przykład 

ten nie jest uznawany za miarodajny dla innych krajów, a duża liczba użytkowni-

ków nie jest równoznaczna z biznesowym sukcesem usługi. We Włoszech DVB-H 

oferowało trzech operatorów. W 2010 r. jeden z nich wycofał się ze świadczenia 

usługi. Planują to zrobić również pozostali. Ostateczną porażkę DVB-H we Wło-

szech tłumaczy się brakiem dedykowanej do mobilnego medium oferty, bowiem 

dostawcy nie wyszli istotnie poza emisję kanałów znanych z innych platform tele-

wizyjnych. Użytkownicy nie wyrażali zainteresowania płatnymi pakietami, a rynek 

mobilnej reklamy nie rozwijał się dostatecznie szybko. 

 Również holenderski KPN zaprzestał świadczenia DVB-H. Także w Austrii 

zakończono emisję telewizji mobilnej. Natomiast w Japonii i Korei telewizja mo-

bilna pozostaje nadal popularna (odpowiednio 10 i 6 mln użytkowników), ale 

świadczenie tej usługi również tam balansuje na granicy opłacalności1. 

 

 

2. Telewizja mobilna w Polsce 

 

 W rozdziale tym opisane zostaną poszczególne fazy wdrażania telewizji mo-

bilnej w Polsce, począwszy od przeprowadzonych testów, poprzez konkurs na re-

zerwację częstotliwości na potrzeby tej usługi, kończąc na problemach związanych 

z pełnym wdrożeniem usługi przez podmiot wyłoniony w konkursie. 

Testy 

 Początki rozwoju telewizji mobilnej w Polsce sięgają czerwca 2006 roku, 

kiedy to po raz pierwszy została przeprowadzona testowa emisja z nadajnika 

umieszczonego na iglicy PKiN w Warszawie.  

 W roku 2007 przedsiębiorstwa zrzeszone w PIIiT wystąpiły z inicjatywą prze-

prowadzenia ogólnopolskiego testu telewizji mobilnej w standardzie DVB-H.  

W UKE przygotowano plan częstotliwości na potrzeby tej inicjatywy i przeprowa-

dzono konsultacje dotyczące ustalenia warunków współpracy pomiędzy zaintere-

sowanymi podmiotami. Konsultacje uwidoczniły problem niewystarczającej otwar-

tości przedsięwzięcia dla wszystkich zainteresowanych i wynikające z tego trudno-

ści z utworzeniem konsorcjum lub innej formy organizacyjnej odpowiedzialnej za 

test. Pojawiły się również głosy podające w wątpliwość biznesowy sens prowadze-

nia otwartych testów.  

                                                 

1  Prezes UOKiK, Decyzja nr DOK-8/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. uznająca za prakty-
kę ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej oraz na krajo-
wym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H..., 2011;  
M. Tęgoś, Techniczne i biznesowe aspekty wdrażania telewizji mobilnej DVB-H, praca dyplomo-
wa magisterska, Politechnika Poznańska, Poznań 2011.  
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 W listopadzie 2007 roku Prezes UKE zaprosił wszystkie zainteresowane firmy 

do uczestnictwa we wspólnym teście standardu DVB-H. Ostatecznie czterej opera-

torzy infrastrukturalni (Centertel, Polkomtel, PTC oraz P4), korzystający od lutego 

2008 roku z emisji nadajnika na iglicy PKiN, mieli możliwość przetestowania za-

chowania się sieci i sprawdzenia jej zasięgu oraz jakości odbioru. Pod koniec 2008 

roku zawarli oni porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju usług cyfrowej 

telewizji mobilnej DVB-H. Podobne testy emisji DVB-H zostały przeprowadzone 

w Krakowie i Warszawie przez TP Emitel.  

Konkurs 

 Ogłoszenie konkursu na rezerwację częstotliwości dla telewizji mobilnej prze-

suwano wielokrotnie. Przyczyną były przeciągające się uzgodnienia międzynaro-

dowe z krajami sąsiednimi dotyczące alokacji częstotliwości na terenach przygra-

nicznych, w szczególności w północno-wschodniej części Polski.  

 Powstał też spór kompetencyjny pomiędzy Prezesem UKE a KRRiT dotyczą-

cy stwierdzenia, czy rozsiewcza transmisja DVB-H powinna być traktowana jako 

nadawanie i rozprowadzanie programów telewizyjnych, czy jako usługa telekomu-

nikacyjna. W pierwszym przypadku powinna podlegać koncesjonowaniu przez 

KRRiT, w drugim – podlegałaby regulacji przez Prezesa UKE. Ostatecznie uznano, 

że przedmiotem rozstrzygnięcia będzie „rezerwacja częstotliwości obejmującą ka-

nały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470–790 MHz, przeznaczonych do świadcze-

nia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radio-

fonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H,  

w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej”. 

 Prezes UKE zdecydował, że zamiast planowanego przetargu na rezerwację 

wspomnianych częstotliwości zostanie ogłoszony konkurs. Tym samym zrezygno-

wano z ekonomicznego kryterium wyboru oferty, jako kluczowego.  

 Konkurs został ogłoszony w październiku 2008 r. Kryteriami oceny ofert 

były: zachowanie warunków konkurencji (najistotniejsze), wysokość zadeklarowa-

nej kwoty, zobowiązania odnośnie do tempa rozwoju usług oraz wiarygodność 

finansowa. Do konkursu stanęły 2 podmioty: 

 Info-TV-FM Sp. z o.o. (związana wówczas z funduszem inwestycyjnym 

NFI Magna Polonia),  

 Mobile TV Sp. z o.o. – konsorcjum czterech polskich operatorów komór-

kowych (PTK Centertel, PTC, Polkomtel i P4). 

 Konkurs został rozstrzygnięty w marcu 2009 roku. Niespodziewanie i zdecy-

dowanie wygrała spółka Info-TV-FM (ITF), deklarując kwotę 15 mln zł za wy-

łączność korzystania z częstotliwości (38 kanałów 8 MHz) do 31 maja 2015 r. w 31 

miastach Polski oraz do końca 2023 r. na obszarze całego kraju.  
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 Decyzja rezerwacyjna2 wydana na podstawie konkursu została zaskarżona 

przez Mobile TV. Pod koniec marca 2010 roku WSA w Warszawie oddalił skargę.  

W czerwcu 2010 roku regulator zmienił decyzję dla ITF, wykreślając z niej zapis  

o standardzie DVB-H, dzięki czemu stało się możliwe zastosowanie innych rozwią-

zań w ramach przydzielonych częstotliwości (neutralność technologiczna). 

 Prognozy rozwoju telewizji mobilnej w Polsce były bardzo optymistyczne. 

Powszechny odbiór telewizji w technice DVB-H miał być dostępny w Polsce przed 

Euro 2012. Z analiz PwC wynikało, że w 2011 roku mobilna telewizja będzie miała 

w Polsce 200 tys. użytkowników, a potem ich liczba powinna rosnąć, by w 2018 

roku osiągnąć prawie 1,3 mln abonentów. Z raportu PMR Consulting wynikało, że 

największym zainteresowaniem będą cieszyć się programy prezentujące najnowsze 

informacje z zakresu polityki i gospodarki (82%), programy z wiadomościami spor-

towymi (53%), muzyczne (48%), o tematyce erotycznej (43%) oraz dotyczące gier 

(39%). Bardzo słabe poparcie osiągnęły mobilne usługi VoD. 

Wdrażanie telewizji mobilnej przez Info-TV-FM 

 Zgodnie ze zobowiązaniami zapisanymi w decyzji Prezesa UKE, przed 30 

września 2009 r. spółka rozpoczęła pilotażową emisję telewizji mobilnej progra-

mów RTV z nadajników w trzech lokalizacjach w Warszawie (12 programów TV  

i 8 radiowych, w przyszłości oferta ta miała być poszerzona). W ten sposób Polska 

stała się siódmym krajem w Europie, w którym oficjalnie ruszyła mobilna telewizja 

DVB-H. ITF zapewniała, że usługa zostanie w pełni uruchomiona w II kwartale 

2010 roku. 

 W maju 2010 roku sygnał DVB-H docierał już do około 5,5 mln Polaków  

w 11 miastach, ale ITF ciągle nie miała jeszcze podpisanej umowy na sprzedaż usług 

z żadnym z operatorów komórkowych. Operatorzy kontestowali 10-letnią umowę, 

której podpisania domagała się spółka ITF oraz kwoty po 90 mln zł wymaganych od 

każdego z partnerów na cele inwestycyjne. Oczekiwali oni przedstawienia oferty  

z umową nie dłuższą niż 4–5 lat, obniżenia opłat stałych, zwiększenia znaczenia opłat 

uzależnionych od liczby użytkowników, jasnego określenia możliwości kształtowania 

przez nich oferty detalicznej oraz ustalenia reguł odnośnie do wprowadzania dodat-

kowo płatnych treści. W tamtym czasie,P4 i PTC nie dostrzegały już w projekcie 

żadnego potencjału, a Polkomtel i PTK Centertel jeszcze negocjowały.  

Postępowanie antymonopolowe wobec operatorów komórkowych 

 W listopadzie 2009 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające  

w sprawie ustalenia, czy działania operatorów sieci komórkowych dotyczące usługi 

                                                 

2  Prezes UKE, Decyzja DZC-WAP-5176-3/09(60) z dnia 26 czerwca 2009 r. dokonująca 
na rzecz Info-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu rezerwacji częstotliwości obejmującej 
kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470‒790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowi-
zualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyj-
nych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfu-
zyjnej (z późniejszymi zmianami), 2009. 
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telewizji mobilnej mogą stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konku-

rencji i konsumentów. W oparciu o ustalenia poczynione w toku tego postępowania, 

we wrześniu 2010 roku Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie antymono-

polowe przeciwko 4 operatorom komórkowym w związku z zawarciem przez nich 

na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej porozumienia polegającego na: 

 dokonywaniu uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z ITF,  

 wymianie informacji o swojej ocenie oferty hurtowej ITF dotyczącej au-

diowizualnych usług medialnych,  

 dokonywaniu uzgodnień dotyczących publicznego kwestionowania tej 

oferty, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji na kra-

jowym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej oraz na krajowym deta-

licznym rynku telefonii ruchomej, co może stanowić naruszenie art. 6  

ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów3.  

 Operatorzy stanowczo zaprzeczali, jakoby uczestniczyli w kartelu, podejmując 

swoje decyzje samodzielnie, bez porozumienia i wymiany informacji z pozostały-

mi. Swój brak zainteresowania współpracą z ITF tłumaczyli brakiem uzasadnienia 

ekonomicznego dla tego przedsięwzięcia, wynikającym m.in. ze skomplikowanego 

modelu biznesowego z udziałem dużej liczby podmiotów, a także doświadczeniami 

z innych krajów, gdzie usługa ta obecnie jest w zaniku. Za przeszkodę uznali także 

brak szerokiej oferty terminali, a dostępność jedynie pojedynczych, bardzo drogich 

modeli oznacza wyższe koszty potencjalnego wdrażania usługi (wysoki poziom 

subsydiów). 

 Wyjaśnienia operatorów nie usatysfakcjonowały Prezesa UOKiK i na podsta-

wie zgromadzonego materiału dowodowego w decyzji z listopada 2011 roku4 uznał 

porozumienie skierowane przeciw ITF zawarte pomiędzy 4 operatorami za praktykę 

ograniczającą konkurencję i nakazał zaniechania jej stosowania. Jednocześnie nało-

żył na nich karę w łącznej wysokości ponad 113 mln zł. Decyzja nie jest prawo-

mocna. Przedsiębiorcy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów. Urząd uznał, że uczestnicy konsorcjum zawartego na potrzeby konkursu, 

po jego przegraniu, uzgadniali działania wobec zwycięzcy. Operatorzy wspólnie 

oceniali proponowane przez zwycięzcę warunki finansowe i biznesowe współpracy 

oraz uzgadniali działania polegające na publicznym kwestionowaniu ważności  

i wiarygodności oferty ITF. Zachowania te doprowadziły do zaburzenia mechani-

zmu skutecznej konkurencji. Ograniczyły wzajemną niepewność operatorów co do 

oceny oferty ITF przez każdego z nich i możliwości podjęcia indywidualnej współ-

pracy. Trwające ponad 2,5 roku nielegalne porozumienie wstrzymało rozwój rynku 

                                                 

3 Później dodano możliwość naruszenia również art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

4  Prezes UOKiK, Decyzja nr DOK-8/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. uznająca za prakty-
kę ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej oraz na krajo-
wym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H..., 2011.  
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hurtowego telewizji DVB-H, a konsumenci zostali pozbawieni możliwości korzy-

stania z usług telewizji mobilnej przez telefon. W ocenie Prezesa UOKiK argumen-

ty dotyczące niepowodzenia DVB-H w innych krajach w żadnym stopniu nie prze-

sądzają, że usługa ta nie rozwinęłaby się w Polsce. Należy wziąć pod uwagę, że 

preferencje użytkowników w poszczególnych krajach są różne i nie ma podstaw, 

aby z góry przesądzać, że usługa ta nie spotka się z ich zainteresowaniem w danym 

kraju.  

Plan B – Vedia? 

 W październiku 2010 roku fundusz NFI Magna Polonia (jeden z właścicieli 

ITF) kupił niewielkie udziały w spółce Vedia, chcąc we współpracy z tą firmą roz-

począć dystrybucję urządzeń elektronicznych umożliwiających odbiór telewizji 

mobilnej. Na początku 2011 roku wielofunkcyjne elektroniczne urządzenia przeno-

śne miały być zaoferowane podmiotom, które mogłyby je sprzedawać klientom 

indywidualnym. Umowy z tymi podmiotami na dostawę usługi i urządzeń miała 

podpisywać spółka ITF. Do rozpoczęcia Euro 2012 firmy chciały sprzedać 100–200 

tys. tego typu urządzeń, nie wykluczając subsydiowania terminali przy umowach 

terminowych. Nie wydaje się, aby rynek sprostał tym oczekiwaniom. 

Początek końca 

 ITF świadczy usługę telewizji mobilnej DVB-H aktualnie jako operator infra-

struktury i treści w modelu hurtowym. Usługa dostępna obecnie dla klientów koń-

cowych (odbiorców) nie ma charakteru biznesowego, ogólnodostępnego i jest coraz 

bardziej ograniczana terytorialnie. Od połowy 2011 roku, poza Warszawą, emisja 

sygnału jest czasowo zawieszona. Dostęp do usługi jest jak dotąd bezpłatny. ITF 

zapowiada, że sytuacja zmieni się po pozyskaniu partnera detalicznego lub zmianie 

strategii – sygnał zostanie zakodowany, a odbiór będzie możliwy po odpłatnym 

uzyskaniu dedykowanych uprawnień.  

 Jak z tego wynika, Info-TV-FM postanowiła zredukować koszty przez wyłą-

czenie części nadajników. Może to oznaczać początek końca DVB-H w Polsce. Jest 

to bardzo prawdopodobne, gdyż do końca 2011 roku spółka nie podpisała żadnych 

umów z operatorami komórkowymi, a więc nie sprzedała dostępu żadnemu abonen-

towi. Także umowa z firmą Vedia nie przyniosła wprowadzenia na rynek nowego 

urządzenia z możliwością odbioru DVB-H. 

Nowa koncepcja biznesowa 

 W październiku 2011 roku pojawiła się informacja, że kontrolowany przez 

Zygmunta Solorza-Żaka5 Cyfrowy Polsat kupił spółkę Info-TV-FM wraz z prawami 

do posiadanych przez nią rezerwacji częstotliwości. ITF podpisała także z Cyfro-

wym Polsatem umowę o świadczenie usługi emisji sygnału w ramach multipleksu 

telewizji mobilnej. 

                                                 

5 Obecnie także jeden z największych operatorów sieci komórkowych, Polkomtel SA, jest 
kontrolowany przez spółki związane z tym przedsiębiorcą. 
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 Pod koniec 2011 roku Cyfrowy Polsat (CP) podpisał umowę o współpracy  

z holenderską spółką Irdeto, która dostarczy system dostępu warunkowego i wspar-

cie techniczne pozwalające CP zbudować infrastrukturę techniczną na potrzeby 

uruchomienia usług płatnej mobilnej cyfrowej telewizji naziemnej. CP planuje też 

rozwijać rynek urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, tunery oraz przenośne 

rutery umożliwiające odbiór telewizji na telefonach) niezbędnych do świadczenia 

usług telewizji mobilnej. Usługa ta ma pojawić się w II kwartale 2012 roku. 

 Czy te informację oznaczają, że w Polsce wreszcie pojawi się telewizja DVB-H? 

Trwają spekulacje na temat faktycznych intencji zakupu spółki ITF i praw do czę-

stotliwości. Rozwijanie rynku telewizji mobilnej przez CP uchodzi za mało praw-

dopodobne, a odniesienie komercyjnego sukcesu na tym rynku – za jeszcze mniej 

prawdopodobne. Rozważa się m.in. możliwość wykorzystania częstotliwości przy-

znanych ITF na inne cele, np. do zapewnienia dostępu do Internetu. Mogłoby to być 

ryzykowne posunięcie, gdyż wprawdzie rezerwacja jest technologicznie neutralna 

(nie nakazuje korzystania ze standardu DVB-H), ale jednocześnie przeznacza za-

kres 470–790 MHz na potrzeby telewizji.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Prace badawcze nad możliwością odbioru sygnału telewizyjnego przez urzą-

dzenia będące w ruchu, zapoczątkowane w 1998 roku, doprowadziły do stworzenia 

odrębnego standardu telewizji DVB-H. KE zdecydowała o dodaniu telewizji mo-

bilnej DVB-H do unijnego wykazu norm, stanowiącego podstawę harmonizacji 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w UE. Celem wprowadzenia normy euro-

pejskiej dla standardu DVB-H było stworzenie wspólnego rynku telewizji mobilnej 

w Europie oraz ograniczenie fragmentaryzacji rynku spowodowanej licznymi roz-

wiązaniami technicznymi stosowanymi w przekazie telewizji komórkowej. Próby 

systemu DVB-H podjęto w kilkunastu krajach UE, a w części z nich doszło do 

komercyjnego uruchomienia usług. W większości z nich telewizja mobilna nie 

odniosła komercyjnego sukcesu i po stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania 

zaniechano oferowania usług w standardzie DVB-H. 

 Wśród przyczyn niepowodzenia usługi należy upatrywać przede wszystkim 

niewystarczającą liczbę dostępnych na rynku modeli terminali umożliwiających 

odbiór telewizji mobilnej, problemy prawne oraz skomplikowane modele bizneso-

we niezbędne do funkcjonowania tej usługi. Zainteresowanie DVB-H w Europie 

maleje, a zainteresowanie rynków kieruje się bardziej w stronę transmisji strumie-

niowej przy wykorzystaniu sieci UMTS i LTE. Wprawdzie rozwiązania te nie ofe-

rują takiej jakości jak DVB-H, ale koszty i ryzyko finansowe z nimi związane są 

znacznie mniejsze. Również rozpowszechnienie DVB-T wraz z miniaturyzacją 
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terminali i rozwiązaniem problemów z zasilaniem wpływa na coraz mniejsze zain-

teresowanie telewizją mobilną DVB-H.  

 Perspektywy rozwoju telewizji mobilnej na rynku polskim także nie wygląda-

ją zbyt dobrze. Całkiem prawdopodobne jest, że telewizja mobilna nie doczeka się 

pełnego komercyjnego uruchomienia, tylko zakończy się na fazie testów i pilotażu. 

W tym przypadku, oprócz decydujących czynników podobnych jak w innych kra-

jach UE, jeden z głównych (ale zdaniem autora nie decydującym) powodem fiaska 

usług w standardzie DVB-H jest brak porozumienia pomiędzy operatorem telewizji 

mobilnej ITF (który, zgodnie z warunkami licencji, nie może prowadzić sprzedaży 

detalicznej swej usługi) a czterema operatorami infrastrukturalnymi telefonii ko-

mórkowej. ITF poszukuje innych dróg i rozwiązań tego problemu (współpraca ze 

spółką Vedia), ale niestety jak dotąd efektów tych działań nie widać6.  

 Podsumowując, na bazie doświadczeń operatorów z innych krajów oraz wo-

bec dynamicznego rozwoju alternatywnych technik przekazu multimedialnego 

należy uznać usługę telewizji w standardzie DVB-H (lub podobnych) za schyłkową 

i nie przewiduje się jej komercyjnego sukcesu w Polsce. 
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MOBILE TV IN POLAND – UNWANTED GADGET OR KARTEL VICTIM 

 

 

Summary 

 

 The paper is devoted to problems of implementation of mobile TV standard DVB-H 

in Poland. According to the antimonopoly authority cause of the significant delays lead-

ing to the failure of the project was the creation of an illegal agreement of the mobile 

network operators. The author considers that the reasons for this market failure lie in 

defects of the service itself and the possibilities of replacing its functionality by other, 

more universal media (eg mobile Internet access), which grow rapidly. 
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Wstęp 

 

 Początki funkcjonowania w Polsce niezależnego organu regulacyjnego  

w zakresie działalności telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej wiążą 

się z utworzeniem 1 stycznia 2001 roku, na mocy ustawy Prawo telekomunikacyj-

ne, Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT). Wraz z powołaniem URT likwidacji 

uległy Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna oraz Państwowa Inspekcja Tele-

komunikacyjna i Pocztowa. 1 kwietnia 2002 roku w miejsce zlikwidowanego URT 

utworzono Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP). URTiP przejął 

wszystkie zadania, uprawnienia i obowiązki URT w zakresie telekomunikacji. Zna-

cząca aktywność organu regulacyjnego jest widoczna dopiero od stycznia 2006 

roku, kiedy to w miejsce URTiP utworzono Urząd Komunikacji Elektronicznej 

(UKE). 8 maja 2006 roku Prezes Rady Ministrów, Kazimierz Marcinkiewicz, po-

wołał na stanowisko Prezesa UKE Annę Streżyńską. 

 

 

1.  Najważniejsze regulacje dotyczące polskiego rynku telekomunikacyjnego 

w latach 2006–2011 

 

 Wśród kluczowych z punktu widzenia rozwoju rynku telekomunikacyjnego 

działań regulacyjnych podjętych w latach 2006–2011 należy beż wątpienia wska-

zać: 

 regulacje dotyczące dostępu do infrastruktury TP dla operatorów alterna-

tywnych (uwolnienie pętli lokalnej), 



Piotr Ładny 616 

 rozpoczęcie działań zmierzających do podziału funkcjonalnego TP, które  

w efekcie zakończyły się porozumieniem pomiędzy TP a Prezesem UKE 

(Karta Równoważności – KR), 

 uchwalenie i wejście w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci te-

lekomunikacyjnych, której celem było stworzenie ram prawnych stwarza-

jących warunki do rozwoju sieci i wzrostu dostępności do usług, w tym 

szczególnie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

 

1.1. Uwolnienie pętli lokalnej 

 Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających dostęp do infrastruktury ope-

ratora o znaczącej pozycji rynkowej był jednym z najbardziej efektywnych mecha-

nizmów kształtujących konkurencyjność na rynku. Operatorzy alternatywni (OA) 

uzyskali możliwość zaoferowania klientom konkurencyjnych usług bez potrzeby 

budowy własnej infrastruktury dostępowej. 

 Rynek hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej (LLU – Local Loop 

Unbundling) w Polsce rozpoczął funkcjonowanie w 2006 roku, jednak przez dwa 

lata operatorzy alternatywni nie korzystali z tej usługi na większą skalę. Powodem 

była niska dojrzałość rynku, na którym operatorzy alternatywni skoncentrowani 

byli na wykorzystaniu infrastruktury TP poprzez niewymagające nakładów inwe-

stycyjnych, a korzystniejsze cenowo od LLU usługi BSA (Bitstream Access)  

i WLR (Wholesale Line Rental). 

 Po zmianie oferty ramowej na LLU w 2008 roku – obniżeniu opłaty miesięcz-

nej LLU z 36 zł do 22 zł oraz podpisaniu porozumienia TP – UKE w październiku 

2009 roku operatorzy alternatywni, zapewnieni przez TP o zmianie podejścia do 

obowiązków regulacyjnych i zakończeniu działań blokujących rozwój rynków hur-

towych, zaczęli chętniej korzystać z usług hurtowych LLU. Spowodowało to, że po 

pięciu latach funkcjonowania polskiego rynku LLU wskaźnik liczby uwolnionych 

pętli w stosunku do ogólnej liczby pętli operatora zasiedziałego w Polsce był pra-

wie taki sam jak w Hiszpanii i o 3 punkty procentowe wyższy niż w Wielkiej Bry-

tanii w analogicznym okresie funkcjonowania rynku LLU (na koniec 2010 roku 

udział procentowy linii w sieci TP wynosił 4,8%, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 

w analogicznym okresie funkcjonowania było to 1,72%).  

 

1.2. Podział funkcjonalny TP a porozumienie z UKE 

 W 2006 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął debatę na 

temat możliwości zastosowania nadzwyczajnego środka regulacyjnego w postaci 

funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej. Powodem była ograniczona kon-

kurencja na rynkach telefonii stacjonarnej oraz transmisji danych spowodowana 

znaczącą pozycją, jaką na tych rynkach dysponowała TP. 

 Przeprowadzone analizy potwierdziły istnienie szeregu barier rozwoju rynku 

telefonii stacjonarnej i transmisji danych, w tym szczególnie: 
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 silną przewagę rynkową TP, której efektem jest brak skutecznej konkuren-

cji, 

 antykonkurencyjne zachowania TP polegające na utrudnianiu współpracy  

z operatorami alternatywnymi oraz przepływ informacji w Grupie TP uła-

twiający i sprzyjający takim zachowaniom, 

 niską jakość sieci dostępowej, 

 brak właściwych relacji cenowych pomiędzy opłatami za usługi hurtowe 

(WLR, BSA i LLU) a detalicznymi, co powoduje, że np. świadczenie usług 

detalicznych w oparciu o LLU jest dla operatorów alternatywnych nieopła-

calne, 

 nieskuteczność dotychczas podejmowanych działań regulacyjnych w celu 

likwidacji barier rynkowych i brak perspektyw na ich wyeliminowanie. 

 Uznając, że separacja funkcjonalna operatora zasiedziałego (OZ) jest w stanie 

wyeliminować barierę w postaci postawy antykonkurencyjnej TP, a także również 

ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji wynikające ze słabości sys-

temu prawnego w Polsce (poprzez m.in. zmianę postawy TP, która nie będzie na-

kierowana na wykorzystywanie luk i słabości systemu prawnego), w dniu 15 grud-

nia 2008 roku Prezes UKE poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie 

funkcjonalnej separacji, czyli wyodrębnienia dwóch spółek, z których jedna miała-

by zająć się świadczeniem dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowa-

nych, a druga skupić się na sprzedaży usług klientom końcowym. 

 Brak jednoznacznych przepisów w zakresie separacji spowodował, że zaini-

cjowane w 2008 roku działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmierzające do 

podziału funkcjonalnego operatora zasiedziałego spotkały się z krytyką i niechęt-

nym podejściem ze strony Telekomunikacji Polskiej. Operator zasiedziały wyszedł 

z własną inicjatywą i w listopadzie 2008 roku przedstawił Prezesowi UKE propo-

zycje działań służących ograniczeniu wskazywanych przez regulatora problemów 

rynkowych bez potrzeby podziału operatora. 

 Propozycja nazwana Kartą Równoważności (KR) zakładała rozwiązanie zgła-

szanych przez rynek i regulatora problemów w oparciu o dobrowolne działania  

i współpracę TP z regulatorem i OA, a nie administracyjne nakazy. Dodatkowo 

wdrożenie KR ma być mniej kosztowne, a efekty możliwe do osiągnięcia w krót-

szym czasie niż rozdział funkcjonalny.  

 Po przeprowadzeniu publicznych konsultacji dotyczących przedłożonego 

przez TP projektu oraz zebraniu szeregu opinii na temat możliwości i konsekwencji 

podziału funkcjonalnego w sierpniu 2009 roku Prezes UKE nieformalnie wstrzymał 

prace nad podziałem TP. W wyniku prowadzonych pomiędzy operatorem i regula-

torem negocjacji 22 października 2009 roku podpisane zostało porozumienie,  

w którym TP zobowiązała się do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożo-

nych na nią obowiązków regulacyjnych oraz wdrożenia szeregu działań mających 

zapewnić transparentność i niedyskryminację w relacjach między operatorami  
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w zamian za wstrzymanie przez UKE prac nad podziałem funkcjonalnym spółki
1
. 

Wśród głównych elementów porozumienia znalazły się takie kwestie jak: wdroże-

nie Karty Równoważności, zamrożenie w okresie 3 lat poziomu cen hurtowych, 

oraz podpisanie dwustronnych umów z operatorami. 

 Na mocy porozumienia TP zobowiązała się również do wybudowania lub 

zmodernizowania w ciągu 3 lat (do 31 grudnia 2012 roku) stacjonarnej infrastruktu-

ry sieciowej i przyłączenia co najmniej 1,2 miliona nowych łączy szerokopasmo-

wych (w tym 1 miliona łączy o przepływności co najmniej 6 Mbit/s oraz 200 tys. 

łączy o przepływności co najmniej 2 Mbit/s). 

 Na mocy porozumienia TP zobowiązała się w szczególności, że w ramach 

własnej struktury wyodrębni część zajmującą się świadczeniem usług hurtowych  

i na warunkach niedyskryminacji będzie świadczyć te usługi zarówno części TP 

odpowiedzialnej za usługi detaliczne, innym spółkom z Grupy TP (w tym PTK 

Centertel), jak i operatorom alternatywnym. Ponadto OZ będzie regularnie przeka-

zywał Prezesowi UKE informacje na temat przestrzegania we własnej organizacji 

zasady niedyskryminacji, przy pomocy specjalnie opracowanych dla tego celu 

wskaźników (tzw. wskaźniki KPI) oraz poprzez kwartalne raporty niezależnych 

audytorów. 

 Przedmiotowe porozumienie reguluje także wiele innych kwestii, związanych 

między innymi z zakończeniem blisko 200 sporów sądowych pomiędzy TP a Preze-

sem UKE oraz TP a operatorami alternatywnymi czy też monitorowaniem realizacji 

zobowiązań podjętych przez Telekomunikację Polską SA.  

 

1.3. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) 

 W dniu 7 maja 2010 roku uchwalona została ustawa o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych, stanowiąca próbę usunięcia przeszkód w dostę-

pie do szerokopasmowego Internetu i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. 

 Podstawowym celem ustawy było stworzenie ram prawnych umożliwiających 

zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem 

na szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

 Wśród najważniejszych uregulowań, jakie wprowadziła ta ustawa, należy 

wskazać: 

 wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu 

terytorialnego działalności telekomunikacyjnej oraz określenie podstawo-

wych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym 

rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji;  

                                                 

1  Porozumienie pomiędzy TP SA a Prezesem UKE. Komunikat z 22.10.2009 r. 
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=19&news_id=4750&layout=1
&page=text. 
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 ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są re-

gionalne sieci szerokopasmowe;  

 likwidację barier inwestycyjnych wynikających z miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego;  

 wprowadzenie obowiązku lokalizowania przez zarządców dróg kanałów 

technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy 

dróg publicznych;  

 wprowadzenie instytucji odrębnej własności włókien światłowodowych 

(każde z włókien w kablu może należeć do innego inwestora, co pozwoli 

wspólnie inwestować w budowę sieci). 

 Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci wprowadziła nowe 

kompetencje dla jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa przewiduje, że jed-

nostki te będą prowadzić działalność telekomunikacyjną, a także budować sieci, 

jako zadanie własne o charakterze użyteczności publicznej. Zadania te będą finan-

sowane ze środków własnych jednostek. Jednostki mogą budować przede wszyst-

kim infrastrukturę telekomunikacyjną, głównie jej elementy pasywne (kanalizacja 

kablowa, pomieszczenia kolokacyjne, słupy, maszty, kable) i przygotowywać ją na 

potrzeby wykorzystania jako podstawowej warstwy sieci telekomunikacyjnych. 

Mogą one budować również sieci telekomunikacyjne, a także eksploatować takie 

sieci i infrastrukturę oraz nabywać prawa do już istniejącej infrastruktury. Następ-

nie: mogą prowadzić działalność w zakresie udostępniania takiej infrastruktury  

i sieci przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także dysponentom innych sieci niż 

publiczne. Podejmowanie takiej działalności wymagać będzie spełnienia przewi-

dzianych w ustawie wymagań.  

 Do budowy sieci jednostki samorządu terytorialnego mogą również wykorzy-

stywać infrastrukturę energetyczną, gazową i kanalizacyjną.  

 

 

2. Pozostałe regulacje 

 

 Przedstawione wyżej działania regulacyjne były najważniejszymi wydarze-

niami, jakie w odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego zostały podjęte w latach 

2006‒2011 i można je określić mianem kamieni milowych w rozwoju tego rynku. 

 Trzeba jednak podkreślić, że nie były to jedyne regulacje, jakie wprowadzono  

w analizowanym okresie. Wpływ na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego 

miały również inne działania podejmowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz zmiany w zakresie przepisów okre-

ślających zasady dostępu do rynku, zasady świadczenia usług i prawa konsumentów. 

Spośród wielu takich działań warto wskazać te, które również miały znaczący wpływ 

na rozwój rynku telekomunikacyjnego i wzrost jego konkurencyjności: 

 przenoszenie numerów (number portability),  
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 regulacje w zakresie stawek za zakończenie połączeń w sieciach komór-

kowych (Mobile Termination Rate – MTR), 

 stworzenie mapy zasięgu i białych plam dla usługi powszechnej. 

 Przenoszenie numeru, a dokładnie prawo do zachowania numeru przy zmia-

nie operatora, jest narzędziem, które w pośredni sposób wpływa na wzrost konku-

rencyjności rynku. Jest to rozwiązanie, które wymusza na operatorach nie tylko 

konkurowanie o nowych klientów, ale również o obecnych. W Polsce przenośność 

numerów w sieciach komórkowych i stacjonarnych została wprowadzona w 2006 

roku, jednak początkowo z usługi tej korzystało niewielu klientów. W 2008 roku 

Polska była wśród krajów o najniższym wskaźniku liczby przenoszonych numerów 

w Europie. W sieciach stacjonarnych wskaźnik ten wynosił 0,7%, a w komórko-

wych 0,5%
2
. W latach 2006‒2008 w sieciach komórkowych przeniesiono zaledwie 

306 tys. numerów. Powodem takiej sytuacji były wysokie opłaty i długi czas po-

trzebny na przeniesienie numeru. Stosowane przez operatorów procedury powodo-

wały, że na przeniesienie numeru Polacy czekali najdłużej wśród wszystkich krajów 

europejskich. Przeciętny czas potrzebny na przeniesienie numeru stacjonarnego  

w 2008 roku wynosił 23 dni, a telefonu komórkowego 38 dni. Wzrost popularności 

tej usługi nastąpił dopiero w 2009 roku, kiedy to znowelizowano prawo telekomu-

nikacyjne, likwidując opłaty za przeniesienie numeru oraz skracając maksymalny 

czas na przeniesienie numeru do 24 godzin w sieciach komórkowych i 7 dni w sie-

ciach stacjonarnych.  

 Regulacje w zakresie stawek MTR. Działania regulacyjne mające na celu 

weryfikację stawek z tytułu zakańczania połączeń głosowych w ruchomych pu-

blicznych sieciach telefonicznych (MTR) zostały podjęte w 2007 roku. Na skutek 

podjętych działań i realizacji przez operatorów infrastrukturalnych (Polską Telefo-

nię Komórkową Centertel Sp. z o.o., Polkomtel SA oraz Polską Telefonię Cyfrową 

Sp. z o.o.) nałożonych obowiązków regulacyjnych rozpoczął się proces obniżania 

stawek MTR do poziomu odpowiadającego kosztom ponoszonym przez tych opera-

torów. W latach 2008‒2010 działania w tym zakresie zostały zintensyfikowane. Na 

skutek weryfikacji wpływu dotychczasowych działań na poziom konkurencji na 

rynku telefonii ruchomej we wrześniu i październiku 2008 roku wprowadzono re-

dukcję stawek MTR z poziomu 0,3387 zł/min w 2007 roku do poziomu 0,2162 

zł/min od 1 stycznia 2009 roku oraz do poziomu 0,1677 zł/min od 1 lipca 2009 

roku. W ramach dalszej regulacji stawek MTR. w grudniu 2009 roku zostały one 

ustalone na poziomie 0,1677 zł/min w sieciach Polkomtel, PTK Centertel i PTC. 

 Stopniowe obniżanie stawek MTR spowodowało spadek cen detalicznych,  

w tym także cen połączeń F2M, zmniejszyło bariery rozwoju telefonii ruchomej 

                                                 

2  B. Dwornik, Można już bezpłatnie przenieść numer. Szału nie będzie, http://www.mo 
ney.pl/gospodarka/raporty/artykul/mozna;juz;bezplatnie;przeniesc;numer;szalu;nie;bedzie,57,0,48
7481.html. 
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oraz pozytywnie wpłynęło na stopień innowacyjności usługowej i polepszyło alo-

kację zasobów. Wbrew niektórym prognozom obniżanie MTR nie wywołało nega-

tywnych skutków dla konsumentów i spadku nakładów inwestycyjnych w telefonii 

ruchomej. Wzrosła za to aktywność operatorów MVNO, co przełożyło się na do-

datkowy wzrost penetracji mobilnej.  

 Regulacje w zakresie stawek MTR związane były nie tylko z sukcesywnym 

obniżaniem stawek, ale również z wprowadzeniem preferencyjnych stawek dla 

nowych operatorów (asymetria stawek MTR). Dzięki wprowadzeniu asymetrii 

nastąpił dalszy wzrost poziomu konkurencji oraz spadek stopnia koncentracji do-

stawców w sektorze telefonii ruchomej. Zjawiska te wynikały z wejścia na rynek 

kolejnych operatorów infrastrukturalnych, przede wszystkim operatora P4, który  

w ciągu pierwszych trzech lat działalności osiągnął około 10 proc. udziału w rynku 

telefonii ruchomej. Następstwem aktywnych działań mających na celu zwiększenie 

konkurencyjności było dalsze obniżenie cen detalicznych, pojawienie się kolejnych 

innowacyjnych usług telefonii głosowej oraz rozwiązań niegłosowych. Jedynym 

negatywnym następstwem wdrożenia asymetrii MTR było zjawisko dyskryminacji 

cenowej dla połączeń do sieci nowych operatorów. 

 Efekty regulacji MTR uwidaczniają dane liczbowe dla lat 2006‒2010
3
: 

 Ceny połączeń w sieciach ruchomych spadły w analizowanym okresie 

łącznie o 65,4% (średniorocznie były o 33,8% niższe niż w scenariuszu bez 

regulacji MTR). 

 Ceny połączeń z sieci stacjonarnych do sieci telefonii ruchomej (F2M) 

spadły łącznie o 50,4% (średniorocznie były o około 30,2% niższe niż  

w scenariuszu bez regulacji MTR). 

 Ruch głosowy w sieciach telefonii ruchomej był średniorocznie wyższy  

o 26,9%. 

 Penetracja usług telefonii ruchomej wzrosła do 118% (o 1,8 punktu procen-

towego więcej niż w scenariuszu bez regulacji MTR, czyli o ok. 800 tys. 

kart SIM). 

 Bilans dobrobytu społecznego wyniósł aż 12,6 mld złotych4. 

 Mapa zasięgu i białych plam dla usługi powszechnej została zaprezentowa-

na na stronie UKE w 2009 roku. Ogólnokrajowa mapa zasięgu funkcjonowania 

usługi powszechnej oraz mapa dostępu do szerokopasmowego Internetu została 

utworzona w oparciu o dane operatorów oraz informacje uzyskane od osób fizycz-

nych. Mapa ma służyć realizacji kilku celów. Jednym z nich jest zidentyfikowanie 

miejsc, gdzie istnieje zapotrzebowanie na te usługi i gdzie z różnych przyczyn są 

                                                 

3  Raport z dotychczasowej regulacji MTR. UKE 2010, http://www.uke.gov.pl. 
4  Dla oceny korzyści społecznych projektów aktów prawnych i działań całkowita wartość 

społeczna danego przedsięwzięcia jest równa sumie kosztów i korzyści wszystkich interesariuszy. 
Przez przedsięwzięcie rozumie się w tym wypadku wdrożenie redukcji MTR. Poziomem odnie-
sienia dla analizy kosztów i korzyści jest brak wprowadzonej obniżki MTR. 
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one niedostępne dla użytkowników. Mapa posłuży także samym operatorom tele-

komunikacyjnym, w szczególności operatorom niewielkim (lokalnym), do rozpo-

znania poziomu popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. 

 Stworzenie tej mapy ma na celu określenie obszarów, gdzie potrzebne będą 

inwestycje w zakresie rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych umożli-

wiających dostęp zarówno do usług telefonicznych, jak i do usługi Internetu szero-

kopasmowego. Zidentyfikowanie miejsc, gdzie usługi te są niedostępne, umożliwi 

m.in. Prezesowi UKE wspomaganie procesów inwestycyjnych na tych obszarach. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Analizując dane ilościowe i jakościowe charakteryzujące stan rynku na po-

czątku i końcu analizowanego okresu, można stwierdzić, że wszystkie scharaktery-

zowane działania regulacyjne odniosły pozytywne efekty i przyczyniły się do reali-

zacji założonych przez UKE celów regulacyjnych.  

 Najszybszy rozwój, zarówno jeśli chodzi o tempo, jak i zakres zmian, nastąpił 

na rynku telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu. W obu tych segmentach 

nastąpił znaczący wzrost w zakresie wartości sprzedaży i liczby klientów. Inaczej 

wyglądała natomiast sytuacja na rynku telefonii stacjonarnej, gdzie od kilku lat 

zmniejsza się sukcesywnie liczba klientów i wielkość sprzedaży. Sytuacja taka nie 

wynika jednak z działań regulatora, ale z rozwoju technologii oraz zmian preferen-

cji klientów, którzy coraz częściej rezygnują z usług stacjonarnych, zastępując je 

usługami komórkowymi lub opartymi na technologii VoIP. 

 Niezależnie od kurczenia się rynku stacjonarnego trzeba zauważyć, że działa-

nia UKE przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności w odniesieniu do całego 

rynku telekomunikacyjnego. W obszarze telefonii komórkowej i dostępu do Inter-

netu zwiększyła się liczba operatorów świadczących usługi, a co za tym idzie do-

stępność usług i wskaźniki penetracji. Wzrost konkurencyjności nastąpił również na 

rynku telefonii stacjonarnej, gdzie z roku na rok rośnie udział w rynku operatorów 

alternatywnych, a maleje TP. 

 Rosnącej konkurencji towarzyszył spadek cen i rozwój nowych produktów. 

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym nasila się zjawisko konwergencji 

w zakresie sieci i usług. Efektem tego zjawiska jest postępująca pakietyzacja usług 

(oferowanie usług w pakietach, np. telewizja, telefon i Internet), dzięki czemu 

klienci mogą dowolnie tworzyć zestawy usług, z których korzystają, czerpiąc jed-

nocześnie korzyści (niższe ceny) związane z zakupem kilku usług u jednego opera-

tora. 

 Rosnącej konkurencji na rynku towarzyszą regulacje związane z ochroną praw 

konsumentów i rozszerzające zakres tych praw. Przykładem jest sukcesywne skra-

canie okresów, na jakie podpisywane są umowy, ułatwienia w zakresie wypowia-
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dania umów, składania reklamacji czy opisywanego wcześniej prawa do zachowa-

nia numeru przy zmianie operatora. 

 Trudno w tej chwili określić jednoznacznie efektywność działań regulacyj-

nych związanych z rozwojem infrastruktury i tworzeniem zachęt do inwestycji  

w nowoczesne sieci telekomunikacyjne. W tym zakresie widać pozytywne efekty 

związane z zawartym przez Prezesa UKE i TP porozumieniem. W ramach realizacji 

tego porozumienia TP modernizuje i rozbudowuje swoją sieć, tworząc możliwości 

rozwoju szerokopasmowego Internetu. Znaczna część tych inwestycji zlokalizowa-

na jest na obszarach tzw. „białych plam”, co zmniejsza zagrożenie cyfrowego wy-

kluczenia na tych obszarach. Pomimo pozytywnych efektów, jakie dotychczas 

przyniosło porozumienie, nie można jednoznacznie ocenić, czy podział TP, którego 

alternatywą było porozumienie, nie byłby lepszym rozwiązaniem. 

 Szereg zachęt i ułatwień w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (NGA, FTTx) zawiera ustawa  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Doświadczenia krajów,  

w których wprowadzono analogiczne rozwiązania, są pozytywne, jednak długo-

trwałość procesów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury telekomu-

nikacyjnej powoduje, że na ocenę efektywności tych regulacji na gruncie polskim 

jest jeszcze za wcześnie. 
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RYZYKO BEZPRZEWODOWEJ DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW SIECIOWYCH  

W REALIZACJI USŁUG ELEKTRONICZNYCH I E-BIZNESIE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wygoda instalowania i użytkowania sieci bezprzewodowych spowodowała 

dynamiczny ich rozwój, obserwowany od ponad dziesięciu lat. Konsekwencją du-

żego zainteresowania realizacjami bezprzewodowymi było opracowanie i systema-

tyczne rozwijanie różnego typu urządzeń mobilnych, umożliwiających zdalną pracę 

w systemie teleinformatycznym (także realizację usług) o każdej porze, z dowolne-

go miejsca, nawet podczas przemieszczania się.  

 Niestety, ogólnodostępne aplikacje wykorzystywane do realizacji e-usług  

i w e-biznesie często zawierają luki (wady programowe) umożliwiające przeprowa-

dzenie ataku na system, czego skutkiem może być, na przykład, kradzież danych 

lub przejęcie kontroli nad urządzeniem. Bezprzewodowy dostęp do zasobów sie-

ciowych niesie dodatkowe zagrożenia, głównie z powodu transmitowania danych  

w otwartej przestrzeni. Wśród szkodliwych działań dla sieci bezprzewodowych 

można wymienić zagłuszanie lub zakłócanie transmitowanego sygnału, instalację 

fałszywych punktów dostępowych umożliwiających przechwytywanie danych, 

przeciążanie systemu w celu blokowania dostępności usług, przełamywanie zabez-

pieczeń kryptograficznych czy infekowanie urządzeń mobilnych. Zagrożenie dla 

bezpiecznego użytkowania systemów komputerowych może być powodowane 

zarówno przez automatycznie propagowane szkodliwe oprogramowanie, jak i przez 

ludzi – nie tylko hakerów, ale też przez zatrudnionych lub byłych pracowników 

danej organizacji (instytucji, firmy), na której niekorzyść działają. Mimo po-

wszechnej już świadomości realnych zagrożeń podstawowe zasady bezpieczeństwa 

są nierzadko nadal ignorowane, co w dużym stopniu wynika z ograniczonych moż-
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liwości przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom (z powodu wysokich kosztów 

audytu bezpieczeństwa czy odpowiednio mocnego systemu zabezpieczeń) i dotyczy 

głównie zwykłych użytkowników oraz małych i średnich firm. 

 

 

1. Rynek usług internetowych 

 

 Usługi elektroniczne i e-biznes to elementy e-gospodarki rozumianej jako 

realizacja procesów rynkowych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Do 

tych procesów zalicza się produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów (z czym 

wiąże się przesyłanie danych pomiędzy producentami, dystrybutorami i odbiorcami 

produktów i usług), a także przekazywanie różnego rodzaju danych w ramach dzia-

łalności administracyjnej, biznesowej itd. Dziś nie sposób wyobrazić sobie prowa-

dzenie biznesu bez dostępu do sieci globalnej. Każda firma (instytucja, organizacja) 

stara się mieć własną witrynę internetową, by umieścić na niej informacje o prowa-

dzonej działalności, udostępnić dane kontaktowe i stworzyć możliwości składania 

zamówień na produkty, usługi lub rezerwacje – w celu pozyskania klientów czy 

partnerów biznesowych, zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów itd. 

 Według firmy Millward Brown SMG/KRC w połowie 2010 roku już 80% 

internautów korzystało z sieci w celu porównania ofert i cen towarów przed plano-

wanym zakupem. Obserwowany dynamiczny rozwój usług elektronicznych wynika 

z powszechnej dostępności Internetu oraz szybkości i wygody ich realizacji.  

 Niestety, podczas realizacji usług elektronicznych może wystąpić wiele pro-

blemów dotyczących uczciwości i rzetelności kontrahenta, jakości i czasu świad-

czonych usług, płatności, bądź wykonywania dodatkowych czynności (np. związa-

nych z serwisem). Można spotkać się z nieprawdziwymi informacjami w reklamach 

i fałszywymi sklepami wyłudzającymi pieniądze, kłopot może sprawiać dochodze-

nie roszczeń klienta na gruncie porządku prawnego innego kraju (uciążliwość, wy-

sokie koszty). Ponadto nie zawsze można zwrócić zakup bez podania powodu. 

 Jednak znacznie poważniejsze problemy, zarówno przy realizacji e-usług, jak 

i w e-biznesie, dotyczą bezpieczeństwa, a wynika to między innymi z potrzeby 

zapewnienia ochrony przechowywanych i przesyłanych danych, zapewnienia do-

stępności danych i usług uprawnionym użytkownikom, konieczności aktualizacji 

regulacji prawnych oraz potrzeby zachowania anonimowości w sieci. Wyłudzanie  

i wyciek danych, szpiegostwo przemysłowe, zwalczanie konkurencji (np. przez 

tworzenie fałszywych stron internetowych) to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi 

można się spotkać podczas działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.  
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2. Zagrożenia dla technologii bezprzewodowych 

  

 Wszelka działalność podejmowana w oparciu o sieci komputerowe (w tym re-

alizacja e-usług i e-biznes) obarczona jest pewnym ryzykiem wynikającym z istnienia 

zagrożeń dla bezpiecznego użytkowania systemów i sieci komputerowych. Niestety, 

stopień zagrożenia rośnie wraz z rozwojem sieci i technologii informatycznych – 

obserwuje się coraz bardziej wyrafinowane metody ataków, a dostęp do gotowych, 

rozbudowanych funkcjonalnie narzędzi umożliwiających ich przeprowadzenie jest 

coraz łatwiejszy. Zjawisko przestępczości sieciowej obejmuje coraz większą liczbę 

użytkowników, a powodowane straty (wynikające z powstałych szkód, ich likwidacji, 

rozwiązywania problemów i straconego czasu) sięgają olbrzymich kwot. W Polsce, 

według raportu Norton Cybercrime Report firmy Symantec, szacowane straty sięgają 

2,9 mld zł rocznie1. Zagrożenia są coraz poważniejsze. Przykładowo, w 2011 roku 

informowano o nowej odmianie konia trojańskiego SpyEye włamującego się na konta 

bankowe oraz o ataku hakerów na platformę informacyjną giełdy w Hongkongu  

(i nie był to pierwszy atak wymierzony w światowe giełdy). Tylko w grudniu  

2011 roku Google usunął z Android Market 22 aplikacje (będące koniami trojański-

mi), a w ciągu całego roku usunął ich łącznie 1002.  

 Na ataki szczególnie narażone są realizacje bezprzewodowe, co wynika z do-

stępności sygnału propagowanego w otwartej przestrzeni i trudności związanych  

z jego ochroną (m.in. z powodu słabości stosowanych mechanizmów zabezpieczeń). 

Problem różnego rodzaju zagrożeń (wirusy, phishing, spam) dotyczy nie tylko tech-

nologii Wi-Fi sieci WLAN, ale też technologii sieci komórkowych oraz Bluetooth. 

 Sieci WLAN są łatwe do wykrycia i analizy. Dostępne narzędzia (jak na przykład 

NetStumbler, Kismet, WifiScanner, Gtkskan czy inSSIDer) umożliwiają określenie 

nazwy sieci SSID/ESSID (Service Set Identifier/Extended ‒ SSID), zasięgu sygnału, 

adresów MAC (Media Access Control) i IP oraz stosowanych zabezpieczeń kryptogra-

ficznych (WEP3, WPA4, WPA25 lub braku ochrony), a także analizę nagłówków pakie-

tów oraz pól wektora inicjalizującego (wykorzystywanego w procesie szyfrowania). 

 Celem podejmowanych ataków jest zakłócenie lub całkowita blokada pracy 

systemu (sieci), a także chęć uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów. 

                                                 

1  www.norton.com/cybercrimereport, 2011. 

2  www.androidguys.com/2011/12/13/22-apps-kicked-from-android-market-over-premium-
sms-toll-fraud, 13.12.2011. 

3  Wired Equivalent Privacy – najsłabszy ze standardów bezpieczeństwa dla sieci WLAN; 
algorytm szyfrowania RC4; wykazuje szereg wad. 

4  Wi-Fi Protected Access – jeden ze standardów bezpieczeństwa dla sieci WLAN, wpro-
wadza wiele zmian w stosunku do WEP (zmiany w stosowaniu RC4, stosowany protokół zarzą-
dzania kluczami TKIP, mechanizm MIC, protokół EAP). 

5  Standard mocniejszy od WPA – wykorzystuje m.in. algorytm szyfrowania AES i proto-
kół CCMP; nie jest kompatybilny z wcześniejszymi rozwiązaniami. 
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Atak można przeprowadzić przy pomocy gotowych narzędzi (np. Aircrack-ng – do 

łamania haseł WPA), które mają służyć do audytu poziomu ochrony. Pozwalają one 

między innymi określić poprawność konfiguracji punktów dostępowych, występo-

wanie nielegalnych punktów dostępu oraz istnienie innych sieci w pobliżu badanej, 

mogących stanowić dla niej źródło zakłóceń. Skanery bezpieczeństwa (np. Mognet, 

tcpdump, airfart, Wireshark) działają w oparciu o bazy zdefiniowanych zagrożeń 

oraz metody wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do analizy stanu sys-

temu pod kątem nieznanych szkodliwych działań. 

 Z badań wynika, iż użytkownicy technologii bezprzewodowych mają świado-

mość istnienia zagrożeń i zabezpieczają swoje systemy coraz skuteczniej. Jesienią 

2011 roku opublikowano wyniki badania poziomu ochrony 2900 sieci Wi-Fi wykry-

tych we Wrocławiu na trasie kilkunastu kilometrów6. Uzyskane rezultaty, przed-

stawione na rysunku 1, wskazują, że większość użytkowników (65%) stosuje sto-

sunkowo mocne mechanizmy ochrony WPA i WPA2.  

 

 
 

Rys. 1.  Systemy zabezpieczeń stosowane w badanych sieciach Wi-Fi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Ziarek, Bezpieczeństwo sieci WiFi w Polsce 

2010/2011, Wrocław, www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=681. 

 

 System zabezpieczeń WEP cechuje szereg wad, takich jak: słaby kryptogra-

ficznie klucz szyfrujący i brak zdefiniowanego sposobu zarządzania kluczami (po-

ziom zaufania do klucza spada wraz ze wzrostem liczby użytkowników i z czasem 

jego używania), stosowanie mechanizmu CRC-327 do zabezpieczenia przed mody-

fikacją, opcjonalna autoryzacja użytkowników oraz brak mechanizmu kontroli ra-

mek transmisyjnych (możliwość wprowadzania strumienia danych dla przyspiesze-

                                                 

6  Tzw. wardriving polegający na wykrywaniu sieci i zbieraniu o nich informacji podczas 
przemieszczania się samochodem. 

7  Cyclic Redundancy Check – cykliczna kontrola nadmiarowa – mechanizm wykorzysty-
wany do wykrywania błędów i modyfikacji w przechowywanych i przesyłanych danych (tu 32- 
-bitowa sekwencja nadmiarowa); słaby kryptograficznie z powodu zależności liniowych. 
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nia procesu łamania klucza). System WEP nie zapewnia więc dostatecznej ochrony, 

mechanizmy WPA też nie są pozbawione wad (m.in. możliwy jest atak na protokół 

TKIP8 i ominięcie procesu uwierzytelniania), jednak najbardziej niepokojący jest 

fakt, że prawie 19% sieci nadal pozostaje otwarte. Niestety, w uznawanym dotąd za 

najsilniejszy systemie zabezpieczeń WPA2 w połowie 2010 roku wykryto lukę 

pozwalającą osobom mającym już dostęp do sieci na szereg niepożądanych działań, 

między innymi na przeprowadzenie ataku Man-in-the-Middle, przechwytywanie 

ruchu i na przejęcie uwierzytelnionego urządzenia. Słabością WPA2 jest brak od-

porności klucza grupowego GTK (Group Temporal Key) na fałszowanie danych 

i podszywanie się pod adresy sieciowe. 

 Jedną z przyczyn trudności w skutecznym zabezpieczaniu sieci bezprzewo-

dowych jest brak ich kompatybilności z powodu różnorodności sprzętu i dostęp-

nych standardów bezpieczeństwa. Wobec skali zjawiska zagrożeń wysoki poziom 

ochrony systemów teleinformatycznych staje się zadaniem priorytetowym.  

 

 

3. Zagrożenia dla urządzeń mobilnych a usługi elektroniczne i e-biznes 

 

 Wraz z rozwojem technologii bezprzewodowych nastąpił szybki rozwój urzą-

dzeń mobilnych (smartfonów
9
, smartbooków

10
), wobec czego także one stały się 

przedmiotem zainteresowania przestępców sieciowych i w ostatnim okresie coraz 

więcej zagrożeń kierowanych jest właśnie na nie.  

 Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu są coraz bardziej rozbudowane 

funkcjonalnie, a przy tym ich ceny szybko spadają, zatem ich używanie staje się 

powszechne (w trzecim kwartale 2011 roku sprzedano 440,5 mln urządzeń mobil-

nych oraz 115 mln smartfonów)
11

. Są one wykorzystywane do realizacji usług elek-

tronicznych (usług bankowych czy e-zakupów) oraz do prowadzenia zadań bizne-

sowych. Umożliwiają menedżerom i pracownikom przedsiębiorstw stały kontakt 

oraz dostęp do firmowych zasobów, zatem są chętnie przez nich używane (np. pod-

czas podróży służbowych). Ważne i poufne dane, które są przechowywane niemal 

na każdym takim urządzeniu, mogą być źródłem wysokich zysków, stąd coraz 

większe zainteresowanie przestępców możliwością ich uzyskania. Celem ataku 

może być chęć przejęcia poufnych danych, zapisanych numerów telefonów czy 

treści wiadomości lub prowadzonych rozmów.  

                                                 

8  Temporal Key Integrity Protocol – protokół do zarządzania kluczami; zapewnia dyna-
miczną wymianę kluczy. 

9  Urządzenia stanowiące połączenie telefonu i komputera. 

10  Oparte na podobnej architekturze co telefony komórkowe; wyposażone w pełną klawia-
turę, duży ekran i baterie o długiej żywotności; łączą zalety netbooków i smartfonów.  

11  K. Bąkowski, Rośnie sprzedaż smartfonów, Android niezaprzeczalnym liderem, 
16.11.2011. 
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 Eksperci przewidują, że za kilka lat połączenia z siecią globalną będą realizo-

wane głównie przy pomocy smartfonów, z powodu szybkiego rozwoju technologii 

urządzeń mobilnych. Z najnowszych badań firmy Ericsson Consumer Lab wynika, 

że w Polsce użytkownicy mobilnego dostępu do Internetu stanowią aż 55% wszyst-

kich internautów (dla porównania w Wielkiej Brytanii jest ich 43%, w USA – 

31%)12. Jest to ponad dwukrotny wzrost użytkowników bezprzewodowego dostępu 

w ciągu ostatnich dwóch lat. Zdecydowana większość ankietowanych wykorzystuje 

w tym celu laptopy i netbooki, ale udział smartfonów systematycznie rośnie.  

W Stanach Zjednoczonych jedna czwarta użytkowników smartfonów wykorzystuje 

je jako główny sposób łączenia się z Internetem13. 

 Wraz ze wzrostem funkcjonalności telefonów komórkowych obserwuje się 

dynamiczny wzrost kierowanych na nie zagrożeń. Urządzenia te coraz częściej 

posiadają możliwość korzystania z sieci Wi-Fi, co stwarza dodatkową okazję do ich 

infekowania. Ponieważ urządzenia mobilne cechuje duża różnorodność platform 

systemowych, twórcy wirusów tworzą dla nich kody „wieloplatformowe”. Zidenty-

fikowano już tysiące sygnatur tych szkodliwych kodów, które wykonują wiele nie-

pożądanych działań, takich jak: pobieranie plików z sieci Internet (np. innych szko-

dliwych kodów), blokowanie karty pamięci lub całego urządzenia, uszkadzanie, 

usuwanie lub nielegalne pozyskiwanie danych, zdalne udostępnianie urządzenia 

(a tym samym np. sieci lub poczty korporacyjnej), wysyłanie wiadomości SMS czy 

MMS
14

, wyłączanie mechanizmów bezpieczeństwa systemu. 

 Przełomowym rokiem dla zagrożeń urządzeń mobilnych był rok 2010, kiedy 

to zaobserwowano gwałtowny ich wzrost. Szkodliwe programy potrafią rozprze-

strzeniać się przy pomocy nośników przenośnych, MMS-ów i SMS-ów, z wykorzy-

staniem technologii Bluetooth czy portali, z których pobiera się pliki (dzwonki, 

grafikę, gry i aplikacje), też w przypadku użycia kodów QR (Quick Response)15. 

Nieautoryzowany dostęp do urządzeń mobilnych umożliwiają też luki wykrywane 

w oprogramowaniu systemowym (np. w niektórych wersjach systemu Symbian). 

Jako przykłady szkodliwego oprogramowania dla urządzeń mobilnych można wy-

mienić konie trojańskie: Trojan-Spy.SymbOS.Pbstealer.a (umożliwia kradzież da-

nych), Trojan-Spy.SymbOS.Zbot (kradzież danych istotnych do przeprowadzenia 

transakcji bankowych) oraz Trojan.SymbOS.Skuller (wykorzystuje lukę dla umoż-

liwienia dostępu). W 2011 roku pojawiła się modyfikacja przeznaczonego dla kom-

puterów stacjonarnych szkodliwego kodu ZeuS, tym razem skierowana na urządze-

                                                 

12  T. Kutera, Jak Polacy łączą się z siecią?, 24.11.2011.  
13  C. Kang, Smartfonowa rewolucja w sieci, 14.07.2011. 
14  SMS (Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, 

MMS (Multimedia Message Service) – usługa przesyłania wiadomości multimedialnych. 

15  Rodzaj matrycowego kodu kreskowego – stosowany z powodu niewygody wpisywania 
adresu URL pobieranej aplikacji do przeglądarki smartfona; po jego zeskanowaniu ze strony 
WWW można zostać przekierowanym na adres URL z zainfekowanym plikiem (APK lub JAR). 
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nia mobilne. Głównym działaniem konia trojańskiego ZitMo (ZeuS in the Mobile) 

jest przechwytywanie SMS-ów z wysyłanymi przez banki kodami mTAN (Tran-

saction Autentication Number) do mobilnego uwierzytelniania transakcji. Inny 

rodzaj zagrożenia to automatyczne wymuszanie połączeń międzynarodowych  

z numerami o podwyższonej odpłatności (wykonywane np. przez wirus Not-a-

virus:Porn-Dialer.SymbOS.Pornidal.a) oraz działanie niektórych darmowych apli-

kacji wymagających dokonywania płatności podczas ich używania. Jeden z najgło-

śniejszych ataków na telefony komórkowe miał miejsce w 2007 roku w Hiszpanii, 

kiedy to zostało zainfekowanych ponad 115 tys. użytkowników wariantem wirusa 

ComWar (który wyszukuje dostępne urządzenia pracujące w technologii Bluetooth 

i wysyła do nich zainfekowane archiwum SIS o losowej nazwie).  

 Jak wynika z danych firmy Kaspersky Lab, najpopularniejszym celem ataków 

jest obecnie system operacyjny Android, który działa na połowie wszystkich smart-

fonów. Cechuje go elastyczność i niedostateczna kontrola dystrybucji przeznaczo-

nego dla niego oprogramowania. Udział szkodliwych kodów atakujących te urzą-

dzenia stanowi już ponad 46% wszystkich szkodliwych programów dla urządzeń 

mobilnych. Jako przykłady wśród szkodliwego oprogramowania dla systemu An-

droid można wymienić konie trojańskie: Tap Snake (podszywa się pod popularną 

grę i wysyła dane o położeniu urządzenia, co umożliwia szczegółowe odtworzenie 

trasy obserwowanego użytkownika) oraz Trojan-SpyAndroidOs.Antammi.b, który 

pojawił się jako aplikacja do pobierania dzwonków, a w efekcie dokonuje kradzieży 

kontaktów, wiadomości, zdjęć i współrzędnych GPS. W 2011 roku laboratoria fir-

my AVG wykryły kolejnego konia trojańskiego, który zapisuje treści rozmów  

i wiadomości SMS, a przechwycone dane przesyłane są na wskazane serwery. Eks-

perci z Kaspersky Lab tylko w 2011 roku wykryli prawie trzykrotnie więcej zagro-

żeń dla smartfonów niż w ciągu ostatnich sześciu lat16.  

 Wobec wzrostu tego typu problemów banki muszą zrewidować stosowane 

dotychczas formy przekazu poufnych danych. Dotąd bowiem często wysyłały na 

telefony komórkowe jednorazowe hasła dostępu i kody potwierdzające transakcje 

bankowe, co uchodziło za jeden z bezpieczniejszych sposobów ich przekazywania. 

 Ze wspomnianego wcześniej raportu Norton Cybercrime Report firmy Syman-

tec wynika, iż 12% dorosłych osób padło już ofiarą ataku na telefony komórkowe,  

a liczba wykrywanych luk w mobilnych systemach operacyjnych wzrosła ze 115  

(w 2009 r.) do 163 (w 2010 r.). Tymczasem tylko 15% osób korzystających z mo-

bilnego dostępu do Internetu instaluje w telefonach komórkowych oprogramowanie 

ochronne (takie jak F-Secure Mobile Security czy Kaspersky Mobile Security prze-

znaczone m.in. dla systemów Symbian, Windows Mobile i Android), choć użytko-

wanie tych urządzeń wymaga stosowania analogicznych zabezpieczeń jak w przy-

                                                 

16  www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/wirusy/2011/10/podsluchy-w-androidzie-angry-birds 
-unlocker-czyli-najwieksze-zagrozenia-internetu-2#ixzz1iZmwdWBN, 12.10.2011. 
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padku komputerów, gdyż ich posiadacze zaczynają doświadczać takich samych 

problemów co użytkownicy komputerów. Przewiduje się, że zainfekowane urzą-

dzenia można będzie wykorzystywać do tworzenia botnetów17, podsłuchiwania 

rozmów telefonicznych czy masowego rozsyłania spamu. 

  

 

Podsumowanie 

 

 Część społeczeństwa wykazuje brak ufności względem nowych technologii  

i sięga po nie niechętnie, lub w ogóle nie korzysta z proponowanych rozwiązań.  

Z jednej strony spowodowane jest to przyzwyczajeniem do tradycyjnych form za-

kupów i płatności, a z drugiej – świadomością zagrożeń dla bezpiecznej realizacji  

e-usług i prywatności oraz utrudnieniami (uciążliwość systemów zabezpieczeń) 

wprowadzanymi dla przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom. Większego zain-

teresowania nowymi formami płatności należy oczekiwać wraz ze wzrostem zaufa-

nia do transakcji realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dla-

tego potrzebne są zabezpieczenia, które zminimalizują ryzyko. Aby zwiększyć 

bezpieczeństwo, stosuje się coraz mocniejsze systemy kryptograficzne – silniejsze 

algorytmy (do szyfrowania danych, zapewnienia im integralności), dłuższe klucze 

(do szyfrowania danych i uwierzytelniania nadawcy) i coraz bardziej złożone pro-

tokoły realizujące te mechanizmy.  

 Niestety, przewiduje się, że w najbliższym czasie nastąpi zarówno wzrost liczby 

użytkowników mobilnego Internetu, jak i eskalacja zagrożeń dla urządzeń mobilnych. 

W odpowiedzi na takie prognozy firmy produkujące urządzenia koncentrują uwagę 

na odpowiednim ich zabezpieczaniu. Przykładowo, firma Google, której system An-

droid cieszy się ogromną popularnością, ogłosiła z końcem 2011 roku opracowanie 

jego nowej wersji (4.0), w której wprowadzono szereg dodatkowych funkcji zwięk-

szających ochronę systemu. Urządzenie zostało wyposażone w nową obsługę haseł 

(Keychain API), co pozwoli aplikacjom przechowywać klucze oraz uzyskiwać dostęp 

do nich i odpowiadających im certyfikatów, wprowadzono przydzielanie pamięci dla 

aplikacji (ASLR
18

) oraz pełne szyfrowanie urządzenia. Ponadto dodano zestaw na-

rzędzi do obsługi sieci VPN i bezpiecznego przechowywania danych uwierzytelniają-

cych (ważne w przypadku potrzeby uzyskiwania dostępu ze smartfona do korpora-

cyjnej poczty elektronicznej lub służbowych komputerów). Za najbardziej efektowną 

funkcję można uznać Face Unlock, pozwalającą odblokować urządzenie na podstawie 

twarzy właściciela. Niestety, wprowadzone zabezpieczenia mogą okazać się niewy-

                                                 

17  Sieci składające się z komputerów, nad którymi zdalnie przejęto sterowanie w celu ich 
wykorzystania do bezprawnych działań. 

18  Address Space Layout Randomization – metoda ochrony systemu poprzez losowe adre-
sowanie pamięci dla poszczególnych procesów, stosowana w komputerach stacjonarnych (firma 
Apple wdrożyła ją w systemie iOS). 
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starczające w związku z obserwowanym wzrostem wykorzystywania prywatnych 

urządzeń mobilnych w celach służbowych.  

 Wszystkie problemy związane z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony 

systemów teleinformatycznych stanowią wyzwanie i są przedmiotem licznych prac 

badawczych, tak by nie stanowiły bariery dla dalszego rozwoju e-gospodarki. 
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Summary 

 

 We observe a dynamic development of wireless technology and mobile devices. 

Because of their many advantages they are now commonly used to access Internet, and 

in particular to use e-services in e-business. Unfortunately, this brings new risks for the 

security of using network resources. In this paper we discuss the problems of safe use of 

wireless networks and mobile devices, we present the extent of the problems, and pro-

vide numerous examples of malicious software.  
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Wprowadzenie 

 

 Nowa gospodarka jest kojarzona przede wszystkim z informatyzacją, Interne-

tem i e-biznesem, gdyż dotyczy wykorzystywania w działalności gospodarczej 

informacji w formie elektronicznej. Nowa gospodarka to jednak nie tylko rozwój 

Internetu, ale rozwój wszystkich tych obszarów gospodarki, które opierają się na 

wdrażaniu nowych technologii i unowocześnianiu aparatu wytwórczego, dzięki 

generowaniu, przetwarzaniu i komercjalizacji informacji i wiedzy. Z nową gospo-

darką zwykle utożsamia się sektor informatyczny, telekomunikacyjny i bankowy  

(w obszarze bankowości internetowej). Warto jednak podkreślić, iż sektorem, który 

odgrywa coraz większe znaczenie w zakresie wdrażania nowych technologii i cy-

fryzacji, jest sektor energetyczny. Kolejne wprowadzane regulacje zwiększają za-

kres wymagań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,  

a zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz systemów informatycznych, które wspie-

rają działalność przedsiębiorstw. Z tego powodu energetyka jest w centrum zainte-

resowania podmiotów gospodarczych oferujących usługi teleinformatyczne. Czyn-

nikiem stymulującym informatyzację w energetyce w Polsce jest polityka regula-

cyjna i polityka klimatyczna Unii Europejskiej, których celem jest poprawa konku-

rencyjności na rynku oraz rozwój technologii proekologicznych. Celem artykułu 

jest zbadanie, w jaki sposób polityka energetyczna państwa stymuluje informatyza-

cję sektora energetycznego i jakie elementy tej polityki determinują wzrost wydat-

ków na IT i nowe technologie. 
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1. Rola energetyki w nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej 

 

 Plan rozwoju Unii Europejskiej przyjęty w 2000 roku przez Radę Europejską 

w Lizbonie, powszechnie określany Strategią Lizbońską, zakładał w okresie 2000–

2010 uczynienie z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej gospodarki świa-

ta, rozwijającej się szybciej niż Stany Zjednoczone. Zakładane było znaczne pod-

niesienie innowacyjności i zatrudnienia na terenie UE, dzięki zwiększeniu nakła-

dów na badania naukowe. Niestety realizacja tego planu rozwoju okazała się nie-

efektywna, co wskazywały w zasadzie wszystkie raporty czy publikacje podsumo-

wujące Strategię Lizbońską1. W 2010 roku opracowana została nowa strategia na 

lata 2010–2020: „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-

go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”2. Zakłada ona trzy priorytety: 

 inteligentny rozwój, 

 zrównoważony rozwój, 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. 

 W ramach tych priorytetów planowane jest osiągnięcie następujących celów: 

 obniżenie skrajnego ubóstwa, 

 wzrost zatrudnienia, 

 wzrost wydatków na badania naukowe do 3% PKB, 

 redukcja emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii, poprawa efek-

tywności energetycznej i wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł, 

 podniesienie poziomu wykształcenia.  

 Podstawowe inicjatywy dotyczyć więc będą cyfryzacji społeczeństwa, rozwo-

ju nowych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz rozwoju gospo-

darki opartej na wiedzy. Unia Europejska w tworzeniu nowoczesnego rynku wspól-

notowego, zdolnego do szybkiego rozwoju i rywalizowania ze Stanami Zjednoczo-

nymi oraz państwami azjatyckimi, kluczowe znaczenie pokłada w energetyce  

i polityce klimatycznej. Inicjatywy przyjazne środowisku zaliczane są do przyszło-

ściowych w UE, do tzw. nowej gospodarki, zapewniającej przewagę technolo-

giczną. Działania w ramach tego celu obejmują tzw. pakiet 3 x 20%, tj. redukcję 

emisji zanieczyszczeń o 20% (w stosunku do 1990 roku), poprawę efektywności 

energetycznej o 20% oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowi-

tym zużyciu energii do 20%. 

                                                 

1  Podstawowe publikacje okazujące jej nieefektywność to: EurActiv, Sweden admits Lis-
bon Agenda ‘failure’, 3 June 2009; Ch. Wyplosz, The failure of the Lisbon strategy, 12 January 
2010, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4478; S. Fischer, S. Gran, B. Hacker, A. Jakobi, 
S. Petzold, T. Pusch, P. Steinberg, ‘Europe 2020’ – Proposals for the Post-Lisbon Strategy: Pro-
gressive policy proposals for Europe’s economic, social and environmental renewal, International 
policy Analysis, May 2010, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07218.pdf. 

2  Komisja Europejska, Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 
3.3.2010. Strategia przyjęta została przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 roku. 
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 Priorytety nowej strategii uwzględniają wszystkie trzy cele polityki energe-

tycznej Unii Europejskiej, którymi są3: 

 trwałość, 

 konkurencyjność, 

 bezpieczeństwo dostaw. 

 Uwzględnia ona także zadania ochrony środowiska, które osiągane mają być 

poprzez efektywność energetyczną, promocję odnawialnych źródeł energii oraz 

handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń. 

 Bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność realizowane mają być nato-

miast poprzez liberalizację rynku, a dotyczy to elektroenergetyki oraz gazownictwa. 

Tak określona polityka energetyczna UE spowodowała, że wdrożona została zasada 

TPA, czyli możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej (niebawem dotyczyć to 

będzie także gazu), nastąpiło rozdzielenie działalności obrotowej od przesyłowej oraz 

coraz większy wolumen energii kupowany jest na rynku giełdowym4. Pamiętać także 

należy, że w energetyce występuje niezbędność zaspokajania w czasie rzeczywistym 

istniejącego popytu na energię, który w czasie doby ulega znacznym wahaniom. Do 

realizacji wszystkich tych zadań niezbędna jest pełna automatyzacja i informatyzacja 

systemów oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

 

 

2. Rozwiązania i systemy informatyczne wykorzystywane w energetyce 

  

 Konieczność bieżącego bilansowania popytu z podażą energii powoduje, że 

systemy energetyczne są w coraz większym stopniu zinformatyzowane. Jednym  

z największych problemów przedsiębiorstw energetycznych jest różnorodność 

funkcjonujących systemów informatycznych, z czego wynika konieczność ich 

unowocześnienia oraz harmonizacji. W chwili obecnej powszechnie wprowadza się 

i wykorzystuje następujące systemy: HMI, SCADA, GeoSCADA, MES oraz EPR. 

Systemy HMI to oprogramowanie służące do wizualizacji graficznej pracy maszyn  

i urządzeń. W instalacjach energetycznych wykorzystywane jest ono głównie do 

kontroli pracy bloków energetycznych. W związku z tym, iż w elektrowniach czy 

elektrociepłowniach trzeba analizować i na bieżąco kontrolować wskaźniki pracy 

wielu systemów sterowania, systemy te są tam powszechnie wykorzystywane. Dane 

                                                 

3  Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Strategia na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela dnia 8.3.2006, KOM(2006) 105 wersja ostateczna, 
s. 19‒20. 

4  Z dniem 9 sierpnia 2010 roku wszedł w Polsce w życie obowiązek sprzedaży na giełdzie 
towarowej minimum 15% wytworzonej energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne 
wytwarzające energię elektryczną. Obowiązek ten określony został w art. 49a ustawy z dnia  
8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(DzU 2010 nr 21, poz. 104), a jego realizacja nadzorowana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
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ze sterowników pobierane są automatycznie do komputera i wyświetlane na ekra-

nie, dzięki czemu operator szybko może reagować na ewentualne stany alarmowe 

czy przeciążenia. 

 Przy nadzorze przebiegu procesu technologicznego pożądane są natomiast 

systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Bardzo po-

wszechnie te systemy wykorzystywane są na farmach wiatrowych i w urządzeniach 

energetyki rozproszonej, gdyż generalnym ich przeznaczeniem jest monitoring 

obiektów technicznych rozproszonych terytorialnie. Systemy te umożliwiają ich 

kontrolowanie za pomocą łączy internetowych. Przesyłane są na bieżąco informacje 

o aktualnej pracy urządzeń, dlatego dzięki systemowi SCADA kontroler ma możli-

wość reakcji z dowolnego miejsca, w tym znacznie oddalonego od elektrowni. Od-

mianą tego systemu jest GeoSCADA, którą stosuje się dla obiektów oddalonych  

o wiele kilometrów (system SCADA zazwyczaj stosuje się w ramach pojedynczego 

zakładu czy przedsiębiorstwa). Systemy GeoSCADA są polecane dla przedsię-

biorstw sieciowych, które muszą nadzorować pracę sieci dystrybucyjnych i przesy-

łowych. W sytuacji awarii operator systemu jest w stanie szybko zdiagnozować 

awarię, gdzie ona występuje, i wysłać w razie potrzeby ekipę do naprawy. Wdroże-

nie tych rozwiązań informatycznych zapewnia znaczne oszczędności kosztowe dla 

przedsiębiorstw energetycznych. Systemy SCADA i GeoSCADA wydają się być 

idealnym rozwiązaniem dla grup energetycznych w Polsce, gdyż prowadzone  

w ostatnich dziecięciu latach procesy konsolidacyjne spowodowały, że funkcjonują 

podmioty będące połączeniem przedsiębiorstw dysponujących zupełnie różnymi 

systemami informatycznymi i zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Dodat-

kowo przeprowadzony rozdział handlu energii od jej dystrybucji spowodował, że 

istnieje potrzeba zarządzania bezpieczeństwem informacji i integracji całych grup 

kapitałowych. Z tego powodu przedsiębiorstwa elektroenergetyczne intensywnie 

podejmują wysiłki na rzecz wdrażania nowych systemów teleinformatycznych, 

takich jak SCADA. 

 Proces produkcji, stopień jego realizacji znacznie usprawnia również system 

MES (ang. Manufacturing Execution System). Stosuje się go do kontroli całego 

procesu produkcyjnego, tj. zamówienia, realizacji i dostarczenia towaru. Użytkow-

nik takiego systemu ma możliwość uzyskania informacji o stopniu wykorzystania 

zdolności produkcyjnych, zarządzania jakością produkcji oraz zasobami ludzkimi. 

Systemy te umożliwiają kontrolę całego harmonogramu i cyklu produkcyjnego, 

wydajności maszyn i pracowników, ze śledzeniem obiegu dokumentów włącznie. 

Dzięki systemowi MES można gromadzić dane o kosztach na poszczególnych eta-

pach procesu produkcyjnego, łatwiej jest optymalizować czas trwania cyklu pro-

dukcyjnego, czas przestojów w pracy oraz produktywność pracy pracowników. 

 Do integracji różnych funkcji w ramach przedsiębiorstwa i planowania jego 

zasobów wykorzystuje się system ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli 

nowoczesny system zarządzania, planowania zasobami przedsiębiorstwa. Jest to 
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metoda wykorzystania technologii do wymiany informacji pomiędzy różnymi dzia-

łami przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji na podstawie danych dotyczących 

całego przedsiębiorstwa energetycznego. Systemy te są bardzo kosztowne, a ich 

wdrażanie trwa czasami kilka lat. Stosuje się je dla dużych podmiotów, dlatego 

mają one zastosowanie w przedsiębiorstwach energetycznych. W systemie ERP 

wystarczy wprowadzić dane tylko raz, a efekty jego działania widoczne są na 

wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Ułatwia on elastyczną reakcję na następu-

jące w gospodarce zmiany rynkowe i łatwo jest go dopasować do specyfiki danej 

branży. Wymagane są jednak wydajne serwery i połączenie komputerów w we-

wnętrznej sieci przedsiębiorstwa. 

 W ramach promowania przez Komisję Europejską efektywności energetycznej 

realizowany jest obecnie w Polsce program wdrażania systemu inteligentnej sieci  

i inteligentnego opomiarowania5. Inteligentne liczniki, tzw. system AMI, umożliwić 

mają odbiorcom finalnym uzyskiwanie informacji o tym, kiedy i na jakim poziomie 

odbywa się pobór energii elektrycznej, oraz zapewnić aktywne uczestnictwo klien-

tów w rynku dostaw energii. Inteligentne systemy pomiarowe funkcjonują już w 

wielu krajach, np. Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, państwach 

skandynawskich, Niemczech czy Włoszech. Podstawowe zalety wprowadzenia 

inteligentnego opomiarowania sieci to: 

 poprawa świadomości energetycznej klientów i bardziej racjonalne zużycie 

energii, co winno skutkować zmniejszeniem zużycia energii (doświadcze-

nia europejskie i amerykańskie pokazują, że konsumpcja spada o 6–10%6), 

 poprawa jakości parametrów energii i dostaw energii, 

 zmniejszenie barier rozwoju rynku, ułatwienie mniejszym podmiotom wej-

ścia na rynek, przyspieszenie procedur zmiany dostawcy energii, co w kon-

sekwencji winno spowodować zwiększenie konkurencji na rynku, 

 zminimalizowanie różnic pomiędzy planowanym i rzeczywistym zużyciem 

energii, co obniży koszty dostaw energii, koszty operacyjne przedsię-

biorstw i winno wpłynąć na zmniejszenie rachunków płaconych przez od-

biorców finalnych, 

 większa precyzja odczytów, obniżka strat sieciowych i strat bilansowych 

oraz kosztów rynku bilansującego, 

 poprawa systemu windykacji należności poprzez możliwość zdalnego wy-

łączania liczników oraz łatwiejsze wykrywanie kradzieży energii, 

 lepsze dopasowanie taryf oferowanych przez przedsiębiorstwa do potrzeb 

odbiorców finalnych, zwłaszcza gospodarstw domowych. 

                                                 

5  W celu ochrony konsumentów; obowiązek taki narzuca dyrektywa 2009/72/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylają-
ca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE nr L 2011/55). Patrz zał. 1 pkt 2 dyrektywy. 

6  M. Ślifierz, Inteligentny pomiar, „Energia Gigawat” 1999, nr 9, s. 22.  
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 Do instalowania takich systemów zobowiązani są operatorzy systemów dys-

trybucyjnych, którzy począwszy od 2012 roku będą zobligowani raportować o po-

stępie we wdrażaniu tych projektów inwestycyjnych. Realizację tych obowiązków 

prowadzić będzie regulator, tj. Prezes URE, poprzez system zachęt w postaci zmian 

w sposobie kalkulacji taryf. Z jednej strony spółki dystrybucyjne będą mobilizowa-

ne poprzez możliwość uwzględniania w taryfach wynagrodzenia wyższego niż przy 

innych inwestycjach, a z drugiej strony karani za pozorowane działania w postaci 

wdrażania tylko systemów zdalnego odczytu7. s 

 

 

3.  Odnawialne źródła energii jako przedsięwzięcia służące ochronie energii  

i determinujące potrzebę wdrażania rozwiązań IT w energetyce 

  

 Polityka energetyczna prowadzona przez Unię Europejską zakłada, że pod-

stawowe jej cele to konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw. Drogą do tego ma 

być rozwój mocy wytwórczych i infrastruktury sieciowej. Realizacja tych celów  

i zadań odbywać się musi przy zmniejszaniu ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. Zapewniają to odnawialne źródła energii oraz nakaz coraz szerszego ich 

wykorzystania. Dla Polski cel w 2020 roku dla odnawialnych źródeł energii (OZE), 

narzucony przez Komisję Europejską, wynosi 15%. 

 Wszystkie te zadania są ze sobą oczywiście współzależne, a w kontekście 

zagrożenia w Polsce po 2015 roku brakami mocy wytwórczych i przerwami w zasi-

laniu odbiorców w energię z powodu wyłączenia części instalacji z użytku na sku-

tek ich wieku i niespełnienia wymogów emisyjnych UE, potrzeby energetyczne 

muszą być zaspokajane przez budowę nowych elektrowni. Można je budować przy 

pomocy różnych technologii wytwórczych, jednak najszybciej i najłatwiej jest to 

uczynić przy pomocy odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń energetyki roz-

proszonej (dowodzą tego obliczenia przedstawione w tabeli 1). Pomijając koszt 

wytworzenia energii związany z ceną surowca energetycznego, nakłady inwesty-

cyjne niezbędne na wytworzenie energii zapewniającej pokrycie popytu i niezbęd-

nej infrastruktury sieciowej są w przypadku elektrowni węglowych, farm wiatro-

wych i mikrobiogazowni na zbliżonym poziomie (patrz tabela 1). 
  

                                                 

7  Informacje na temat obowiązków przedsiębiorstw, założeń systemu AMI i wymogów 
technicznych przedstawione zostały w dokumencie: Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbęd-
nych wymagań wobec przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych  
z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym 
modelu rynku, URE, Warszawa 31.05.2011. 
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Tabela 1 

Nakłady inwestycyjne dla różnych technologii wytwórczych, równoważnych w aspekcie 

rocznej sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 11 TWh i uwzględniających konieczną 

rozbudowę sieci elektroenergetycznych 

 

Technologia Moc 
Łączne nakłady 

inwestycyjne (euro) 

Czas do efektu z poje-

dynczego projektu 

Pojedynczy blok jądrowy 1,6 GW 12 mld 15 lat 

2 bloki węglowe z instalacjami CCS 1,7 GW 8 mld 10 lat 

40 farm wiatrowych, po 50 turbin  

o mocy 2,5 MW każda 
5 GW 10 mld 2 lata 

160 tys. mikrobiogazowni,  

po 10 KWel każda 
1,6 GW 7 mld 6 miesięcy 

2,5 mln instalacji fotowoltaicznych, 

po 4,5 KWp każda 
11 GWp 11 mld 3 miesiące 

Źródło:  J. Popczyk, Bieżący (połowa 2011 roku) przegląd potencjału energetyki rozproszo-

nej (gazowej i OZE/URE), czyli gdzie szukać rozwiązań na wypadek niewydolności 

elektroenergetyki WEK po 2015 roku?, s. 1, http://www.cire.pl/pokaz-pdf-

%252Fpliki%252F2%252FJ_Popczyk_ Biezacy_Przeglad_Potencjalu_Energetyki_ 

Rozproszonej_Lipiec_2011_16.pdf, 13.01.2012. 

 

 Biorąc jednak pod uwagę czas niezbędny na realizację inwestycji, jedyną 

alternatywą dla wyeksploatowanego aparatu wytwórczego w Polsce wydają się 

OZE oraz urządzenia energetyki rozproszonej (URE). Oczywiście możliwe jest 

przedłużenie okresu ochronnego dla Polski w zakresie emisji zanieczyszczeń, jed-

nak czasu eksploatacyjnego bloków energetycznych i infrastruktury sieciowej nie 

da się znacząco wydłużyć, mimo prowadzonych na bieżąco inwestycji moderniza-

cyjnych8. Fakt ten, wespół z obowiązkiem realizacji wymogów dyrektywy 

2009/28/WE9, powoduje, że buduje się coraz więcej instalacji OZE i rośnie ich 

udział w bilansie energetycznym (rys. 1). 

 Niezależnie od słuszności polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Eu-

ropejską faktem jest, iż napędza ona inwestycje i innowacje w energetyce, zwłasz-

cza elektroenergetyce. Dodatkowo niezbędność zdalnego nadzorowania tych elek-

trowni, które charakteryzują się rozproszeniem przestrzennym, powoduje, że ener-

getyka wymaga coraz więcej nowych systemów IT i coraz więcej na te cele wyda-

wać muszą przedsiębiorstwa z tego sektora gospodarki10. 

                                                 

8  Zgodnie z danymi ARE na koniec 2010 roku 61,47% kotłów energetycznych i 55,42% 
turbozespołów w elektrowniach zawodowych cieplnych miało wiek powyżej 30 lat (tyle wynosi 
zakładany przeciętny czas życia elektrowni). Patrz: Statystyka elektroenergetyki polskiej 2010, 
ARE, Warszawa 2011, s. 70. 

9  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE nr 140/16). 

10  Na zakup oprogramowania sekcja PKD „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” wydała w 2007 roku 60,6 mln zł, w 2008 roku 69,1 mln 
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Rys. 1.  Moce elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w Polsce oraz udział 

energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w UE i w Polsce 

Źródło:  Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 20 i 60. 

 

Podsumowanie 

 

 Procesy konsolidacyjne wymuszają potrzebę rozwoju systemów korporacyj-

nych, a procesy liberalizacyjne (unbilding, obowiązek sprzedaży na rynku giełdo-

wym i zasada TPA) wymagają wprowadzenia nowych platform teleinformatycz-

nych oraz integracji systemów w celu poprawy współdziałania większej liczby 

podmiotów na rynku energii i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Uregu-

lowania regulacyjne i potrzeba gromadzenia danych powodują obowiązek instalacji 

inteligentnego opomiarowania. Z jednej strony zoptymalizuje ono koszty przedsię-

biorstw i umożliwi poznanie zachowań odbiorców, a z drugiej poprawi obsługę 

klientów i zracjonalizuje ich zużycie energii, poprawiając efektywność energetycz-

ną. Perspektywa braków mocy w niedalekiej przyszłości oraz polityka klimatyczna 

UE powodują, że buduje się coraz więcej elektrowni, w tym w dużym stopniu  

z odnawialnych źródeł energii, oraz urządzeń energetyki rozproszonej. Wymusza to 

konieczność budowy systemów nadzoru obiektów technicznych rozproszonych 

terytorialnie. Wszystkie te czynniki spowodowały, że sektor energetyczny ma ol-

brzymie potrzeby inwestowania w rozwiązania IT i jest tą częścią gospodarki, która 

obecnie najbardziej napędza rozwój rynku IT w Polsce. Zadaniem informatyzacji  

w energetyce jest wsparcie procesów deregulacyjnych, konsolidacyjnych i liberali-

zacyjnych, a także bezpieczeństwa dostaw energii. 

 
  

                                                                                                                        

zł, a w 2009 roku 94,6 mln zł, co stanowiło odpowiednio 17,8%, 17,7% i 26,4% ogółu wydatków 
na zakup oprogramowania w całej gospodarce. Źródło: dane GUS. 
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ENERGY POLICY ROLE IN THE DEVELOPMENT OF A NEW ECONOMY 

 

 

Summary 

 

 A New Economy is usually identified by its IT sector, the Telecommunications 

market and Internet Banking. The Energy sector plays an increasingly important role in 

obtaining market information, necessitating considerable investment in information 

technology. Further adjustments need to be implemented to increase the scope of re-

quirements for the operation of electricity enterprises and the requirements for the oper-

ation of information systems that support the activities of companies. The driving force 

behind the computerization in energy sector in Poland is the Regulatory Policy, espe-

cially through implementing the TPA provisions, and the development of renewable 

energy. This article aims to analyze how the regulatory policy and climate policy influ-

ences the expenditures on IT in the energy sector. 
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WPŁYW POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ NA KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA 

NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH  

W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Postęp techniczny i rozwój cywilizacyjny w coraz większym stopniu prowa-

dzą do konsumpcyjnego trybu życia. W połączeniu ze wzrastającą liczbą ludzi na 

świecie prowadzi to do generowania ogromnych ilości odpadów. Ich składowanie 

jest najgorszym z możliwych rozwiązań, powodującym znaczące i często nieod-

wracalne straty dla środowiska naturalnego, a także generującym olbrzymie koszty. 

Dodatkowo strumień odpadów może być znakomitym źródłem pozyskiwania su-

rowców wtórnych, a także wytwarzania energii w bioreaktorach czy poprzez ter-

miczne technologie przekształcania odpadów.  

 Systematyczne zmniejszanie ilości nieprzetworzonych odpadów kierowanych 

na składowiska wymusza zarówno ustawodawstwo europejskie, jak i polskie prawo. 

Zgodnie z nim przedsiębiorstwa z sektora zajmującego się śmieciami zmuszone są 

do rozwoju nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

w tym metod ich biologicznego i termicznego przekształcania. Od 1 stycznia 2012 

roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1, 

zgodnie z którą właścicielem śmieci staje się gmina i jest ona zobowiązana do wy-

wożenia, składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. W związku z tą 

zmianą konieczne będzie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informacyjnych, 

                                                 

1  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 nr 152, poz. 897). 
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umożliwiających racjonalne gospodarowanie odpadami, przy możliwym minimali-

zowaniu kosztów składowania i unieszkodliwiania odpadów.  

 

 

1. Uwarunkowania prawne związane z zagospodarowaniem odpadów 

 

 W polskim ustawodawstwie kwestie związane z zagospodarowaniem odpa-

dów są przedmiotem analiz od wielu lat. Są one ściśle związane z zasadą zrówno-

ważonego rozwoju. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ma następujące 

brzmienie: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swoje-

go terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeń-

stwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowi-

ska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” 2. 

 Zasada zrównoważonego rozwoju to zasada wywodząca się z idei ekorozwoju, 

sformułowana przez ONZ już w 1972 roku. Zgodnie z polskim ustawodawstwem eko-

rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przy-

rodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Ma to zagwaranto-

wać możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli zarówno obecnych, jak 

i przyszłych pokoleń. Drugą zasadą występującą w polskim ustawodawstwie w kontek-

ście gospodarowania odpadami jest zasada prewencji. Zgodnie z nią należy dopełnić 

wszelakich starań związanych z ochroną środowiska już na etapie projektowania, bu-

dowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska. Działania te powinny mieć pierw-

szeństwo przed naprawianiem szkód. Ostatnią z zasad jest zasada „zanieczyszczający 

płaci”. Określa ona, iż odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w środowisku 

ponosi osoba lub instytucja, która te szkody wyrządziła. 

 Poprzednia ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 roku3 

określała zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami, obowiązki właścicieli 

nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki udzielania ze-

zwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Do głów-

nych zadań gminy należało zapewnienie czystości i porządku poprzez stworzenie warun-

ków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Dotyczyło to 

między innymi zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji: stacji zlewnych, instalacji 

i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, 

szaletów publicznych, zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,  

a także określania wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz organi-

zacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym zapewniania zbierania i unieszko-

                                                 

2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z dnia 16 lipca 1997 r.). 
3  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 

1996 nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 
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dliwiania zwłok bezdomnych zwierząt. Zadaniem gminy było również znakowanie ob-

szarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz udostępnianie infor-

macji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego. 

 Do obowiązków właścicieli nieruchomości należało wyposażenie nierucho-

mości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, przyłączenie nie-

ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości  

w zbiornik bezodpływowy, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpa-

dów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie na terenie 

gminy, gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz 

pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nie-

czystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy. 

 

 

2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące gospodarowania odpadami 

 

 Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W Traktacie Akce-

syjnym Polska zobowiązała się dostosować ustawodawstwo do wspólnych unijnych 

ustaleń. Szeregu zmian wymagało również ustawodawstwo dotyczące gospodarowania 

odpadami. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w sprawie odpadów (m.in. dyrek-

tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku  

w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy4) priorytetem w zakresie go-

spodarowania odpadami są działania zapobiegające powstawaniu odpadów oraz 

wszystkie działania związane z zagospodarowaniem już powstałych i powstających odpa-

dów. Zagospodarowanie to jest rozumiane jako odzysk materiałów, powtórne ich wyko-

rzystanie, regeneracja lub inny sposób pozwalający na odzyskanie surowców wtórnych. 

 W artykule 4 dyrektywy5 wprowadzono hierarchię postępowania z odpadami 

jako kolejność priorytetów w przepisach prawa i polityce, dotyczących zarówno 

zapobiegania powstawaniu odpadów, jak i gospodarowania odpadami. Hierarchia ta 

ma następującą budowę:  

 zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 przygotowywanie do ponownego użycia, 

 recykling, 

 inne metody odzysku, np. odzysk energii, 

 unieszkodliwianie. 

 Stosując powyższą hierarchię postępowania z odpadami, państwa członkowskie 

podejmują środki sprzyjające rozwiązaniom, które dają najlepszy dla środowiska 

                                                 

4  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008). 

5  Ibidem. 
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wynik całkowity. Może to oznaczać dla niektórych strumieni odpadów odstąpienie od 

tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkow-

skie mają zapewniać, aby proces tworzenia polityki i przepisów prawa dotyczących 

odpadów był w pełni przejrzysty, zgodny z obowiązującymi krajowymi przepisami  

w zakresie konsultacji i zaangażowania obywateli i zainteresowanych stron. W tym 

zakresie konieczne jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego, moż-

liwości technicznych i opłacalności ekonomicznej. Konieczne jest także uwzględnie-

nie ochrony istniejących zasobów, a także uwzględnienie całkowitego oddziaływania 

na środowisko, zdrowie ludzkie, gospodarkę i aspekty społeczne. 

 

 

3. Nowelizacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami 

 

 Ze względu na wymogi stawiane przez wspomnianą dyrektywę 1 stycznia 2012 

roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach6 zmieniająca dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach7.  

 Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do 

europejskich standardów gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany te jednak 

doprowadziły do swoistej rewolucji na rynku śmieci. Najważniejszą z ekonomicznego 

punktu widzenia zmianą jest fakt, że właścicielem śmieci staje się gmina. W świetle 

nowej ustawy gmina jest zobowiązana do odbierania śmieci oraz właściwego zagospo-

darowania wszystkich odpadów komunalnych. Organizowanie odbioru śmieci nie bę-

dzie już obowiązkiem obywateli. Nie będą oni zawierać umów z przedsiębiorstwami 

wywożącymi nieczystości. Będzie tego dokonywać gmina, a odbiorca śmieci będzie 

wyłaniany w drodze przetargu. Obywatele będą jednak zobowiązani do uiszczenia tzw. 

„opłaty śmieciowej”, pokrywającej koszty wywozu oraz składowania i unieszkodliwia-

nia odpadów. Wysokość tej opłaty będzie ustalana przez gminę i może ona być uzależ-

niona od wielu lokalnych czynników. Dzięki tej zmianie mają zniknąć tzw. dzikie wy-

sypiska śmieci, ponieważ nikomu nie będzie się już opłacało wywozić śmieci we wła-

snym zakresie, ze względu na przymus wnoszenia opłaty śmieciowej oraz obowiązek 

wywozu nieczystości, niezależnie od ich ilości, nałożony na gminę. 

 Nowym obowiązkiem gmin jest również konieczność umożliwienia obywate-

lom selektywnej zbiórki odpadów. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu 

widzenia edukacji ekologicznej. Ma ono jednak również aspekt ekonomiczny. Po-

sortowanie śmieci już u źródła stwarza znakomitą możliwość pozyskiwania dodat-

kowych korzyści ekonomicznych wskutek sprzedaży surowców wtórnych czy dal-

                                                 

6  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 nr 152, poz. 897). 

7  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości..., op. cit. 
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szego wykorzystania posortowanych odpadów oraz zmniejszenia kosztów uniesz-

kodliwiania odpadów. W nowej ustawie zmieniona została definicja recyklingu, 

obejmuje ona obecnie obie technologie recyklingu, zarówno tradycyjną – recyklin-

gu mechanicznego, jak i nową – recyklingu surowcowego. W ramach pojęcia odzy-

sku rozumie się obecnie każdą operację, której zasadniczym celem jest użycie od-

padów w celu zastąpienia innych materiałów, które musiałby być użyte do wypeł-

nienia określonej funkcji. Korzystanie przez obywateli z możliwości selektywnej 

zbiórki odpadów powinno mieć również swoje odzwierciedlenie w wysokości wno-

szonej opłaty. Osoby segregujące śmieci powinny wnosić niższą opłatę śmieciową, 

ze względu na propagowanie postawy proekologicznej, zmniejszenie strumienia 

zmieszanych odpadów i odzysk surowców wtórnych. Zwiększone zostaną koszty 

związane z logistyką posegregowanych odpadów, jednakże każda gmina i tak 

zgodnie z nową ustawą jest zobligowana do umożliwienia mieszkańcom segregacji 

odpadów. 

 Wprowadzone zmiany zobowiązują gminy również do budowy i utrzymania 

instalacji recyklingu i utylizacji odpadów. W przypadku gmin, które takich instala-

cji nie posiadają w chwili obecnej, niemożliwe staje się samodzielne i terminowe 

wypełnienie ustawowych obowiązków. W związku z powyższym sejmiki woje-

wódzkie do 1 lipca 2012 roku mają uchwalić aktualizację wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami oraz uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. Określone w nich zostaną regiony oraz regionalne instalacje 

do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane będą miejsca, gdzie będą przetwa-

rzane i składowane odpady. Zgodnie z wymogami ustawy odpady powinny być 

składowane i unieszkodliwiane możliwie jak najbliżej miejsca ich wytwarzania. 

 Dodatkowo ogromny nacisk kładziony jest na wykorzystanie odpadów jako 

niekonwencjonalnego źródła energii. Odpady komunalne zawierają w swym skła-

dzie odpady organiczne, tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, drewno i odpady 

nieużyteczne. W zależności od miejsca pochodzenia odpadów (odpady miejskie, 

odpady wiejskie czy odpady z obiektów infrastruktury) ich charakter i skład procen-

towy może się różnić. Odpady organiczne mogą być kierowane do kompostowni 

lub instalacji produkcji biogazu. Uzyskany biogaz może służyć do generowania 

energii elektrycznej oraz cieplnej. W ten sam sposób mogą być zagospodarowywa-

ne odpady suche w zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów.  

 

 

4.  Potrzeba zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych  

w gospodarowaniu odpadami 

 

 Nowe otoczenie prawne w zakresie gospodarowania odpadami wymusza 

stworzenie nowej jakościowo gospodarki odpadami. W tym celu należy zintensyfi-

kować działania w zakresie: 
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 objęcia wszystkich mieszkańców regionu zorganizowanym systemem zbie-

rania odpadów, wymuszonym przez nową ustawę, 

 rozwijania systemów selektywnej zbiórki odpadów, 

 organizowania gmin w regiony i subregiony, w których wspólnie podej-

mowane będą działania tworzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących 

zagospodarowania odpadów, 

 tam, gdzie bieżąca infrastruktura jest niewystarczająca, podjęcie w trybie 

pilnym działań mających na celu budowę instalacji sortowania odpadów, 

biologicznego i termicznego przekształcania odpadów, a także instalacji 

przerabiających odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe oraz 

punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 

 Wprowadzane zmiany bezwzględnie będą wymagały specjalistycznych roz-

wiązań informatycznych. Rozwiązania te powinny pomagać samorządom lokalnym 

w podejmowaniu decyzji wymuszonych przez nowe ustawodawstwo. 

 Kluczowe wydaje się ustalenie przejrzystego i sprawiedliwego systemu usta-

lania wysokości opłaty śmieciowej. Obecnie w wielu rejonach kraju obradują spe-

cjalnie w tym celu powołane zespoły, mające znaleźć rozwiązania korzystne za-

równo dla mieszkańców, jak i samorządów lokalnych. Jednym z proponowanych 

rozwiązań jest uzależnienie wysokości opłaty od liczby mieszkańców w przypadku 

zabudowy wysokiej oraz od liczby mieszkańców i powierzchni gruntu w przypadku 

miejskiej zabudowy niskiej. Innym proponowanym sposobem naliczania opłaty 

śmieciowej jest uzależnienie jej wysokości od ilości zużywanej wody. Rozwiązanie 

to ma szczególnie dużo zwolenników w miejscach, gdzie wielu mieszkańców nie 

jest na stałe zameldowanych, np. w miastach akademickich, gdzie liczba studentów 

sięga czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy dodatkowych mieszkańców. W przy-

padku obszarów wiejskich problem naliczania opłaty jest nieco bardziej skompli-

kowany i może być uzależniony między innymi od rodzaju i wielkości hodowli 

oraz upraw w danym gospodarstwie rolnym.  

 Niezależnie od przyjętych na danym terenie ostatecznych rozwiązań koniecz-

ne będzie zastosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiają-

cych naliczanie opłat śmieciowych i kontrolowanie ich ściągalności.  

 Kolejnym aspektem, w którym niezbędne wydaje się zastosowanie zaawan-

sowanych narzędzi informatycznych, jest konieczność prowadzenia odpowiedniej 

logistyki. Śmieci będące własnością gminy powinny być przez nią zagospodaro-

wywane i składowane w miejscu możliwie najbliższym miejsca wytworzenia. Nie 

każda gmina posiada odpowiednie instalacje do zagospodarowywania odpadów  

i nie w każdej gminie istnieje wystarczająco duży strumień śmieci, aby budowanie 

takiej instalacji miało sens ekonomiczny. W takich przypadkach gminy powinny 

być łączone w regiony lub nawet w subregiony. Wówczas strumienie odpadów 

byłyby wystarczające do przeprowadzania inwestycji mających na celu wprowa-

dzanie nowych technologii takich jak choćby pozyskiwanie energii elektrycznej  
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i cieplnej z produkcji biogazu oraz z instalacji termicznego przekształcania odpa-

dów. Decyzje na temat tworzenia regionów i subregionów są podejmowane na po-

ziomie województw przez sejmiki wojewódzkie8 w oparciu o plany krajowe9. Nie-

zwykle istotne jest tutaj posiadanie aktualnych realnych danych dotyczących ilości  

i struktury odpadów na danym terenie, tak aby podjąć decyzje korzystne z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

 W przypadku wykorzystania odpadów jako niekonwencjonalnego źródła 

energii elektrycznej i cieplnej również konieczne jest zastosowanie rozwiązań in-

formatycznych, wspomagających zarządzanie wytwarzaniem, dystrybucją i sprze-

dażą energii10. Konieczne jest również użycie odpowiednich narzędzi informatycz-

nych służących do prognozowania ilości wytwarzanej energii oraz sposobu jej za-

gospodarowania, co ma szczególne znaczenie w przypadku energii cieplnej, której 

nie da się magazynować ani przesyłać na duże odległości11. Łączenie gmin w su-

bregiony może sprawić, że budowa instalacji do termicznego przekształcania odpa-

dów będzie opłacalna i będzie przynosiła wymierne korzyści dla regionu. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Zmiany wprowadzone w polskim ustawodawstwie w zakresie zagospodaro-

wania odpadów były konieczne ze względu na dostosowywanie polskiego prawa do 

wymogów Unii Europejskiej. Ilość wprowadzonych zmian powoduje celowość 

zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających samorządy terytorialne  

w zakresie sprostania nowym wymogom dotyczącym wywożenia, składowania, 

zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz naliczania opłat. Dane uzy-

skane przez tego typu systemy mogą być pomocne w podejmowaniu trafnych decy-

zji dotyczących możliwości tworzenia dużych, wydajnych instalacji do zagospoda-

rowania odpadów oraz ich termicznego przekształcania. W tym celu również ko-

nieczne jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych. 

 

 

 

                                                 

8  Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 2003, http://www.slas 
kie.pl/wpgo/pgo_ws.pdf; Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, 
Katowice 2009, http://www.slaskie.pl/wpgo/a_pgo_ws.pdf.  

9  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, załącznik do uchwały nr 233 Rady Mini-
strów z dnia 29 grudnia 2006 r. 

10  J. Grabara, R. Kucęba, Systemowe zarządzanie tworzoną wartością energii finalnej  
w świetle bezpieczeństwa energetycznego, „Rynek Energii” 2011, nr 5. 

11  T. Lis, Rola informacji w prognozowaniu w przedsiębiorstwach sektora energetycznego, 
„Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2011, R. 18, nr 4 (97). 
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INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION ON THE NECESSITY 

OF MODERN INFORMATION SOLUTION IN WASTE MANAGEMENT 

 

 

Summary 

 

 Changes made in the Polish legislation in the field of waste management, are 

necessary due to the adjustment of Polish law to European Union requirements. The 

amount of the desirability of the changes will apply IT tools supporting local govern-

ments in meeting the new requirements for the dumping, storage and disposal of waste 

as well as billing. Data obtained in such systems may be helpful in making decisions 

about the ability to create large, efficient facilities for the management of waste and 

their thermal transformation. For this purpose also is necessary to use specialized in-

formation tools.  
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USŁUGI DSM W INTELIGENTNYCH SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wraz z rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynkach przemysłowych ob-

serwuje się wzrost popytu na energię.  

Według opracowanej dla Polityki energetycznej Polski do 2030 roku prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię 

finalną w stosunku do roku 2010 o 31%. Zapotrzebowanie na energię z odnawial-

nych źródeł energii (OZE) w roku 2030 w stosunku do 2010 wzrośnie o ok. 45%1. 

Według opublikowanej przez Komisję Europejską Mapy Drogowej dla Energetyki 

na rok 2050 aż 97% zapotrzebowania na energię elektryczną w UE w roku 2050 

będzie pokrywane przez odnawialne źródła energii, w tym 49% przez energetykę 

wiatrową. W związku z rosnącym popytem, a w Europie dodatkowo z przyjętą 

dyrektywą 20 x 20 x 20 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wzrastają ocze-

kiwania w stosunku do dystrybutorów mające na celu wzrost efektywności i nieza-

wodności w zakresie dostarczania energii spełniającej określone parametry jako-

ściowe. W celu wypełnienia zobowiązań niezbędna jest między innymi intensyfika-

cja działań w zakresie sterowania popytem na energię. W Polsce zastosowania te  

w różnych wariantach zostały uwzględnione w raporcie o długoterminowej progno-

zie popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE 

Operator SA. Raport zakłada, że dzięki podjęciu tych działań możliwe jest znaczą-

ce, tj. ok. 7‒9% obniżenie zapotrzebowania na energię i moce w stosunku do pro-

gnoz wyznaczonych w tradycyjnym podejściu, a wprowadzenie systemu inteligent-

                                                 

1  www.mg.gov.pl. 
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nego opomiarowania powinno od 2016 roku przynosić oszczędności rzędu 2,134 

TWh2. 

 

 

1. Inteligentna sieć elektroenergetyczna (Smart Grid – SG) 

 

Rosnący popyt i wymagania nowego rynku energii wymuszają transformację 

systemu sieci elektroenergetycznej w system zdecentralizowany, w którym energia 

będzie produkowana w pobliżu miejsc zużycia. Wizja inteligentnej sieci elektro-

energetycznej (SG) zakłada decentralizację sieci i przyjęcie koncepcji systemu 

elektroenergetycznego, w którym system stanowi złożone połączenie wielu hetero-

genicznych systemów i w którym występuje wiele różnych powiązań pomiędzy 

partnerami pełniącymi różne role. SG musi więc posiadać nowe cechy, takie jak: 

 wysoką elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby klienta, 

 łatwy sposób dołączania kolejnych użytkowników, zwłaszcza OZE, 

 wysoka niezawodność i zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości dostaw, 

 efektywne zarządzanie energią, 

 jednakowe prawa dla wszystkich uczestników rynku energii. 

Koncepcja SG zasadniczo zmienia układ na rynku energii, wprowadza nowe 

modele biznesowe i nowych uczestników oraz zmienia rolę odbiorcy w systemie 

elektroenergetycznym z pasywnego na aktywny. Jako uczestnik rynku energii może 

być on zarówno konsumentem, jak i producentem energii, czyli prosumentem. Mo-

że być producentem energii na użytek własny lub wprowadzać ją na rynek. W obu 

przypadkach jest to korzystne rozwiązanie, gdyż albo nie pobiera energii z sieci, 

albo dostarcza ją do sieci w godzinach szczytu. Nowym graczem na rynku jest też 

agregator, który może w imieniu grupy prosumerów brać udział w rynku energii. 

SG na poziomie dystrybucyjnym będzie się składać z szeregu regionalnych 

sieci złożonych z klastrów inteligentnych społeczności, będących z kolei kombina-

cją inteligentnych budynków wyposażonych w urządzenia pozwalające na sterowa-

nie nimi oraz posiadające możliwości magazynowania energii (np. poprzez wyko-

rzystanie samochodów elektrycznych). 

 

 

  

                                                 

2  K. Lipko, Z. Parczewski, I. Tatarewicz, A. Klimpel, Długoterminowe prognozy popytu 
na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA, „Elektroenerge-
tyka” 2010, nr 1 (3). 
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2.  Rozwiązania w systemie Demand Side Management oraz ich znaczenie  

w sterowaniu popytu na energię 

 

Jedną z podstawowych funkcji zarządzania w inteligentnych sieciach elektro-

energetycznych jest DSM/DR (Demand Side Management and Response).  

DSM (Demand Side Management) to mechanizm, który pozwala dostawcy 

energii na sterowanie zapotrzebowaniem klientów prowadzące do oszczędności 

energii. Zamiast budować nowe źródła mocy w celu zaspokojenia wciąż rosnącego 

popytu, dostawcy energii mogą zachęcać swoich odbiorców do redukcji wykorzy-

stania energii. DSM nie jest pojęciem nowym. Do tej pory stosowany był w postaci 

oferty specjalnych programów taryf, subsydiowania urządzeń o wysokiej sprawno-

ści, finansowania programów efektywnego wykorzystania energii, głównie w celu 

obniżenia kosztów oraz zmniejszenia skutków krytycznych operacji sieci. Adresa-

tami tych programów byli głównie odbiorcy przemysłowi oraz handlowi. 

DSR (Demand Side Response ‒ Reakcja Zapotrzebowania) jest pojęciem cha-

rakterystycznym dla SG stosowanym w celu poprawy efektywności i niezawodno-

ści pracy systemu elektroenergetycznego i oznacza dobrowolne czasowe dostoso-

wanie zapotrzebowania przez odbiorcę na moc (zmniejszenie poboru lub przesunię-

cie go w czasie) w momencie otrzymania sygnału o atrakcyjnej taryfie cenowej. 

Klient może reagować na taki bodziec indywidualnie lub poprzez agregatora nadaje 

takie uprawnienia. Można określić DSR jako podzbiór DSM.  

Systemy inteligentnego opomiarowania i wykorzystujące je nowe aplikacje umoż-

liwiają sterowanie popytem tzw. drobnego odbiorcy ‒ gospodarstwa domowego. Drob-

ny odbiór stanowi w krajach Europy ok. 30% odbioru energii (UK 36%, Polska 29,5%). 

Podstawowe rozwiązania DSM dla gospodarstw domowych proponowane 

w różnych projektach można podzielić na kilka grup3: 

 Sterowanie krzywą obciążenia ‒ w przypadku otrzymania sygnału o ko-

nieczności redukcji urządzenia mogą być wyłączane automatycznie po-

przez centralny system zgodnie z zaakceptowaną hierarchią priorytetów. 

 Sterowanie urządzeniami poprzez priorytety – zamiast całkowitego wyłą-

czania urządzeń stosowane jest przesunięcie ich działania w czasie lub 

przełączenie w stan minimalnego poboru (dotyczy to gównie urządzeń po-

bierających większą moc, np. pralek i kuchenek elektrycznych) ‒ prowa-

dzone badania wskazują na możliwość redukcji nawet do 60% mocy  

w czasie szczytowego zapotrzebowania. 

 Zróżnicowanie taryf – poprzez odpowiedni system taryf można wpływać 

na zachowania klienta, np. stosując bardzo wysokie ceny w godzinach 

                                                 

3  N. Hang, L.F. Ochra, D.S. Kirschen, Investigating the Impact of Demand Side Manage-
ment on the Residential Customer, „Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011”, Man-
chester, 5‒7 December 2011. 
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szczytu i bardzo niskie poza nimi. Rozwiązania te muszą być starannie do-

bierane do konkretnych grup odbiorców, bowiem masowe przejście na od-

biór energii w najtańszych taryfach może spowodować zamiast wyrówna-

nia obciążenia kolejny szczyt poboru. 

 Rozwiązania techniczne polegające na redukcji napięcia dające możliwość 

obniżenia popytu poprzez zastosowanie specyficznych rozwiązań w trans-

formatorach.  

Nowe systemy DSM/DR mają ogromny wpływ na sterowanie popytem. Bada-

nia przeprowadzone w 2009 roku w UK wykazały, że ok. 25‒45% popytu na energię 

ze strony sektora gospodarstw domowych reaguje na wysyłane sygnały. Głównym 

czynnikiem stanowiącym barierę rozwoju jest niechęć klientów do brania udziału w 

tego typu programach, postrzeganych jako element zmniejszający komfort życia i 

mieszkania oraz powodujący różnego typu niedogodności związane  

z koniecznością ograniczenia zużycia energii. Zasadniczo klienci rozróżniają syste-

my, w których sami decydują o zużyciu energii poprzez wybór taryf cenowych, od 

systemów, w których zewnętrzny podmiot kontroluje to zużycie. Drugie rozwiązanie 

jest akceptowalne przez klienta, jeśli nie zmienia zbytnio jego przyzwyczajeń i za-

pewnia ochronę prywatności. Pozostaje kwestią badań i symulacji poziom, do jakiego 

klienci wyrażą zgodę na zmiany zachowań, biorąc pod uwagę zmiany wprowadzające 

optymalizację nie jednego, ale większej grupy w danej społeczności.  

SG wydają się być pojęciem odległym, które kiedyś będzie w przyszłości po-

wszechnie stosowane, ale to działania podejmowane teraz pozwolą na skonsumo-

wanie w pełni korzyści, jakie niosą. Dwukierunkowa komunikacja, agregacja  

i analiza danych, jasno określone systemy DSM, nowe technologie magazynowania 

energii, większe wykorzystanie energii z OZE (proste mechanizmy dołączania  

i rozliczania), systemy ICT sterowania zachowaniem klienta przyniosą efekty, gdy 

będą stosowane na szeroką skalę, gdy będą dotyczyły niemalże każdego odbiorcy. 

Wiele krajów dawno zainstalowało systemy inteligentnego opomiarowania i wpro-

wadziło instalacje pilotażowe, podczas gdy w Polsce te programy są dopiero w fa-

zie początkowej realizacji4.  

 

 

3 . Odbiorca na nowym rynku energii 

 

Świadomość odbiorców w zakresie korzystania z energii rośnie, na co wska-

zują dane publikowane przez URE. Według informacji na koniec października 2011 

roku liczba odbiorców domowych, którzy zmienili dostawcę energii, wyniosła pra-

                                                 

4  A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bez-
piecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu,  
w: Zarządzanie energią i teleinformatyka ‒ ZET 2011, red. H. Kaproń, Kaprint, Lublin 2011,  
s. 57‒68. 
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wie 10 tys. (niewiele ponad 1 tys. w październiku 2010), podczas gdy w grupie 

odbiorców biznesowych takich decyzji podjęto ponad 18 tys. (4 tys. w roku ubie-

głym). Wciąż jednak większość klientów nie potrafi określić, ile energii zużywa na 

konkretne cele, np. ogrzewanie, ani z jakich elementów składa się ich rachunek za 

energię. 

Firma IBM prowadzi cykliczne badania na temat wzorców i zachowań kon-

sumentów energii oraz zmian na rynku energetycznym. Pierwsze badania z tego 

cyklu przeprowadzono w roku 2007 i dotyczyły nowych potencjalnych modeli biz-

nesowych dla klienta, drugie, z roku 2009 ‒ zachowań klienta w SG. Przeprowa-

dzone w roku 2011 badanie „Global Consumer Survey” miało na celu sprawdzenie 

stanu wiedzy klientów na temat korzyści z SG oraz bieżących oczekiwań. Badanie 

ankietowe przeprowadzono na grupie 10 tys. użytkowników z 15 krajów, w tym 

Polski. Główne wnioski, jakie płyną z badania, zostały podzielone na 3 grupy: do-

tyczące wiedzy konsumenta, źródeł oddziaływania i oczekiwań w stosunku do SG.  

W zakresie wiedzy (rys. 1) tylko 40% respondentów zadeklarowało znajomość 

pojęcia inteligentnej sieci (w Polsce 24%), około 50% wie, czym są taryfy czaso-

wo-strefowe (w Polsce ponad 61%). Ponad połowa respondentów nie ma wiedzy na 

temat programów „zielonej-ekologicznej” energii dostarczanej przez dystrybutora  

i jej udziału w cenie końcowej (w Polsce 54%). 

 

 

Rys. 1.  Wiedza klienta na tematy związane z SG 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych
5,6

. 

 

Klienci, którzy prezentowali wyższą wiedzę na temat SG, wykazywali pozy-

tywną postawę w stosunku do lokalnych programów (42%), ponad 50% było prze-

konanych o korzyściach tego typu programów dla ich rodzin, 64% chętnie zmieni-

łoby swoje zachowania związane z konsumpcją energii w celu osiągnięcia konkret-

nych korzyści. W zakresie źródeł informacji najwięcej respondentów wskazało na 

informacje i ulotki dostarczane przez dystrybutora wraz z rachunkami za energię. 

W zakresie oczekiwań ponad 50% badanych konsumentów spodziewa się, że insta-

lacja inteligentnych liczników i rozwój SG sprzyja rozwojowi ekologicznej energii, 

ponad 60% uważa, że może osiągnąć korzyści z tego tytułu. Jednak tylko 42% jest 
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gotowych na ściślejszą współpracę z dystrybutorem energii, a 33% nie chce w naj-

bliższym czasie ponosić konsekwencji decyzji podjętych w tym zakresie5. 

W wyniku przeprowadzonych badań wyszczególniono 3 grupy czynników 

związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej przez konsumentów6: 

 Alternatywna motywacja – czynniki finansowe są znaczącym, lecz nie je-

dynym dominującym kryterium wyboru dotyczącym energii. Konsumenci 

rozważają też takie czynniki, jak komfort korzystania, kondycja krajowej 

gospodarki (głównie konsumenci pow. 55 lat), wartości związane z ekolo-

gią. 

 Dostępność informacji – istotnym czynnikiem wyboru jest sposób prezen-

tacji ofert i ich wariantów. Duża wielowariantowość zniechęca konsumen-

tów. Ponadto wyniki badań IBM pokazują, że konsumenci poniżej 25 roku 

życia 2,5 razy częściej niż osoby po 55 roku życia opierają swoje decyzje 

na opiniach znajomych. 

 Czynniki społeczne – istotnym czynnikiem podejmowania decyzji jest ak-

ceptacja społeczna i powielanie zachowań. Budowa portali konsumenckich 

propagujących odpowiednie postawy i świadczących usługi porównania 

cen i zużycia energii w lokalnym środowisku może kształtować pożądane 

dla SG postawy konsumenckie.  

Dobrą praktyką w zakresie rozszerzania idei rozwiązań DSM może być wykorzy-

stanie teorii użytkowników wiodących, tzw. liderów, Erica von Hoppela. Liderzy sta-

nowią specyficzną grupę otwartą na innowacje, wyprzedzają oni znacząco dominujące 

aktualnie trendy rynkowe i dystansują pozostałych użytkowników pod względem po-

trzeb, których zaspokojenia oczekują. To oni, a nie producenci, są motorem nowych 

rozwiązań. Z punktu widzenia tego typu użytkowników wprowadzenie innowacji w SG 

jest dla nich wyzwaniem w zakresie optymalnego wykorzystania i sterowania odbiorem 

własnym oraz z wykorzystywania technologii będących w niektórych przypadkach  

w fazie projektowania. Wynik wstępnych badań przeprowadzonych przez National 

Consumer Research Centre w Finlandii7 wskazuje, że wyselekcjonowanie odpowied-

nich grup (zwykle są to odbiorcy, u których instalowane są rozwiązania pilotażowe) na 

początku procesu wprowadzania zmian rynkowych i zaproponowanie rozwiązań przy-

noszących widoczne określone efekty ekonomiczne daje dobrą podstawę do wprowa-

dzenia następnych, bardziej skomplikowanych i mniej korzystnych rozwiązań. Dzięki 

doświadczeniu i umiejętności formułowania oczekiwań użytkownicy-liderzy potrafią 

wskazywać na innowacyjne rozwiązania nawet w obszarach, w których sami nie mogą 

                                                 

5  IBM 2011 Global Utility Consumer Survey, www.smartgridnews.com/artman/ uploads/1/ 
IBM_2011_Global_Utility_Survey_Fact_Sheet. 

6  ¾ Polaków nie wie, czym są inteligentne sieci energetyczne, www-03.ibm.com/ press /pl 
/pl/pressrelease/35412.wss. 

7  E. Heiskanen, K. Matschoss, Exploring Emerging Customer Needs for SG Applications, 
„Innovative SG Technologies Europe 2011”, Manchester, 5‒7 December 2011. 
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dokonywać modyfikacji. Odnośnie do SG oczekują oni nie pojedynczych usług, ale 

złożonych pakietów łączących np. możliwość zarządzania urządzeniami domowymi, 

odpowiedniego bezpieczeństwa, a nawet zarządzania innym zestawem urządzeń i usług. 

Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność stosowania zestandaryzowanych rozwią-

zań ICT o prostych i zrozumiałych interfejsach, łatwo konfigurowalnych pod potrzeby 

konkretnego odbiorcy już na etapie wstępnych i pilotażowych rozwiązań. 

 

 

4. Nowe usługi ICT w SG 

 

Nowa architektura sieci, dwukierunkowy przepływ informacji, aktywne za-

rządzanie popytem wymagają nowych narzędzi ICT pozwalających na komunikację 

i pracę w czasie rzeczywistym.  

Obecnie integracja między systemami informatycznymi jest prowadzona na 

poziomie wybranych danych, często bez określenia czy nawet prognozy efektu 

ekonomicznego. Aplikacje zaprojektowane dla SG muszą obsługiwać procesy  

i usługi w sposób dynamiczny, rozpoznając je i integrując w czasie niemal rzeczy-

wistym. Do najważniejszych przewidywanych w scenariuszach rozwoju SG należą 

usługi oferowane dla prosumentów8: 

 Bieżące monitorowanie zużycia i zapotrzebowania na energię – wszystkie 

urządzenia domowe powinny być wyposażone w systemy pozwalające na 

komunikację i lokalne przechowywanie danych oraz zarządzanie energią; 

możliwość przekazu – pewien zasób tych informacji może być przekazy-

wany na zewnątrz do innych uczestników rynku energii, np. do agregato-

rów lub dystrybutorów. Systemy takie powinny zawierać automatyczne 

procedury wspomagania decyzji optymalnych z punktu widzenia użytkow-

nika i efektywności energetycznej. 

 Systemy kontroli i zarządzania posiadające nie tylko proste funkcje 

włącz/wyłącz dla urządzeń, ale optymalizujące cykl życia tych urządzeń  

i pracy systemów, a nawet złożonych rozwiązań. Oferowane rozwiązania 

powinny mieć konstrukcję pozwalającą na budowanie na ich podstawie 

bardziej złożonych architektur. 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży energii ‒ obejmują zarówno systemy  

o prostych funkcjonalnościach, np. umożliwiające użytkownikowi reakcję 

na oferowaną przez dostawcę energii cenę energii, jak i bardziej złożone, 

dające prosumentowi możliwość udziału bezpośrednio w rynku energii. 

Rozwiązania te, wykorzystując technologie agentowe, powinny automa-

tycznie przeprowadzać szereg działań i przyjmować rozwiązania optymali-

                                                 

8  S. Karnouskos, Future Smart Grid Prosumer Services, Conference IEEE PES „Innova-
tive Smart Grid Technologies Europe 2011”, Manchester, 5‒7 December 2011. 
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zujące rozwiązanie według założonych kryteriów, np. takich jak: zwyczaje 

użytkownika, jego kalendarz i zaplanowane działania, zgromadzone dane 

statystyczne. 

 Usługi analiz bieżących ‒ systemy analityczne pracujące w czasie rzeczy-

wistym i analizujące ogromne ilości danych, pozwalające na optymalizację  

i planowanie działań na rynku energii. 

 Zarządzanie społecznościami prosumentów ‒ systemy zarządzania dla spo-

łeczności łączących prosumentów w większe podmioty, biorące udział  

w rynku energii. Systemy te muszą oferować funkcjonalności dynamiczne-

go przyłączania i odłączania członków, grupowania ich w dowolne zespo-

ły, umożliwiając inter- i intrakomunikację z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i ochrony informacji. 

 Usługi aplikacji dla użytkownika – oferta aplikacji gotowych do zakupu 

lub pobrania i instalowania służących do pracy w środowisku SG. 

Rozwiązania ICT do zarządzania nowymi usługami tworzą architektury wyko-

rzystujące określone standardy
9
 z nowymi metodami komunikacji pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami, optymalizujące efekt DSM. Nowe rozwiązania dotyczą 

otwartych platform cyfrowych optymalizujących działania własne i w interakcji  

z pozostałymi elementami, stosując modele ekonomiczno-kosztowe oraz modele 

interwencji (targetowania grupy docelowej dla propozycji obniżenia lub przesunię-

cia poboru mocy). Warunkiem pracy systemu jest komunikacja pomiędzy elemen-

tami i otwarta struktura pozwalająca na dostęp do odpowiednich danych poszcze-

gólnym uczestnikom rynku
10

. Kształtowanie zachowania klienta i budowa więk-

szych klastrów użytkowników SG wymaga odpowiedniego modelowania danych 

DSM już na poziomie gospodarstwa domowego i gromadzenia danych o zwycza-

jach użytkownika związanych z użytkowaniem urządzeń pobierających energię, 

wykorzystywanej technologii grzewczej, typu budynku mieszkalnego i okresu jego 

użytkowania, zainstalowanych urządzeniach magazynowania energii i urządze-

niach, które mogą podlegać sterowaniu oraz zainstalowanych źródłach produkcji 

energii. Agregacja tych danych wraz z prognozami pogodowymi pozwala na łącze-

nie użytkowników w grupy o podobnych krzywych obciążenia, a następnie optyma-

lizację popytu dla konkretnej społeczności. W przypadku awarii pozwala też okre-

ślić, jakie grupy użytkowników będą mogły funkcjonować i na jakim poziomie, np. 

w postaci izolowanej mikrosieci. Rosnąca liczba inteligentnych instalacji powoduje 

jednocześnie wzrost ilości danych, które muszą być przetworzone w celu podjęcia 

                                                 

9  A. Pamuła, General requirements for a Smart Grid architecture – remarks on standards 
for implementation, „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, nr 9a. 

10  B.E. Matusiak, A. Pamuła, J.S. Zieliński, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem 
klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 
tom II, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 
Opole 2011, s. 88‒97. 
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w czasie niemal rzeczywistym optymalnych decyzji. Rozwiązaniem tego problemu 

może być wykorzystanie rozwiązań Iaas (Infrastructure as a service) oferowanych 

jako usługa w postaci tzw. chmury. Dla dużych dystrybutorów mogą to być rozwią-

zania w postaci tzw. chmur prywatnych, dla małych agregatorów i społeczności 

użytkowników ‒ w postaci chmur publicznych.  

 

 

Podsumowanie 

 

Pomimo projektów i programów wielu odbiorców ma wciąż niewielką świa-

domość tego, jaką rolę mogą odegrać w rozwoju SG i jakie korzyści płyną z korzy-

stania z programów DSM/SR. SG wymusza na konsumentach większe zrozumienie 

działania systemu i większą zależność od alternatywnych źródeł energii zainstalo-

wanych w gospodarstwie domowym lub jego pobliżu. Odpowiednie regulacje 

prawne zmniejszające formalności związane z produkcją energii z OZE mogą po-

zwolić konsumentom na chociaż częściowe uniezależnienie od dystrybutorów ener-

gii. Warunkiem niezbędnym jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury ICT  

i specjalnych programów DSM/DR. Rozwiązania ICT wykorzystujące technologie 

internetowe wraz z odpowiednimi protokołami zapewniającymi bezpieczeństwo, 

architektura usługowa (SOA), otwarte oprogramowanie i czytelne interfejsy to roz-

wiązania, które klienci chętnie zaakceptują i wykorzystają. Niezbędna jest także 

szeroko pojęta, prowadzona rożnymi kanałami i przez różne podmioty, edukacja  

w zakresie SG i nowych programów DSM/DR. 
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Wprowadzenie 

 

 Sektor łączności szerokopasmowej ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju, 

przyjmowania i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w go-

spodarce. Łączność szerokopasmowa sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, 

wywierając wpływ na spójność społeczną i terytorialną. Komisja Europejska (dalej: 

Komisja) wspiera powszechną dostępność oraz rozwój usług i sieci szerokopasmo-

wych w państwach członkowskich zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej  

i zapisami zawartymi w licznych komunikatach1. 

 Pod koniec 2008 r. Komisja zatwierdziła Europejski plan naprawy gospodar-

czej2 wskazujący m.in. kierunki wyprowadzenia Europy z kryzysu finansowego.  

W planie tym podkreślono, że sieci szerokopasmowe są kluczowym elementem 

pobudzania inwestycji w Unii Europejskiej w sektorach strategicznych i w dłuższej 

perspektywie stanowić będą podstawową infrastrukturę, bez której zrównoważony 

wzrost gospodarczy nie będzie możliwy. 

                                                 

1  Np. An information society for all: eEurope 2005, Commission of the European Com-
munities, Brussels 28.05.2002; A European Information Society for growth and employment – 
i2010, Commission of the European Communities, Brussels 01.06.2005; Bridging the Broadband 
Gap, Commission of the European Communities, Brussels 20.03.2006. 

2  A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, Brus-
sels 26.11.2008. 
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 W strategii Europa 20203 potwierdzono kluczową rolę konsekwentnego wdra-

żania szerokopasmowego Internetu, aby promować tzw. włączenie społeczne i sty-

mulować konkurencyjność gospodarki całej Wspólnoty. W Europejskiej agendzie 

cyfrowej4 z 2010 r. Komisja po raz kolejny powtórzyła, że głównym celem w per-

spektywie do 2020 r. jest zagwarantowanie każdemu Europejczykowi podstawowe-

go dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 

30 Mb/s, w tym ponad połowa gospodarstw domowych powinna uzyskać dostęp do 

połączeń, których przepustowość będzie przekraczać 100 Mb/s.  

 Oszacowano, że osiągnięcie powyższego celu wymaga inwestycji o wartości 

zawierającej się w przedziale 220–330 mld euro, przy aktywnym współudziale 

operatorów komercyjnych5. Państwa członkowskie mogą w tym celu stosować 

środki publiczne. W Planie działań w zakresie pomocy państwa6 Komisja stwierdzi-

ła, że pomoc publiczna może być skutecznym instrumentem korygowania zawod-

ności mechanizmu rynkowego i tym samym wpływać na jego prawidłowe funkcjo-

nowanie. W świetle polityki spójności właściwie przeprowadzona interwencja pań-

stwa dotycząca rozwoju sektora łączności szerokopasmowej spowoduje zmniejsze-

nie przepaści cyfrowej oddzielającej regiony kraju o dostępnych, przystępnych 

cenowo i konkurencyjnych usługach szerokopasmowych od obszarów, w których 

świadczenie tych usług nie jest powszechne. 

 Aby wesprzeć realizację celów sformułowanych w Europejskiej agendzie 

cyfrowej Komisja zaplanowała zasilenie Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 1,02 mld euro. Przyznane środki pie-

niężne zostaną przeznaczone na wdrożenie infrastruktury szerokopasmowej na 

obszarach wiejskich, co umożliwi ich podłączenie do Internetu, a także pozwoli 

stworzyć nowe miejsca pracy, przekładając się na dalszy rozwój działalności go-

spodarczej7. Państwa członkowskie zapowiedziały również zamiar wspierania in-

westycji mających na celu wdrażanie szerokopasmowych sieci dostępowych nowej 

generacji (NGA8), w szczególności na obszarach miejskich oraz w regionach posia-

dających już podstawową infrastrukturę sieci szerokopasmowych. 

                                                 

3  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjające-
go włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 03.03.2010. 

4  Europejska agenda cyfrowa, Komisja Europejska, Bruksela 26.08.2010. 
5  Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technolo-

giach szerokopasmowych, Komisja Europejska, Bruksela 20.09.2010, s. 7. 
6  State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: A roadmap for state aid reform 

2005–2009, Commission of the European Communities, Brussels 07.06.2005. 
7  Regulation (EC) No 473/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1698/2005 

on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD) and Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy, 
Official Journal L 144, 9.6.2009, s. 3. 

8  NGA – sieci dostępowe złożone w całości lub w części z elementów optycznych zapew-
niających świadczenie usług łączności szerokopasmowej o wyższej przepustowości niż w przy-



Pomoc publiczna na rozwój sektora łączności szerokopasmowej… 663 

 Zwraca się uwagę, że pomoc publiczna nie może wypierać inicjatywy rynko-

wej w sektorze łączności szerokopasmowej poprzez osłabienie bodźców do inwe-

stowania przez komercyjnych operatorów. W tej sytuacji skutki przyznania pomocy 

publicznej byłyby przeciwne do zamierzonych. Z tego powodu pomoc publiczna 

udzielana przez państwa członkowskie na rzecz wdrażania sieci szerokopasmowych 

musi podlegać ścisłej kontroli. 

 Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych, dokonanie charaktery-

styki i analiza struktury pomocy publicznej udzielanej na rozwój sektora łączności 

szerokopasmowej w państwach Unii Europejskiej w latach 2004–2010. 

 

 

1.  Prawne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej na rozwój sektora 

łączności szerokopasmowej w Unii Europejskiej 

 

 Podsumowując politykę w zakresie wspólnotowych reguł dopuszczalności 

udzielania pomocy publicznej na rozwój sektora łączności szerokopasmowej  

w państwach członkowskich, Komisja wydała w 2009 r. szczegółowe Wytyczne9. 

Przepisy te regulują kwestie wspierania funduszami publicznymi projektów wdra-

żania tradycyjnych sieci szerokopasmowych oraz oceny środków stymulujących 

rozwój w zakresie powszechnej dostępności do sieci NGA. 

 Komisja przychylnie ustosunkowała się do pomocy publicznej udzielanej na 

rzecz wdrażania sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich oraz w regionach 

nieposiadających dostatecznego zasięgu sieci. Z drugiej strony jej krytyczny stosu-

nek dotyczy publicznych środków finansowych na wspieranie projektów na obsza-

rach posiadających już infrastrukturę szerokopasmową oraz cechujących się wystę-

powaniem konkurencji w sektorze łączności szerokopasmowej. 

 Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej10 

(TFUE) wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy uży-

ciu jego zasobów w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji okre-

ślonych produktów, jest niezgodna z zasadami rynku wewnętrznego Unii Euro-

pejskiej w zakresie, w jakim narusza wymianę handlową między państwami 

członkowskimi11. 

                                                                                                                        

padku usług szerokopasmowego dostępu świadczonych za pomocą tradycyjnych przewodów 
miedzianych. 

9  Community Guidelines for the application of state aid rules in relation to rapid deploy-
ment of broadband networks, Official Journal of the European Union, C 235/04, 30.09.2009, 
s. 7–25. 

10  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115/2008, 09.05.2008. 
11  Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 16. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2011, s. 103. 
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 Dokonując analizy powyższego zapisu, należy stwierdzić, że przyznawane 

przez państwa członkowskie wsparcie finansowe na rozwój sektora łączności sze-

rokopasmowej stanowi pomoc publiczną przy kumulatywnym spełnieniu poniż-

szych warunków: 

1. Stosowane środki wymagają zaangażowania pochodzącego z zasobów pań-

stwa, np. w sytuacji wspierania projektów szerokopasmowego dostępu za 

pomocą dotacji, ulg podatkowych lub innych preferencyjnych warunków 

finansowania. 

2. Środki państwowe umożliwiające wsparcie i wdrożenie projektów sieci 

szerokopasmowych są ukierunkowane na prowadzenie działalności gospo-

darczej (w postaci budowy, obsługi oraz zapewnienia dostępu do infra-

struktury szerokopasmowej, obejmującej urządzenia do przesyłu wsteczne-

go, w tym urządzenia naziemne, np. stacjonarne lub bezprzewodowe, jak 

również połączenia satelitarne będące kompilacją różnych technologii). 

3. Przyznana korzyść jest dostępna dla inwestorów wybranych w drodze prze-

targu nieograniczonego, co wprawdzie ogranicza do niezbędnego mini-

mum wartość danego projektu, lecz jednocześnie stwarza wybranemu ope-

ratorowi takie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, jakich 

nie uzyskałby na rynku. 

4. Dokonana interwencja ma charakter selektywny, ponieważ nakierowana 

jest na przedsiębiorstwa działające w wybranych regionach lub segmentach 

rynku łączności szerokopasmowej, wskutek czego następuje zmiana wa-

runków panujących na rynku. W tej sytuacji większość przedsiębiorstw jest 

skłonna zdecydować się na usługi świadczone przez wybranych operato-

rów zamiast na istniejące, potencjalnie droższe alternatywne rozwiązania 

rynkowe. 

5. Wsparcie państwa przekłada się na dostępność usług szerokopasmowych 

po niższych cenach w porównaniu z usługami oferowanymi na warunkach 

komercyjnych, przez co następuje zakłócenie konkurencji oraz obniżenie 

rentowności i wyparcie z tego sektora inwestycji podejmowanych przez 

operatorów skłonnych do prowadzenia działalności na określonym obsza-

rze w normalnych warunkach rynkowych. 

6. Działanie państwa wpływa na warunki międzynarodowej wymiany han-

dlowej, ponieważ sektor łączności szerokopasmowej (hurtowy i detaliczny) 

jest otwarty na konkurencję między dostawcami i operatorami usług. 

 Nawet jeśli przedstawione powyżej przesłanki generalnej niezgodności pomo-

cy publicznej ze wspólnym rynkiem są spełnione, Komisja może tę pomoc zaakcep-

tować, o ile spełnia ona warunki zapisane w art. 108 ust. 3 lit. a) i c) TFUE oraz 

podlega Wytycznym w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007–201312. 

                                                 

12  Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dz. Urz. UE 2006, C54/13. 
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 Ocena dopuszczalności pomocy publicznej, tzn. jej zgodności z regułami ryn-

ku wewnętrznego, polega na rozważeniu przez Komisję pozytywnego wpływu 

przyznanych środków finansowych na osiągnięcie celu leżącego we wspólnotowym 

interesie oraz potencjalnych negatywnych skutków ubocznych, przejawiających się 

w zakłóceniu konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi. 

Stosując ten test bilansujący, Komisja bada cel, istotę oraz skutki udzielanego pu-

blicznego wsparcia finansowego w sektorze łączności szerokopasmowej13. 

 W zależności od poziomu dostępności łączy szerokopasmowych wyróżnia się: 

 obszary białe, tzn. takie, które nie posiadają jakiejkolwiek infrastruktury do-

stępu szerokopasmowego i nie mają szans na jej budowę w krótkim czasie; 

 obszary szare, na których usługi świadczy tylko jeden operator sieci; 

 obszary czarne, na których usługi świadczone są przez co najmniej dwóch 

operatorów infrastruktury szerokopasmowej. 

 Komisja aprobuje pomoc publiczną w sytuacji, gdy zostanie wykazane, że 

przyznane środki finansowe zapewnią osiągnięcie założonego celu oraz: 

 nie istnieją lepsze rozwiązania w tym zakresie (np. regulacja ex ante lub 

wsparcie dla ostatecznych, bezpośrednich użytkowników); 

 wystąpi efekt zachęty, bez którego inwestycja nie byłaby zrealizowana; 

 interwencja państwa ma charakter proporcjonalny w zakresie: zapewnienia 

odpowiedniego zasięgu terytorialnego pomocy; zagwarantowania otwartej 

procedury jej przyznawania; dokonywania wyboru najkorzystniejszej eko-

nomicznie oferty; respektowania zasady neutralności technologicznej; wy-

korzystywania już istniejącej infrastruktury; stworzenia dla osób trzecich 

hurtowego dostępu do infrastruktury; zwalczania nieuczciwych praktyk ce-

nowych w zakresie dostępu hurtowego; stworzenia mechanizmu wycofania 

pozwalającego na unikanie przyznawania nadmiernej rekompensaty. 

 Opierając się na art. 107 ust. 3 TFUE państwa członkowskie mogą także sto-

sować pomoc publiczną na rzecz sieci NGA. Ocena proponowanego wsparcia nie 

różni się znacznie od reguł oceny zgodności z rynkiem wewnętrznym podstawo-

wych sieci szerokopasmowych pierwszej generacji, chociaż podkreśla się koniecz-

ność dokonywania bardziej szczegółowych analiz w tym zakresie. 

 
  

                                                 

13  A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, In-
stytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 412–413. 
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Tabela 1 

Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej na rozwój infrastruktury w sektorze łączności 

szerokopasmowej w zależności od specyfiki obszaru 

 

Obszary białe 

Infrastruktura łączności szerokopasmowej 

nie jest dostępna i inwestorzy nie planują 

jej wdrożenia w ciągu najbliższych 3 lat 

(głównie obszary wiejskie). 

Pomoc publiczna jest dopuszczalna, ponieważ 

promuje spójność społeczną, terytorialną i go-

spodarczą oraz służy znoszeniu nieprawidłowo-

ści w funkcjonowaniu rynku. 

Obszary szare 

Działalność prowadzi tylko jeden operator 

sieci szerokopasmowej. 

Pomoc publiczna podlega szczegółowej anali-

zie i jest dopuszczalna, jeśli: rynek nie oferuje 

przystępnych cenowo usług, dostęp do sieci nie 

jest oferowany skutecznie i nie sprzyja konku-

rencji, istnieją bariery wejścia na rynek innych 

operatorów, żadne organy regulacyjne nie roz-

wiązały tego problemu. 

Obszary czarne 

Działalność prowadzi co najmniej dwóch 

operatorów sieci szerokopasmowych,  

a usługi są świadczone w warunkach kon-

kurencji. 

Pomoc publiczna jest niedopuszczalna, ponie-

waż zakłóca konkurencję i powoduje wyparcie 

prywatnych inwestorów. Komisja negatywnie 

ocenia środki upowszechnienia dodatkowej 

infrastruktury w tym obszarze. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Community Guidelines for the application of 

state aid rules in relation to rapid deployment of broadband networks, Official 

Journal of the European Union, C 235/04, 30.09.2009, s. 15–16. 

 

2.  Liczba decyzji dotyczących pomocy publicznej na rozwój sektora łączności 

szerokopasmowej w państwach członkowskich 

 

 W okresie 2004–2010 Komisja wydała 72 decyzje w sprawach pomocy pu-

blicznej na rozwój sieci szerokopasmowych, w tym 65 potwierdzających zgodność 

pomocy z rynkiem wewnętrznym, 6 uznających, że proponowane środki nie stano-

wią pomocy w świetle prawa europejskiego oraz 1 decyzję negatywną. Od momen-

tu wejścia w życie Wytycznych dotyczących pomocy publicznej na rzecz szybkiego 

wdrażania sieci szerokopasmowych w 2009 r. miał miejsce gwałtowny wzrost licz-

by spraw zakończonych wydaniem pozytywnych decyzji w zakresie dopuszczalno-

ści stosowanych w państwach członkowskich środków. W 2010 r. liczba wydanych 

decyzji (20) była 5-krotnie większa w porównaniu z 2004 r. 

 Większość decyzji (56) podjętych w oparciu o Wytyczne z 2009 r. dotyczyła 

obszarów „białych” (w tym NGA), które nie dysponowały wystarczającą infrastruk-

turą szerokopasmową. Natomiast w 8 przypadkach analizie podano sprawy związa-

ne z dostępem do sieci szerokopasmowych na obszarach „szarych”, na których 

funkcjonował operator nieposiadający dostatecznych zachęt rynkowych do moder-

nizacji swojej sieci lub nie występowała skuteczna konkurencja. Należy przy tym 

podkreślić, że Komisja nie zgodziła się jeszcze na dofinansowanie choćby jednego 

projektu dostępu do sieci szerokopasmowych na obszarach „czarnych”. 
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Tabela 2 

Liczba decyzji dotyczących pomocy publicznej na rozwój sieci szerokopasmowych  

w państwach członkowskich UE w latach 2004–2010 

 

Państwo 
Liczba 

decyzji 

Udział 

(%) 
Państwo 

Liczba 

decyzji 

Udział 

(%) 

Łącznie kraje UE 65 100,0 8. Francja 2 3,1 

1. Wielka Brytania 17 26,2 9. Litwa 2 3,1 

2. Niemcy 14 21,6 10. Cypr 1 1,5 

3. Włochy 10 15,4 11. Grecja 1 1,5 

4. Hiszpania 7 10,8 12. Łotwa 1 1,5 

5. Irlandia 3 4,6 13. Słowenia 1 1,5 

6. Austria 2 3,1 14. Szwecja  1 1,5 

7. Finlandia 2 3,1 15. Węgry 1 1,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Komisji Europejskiej – 

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji. 

 

 W okresie 2004–2010 największą liczbę zatwierdzonych przez Komisję środ-

ków pomocy publicznej na rozwój sektora łączności szerokopasmowej odnotowano 

w Wielkiej Brytanii (26%) oraz w dalszej kolejności w Niemczech (22%), Wło-

szech (15%) i Hiszpanii (11%). Na te cztery państwa przypadło łącznie 48 decyzji,  

co stanowi 74% wszystkich spraw w Unii Europejskiej w badanym okresie. Na 

przeciwległym krańcu znalazły się Cypr, Grecja, Łotwa, Słowenia, Szwecja i Wę-

gry, w których zatwierdzono po jednej decyzji. 

 W przypadku 80% decyzji dotyczących projektów finansowego wsparcia 

rozwoju sieci szerokopasmowych Komisja nie zgłaszała zastrzeżeń. Natomiast  

w kilku sprawach niezbędna była wymiana informacji między państwem członkow-

skim a Komisją w celu zapewnienia zgodności konkretnych programów ze wspól-

notowymi przepisami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. 

 

 

3.  Struktura wartościowa pomocy publicznej na rozwój sektora łączności 

szerokopasmowej w Unii Europejskiej 

 

 W przeszłości pomoc publiczna udzielana na rozwój sektora łączności szero-

kopasmowej obejmowała zwyczajowo niewielkie, lokalne projekty realizowane 

tylko w wybranych państwach członkowskich. Począwszy od 2008 r. zaobserwo-

wano systematyczny wzrost zainteresowania publicznym finansowaniem dostępu 

do sieci szerokopasmowych. Pomoc publiczna stanowi obecnie integralną część 

krajowych strategii upowszechniania łączności szerokopasmowej. Do głównych 

przyczyn stale rosnącej roli wydatków publicznych przeznaczanych na rozwój tego 

sektora należy zaliczyć: 

 świadomość związku między dostępnością do sieci szerokopasmowych  

a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego państwa; 
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 zmiany technologiczne, będące następstwem wdrażania na obszarach nie-

objętych warunkami komercyjnymi sieci NGA, wymagających od operato-

rów większych inwestycji niż w przypadku tradycyjnych sieci szerokopa-

smowych. 

 Całkowita wartość pomocy publicznej zatwierdzona na rozwój infrastruktury 

w sektorze łączności szerokopasmowej w państwach członkowskich w okresie 

2004–2010 wyniosła prawie 3,4 mld euro. Największymi beneficjentami pomocy 

udzielonej na ten cel stały się Niemcy (32% ogólnej kwoty dla krajów UE) i Hisz-

pania (25%). Z kolei najmniejsze kwoty (po ok. 0,2%) otrzymały: Łotwa, Cypr  

i Francja. Z ogólnej kwoty pomocy rozdysponowanej między wszystkie państwa 

członkowskie 69% przeznaczono na rozszerzenie zasięgu sieci szerokopasmowych 

na obszarach białych oraz białych obszarach NGA, aby zachęcić inwestorów do 

realizacji takich inwestycji. Biorąc pod uwagę, że intensywność pomocy publicznej 

wynosi standardowo 50%, można zatem przypuszczać, że łączna wartość wygene-

rowanych inwestycji podwoiła się do kwoty 7 mld euro. 

 Na podstawie sprawozdań rocznych przedkładanych Komisji przez państwa 

członkowskie oszacowano, że w okresie 2004–2009 wdrożono pomoc publiczną na 

rozwój sektora łączności szerokopasmowej w kwocie 368 mln euro, co stanowi 

zaledwie 11% całkowitej wartości pomocy zatwierdzonej na lata 2004–2010. 
 

Tabela 3 

Wartość pomocy publicznej (mln euro) na rozwój sektora łączności szerokopasmowej  

w państwach członkowskich UE w latach 2004–2010 
 

Państwo 
Wartość 

pomocy 

Udział 

(%) 
Państwo 

Wartość 

pomocy 

Udział 

(%) 

Łącznie kraje UE 3 383,2 100,0 8. Słowenia 92,5 2,7 

1. Niemcy 1 078,4 31,9 9. Węgry 70,0 2,1 

2. Hiszpania 839,2 24,8 10. Litwa 67,5 2,0 

3. Wielka Brytania 321,0 9,5 11. Austria 33,0 1,0 

4. Irlandia 268,0 7,9 12. Szwecja 28,0 0,8 

5. Włochy 261,6 7,7 13. Łotwa 8,2  0,2 

6. Grecja 160,0 4,7 14. Cypr 7,5 0,2 

7. Finlandia 141,4 4,2 15. Francja 6,9 0,2 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Komisji Europejskiej – 

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji. 

 

 Znaczna różnica między zatwierdzoną wartością pomocy (3,4 mld euro)  

a kwotą rzeczywiście zrealizowaną jest konsekwencją tego, że wydatki te zaplano-

wano na 2010 r. oraz lata kolejne. Do największych beneficjentów pomocy, którzy 

już wdrożyli środki finansowe na rozwój sieci szerokopasmowych, należą: Wielka 

Brytania (159 mln euro) i Irlandia (125 mln euro). 
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Podsumowanie 

 

 Właściwie wykorzystywana pomoc publiczna jest skutecznym instrumentem 

przyczyniającym się do rozwoju sektora łączności szerokopasmowej w Unii Euro-

pejskiej. Niemniej powinna być stosowana ostrożnie, aby nie powodować wypiera-

nia prywatnych inwestycji oraz zakłócenia konkurencji i handlu między państwami 

członkowskimi. Dzięki temu zagwarantowana zostanie maksymalizacja dobrobytu 

konsumentów, przejawiająca się w niższych cenach oraz lepszym ilościowo i jako-

ściowo dostępie do usług świadczonych za pośrednictwem sieci szerokopasmo-

wych. Poprawa dostępu do podstawowych środków komunikacji umożliwi wszyst-

kim podmiotom udział w życiu społecznym, zapewni większą wolność wypowiedzi 

oraz wzmocni spójność gospodarczą i terytorialną. 
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STATE AID FOR THE DEVELOPMENT OF BROADBAND NETWORKS  

IN THE EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2004‒2010 

 

 

Summary 

 

 The purpose of this article is to present regulations, conduct a review and analyze 

the structure of state aid granted in the EU Member States. Properly used, state aid is an 

effective tool contributing to the development of the broadband networks in the EU. 

However it should be used cautiously so as not to cause crowding out private invest-

ment and not to make distortion of competition and trade between Member States. This 

ensures the maximization of consumer welfare, as reflected in lower prices and better 

quantity and quality access to services provided by broadband networks. Improving 

access to essential means of communication, state aid allows all actors involved in soci-

ety to ensure freedom of expression and enhance economic cohesion. 

 

Translated by Krzysztof Rutkiewicz 
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EKSPANSJA PUBLICZNYCH OPERATORÓW POCZTOWYCH NA RYNKACH 

WEWNĘTRZNYM I ZAGRANICZNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Liberalizacja rynku i wzrost konkurencji na tradycyjnym rynku usług poczto-

wych, w tym zwłaszcza przesyłek listowych i paczkowych, powoduje, że dotych-

czasowi monopoliści, tj. publiczni operatorzy usług pocztowych, tracą udziały  

w tych rynkach. Dla utrzymania silnej pozycji rynkowej i podzielenia kosztów dzia-

łania sieci placówek pomiędzy różne produkty, jak również kosztów funkcjonowa-

nia sieci doręczycielskiej podejmują działania dywersyfikacyjne1.  

 

 

1. Dywersyfikacja na rynku wewnętrznym 

 

 W zakresie świadczenia usług lub pośrednictwa w sprzedaży usług i towarów 

poprzez posiadane sieci publiczni operatorzy pocztowi najczęściej podejmują dzia-

łalność w zakresie usług finansowych (bankowych i ubezpieczeniowych), handlo-

wych (sprzedaż drobnych towarów i sprzedaż w sklepach internetowych należących 

do operatora), pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, ubezpieczeniowych, 

losów loteryjnych, biletów (komunikacyjnych i na imprezy sportowe, kulturalne 

                                                 

1  G. Gierszewska wyróżnia dywersyfikację koncentryczną i konglomeracyjną. Dywersyfi-
kacja koncentryczna dotyczy rozwoju w nowych kierunkach, ale podobnych do tradycyjnego pola 
działania firmy (produktów lub rynków, wiedzy technologicznej). Dywersyfikacja konglomera-
cyjna oznacza wejście w nowe obszary działalności, nowe rynki, nowe sektory. Zob. G. Gier-
szewska, Zarządzanie strategiczne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 107. 
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itp.), sprzedaży prasy, wydawania i przyjmowania druków i innych dokumentów  

w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi. 

 Dywersyfikacja związana z działalnością sortowniczo-transportową obejmuje 

przede wszystkim: usługi transportowe, konfekcjonowanie produktów, magazyno-

wanie, a w konsekwencji rozwój usług w tym obszarze. Publiczni operatorzy pocz-

towi oferują także kompleksowe usługi logistyczne. Podstawowe kierunki modyfi-

kacji działań publicznych operatorów pocztowych przedstawia rysunek 1. 

 

 
Rys. 1.  Kluczowe wymiary ekspansji operatorów pocztowych 

Źródło:  Prezentacja wyników prac nad Strategią Poczty Polskiej na lata 2010–2015, wer-

sja 01.07.2010, Poczta Polska, Warszawa 2010, s. 16. 

 

 Dostosowując kierunki rozwoju działalności do nowych warunków otoczenia, 

publiczni operatorzy pocztowi wprowadzili strategie oparte na połączeniu restruktu-

ryzacji i wzrostu, które obejmują: 

 ekspansywny wzrost zapewniający kompleksowe i spójne portfolio pro-

duktów (uzupełnienia i rozszerzenie oferty)2, 

 restrukturyzację i wzrost w ramach działalności podstawowej. 

 W europejskim sektorze pocztowym obserwuje się trzy główne kierunki wzro-

stu operatorów publicznych: 

                                                 

2  Przypadki braku spójności w dywersyfikacji usług Poczty Polskiej opisano w: R. Pasek, 
Negatywne aspekty nadmiernej dywersyfikacji pocztowej, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego w Polsce, ZN US nr 519, WN US, Szczecin 2008, s. 507–514. 
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 rozwój działalności podstawowej i dążenie do podniesienia efektywności 

procesów świadczenia usług, 

 rozbudowę łańcucha wartości; dodawanie nowych usług uzupełniających 

istniejące portfolio (np. druk masowy, magazynowanie jako element ob-

sługi sprzedaży wysyłkowej), 

 ekspansję międzynarodową (regionalną, ogólnoeuropejską i światową). 

 Dywersyfikacja działalności operatorów pocztowych jest skutkiem zmniejsza-

jących się udziałów w rynku tradycyjnych usług pocztowych i utraty pozycji przez 

te przedsiębiorstwa3. 

Na przykład w związku ze wzrostem konkurencji udziały publicznego ope-

ratora pocztowego w Polsce w rynku usług kurierskich, ekspresowych i paczko-

wych kształtowały się jak na rysunku 2. 

 

 
 
Rys. 2.  Zmiany udziału Poczty Polskiej w rynku KEP w 2000 i 2007 roku według wolu-

menu 

Źródło:  Strategia Poczty Polskiej na lata 2009–2015. Finalne Wyniki Fazy Analiz, War-

szawa, 20.04.2009, s. 176. 

 

 Publiczni operatorzy pocztowi uzyskują przychody z kilku głównych rodza-

jów działalności, co przedstawiono na rysunku 3. 

                                                 

3  Jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku wielu publicznych 
operatorów pocztowych koncentrowało się na podstawowym obszarze działalności zgodnie  
z zasadą: „Tak długo jak istnieją podstawy rozwoju firmy jednobiznesowej (firma może rozwijać 
się przez zwiększanie produkcji obecnego wyrobu), tak długo nie powinna ona rozważać decyzji 
o dywersyfikacji”. A. Zelek, Zrządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie, Wydawnictwo 
ZSB, Szczecin 2000, s. 104. 

30%

70%

Poczta Polska

Konkurencja

2000 2007

62%

38%

Poczta Polska

Konkurencja
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Uwagi: 1) dane dla grup kapitałowych, klasyfikacja przychodów według danych źródło-

wych 

  2) usługi logistyczne świadczone firmom zewnętrznym 

Rys. 3.  Udział przychodów według segmentu działalności w odsetkach przychodów  

w 2007 roku 

Źródło:  Strategia Poczty Polskiej na lata 2009–2015. Finalne Wyniki Fazy Analiz, War-

szawa, 20.04.2009, s. 37.  

 

 Rynek usług pocztowych w końcu XX wieku i na początku XXI wieku podle-

ga istotnym zmianom pod względem struktury popytu i potrzeb nabywców. Rozsze-

rzenie działalności4 publicznych operatorów pocztowych stało się sposobem na 

osiągnięcie silnej pozycji na rynkach: 

 paczek pocztowych, przesyłek ekspresowych, usług transportowych i logi-

stycznych; 

 pocztowych usług okienkowych, usług finansowych, pośrednictwa w dys-

trybucji usług i towarów, 

 usług świadczonych w oparciu o nowe technologie i wiedzę zgromadzoną 

o klientach. 

 Publiczni operatorzy pocztowi w celu poprawy sytuacji rynkowej i finansowej 

starają się oferować nie tylko proste usługi pocztowe, ale również usługi, które 

integrują różne obszary działalności5. W obszarze usług pocztowych rozszerzyli 

łańcuch wartości usługi6 dla klientów instytucjonalnych, co przedstawia rysunek 4. 

                                                 

4  Z. Pierścionek podaje, że odpowiednia dywersyfikacja przedsiębiorstwa może być źró-
dłem przewagi konkurencyjnej, jeżeli poszczególne produkty są odpowiednio rozmieszczone  
w różnych fazach życia sektorów. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 
1996, s. 195. 

5  Najważniejszym instrumentem walki konkurencyjnej prowadzonej przez koncerny po-
nadnarodowe „(...) są ciągłe, zorganizowane procesy innowacyjne, czyli nieustanny, dobrze pla-
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Rys. 4.  Łańcuch wartości w usługach pocztowych stosowany przez nowoczesnych operato-

rów pocztowych. 

Źródło:  opracowanie na podstawie ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the 

European Postal Market since 1997. Study for the European Commission, August 

2009, s. 109. 

 

 Działalność oparta na tradycyjnym łańcuchu wartości jest łatwa do skopiowa-

nia przez konkurentów i do tego realizowana jest często po niższych kosztach niż 

koszty publicznego operatora pocztowego. Dlatego niezbędne jest rozszerzanie 

łańcucha wartości tak, aby można było efektywnie wykorzystywać posiadane zaso-

by.  

 

  

                                                                                                                        

nowany postęp wiedzy” – Z. Sadowski, Eseje o gospodarce, PTE i Dom Wydawniczy Bellona, 
Warszawa 2000, s. 53. 

6  W koncepcji nowej gospodarki tworzenie wartości w każdym z ogniw łańcucha wartości 
obejmuje pięć kolejnych faz: gromadzenie, organizowanie, selekcję, syntezę i dystrybucję infor-
macji. Szerzej na ten temat pisze F. Krawiec, Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 
2005, s. 67–69; J.F. Rayport, J.J. Sviokla, Exploiting the virtual value chain, Harvard Business 
Review, November–December 1994. 
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3. Ekspansja międzynarodowa publicznych operatorów pocztowych 

 

 Ekspansja międzynarodowa publicznych operatorów pocztowych jest działa-

niem, którego najważniejsze przesłanki to7: 

 posiadanie wiedzy i umiejętności organizacji procesów dystrybucji drob-

nych przesyłek i świadczenia usług logistycznych, 

 ograniczone warunki rozwoju działalności we własnym kraju (np. operator 

holenderski), 

 możliwość łatwego rozwinięcia międzynarodowej działalności usługowej 

w segmentach nieobjętych monopolem, 

 rozwój nowych branż (np. handlu elektronicznego) i możliwość pozyskania 

klientów na rynkach międzynarodowych, 

 wyprzedzenie konkurencji i zajęcie korzystnej pozycji na międzynarodo-

wym rynku usług przesyłkowych i logistycznych8. 

 Ekspansji międzynarodowej dokonywali przede wszystkim operatorzy wcze-

śnie podejmujący problem restrukturyzacji, którzy jednocześnie na rynku krajowym 

spotykali się z konkurencją9. Stan zaawansowania ekspansji międzynarodowej pu-

blicznych operatorów pocztowych na koniec 2008 roku według segmentów usług 

przedstawiony został w tabeli 1. 

 

                                                 

7  J.E. Stiglitz dostrzegając wiele mankamentów działania przedsiębiorstw działających  
w skali globalnej, a zwłaszcza korporacji transnarodowych, wskazuje na zasadnicze korzyści, 
jakie przynosi ich działanie gospodarce światowej i poszczególnym gospodarkom krajowym: 
podnoszenie stopy życiowej w wielu państwach, w tym w państwach rozwijających się; przepływ 
strumienia produktów z krajów rozwijających się do wysoko uprzemysłowionych; przepływ 
informacji rynkowej, transfer technologii zmniejszający lukę wiedzy, zwężenie luki zasobów, 
miejsca pracy i wzrost gospodarczy krajów rozwijających się, tanie produkty o coraz wyższej 
jakości na rynkach krajów rozwiniętych. W konsekwencji wpływa to na obniżenie kosztów 
utrzymania, niskiej inflacji i niskich stóp procentowych. Zob. J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej 
globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007, s. 202. 

8  Podobne przesłanki ekspansji międzynarodowej wprowadzają O. Shenkar i Y. Luo, któ-
rzy wyróżniają: przesłanki rynkowe (ofensywne – wykorzystywanie okazji i defensywne – obrona 
pozycji rynkowej), przesłanki ekonomiczne – osiąganie wyższej rentowności, stopy zwrotu, 
redukcji kosztów na skutek wykorzystania tańszych, zagranicznych czynników produkcji, prze-
słanki strategiczne – eksploatacja zasobów używanych dotychczas na rynku kraju macierzystego, 
zdobycie premii za działania pionierskie. Zob. O. Shenkar i Y. Luo, International Business, John 
Wiley & Sons, Inc., New York 2004, s. 10–11, za: M. Gorynia, Strategie ekspansji zagranicznej 
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 59. 

9  Chodzi tu głównie o zagraniczne inwestycje bezpośrednie publicznych operatorów pocz-
towych polegające na zakładaniu lub wykupie przedsiębiorstw (zwłaszcza świadczących usługi 
kurierskie, logistyczne i transportowe). Rodzaj takich inwestycji wyróżnia się zazwyczaj na pod-
stawie samodzielności prowadzenia działalności gospodarczej za granicą lub przejmowania kie-
rownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa. Zob. A. Budnikowski, Międzynarodowe obroty 
czynnikami produkcji, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Ka-
wecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1997, s. 131–134. 
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Tabela 1  

Międzynarodowa ekspansja europejskich publicznych operatorów pocztowych 

 
Usługi Skala krajowa lub regionalna Skala europejska Skala światowa 

paczki i przesyłki 

ekspresowe 

Austrian Post (Trans-o-flex), 

Post Danmark (region skan-

dynawski), 

Itella (region skandynawski 

oraz bałtycki), 

CTT Correiros (Tourline 
Express, Hiszpania) 

La Poste 

(DPD/Geopost), 

Royal Mail (GLS) 

Deutsche Post 

(DHL),  

TNT 

przesyłki listowe  

w obrocie zagranicznym 

 De Post-La Post 

(BPI) 

TNT/Royal Mail 

(Spring), 

Deutsche Post 
(DHL Global Mail), 

La Poste, 

Swiss Post (SPI) 

przesyłki listowe  

w obrocie krajowym  

i inne wybrane usługi 
pocztowe na tym rynku 

TNT Post (Austria, Niemcy, 

Włochy, Słowacja), 

Deutsche Post/DHL Global 
Mail (Holandia, Hiszpania), 

Norwegian Posten Norge 

(Szwecja, Dania) 

  

usługi przedwysyłkowe 

w przesyłkach listo-

wych i inne usługi 
pocztowe 

TNT Post (Niemcy, Wielka 

Brytania, Włochy), 

Deutsche Post/DHL Global 
Mail (Francja, Wielka Bryta-

nia), 

Austrian Post (Niemcy), 
Itella (Niemcy, państwa 

bałtyckie i skandynawskie), 

Belgian De Post-La Post 
(Asterion, Francja), 

Swedish Posten (region 

skandynawski), 
Swiss Post (Niemcy) 

  

 

Źródło:  ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market 

since 1997. Study for the European Commission, August 2009, s. 84. 

 

 Pozostali operatorzy publiczni w państwach europejskich – poza wymienio-

nymi w tabeli – działali tylko na krajowych rynkach. Według skali działania eks-

pansja międzynarodowa największych publicznych operatorów pocztowych została 

zaprezentowana w tabeli 2. 

 Tylko czterech wielkich operatorów pocztowych osiągnęło skalę działań  

w całej Europie, a dwóch z nich działa w skali światowej (TNT i DP DHL). 
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Tabela 2 

Międzynarodowa ekspansja narodowych operatorów pocztowych w segmencie paczek  

i przesyłek ekspresowych do 2008 roku 

 
Ekspansja na skalę regionalną Ekspansja na skalę ogólno-

europejską 

Ekspansja na skalę światową 

Austrian Post (Trans-o-flex), 

Post Danmark (region skandy-
nawski), 

Itella (region skandynawski oraz 

bałtycki), 
Posten AB (region 

skandynawski), 

Posten Norge (region 
skandynawski), 

CTT Correiros (Tourline Ex-

press, Hiszpania) 

La Poste (DPD/Geopost), 

Royal Mail (GLS), 

Deutsche Post (DHL),  

TNT 

 

Źródło: ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market 

since 1997. Study for the European Commission, August 2009, s. 146. 

 

Posumowanie 

 

 Publiczni operatorzy pocztowi w różnym stopniu przygotowali się do nowej 

sytuacji. Najszybciej restrukturyzująca się grupa operatorów dość mocno broni 

swoich pozycji rynkowych i świadczy usługi pocztowe oraz z rynku KEP i TSL na 

skalę globalną. Wolniej dostosowujący się operatorzy mają dość silną pozycję na 

rynku rodzimym oraz podejmują działalność w skali międzypaństwowej bądź ogól-

noeuropejskiej. W najgorszym położeniu znajdują się operatorzy opóźniający re-

strukturyzację – oni tracą najszybciej pozycję na krajowych rynkach i są nieprzygo-

towani do pełnego otwarcia rynku na konkurencję. Wynika to przede wszystkim  

z protekcjonistycznej polityki państwa, jako regulatora rynku i właściciela, które 

było gwarantem zachowania pozycji rynkowej, oraz z braku konsekwencji działania 

zarządów tych operatorów we wdrażaniu zmian. 
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Wprowadzenie 

 

 Rozwój rynku telekomunikacyjnego wymaga ciągłych inwestycji, które stają 

się odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez użytkowników. Głównym ce-

lem artykułu jest ocena inwestycji prowadzonych przez operatorów telekomunika-

cyjnych w Polsce. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jest kluczowa rola, jaką 

badany sektor odgrywa w procesie podnoszenia efektywności gospodarowania  

i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Z tego względu zasadne jest zba-

danie działalności inwestycyjnej prowadzonej w tym sektorze (na przykładzie ope-

ratorów telekomunikacyjnych), które z jednej strony muszą sprostać wyzwaniom 

rynku, a z drugiej są realizowane w określonym otoczeniu regulacyjnym i makro-

ekonomicznym.  

 

 

1. Wybrane zagadnienia dotyczące inwestycji 

 

 Przez pojęcie ‘inwestycje’ rozumie się nakłady ponoszone w celu stworzenia 

nowego lub zwiększenia istniejącego majątku, który w przyszłości zaowocuje 

zwiększonym strumieniem dóbr i usług1. Uniwersalną definicję inwestycji stworzył 

w 1965 roku J. Hirshleifer. Inwestycja jest, w istocie, bieżącym wyrzeczeniem się 

                                                 

1  Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. XII, Warszawa 2002,  
s. 206. 
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dla przyszłych korzyści. Teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast 

przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego 

dla niepewnego2. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa może dotyczyć trzech 

głównych elementów struktury majątkowej: aktywów rzeczowych, finansowych  

i niematerialnych. Ze względu na zakres tematyczny pracy skupiono się na tych 

pierwszych3. Inwestycje rzeczowe (produkcyjne) są taką formą inwestycji, których 

istotą jest angażowanie środków finansowych w środki trwałe podmiotu gospo-

darczego. Inwestycje te polegają na powiększaniu zasobów środków trwałych  

w drodze ich zakupu lub tworzenia we własnym zakresie. Dzięki nim zwiększa się 

zdolność wytwórcza jednostki gospodarczej4. Nowoczesne podejście do inwestycji 

wskazuje, że ich rezultatem może być przyrost nie tylko majątku bilansowego, ale  

i innych zasobów przedsiębiorstwa, lub też korzyści innego rodzaju, np. podniesienie 

kwalifikacji pracowników, pozyskanie lepszej renomy przez przedsiębiorstwo, itp.5. 

 Każdej działalności inwestycyjnej towarzyszy ryzyko. Zdaniem F.H. Knighta 

ryzyko następuje wówczas, gdy wynik danego działania lub decyzji może być okre-

ślony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństw: matematycznego, 

statystycznego i szacunkowego. Gdy dla określenia wyniku danego działania lub 

decyzji nie można użyć danego rodzaju prawdopodobieństwa, mamy do czynienia  

z niepewnością6. Potencjalne zagrożenia (ale też szanse) mogą pochodzić z wnętrza 

inwestycji (czynniki wewnętrzne) lub z jego otoczenia (czynniki zewnętrzne). Do 

pierwszych możemy zaliczyć np. ryzyko operacyjne. W przypadku drugich są to 

czynniki generujące ryzyko o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecz-

nym. Do ekonomicznych, będących przedmiotem analizy, należy m.in. ryzyko ko-

niunkturalne. Z kolei ryzyko polityczne odnosi się głównie do regulacyjnej (inter-

wencyjnej) funkcji państwa. 

 Na zakończenie warto dodać, że inwestycje są jednym z kluczowych czynni-

ków mających wpływ na wzrost gospodarczy. Dochodzi tutaj do sprzężenia zwrot-

nego między sytuacją gospodarczą a inwestycjami. Znalazło to swoje odzwiercie-

dlenie w wielu modelach wzrostu, zarówno egzo-, jak i endogenicznych. Uwypu-

                                                 

2  J. Hirschleifer, Investment decision under uncertainty – choice theoretic approaches, 
„The Journal of Economics” 1965, t. 74, s. 509‒536, za: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7. 

3  Pominięto tutaj inwestycje w dobra rzeczowe, których istotą jest lokowanie środków fi-
nansowych w dobra o dużej i unikalnej wartości, np. dzieła sztuki. 

4  E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa 
1999, s. 19‒20. 

5  A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 14.  

6  F.H. Knight, Risk, Uncertainly and Profit, London 1993, s. 19‒20 oraz 245‒246, za:  
K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warsza-
wa 2007, s. 279. 
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klają one nie tylko inwestycje w kapitał rzeczowy, ale również w zasób wiedzy 

naukowo-technicznej.  

 

 

2. Otoczenie makroekonomiczne 

 

Wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne może mieć otoczenie makro-

ekonomiczne. Na rysunku 1 przedstawiono dane dotyczące dynamiki PKB i stopy 

bezrobocia w Polsce w latach 2006–2010 w ujęciu rocznym7. 

 

 

 

Rys. 1.  Roczna dynamika zmian PKB i poziom stopy bezrobocia w Polsce w latach 

2006‒2010 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 W badanym okresie wystąpiły znaczne wahania dynamiki zmian PKB.  

W roku 2007 gospodarka osiągnęła krótkookresowy szczyt koniunktury na pozio-

mie 6,8%. W 2009 roku dynamika PKB wynosiła już tylko 1,8%. Był to efekt od-

działywania światowego kryzysu gospodarczego. Warto tutaj wspomnieć, że  

w badanym okresie zanotowano także zmienną sytuację na rynku pracy mierzoną 

np. stopą bezrobocia. W latach 2006–2008 jej wartość systematycznie malała, osią-

gając w 2008 roku poziom 9,5%. W kolejnych latach zachodziły negatywne zmiany 

na rynku pracy. W 2010 roku stopa bezrobocia osiągnęła poziom 12,3%.  

W badanym okresie odnotowano także wahania poziomu cen. Szczególnie niepoko-

jącą sytuację zanotowano w 2008 roku, kiedy wartość CPI wyniosła 104,2. Na po-

czątku badanego okresu wynosiła 101,0. W latach 2006–2010 występowały także 

zmiany w prowadzonej polityce monetarnej, przejawiającej się m.in. wahaniami 

stóp procentowych NBP. W 2006 roku nastąpiło odejście od polityki restrykcyjnej 

w kierunku ekspansji monetarnej. W 2007 zaostrzono politykę monetarną, co trwa-

                                                 

7  W analizie sytuacji makroekonomicznej w Polsce wykorzystano dane Minerstwa Finan-
sów (MF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 
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ło do połowy 2008 roku. Wówczas to rozpoczął się proces obniżania, do rekordowo 

niskich poziomów, stóp procentowych. Ich poziom został utrzymany do 2010 roku. 

W badanym okresie uległa zmianie sytuacja w finansach publicznych. Relacja defi-

cytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2006 roku wynosiła 

-3,6%, w 2007 roku -1,9%, ale w 2010 roku wynosiła już -7,9%. Poza tym pań-

stwowy dług publiczny z poziomu 47,8% w 2006 roku wzrósł w 2010 roku do 

52,8%. Jedynie w 2007 roku nastąpił jego spadek do 44,8%.  

 

 

3. Regulacja a inwestycje na rynku komunikacji elektronicznej w Polsce  

 

 W latach 2006‒20108 polityka regulacyjna na badanym rynku dotyczyła m.in. 

kreowania działań inwestycyjnych. Przede wszystkim należy wskazać na tzw. dra-

binę inwestycyjną. Najniższy jej poziom dotyczy zwykłej odsprzedaży usług opera-

tora zasiedziałego, następny dostępu do usługi BSA (ang. Bitstream Access) i WLR 

(ang. Wholesale Line Rental). Usługa BSA polega na sprzedaży szerokopasmowej 

transmisji danych za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Z kolei usłu-

ga hurtowego dostępu do sieci (WLR) opiera się na przejęciu obsługi połączeń 

telefonicznych od innego operatora wraz z pobieraniem abonamentu. Według zało-

żeń drabiny inwestycyjnej zwiększające się dzięki tym regulacjom przychody ope-

ratorów alternatywnych mają służyć wzmocnieniu ich pozycji na rynku, a uzyskane 

środki mogą zostać przeznaczone na rozwój swojej własnej. Na kolejnym szczeblu 

drabiny inwestycyjnej operatorzy mają możliwość korzystania z dostępu do lokal-

nej infrastruktury, aby w końcowej fazie decydować się na inwestycje we własną 

infrastrukturę. W kontekście inwestycji infrastrukturalnej operatorów telekomuni-

kacyjnych istotne znaczenie ma umożliwienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej 

(LLU). Daje ono alternatywnemu operatorowi możliwość świadczenia na linii abo-

nenckiej danego operatora własnych usług telefonii głosowej, szerokopasmowego 

dostępu do Internetu i innych usług, w zależności od możliwości technicznych łą-

cza. Oferowanie usług detalicznych na bazie lokalnej pętli abonenckiej wymusza 

inwestycje ze strony operatorów alternatywnych we własne elementy sieci. Poza 

określeniem poszczególnych szczebli drabiny inwestycyjnej warto zwrócić uwagę 

na jeszcze kilka aspektów związanych z kreowaniem inwestycji infrastrukturalnych 

w Polsce. Są to:  

 zarządzanie częstotliwościami, związanymi np. z WiMax, 

 regulowanie stopy zwrotu z inwestycji, 

 regulacje asymetrycznych stawek MTR (Mobile Termination Rate), 

                                                 

8  Opracowano na podstawie raportu: Analiza inwestycji operatorów telekomunikacyjnych 
w latach 2006‒2010, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, maj 2011. 
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 wywiązywanie się byłego monopolisty z „Porozumienia TP – UKE”9,  

 wypełnianie zapisów tzw. megaustawy10.  

 

 

4. Działania inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych 

 

 Na rysunku 2 przedstawiono wartość ogółem wydatków inwestycyjnych  

w Polsce w latach 2006‒2010 z podziałem na główne sektory rynku telekomunika-

cyjnego. 

 

 
Rys. 2.  Inwestycje w latach 2006‒2010 z podziałem na główne sektory rynku telekomuni-

kacyjnego 

Źródło:  Analiza..., op. cit., s. 16. 

 

 W 2006 roku wartość inwestycji operatorów telekomunikacyjnych wynosiła 

około 7,3 mld PLN11. W kolejnych latach ulegała ona zmniejszeniu, aby w okresie 

2009‒2010 ustabilizować się na poziomie około 6,3 mld PLN, czyli niższym  

o około 14% niż w 2006 roku. Malejący trend nie był charakterystyczny dla 

wszystkich segmentów rynku. W przypadku operatorów telefonii komórkowej 

wznoszący trend nakładów inwestycyjnych trwał od 2006 roku do 2008 roku.  

W 2009 roku nastąpiła pewna stabilizacja, ale już w 2010 roku segment ten wyka-

zał spadek wydatków inwestycyjnych do poziomu z 2006 roku. Zdecydowanie 

                                                 

9  Porozumienie to jest konsekwencją planowanego przez Prezesa UKE funkcjonalnego 
podziału TP. 

10  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
DzU nr 106, poz. 675. 

11  Analiza..., op. cit., s. 16 i nast. 
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większe zmiany inwestycji były widoczne wśród operatorów TVK i sieci stacjonar-

nych. Wśród tych pierwszych załamanie inwestycji zanotowano już w 2007 roku, 

kiedy w stosunku do 2006 roku ich wartość obniżyła się o 76,13%. W kolejnych 

latach wartość inwestycji ustabilizowała się na poziomie około 0,6 mld, co stanowi 

niecałe 40% wartości z 2006 roku. Podobne załamanie inwestycji na rynku telefonii 

stacjonarnej miało miejsce w 2008 roku, po bardzo dobrym 2007 roku. W kolejnym 

roku wartość inwestycji spadła o kolejne 10%. Ich znaczna poprawa nastąpiła  

w 2010 roku, w którym osiągnięto poziom z 2006 roku. W badanym okresie naj-

większe nakłady inwestycyjne ponieśli operatorzy sieci komórkowych (54% udzia-

łu), zdecydowanie mniejsze operatorzy stacjonarni (35% udziału), a najmniejsze 

operatorzy TVK (11% udziału). Warto jednak dodać, ze operatorzy TVK osiągnęli 

największą wartość wskaźnika określającego procent inwestycji w stosunku do 

przychodów. W latach 2006‒2010 wyniósł on 39,01%. Dla operatorów telefonii 

ruchomej było to 15,16%, a telefonii stacjonarnej 17,91%.  

 Należy zwrócić uwagę na występujące różnice w ponoszeniu wydatków inwe-

stycyjnych operatorów w zależności od regionu Polski. Analizując dane dotyczące  

z jednej strony stopy bezrobocia i PKB per capita w relacji do średniej UE (PPS)12, 

a z drugiej strony stopień doinwestowania – nasycenia usługami telekomunikacyj-

nymi w poszczególnych województwach liczone stosunkiem liczby abonentów do 

liczby mieszkańców13, można stwierdzić, że w 2010 roku zdecydowanie pozytyw-

nie wyróżniają się tutaj województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolno-

śląskie i łódzkie. Z kolei zdecydowanie negatywnie wyróżniają się województwa: 

świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie. Świadczy to o tym, 

że w tych województwach, w których odnotowano relatywnie lepsze poziomy 

wskazanych wskaźników makroekonomicznych, relatywnie wyższy był też stopień 

doinwestowania. Jednak ogólnie nie ma jednoznacznej oceny związku między 

kształtowaniem się wybranych wskaźników makroekonomicznych a poziomem 

wydatków inwestycyjnych w skali całego kraju. Wynika to z faktu, że wielkości 

makroekonomiczne reagują na siebie z pewnym opóźnieniem na zasadzie sprzęże-

nia zwrotnego. Można jednak wysnuć ogólną tezę, że ograniczony spadek ogólnego 

poziomu inwestycji począwszy od 2007 roku spowodowany był m.in. obawami co 

do ogólnej sytuacji gospodarczej Polski. Zdecydowanie najszybciej zareagowali na 

to operatorzy telefonii stacjonarnej. Co ciekawe, operatorzy telefonii ruchomej 

dopiero w 2010 obniżyli wartość inwestycji po szczytowych latach 2008 i 2009.  

W przypadku operatorów TVK w 2006 roku zanotowano najwyższą wartość inwe-

stycji, po którym nastąpiło gwałtowne ich obniżenie. Zmiana nastawienia w polity-

ce monetarnej, przejawiająca się m.in. obniżeniem stóp procentowych od połowy 

                                                 

12  Raport Polska 2011, Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2011, s. 15. 

13  Analiza..., op. cit., s. 35. 



Piotr Szkudlarek 686 

2008 roku (co w teorii powinno stymulować inwestycje), nie wpłynęła na wzrost 

ogólnej wartości inwestycji dokonywanych przez operatorów. Odnośnie do pogar-

szającej się sytuacji w finansach publicznych należy stwierdzić, że wraz z nieroz-

wiązanymi problemami zadłużenia krajów UE może zdecydowanie negatywnie 

wpłynąć na ogólny poziom inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.  

 W badanym okresie operatorzy w różnym stopniu wykorzystywali narzędzia 

regulacyjne kreujące inwestycje, np. z „drabiny inwestycyjnej” czy możliwości 

pozyskania częstotliwości. Pierwsza decyzja w sprawie BSA wydana została 10 

maja 2006 roku. Liczba lokalnych pętli i podpętli abonenckich uwolnionych na 

potrzeby oferty ramowej BSA TP SA w latach 2007–2010 wskazuje na jej rosnące 

wartości. Na koniec 2010 roku liczba łączy BSA, na których operatorzy alternatyw-

ni świadczyli usługi detaliczne, wyniosła prawie 526 tys. Odnotowano zatem zna-

czący ich przyrost względem 2006 roku, kiedy ich liczba wynosiła 59 sztuk14. Już  

w 2007 roku inwestycje w BSA wzrosły ponad szesnastokrotnie do poziomu 33,3 

mln PLN. Kolejne lata upłynęły natomiast pod znakiem spadków wydatków na 

BSA15. Odnośnie do LLU należy wspomnieć, że dopiero w 2008 roku pojawiła się 

niewielka liczba uwolnionych pętli abonenckich. Ich wzrost nastąpił w kolejnych 

latach, osiągając w 2010 roku poziom penetracji 4,88%16. Warto zwrócić uwagę, że 

w 2007 roku nakłady inwestycyjne poniesione na BSA były niemal piętnastokrotnie 

większe od inwestycji w LLU. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie i wielkość 

nakładów na LLU przewyższała inwestycje w BSA. W 2010 roku wartość nakła-

dów inwestycyjnych na BSA wynosiła 4,44 mln PLN, a na LLU 66,9 mln PLN. 

Zmiana ta świadczy o właściwym funkcjonowaniu drabiny inwestycyjnej. Z kolei 

udział WLR w ogólnej liczbie łączy wzrósł w 2010 roku do poziomu ponad 16%.  

Z usług świadczonych na ich bazie korzystało blisko 1,4 mln abonentów, blisko 

23% więcej niż w 2009 roku. Co jedenasty przedsiębiorca telekomunikacyjny zde-

cydował się na konkurowanie z ofertą detaliczną TP poprzez świadczenie usług na 

bazie WLR, np. Netia i Telefonia Dialog17.  

 Ważnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie tzw. białych plam po-

przez stymulowanie inwestycji operatorów miało rozdysponowanie częstotliwości  

z przeznaczeniem na technologię WiMax. W badanym okresie największy wzrost 

inwestycji w sieć WiMax nastąpił w latach 2006‒2007, z poziomu 35,93 mln PLN 

do 54,95 mln PLN. W 2008 roku zanotowano spadek inwestycji do 46,83 mln PLN. 

Mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych w kolejnym roku nastą-

pił wzrost inwestycji do poziomu 68,72 mln PLN. Niestety w 2010 roku spadł  

                                                 

14  Podsumowanie kadencji Prezesa UKE, Rynek telekomunikacyjny 2006‒2011, Warsza-
wa, kwiecień 2011, s. 17. 

15  Analiza..., op. cit., s. 25. 
16  Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Prezes Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2010, s. 27. 
17  Raport o stanie..., op. cit., s. 63. 
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o blisko 10%. Największy udział w tych inwestycjach miały Multimedia Polska, 

Netia i PTC18. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Podejmując decyzje o inwestycjach, operatorzy muszą poddać analizie wiele 

czynników, aby osiągnąć zamierzone zyski. Zaliczyć do nich możemy m.in. te wy-

nikające z otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Wpływają one na ryzy-

ko i niepewność podejmowanych decyzji. Na rynku telekomunikacyjnym, z uwagi 

na jego ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, jeszcze większe znaczenie nabierają 

cytowane słowa Hirshleifera dotyczące inwestycji. Odnośnie do otoczenia ogólno-

gospodarczego należy zwrócić uwagę na fakt, że nie nastąpił gwałtowny spadek 

ogólnego poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie krótkookresowego pogor-

szenia się koniunktury gospodarczej w 2009 roku. Świadczy to przede wszystkim  

o zauważalnej przez operatorów konieczności inwestowania, jako odpowiedzi na 

rosnące potrzeby użytkowników. Należy negatywnie ocenić wciąż utrzymującą się 

dywersyfikację regionalną inwestycji infrastrukturalnych, promującą obszary Polski 

o wyższych dochodach czy niższym poziomie bezrobocia. Z otoczenia makroeko-

nomicznego niepokój mogą wzbudzać problemy związane z finansami publiczny-

mi. W badanym okresie decyzje inwestycyjne operatorów były również determino-

wane przez działania regulatora. Warto tutaj wspomnieć np. o tzw. drabinie inwe-

stycyjnej czy zarządzaniu częstotliwościami, które zostały omówione w artykule. 

Pod rozwagę można przyjąć to, czy zważywszy na wskazywane regionalne zróżni-

cowanie inwestycji, należy podjąć decyzję o częściowym, regionalnym zróżnico-

waniu działań regulacyjnych. Oczywiście nie można jednoznacznie stwierdzić, że 

decyzje regulacyjne miały wpływ na inwestycje na rynku telekomunikacyjnym, ale 

wydaje się, że wywarły większy wpływ niż sytuacja gospodarcza Polski. Warto na 

zakończenie zwrócić uwagę na kwestie związane ze zmianą na stanowisku Prezesa 

UKE, co wprowadza element niepewności na rynku. Konieczne jest zatem szybkie 

określenie priorytetowych celów nowego regulatora rynku, w tym dotyczących 

inwestycji infrastrukturalnych. 
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THE INVESTMENTS IN THE TELECOMMUNICATION MARKET IN 

POLAND IN CONTEXT CHANGES OF MACROECONOMICS  

AND REGULATION ENVIRONONMENT DURING 2006‒2010 

 

 

Summary 

 

 The principal aim of the article is an assessment of investments of operators in the 

telecommunication market in Poland during 2006‒2010. An argument for this theme is 

important role of the telecommunication sector in process of bringing up the economic 

efficiency and building the knowledge-based economy. It’s necessary to research the 

level of investment activity of telecommunication operators in this sector, because they 

have to cope with challenges of market in macroeconomic and regulation conditions . 
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GLOBAL ENERGY BUSINESS, PPPS AND DEVELOPING COUNTRIES 
 

 

 

Introduction  

 

 Infrastructure sectors are of crucial importance for socio-economic develop-

ment of countries and this relevance is well recognized in theory as well as in real 

life. Infrastructures influence socio-economic development from both, supply and 

demand side. “On the supply side, there is both a direct channel one (infrastructure 

capital stock serves as a production factor) and an indirect one (improved infra-

structure affects technological progress). From a demand side point of view – infra-

structure provides people with services they need and want.” (Straub, 2010) As the 

need for investment in infrastructure continues to grow, private sector financing for 

infrastructure projects has developed around the world. 

 As energy infrastructure is a special sector of economies, energy business of 

private players keeps various tracks in their penetration strategies in developing 

world, public-private partnerships (PPPs) included. As expressed in the World Bank 

Energy Strategy (2009), public-private partnerships will be actively pursued also in 

future. There are various voices pro and cons public-private partnerships generally. 

Hall (2004, 2008a, 2008b, 2011) keeps strong critique against PPPs as they are 

failing in delivering infrastructure services for economies. As expressed by general 

secretary of the global union federation Public Services International. (2010), “pub-

lic.private partnerships can be seen as another form of offloading debt – and the 

heavy price is paid by the next generation of citizens.” On the other side, in the EU 

public-private partnerships are highly recommended and the European Commission 

(2005, 2009) outlines high hopes for developing public-private partnerships and this 

attitude towards PPPs is strongly present also in the EU 2020 strategy (European 

Commission, 2010). Public-private partnerships and their support are analysed also 
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within inernational economic organisations, such as OECD (2010), IMF (2004) etc. 

Support for PPPs systems and their application in infrastructure development in 

developing world was highly defended by European International Contractors EIC 

(2009). In comprehensive economic literature about PPPs we can found many re-

gional analysis aimed at specific infrastructure sectors (Tomová, 2009, and many 

others) as well as studies calling for deeper ideological reflection of PPPs (Hodge – 

Greve, 2009). Special attention is devoted to development of PPPs market within 

the EU (Kappeler – Nemoz, 2010, EIB, 2010 also EPEC, 2010). Public-private 

partnerships (in energy sector) are also investigated as a tool decreasing poverty 

(UN, 2011). 

 Whether through partnerships or assets sales, energy sector in developing 

countries is privatised, contributing in this manner to globalisation wave in energy 

business. Our research ambition here is to reveal PPPs as a form of penetration to 

global energy market. What penetration strategies are followed by main players in 

global energy business in developing world? Which of them are extremely im-

portant from the point of view of the EU energy policy? What is a role of PPPs on 

this track? 

 

 

1.  Energy Sector Privatisation in Developing Countries – Tracks  

to Globalisation 

 

 Privatisation of energy sectors can follow variety of “tailor made” schemes. 

Overall privatisation strategy in country, export-import energy status, geographical 

localisation, legal and regulatory framework and other factors are those which con-

tribute to “tailor-making” privatisation schemes of energy sectors in developing 

countries. When considering these schemes, some typology is needed to differ 

among different privatizations. (Savas, 2000) Some of them can be labelled as 

“soft” privatisation (Tomová, 2011b), meaning that only management and operation 

is being privatised through management or lease contracts or various public-private 

partnership arrangements (PPPs) such as RLRT1. On the other hand, there are also 

“hard” privatisation options, represented mainly by partial or full sale of country’s 

energy assets. Another consideration within energy sector privatisation modes takes 

into account whether old assets are modernized or completely new assets are built, 

defining the latter as greenfield investments. 

 In spite of a lack of fully exhaustive PPPs typology and definition (Khanom, 

2009, also Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2011, also Tomová, 2011a and many oth-

ers), we can follow in our effort the World Bank methodology of Private Participa-

                                                 

1  RLRT means that energy infrastructure aseets are rehabilated by a private entity, leased 
or rent and transfered again to the government after approved time. 
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tion in Infrastructure (PPI) according to which private sector can be involved in 

energy infrastructure through: 

 Management and lease contracts, represented by contracts that transfer 

management of a public infrastructure to a private entity for a stated period 

of time, typically shorter, while the state (public) keeps control over 

revenues and investment. 

 Concessions, which can be characterized as long term leases that shift 

control of revenues and investment to a private entity for a fixed period of 

time. 

 Greenfields, including newly constructed infrastructure energy projects 

where ownership is either retained to some degree by private investors 

upon completion, or transferred to the public after a stated period of time. 

 Divestures, which mean ownership transfer of existing public infrastructure 

to private firms, either partially or fully. 

 Which of these modes of private sector involvement in energy infrastructure 

can be labelled by the term PPPs is rather debatable. Some authors like Hammani 

(2006) or Scribner (2011) consider them completely as PPPs, OECD (2008) takes 

as PPPs only some (not all) listed in the mentioned concessions and greenfields 

schemes. European Commission (2005) distinguishes among contractual and 

institutional forms of PPPs, covering thus mainly concessions, greenfields (so 

called contractual PPPs) and partial divestures (so called institutional PPPs). In this 

analysis we shall use the term PPPs for non-divesture forms of privatisation to 

differ between “hard” and “soft” privatisation strategies. One can argue that some 

of greenfields schemes2 coincide more with divestures privatisation schemes as they 

mean assets keeping by private entities more than “only” assets developing and 

managing. Despite of this, all three modes of privatisation schemes out of 

divestures we shall use as PPPs here to exclude sales of existing energy assets as 

a track for privatization and – consequently – globalization.  

 When mapping the energy sector privatization projects (divestures including), 

in developing regions within 1990–2010, 106 developing countries used some form 

of energy assets privatization or energy assets construction through greenfields with 

private sector involvement. Total number of energy privatization projects achieved 

1 952 with invested value 548 279 millions USD. (35% of this sum realized within 

the region of Latin America and the Carribean). All regions participated in the pro-

cess within the period analysed, South Asia with remarkable increase with regard to 

the projects number in last ten years. 

                                                 

2  BOO – Build, Operate and Own is a scheme in which a private company (or public-
private joint venture) builds a new facility at its own risks, owns and operates at its own risks and 
the government usually provides revenue quarantees through long term take or pay contracts. 
MERCHANT is a scheme in which a private sponsor builds a new facility in a liberalized market, 
the private developer assumes construction, operation and market risks. 



Anna Tomová, Paulína Haljaková 692 

 

Fig. 1.  Energy Privatization Projects Numbers in Developing World Regions 1990–2010 

Source:  World Bank PPI database. 

 

 When revealing tracks to privatisation and consequently globalization, analy-

sis of trends through projects number can be rather misleading. Therefore, we ana-

lyse the trend using invested value and derive preferences of developing regions 

with regards varieties of privatisation options. 

 
Table 1 

Invested value in energy sector through different privatisation schemes  

in developing regions (mil. current USD) 1990–2010 

 

Developing 

Region  
Concessions  Divestures  Greenfields  

Mangement and 

lease contracts  
Total  

East Asia and 

Pacific  
5 479 24 297 95 212 0 124 987 

Europe and 

Central Asia  
7 594 45 802 27 846 12 81 258 

Latin America 

and Carribean  
70 352 29 103 92 991 210 192 656 

Middle East 

and North 

Africa  

6 607 224 10 902 0 17 735 

South Asia  22 10 692 110 617 144 121 475 

Sub-Saharan 

Africa  
1 899 1 310 6 955 5 10 107 

Grand Total  91 958 111 428 344 523 371 548 279 

Source:  World Bank PPI database. 
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 The data contained in Table 1 and Figure 1 shows various preferences towards 

energy sector privatisation in world developing regions. They can be summarized as 

follows: 

 the largest sum in energy sector privatisation in developing world has been 

invested through greenfields, 

 four developing regions – Europe and Central Asia, Latin America and the 

Carribbean, South Asia and Sub-Saharan Africa used all privatisation options, 

 East Asia and Pacific and Middle East and North Africa have not followed 

management contracts and lease contracts as privatisation mode, 

 in inter-regional comparison, greenfields investments have achieved the 

highest value in South Asia, 

 when comparing invested value in developing regions through various pri-

vatisation options, greenfields investment have dominated in all regions, 

except for the region of Europe and Central Asia, where divestures have 

been prevailing, 

 through concessions the lowest value has been invested in energy sector privat-

isation in South Asia – inter-regionally as well as in intra-regional scope, 

 inter-regionally, divestures demonstrated the lowest preference in Middle 

East and North Africa. 

 

 

2.  Penetration Strategies of Key Energy Players in Middle East and North 

Africa, Central Asia and Developing Europe  

 

 Within this analysis we try to identify penetration strategies of key energy 

sector players concentrating attention to Middle East and North Africa, Central Asia 

and Developing Europe as they are the most relevant for the EU Energy Policy. As 

some of the member countries are still in the list of developing countries (Romania, 

Bulgaria, Lithuania) they are included, too. We put in our analysis 8 energy compa-

nies trans-nationally present within the regions stated, both in electricity and natural 

gas sub-sectors. Only those players with the scope of activities at least in three 

countries within the regions are considered. In our choice we can find the compa-

nies from the old member countries of the EU (Germany, France, Italy and Austria), 

from the new member countries of the EU (Czech Republic), from the Russian 

Federation as the relevant energy partner for the EU as well as out of the EU from 

the United States of America. The companies analysed invested within the regions 

analysed almost 40 % of the total value of investments. In Table 2 information 

about geographical scope of the companies´ penetration is contained as well as used 

penetration (privatisation) channel.3  

                                                 

3  Projects cancelled or concluded are not included. 
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Table 2 

Penetration Strategies of Key Energy Sector Players in the regions of Middle East,  

North Africa, Europe and Central Asia (developing countries only) 

 
Investor Investor 

Country 

Sub-Sector Investments 

Countries 

Total Sum 

invested in mil. 

current USD 

Penetration Strategy 

(Projects Number) 

C D G MLC 

AES Corpo-

ration 

USA Electricity Kazakhstan, 

Ukraine, Turkey, 

Bulgaria, Jordan 

2 400 1 4 5 2 

CEZ Group Czech 

Republic 

Electricity Turkey, Bulgaria, 

Romania, Albania 

3 616 1 8 1 - 

E.ON Germany Electricity  Lithuania, 

Bulgaria, 

Romania, RF 

12 385 - 18 1 - 

Enel Spa Italy Electricity Bulgaria, 

Romania, RF 

5 091 - 7 1 - 

Energie Vers. 

Niederoster-

reich AG 

Austria Electricity Bulgaria, 

Macedonia, 

Albania 

1 629 - 7 3 - 

Gazprom RF Natural 

gas 

Bulgaria, 

Lithuania, 

Armenia, 

Moldavia, Belarus 

8 821 3 15 2 - 

Suez France Electricity Morocco, Turkey, 

Romania 

4 227 3 3 1 - 

Unified 

Energy 

Systems 

of Russia 

RF Electricity Georgia, Kazakh-

stan, Armenia 

643 - 11 - 2 

 

Source:  Author’s compilation from the WB PPI database. 

 

 

Conclusion 

 

 As it can be seen in the previous analysis, privatization and globalization are 

twins in energy sector development. In their penetration strategies, key energy busi-

ness players use broad portfolio of penetration strategies with regards existing ener-

gy infrastructure as well as newly constructed one. The energy players considered 

within our research demonstrate that enlargement of geographical scope of global 

business requires different channels of penetration, “soft” form of privatization 

(PPPs) included. Flexibility of penetration strategy based on various privatization 

schemes is therefore crucial factor undermining global goals of energy sector play-

ers which act trans-nationally. Determinants of penetration choice are – according 

to our viewing – intricate socio-economic and political issues given mainly contex-

tually.  
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ŚWIATOWY BIZNES ENERGETYCZNY,  

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNE A KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ 

 

 

Streszczenie 

 

 W artykule poddano analizie partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze energe-

tycznym jako formę strategii penetracji w krajach rozwijających się. Szczególną uwagę 

poświęcono krajom rozwijającym się w Europie, Azji Środkowej, Afryce Północnej i na 

Bliskim Wschodzie, ponieważ mają one istotne znaczenie dla polityki energetycznej 

UE. W artykule przedstawiono głównych światowych graczy w sektorze energetycz-

nym w wyżej wymienionych regionach, przy okazji analizując procesy globalizacji i 

prywatyzacji w sektorze energetycznym, w tym miękkie formy reprezentowane przez 

partnerstwa publiczno-prywatne. Dokument ten podsumowuje cząstkowe wyniki pro-

jektu - MŠ SR Grant Project VEGA 1/0341/09. 
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI EYETRACKINGOWEJ DO ANALIZY POSTRZEGANIA 

HISTORYCZNEJ PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ PRZEZ OSOBY STARSZE  

I MŁODZIEŻ – TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Dwudziesty wiek przyniósł ludzkości powstanie dwóch systemów totalitar-

nych, które pod demagogicznymi hasłami poprawy bytu człowieka wprowadziły 

nieznane dotąd metody terroru. Zbrodnie komunizmu i faszyzmu wryły się pamięć 

zbiorową wielu narodów. Pamięć ta, współtworząca poczucie tożsamości opartej na 

wiedzy o wspólnej przeszłości, świadomości trwania w czasie i wspólnych symboli, 

istnieje dzięki różnym nośnikom kulturowym. Rolę szczególną pełnią tu muzea 

utworzone w miejscach pamięci. W Polsce zwłaszcza muzea związane z II wojną 

światową. Ten najtragiczniejszy okres w dziejach dwudziestowiecznej Europy odci-

snął piętno na indywidualnych losach milionów ludzi i zaważył na rozwoju cywili-

zacji, stąd pamięć o nim podbudowana gruntowną wiedzą jest sprawą niezwykłej 

wagi. Edukacja historyczna uznawana jest obecnie za jedną z ważniejszych płasz-

czyzn działalności muzeów tworzonych w miejscach pamięci. 

 Pojęcie edukacji historycznej w miejscach pamięci jest bardzo szerokie i trud-

ne do jednoznacznego zdefiniowania. Obejmuje zagadnienia z zakresu nauczania 

historii, dydaktyki muzealnej i kultury pamięci. Zdaniem T. Kranza można je ro-

zumieć jako „proces poznawczy odbywający się w autentycznym miejscu histo-

rycznym, który łączy poznawanie historii z autorefleksją egzystencjalną”1. W pro-

cesie tym bardzo istotną sprawą jest sposób percepcji. Termin ‘percepcja’ pochodzi 

                                                 

1  T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Wydawnic-
two Państwowego Muzeum na Majdanku, Lublin 2009, s. 11. 
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od łacińskiego perceptio, czyli pojmowanie. W Słowniku języka polskiego pod re-

dakcją M. Szymczaka definiowany jest jako „złożony proces poznawczy polegający 

na odzwierciedlaniu przez człowieka przedmiotów, zjawisk i procesów, zachodzący 

wskutek działania określonych bodźców na narządy zmysłowe; postrzeganie”2. 

Podobne znaczenie wskazane jest w Słowniku wyrazów obcych PWN3. Percepcja to 

proces, na który składa się co najmniej kilka elementów: spostrzeżenia, przeżycia, 

poznawanie, rozumienie i wartościowanie4. W literaturze przedmiotu podkreśla się, 

że percepcja to odbiór twórczy, w którym postrzeganie czegoś łączy się z włączeniem 

tego czegoś w zakres doświadczeń postrzegającego człowieka, że doznaje on przy 

tym określonych uczuć i dokonuje ocen5. Zdaniem J. Młodkowskiego percepcja ma 

charakter orientacyjny, polega na rozpoznaniu i udoskonaleniu obrazu recepcyjnego 

przez skonfrontowanie go z doświadczeniem i systemem wartości6. 

 Typowy sposób reagowania człowieka na sygnały pochodzące ze środowiska 

zależy od wielu czynników, przede wszystkim indywidualnych cech osoby oraz jej 

życiowego doświadczenia. Informacja jest treścią sygnałów wyabstrahowaną z nich 

poprzez psychiczne procesy poznawcze7. Sygnały docierające do odbiorcy nie zaw-

sze pobudzają jego aktywność, niekiedy docierają tylko do świadomości. Elemen-

tem koniecznym do zaistnienia aktywnego odbioru sygnału jest uwaga. Percepcja 

rozpoczyna się od postrzegania, które warunkowane jest nie tylko przez elementy 

estetyczno-artystyczne ekspozycji, ale także indywidualne cechy osoby oglądającej. 

Dla większości ludzi najważniejszym źródłem wiedzy o otaczającej rzeczywistości 

jest widzenie. Istnieją różnice międzyosobnicze o charakterze wrodzonym pod 

względem predyspozycji i możliwości widzenia. Możliwości takie nie tylko są 

różne u poszczególnych osób, ale zmieniają się u tego samego człowieka w zależ-

ności od sytuacji, samopoczucia i zmienności uwagi. Zmiany mogą być także efek-

tem chorób i starzenia się organizmu8. 

 W oglądanym obrazie nie wszystkie elementy są jednakowo ważne, np. przy 

oglądaniu ilustracji przedstawiających twarze większość ludzi spogląda w pierwszym 

rzędzie na okolicę oczu. W procesie widzenia istotna jest zatem analiza obrazu i se-

lekcja jego istotnych cech. Podczas oglądania gałki oczne poruszają się, a trajektorie 

                                                 

2  Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1979, s. 634. 

3  Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1980, s. 563. 

4  R. Wawer, Animacja komputerowa w procesie kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 27. 

5  T. Marciniak, Problemy wychowania plastycznego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976,  
s. 50. 

6  J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa, Łódź 1998, s. 392. 

7  Ibidem, s. 28. 
8  Ibidem. 
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tworzone podczas rejestracji obrazu wykazują cechy podobne u osób o podobnych 

doświadczeniach osobistych. Należy w tym miejscu zauważyć, że jeśli obiekt jest 

nieznany, oglądający wykonuje znacznie więcej ruchów gałek ocznych, a trajektorie 

są bardziej chaotyczne i przypominają rejestrację typową dla dzieci9.  

 

 

1. Istota badań eyetrackingowych 

 

 Już w XIX wieku dokonywano analizy ruchu gałek ocznych, stosując bezpo-

średnią obserwację. Do rozwoju systematycznych badań nad aktywnością wzroko-

wą człowieka przyczynił się okulista Louis E. Javal10, którego uważa się za pomy-

słodawcę aparatu służącego do obiektywnej rejestracji i analizy danych o położeniu 

i ruchach gałek ocznych. Swój pionierski pomysł realizował od 1878 roku w wa-

runkach gabinetu okulistycznego, przymocowując do powierzchni oka pacjenta 

wskaźnik, za pomocą którego rejestrował ruchy gałki ocznej. Kilkanaście lat póź-

niej w USA R. Dodge i T.S. Cline zbudowali pierwszy nieinwazyjny eyetracker. 

Zasadą jego działania był zapis światłoczułej płyty przez wiązki światła odbite od 

poruszającego się oka. Konstrukcja tego urządzenia pozwalała jedynie na rejestra-

cję poziomych ruchu oczu, ale mimo tej niedoskonałości zainteresowali się nim 

badacze z zakresu medycyny i psychologii eksperymentalnej. W 1948 roku H. Her-

tridge i L.C. Thompson skonstruowali urządzenie umieszczane na głowie badanego, 

co nie tylko wyznaczyło nową tendencję w badaniach prowadzonych tą techniką, 

ale zwiększało precyzję ich przeprowadzania i zapewniało komfort uczestnikom11. 

Kolejnej modyfikacji dokonał w 1958 roku A. Mackworth, który zastosował meto-

dę nałożenia rejestrowanych informacji o ruchach oczu na zmieniający się obraz 

sceny oglądanej przez badanego, podczas gdy stosowane dotychczas sposoby reje-

stracji wzroku bazowały na eksponowaniu statycznego obrazu. Dalsze udoskonale-

nie badań techniką eyetrackingu nastąpiło dzięki upowszechnieniu elektronicznych 

kamer oraz rozwojowi technologii, przy pomocy których dokonywano modyfikacji 

sygnałów generowanych w trakcie badań i nowej rejestracji uzyskiwanych obra-

zów. Informatyzacja pozwoliła na zastosowanie algorytmów do komputerowej 

automatyzacji badań. 

 Omawiana technika jest stale udoskonalana i współcześnie realizuje się ją 

przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń komputerowych, w których kluczo-

wym elementem jest specjalne oprogramowanie. Dzięki zastosowaniu techniki 

                                                 

9  R. Wawer, Animacja komputerowa…, op. cit., s. 30‒31. 
10  Louis Émile Javal ur. w1839 r., zm. w 1907 r. Od 1900 r. kierownik laboratorium okuli-

stycznego na Sorbonie. 
11  R. Wawer, M. Wawer, Eyetrackingowa identyfikacja wyróżników postrzeżeniowych  

w edukacyjnej rzeczywistości wirtualnej, w: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2010, s. 288. 
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mikroprocesorowej skonstruowano wideoeyetracker, składający się z trzech zasad-

niczych elementów: kamery, oprogramowania i komputerowej jednostki centralnej. 

Kamera śledzi ruch źrenic, a dzięki specjalnemu programowi możliwa jest rejestra-

cja obrazu widzianego przez badanego i nałożonych graficznych trajektorii ruchu 

oczu i punktów zatrzymania wzroku – fiksacji12. Wielość odczytów pozycji źrenicy 

w czasie oraz korelacja z algorytmem programu ustala aktualny kierunek linii 

wzroku. Całość zapisów odbywa się w czasie rzeczywistym13. Tuż po zakończonym 

badaniu można obejrzeć jego wstępne wyniki (jak na zdjęciach 1 i 2). Na zdjęciu 

pierwszym zaprezentowane są linie przemieszczania się wzroku osoby badanej, 

miejsca fiksacji, czyli zatrzymania wzroku (numery oznaczają kolejność zatrzy-

mań), oraz czas każdej kolejnej fiksacji. Wielkość okręgu i jego numer zależą od 

czasu, który został poświęcony na obserwację punktu ekranu oraz od kolejności 

patrzenia na określone miejsca. Okręgi połączone są liniami, które wskazują sakka-

dy (przemieszczanie) wzroku badanej osoby. Przy przeglądaniu wstępnych wyni-

ków można prześledzić całe badanie przy pomocy animowanej ścieżki patrzenia. 

 Prezentacji wyników można także dokonać poprzez tzw. mapy cieplne  

(rys. 1). Stopień skupienia uwagi obserwatora obrazu, wyrażający się w częstotli-

wości i czasie obserwacji, oznaczono kolorami. Kolor czerwony symbolizuje naj-

większe skupienie wzroku, żółty nieco mniejsze, zielony przyporządkowany jest 

niewielkiemu zainteresowaniu. Obszary, które obserwator pomija wzrokiem, pozo-

stają bez zabarwienia14. 

 

Rys. 1. Zapis wyników badań skupienia 

uwagi odbiorcy (mapa ciepła) 

Rys. 2. Zapis wyników badań skupienia 

uwagi odbiorcy (gazeplot) 

                                                 

12  M.D. Byrne, J.R. Anderson, Eye Tracking: the Visual Search of Click-down Menus, Pro-
ceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: The CHI is the 
limit, Pennsylvania, Pittsburgh 1999, s. 23. 

13  W. Rojna, One Way Mirror, „Magazine SMG/KRC Millward Brown” 2005, No. 21, s. 16. 
14  W. Czerski, R. Wawer, Badania eyetrackingowe ‒ historia i teraźniejszość, w: Techno-

logie informatyczne w nauce, technice i edukacji, red. A. Jastriebow, Wydawnictwo Politechniki 
Radomskiej, Radom 2009, s. 129‒132. 



Rafał Wawer, Magdalena Pakuła 702 

 Rozkład map ciepła może być rozpatrywany w różnych kontekstach, np.: cał-

kowitej ilości fiksacji, absolutnego czasu fiksacji i relatywnego czasu fiksacji.  

Warto zauważyć, iż każda z map prezentuje różne wyniki i można je odmiennie 

interpretować, np. duża ilość fiksacji może oznaczać zainteresowanie albo trudność 

w zrozumieniu postrzeganego obiektu. Zarejestrowany obraz badania wraz ze 

ścieżkami patrzenia możemy podzielić na obszary, nazwać je i poddać oddzielnej 

analizie. Takie obszary nazywane AOI (Areas of Interest) są niezwykle pomocne 

przy wyznaczaniu tendencji patrzenia oraz stopnia skupiania uwagi przez dany 

obszar. 

 Każdy komunikat posiadający znamiona obrazu może zostać zdiagnozowany  

i zoptymalizowany z uwzględnieniem kontekstu i potrzeby późniejszego zastoso-

wania. Oczywiście optymalizacja może być ulepszeniem, ale również uzupełnie-

niem. Wszystko zależy od tego, w jakim celu przeprowadzamy badanie. 

 

 

2. Założenia metodologiczne badań 

 

 Głównym celem podjętych badań była analiza postrzegania historycznej prze-

strzeni wystawienniczej przez młodzież i osoby starsze. Uzyskane wyniki miały 

doprowadzić do odpowiedzi na pytanie: jak postrzegana jest przez respondentów 

przestrzeń historyczna stałej wystawy muzealnej? W szczegółowym ujęciu rozpa-

trywano: czy, a jeśli tak, to jaka jest różnica w postrzeganiu historycznej przestrzeni 

wystawienniczej przez młodzież akademicką i ludzi starszych. 

 Materiał badawczy to 12 fotogramów ekspozycji stałej Państwowego Muzeum 

na Majdanku. Opracowując koncepcję eksponowania uznano, że najkorzystniej 

będzie zachować naturalną kolejność wynikającą z ustalonej przez muzeum ścieżki 

edukacyjnej. 

 Próba badawcza obejmowała dwie grupy respondentów. Pierwszą stanowili 

studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

drugą członkowie Klubu Seniora przy Dzielnicowym Domu Kultury (Węglin)  

w Lublinie. Łącznie przebadano 40 osób, wybranych losowo, ale w obrębie wyse-

lekcjonowanej grupy. Badaniami nie objęto osób, które deklarowały poważną wadę 

wzroku. Wiek badanych w grupie studentów wahał się od 20 do 24 lat, natomiast  

w grupie seniorów od 60 do 86 lat. 

 Przed wykonaniem badań właściwych przeprowadzono badania pilotażowe, 

których celem było należyte przygotowanie uczestników. Problemy, które ujawniły 

się przy procedurze kalibracji, dotyczące przede wszystkim właściwej pozycji pod-

czas badania i zachowania niezmiennej odległości od rejestratora, zostały wyelimi-

nowane. Podczas próbnego badania eksponowano respondentom sekwencję foto-

gramów tematycznie niezwiązanych z głównym tematem badawczym. Wyjaśniając 

procedurę oraz cel badania, nie ujawniano treści fotogramów. Jednorodne przygo-
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towanie wszystkich respondentów stworzyło jednakową sytuację początkową dla 

przeprowadzenia badania właściwego. 

 

 

3. Sposób prezentacji wyników 

 

 W badaniu eyetrackingowym jednym z możliwych graficznych przedstawień 

rejestracji ruchu oczu są linie przemieszczania i fiksacje miejsc obserwacji komuni-

katu wizualnego. Zaprezentowane gazeploty nałożone są na materiał badawczy. Na 

przedstawionych poniżej zdjęciach widać zapis ruchu i zatrzymań oczu wszystkich 

osób biorących udział w badaniu, w ciągu 1 sekundy obserwacji. Fotografie zostały 

skadrowane tak, aby lepiej były widoczne wyniki graficzne. Prezentacja jedno-

sekundowego przedziału czasowego jest uzasadniona, ponieważ fotogram z zapisa-

nymi wszystkimi fiksacjami w czasie 10 sekund byłby zupełnie nieczytelny (np.  

w ciągu 10 sekund na zdjęciu 3 zarejestrowano 1077 fiksacji, na zdjęciu 4 – 1027 

fiksacji, na zdjęciu 5 – 1233 fiksacje). 

Rys. 3. Zapis wyników badania – ilość fiksacji 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Zapis wyników badania – ilość fiksacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rys. 5. Zapis wyników badania – ilość fiksacji 

Źródło: opracowanie własne 
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 Zarejestrowany obraz badania wraz ze ścieżkami patrzenia możemy podzielić 

na obszary, nazwać je i poddać oddzielnej analizie. Takie obszary, nazywane AOI 

(Areas of Interest), są niezwykle pomocne przy wyznaczaniu tendencji patrzenia 

oraz stopnia skupiania uwagi przez oznaczony obszar. Zdefiniowanie obszaru jest 

zdeterminowane przede wszystkim potrzebą analizy danego obiektu czy zespołu 

obiektów. Możemy również badać wpływ zaznaczonego obiektu na pozostałą prze-

strzeń lub ocenić moc przyciągania uwagi obiektu, uwzględniając jego pole po-

wierzchni. Nieopisane (nieinteresujące) obszary nazywane są NOT AOI i nie są 

brane pod uwagę w analizach statystycznych. Warto przy tym zauważyć, że może-

my określić dowolną liczbę obszarów AOI i dokonywać analizy osobno lub w do-

wolnie konfigurowanych grupach. Poniżej zaprezentowano użyte do badania foto-

gramy wraz z zaznaczonymi i nazwanymi obszarami AOI. 

 

Rys. 6. Obszary AOI 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 7. Obszary AOI 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 8. Obszary AOI 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowanie  

 

 Sposób zaprojektowania niniejszych badań wynikał z dwu przesłanek. Po 

pierwsze założono, że między starszymi i młodymi odbiorcami ekspozycji występu-

ją różnice wynikające z różnych doświadczeń życiowych. Niektórzy starsi respon-

denci dokładnie pamiętają czasy wojny i zachowali traumatyczne wspomnienia  

z okresu niemieckiej okupacji, a część z nich bezpośrednio lub pośrednio zetknęła 

się z rzeczywistością obozu koncentracyjnego. Doświadczenie tych zdarzeń, życie 

w określonym kontekście historycznym prawdopodobnie prowadzi do wywołania, 

podczas oglądania ekspozycji, emocji, które z oczywistych względów nie mogą być 

udziałem ludzi młodych.  

 Po drugie założono, że w postrzeganiu prezentowanej przestrzeni istotne zna-

czenie mogą mieć różnice w procesach widzenia i uwagi, występujące między oso-

bami we wczesnej i późnej dorosłości. Zmiany w sprawności zmysłów, przede 

wszystkim wzroku, w późnej dorosłości mają wielorakie przyczyny. Jest to postę-

pujące zgrubienie i zżółknięcie soczewki oka, a w efekcie zmniejszenie ilości świa-

tła docierającego do siatkówki. Powszechne w starszym wieku jest zjawisko obni-

żenia zdolności akomodacji, co powoduje, że coraz trudniej „ustawić” odpowiednią 

ostrość widzenia. Pogarsza się też tzw. prędkość widzenia – bodźce wzrokowe 

muszą oddziaływać nieco dłużej, zanim zostaną zidentyfikowane i przetworzone. 

Spowolnienie to występuje zarówno na etapie rejestracji obrazów przez siatkówkę  

i przesyłania ich do mózgu, jak również przetwarzania w mózgu informacji wzro-

kowych. Dodatkowe problemy związane są nie tyle z samym starzeniem, ile z wy-

stępującymi równolegle chorobami, jak: katarakta, jaskra, zwyrodnienie plamki 

żółtej i retinopatia cukrzycowa – choroby typowe dla późnej dorosłości15. 

 Dosyć istotną sprawą jest również stwierdzany w badaniach deficyt uwagi  

w starszym wieku. Uwaga to zdolność do koncentrowania się na obiektach i/lub 

zapamiętywania ich pomimo występowania dystraktorów, tzn. innych bodźców, 

które w tym samym czasie docierają do umysłu i podlegają przetwarzaniu. Zdol-

ność do koncentrowania się na konkretnym zadaniu bez udziału dystraktorów okre-

śla się jako uwagę długotrwałą. Sprawność wykonywania zadań angażujących taką 

uwagę nie zmienia się wyraźnie pod wpływem wieku. Inaczej jest z zadaniami 

wymagającymi uwagi selektywnej, czyli polegającej na koncentrowaniu się na 

zadaniu przy obecności bodźców rozpraszających16. 

 Uzyskany w badaniach materiał empiryczny przedstawiono w skrótowej  

i syntetycznej postaci w kolejnym artykule. 

                                                 

15  I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006, 
s. 26‒29; M. Pakuła, Postawy osób starszych wobec edukacji. Studium teoretyczno-diagnostyczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 2010. 

16  I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006, 
s. 73‒74. 
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IMPLEMENTATION OF THE EYETRACKING METHOD IN THE ANALYSIS 

OF PERCEIVING THE EXHIBITION AREA BY THE OLDER PERSONS AND 

THE UNIVERSITY STUDENTS – THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

BASES OF THE RESEARCH 

 

 

Summary 

 

 Historical education is recognized as one of the most important part of the activi-

ties in memorials. The way of perceiving of the exhibition area is very essential. The 
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process depends on many attractors and probably ones of the most significant are the 

age and the life experience. In the article are shown the theoretical and methodological 

bases of the studies on the reception of the perceiving of the exhibition area which are 

led by the modern eyetracking method, and the results relating to the two groups of 

respondents – the university students and the old people. 
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI EYETRACKINGOWEJ DO ANALIZY POSTRZEGANIA 

HISTORYCZNEJ PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ PRZEZ OSOBY STARSZE  

I MŁODZIEŻ – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 
 

 

 

1. Analiza wyników 

 

 Podczas badania prezentowano respondentom 12 fotografii, ale do analiz 

przedstawionych w niniejszym opracowaniu, ze względu na ograniczoną objętość, 

wybrano 3. Przeprowadzone analizy dotyczyły następujących elementów: Fixation 

Count in 1 s., Participant % in 3 s., Observation Length in 10 s. 

 Rejestracja ilości pierwszych fiksacji umożliwiła odpowiedź na pytanie: który 

z poddanych analizie obiektów wykazywał największą zdolność atraktoralną? Roz-

poczęto zatem od sprawdzenia poziomu zdolności zdefiniowanych obiektów do 

przyciągania uwagi. 

 

 

Rys. 1a. Fixation Count 1 s. (st. kob.) 

 

Rys. 1b. Fixation Count 1 s. (mł. kob.) 
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Rys. 1c. Fixation Count 1 s. (st. męż.) 

 

Rys. 1d. Fixation Count 1 s. (mł. męż.) 

 

 Na rys. 1a, 1b, 1c, 1d pokazano graficzny układ zarejestrowanych fiksacji  

w poszczególnych zdefiniowanych obszarach i przekrojach. Z tabeli 1 można od-

czytać ilość fiksacji w poszczególnych obszarach. 

 
Tabela 1 

Fixation Count 1 s. 

 

Obszary AOI 
Starsze 

kobiety 
Młode kobiety Starsi mężczyźni 

Młodzi  

mężczyźni 

Rys. 1 

Losy więźniów 26 19 23 31 

Prycza 11 3 4 4 

Piecyk i stołek 1 1 4 2 

Zdjęcia 2 0 0 2 

Rys. 2 

Betonowa wanna 14 10 10 17 

Drzwi 3 1 2 2 

Drewniana podłoga 8 8 2 7 

Sufit z prysznicami 5 0 3 0 

Słup lewy 1 0 2 4 

Słup prawy 0 0 0 1 

Okna 0 0 0 0 

Rys. 3 

Waffen SS (tablica) 9 8 5 2 

Achtung (tablica) 12 8 15 25 

Fotografia 17 5 21 11 

Źródło:  badania własne. 

 

 Uzyskane wyniki dotyczące ilości pierwszych fiksacji wskazują, że głównym 

atraktorem na fotografii 1 była tablica z grafiką i tekstem „losy więźniów”. Naj-

wyższy wynik zanotowano wśród młodych mężczyzn (31 fiksacji), najniższy uzy-

skały młode kobiety (19 fiksacji). Dość silnym atraktorem, ale tylko dla grupy star-

szych kobiet, pozostawał też obszar „prycza” (11 fiksacji). Zaskakujące jest to, że 

młode kobiety były nieznacznie zainteresowane treścią fotografii. Właściwie poza 

centralnie umieszczoną tablicą żadne obiekty nie wzbudziły specjalnego zaintere-

sowania. Odnotujmy, że jedyny, najsilniejszy atraktor zajmuje tylko 4% po-

wierzchni obrazu. Dla porównania – obszar „prycza” to 22% całej powierzchni. 
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 Rys. 2a, 2b, 2c, 2d przedstawiają kolejne wnętrze muzealne. Najsilniejszym 

atraktorem na tych fotografiach okazał się obszar „betonowa wanna”. Najintensyw-

niej był on skanowany przez młodych mężczyzn (17 fiksacji), starsze kobiety  

(14 fiksacji), młode kobiety i starsi mężczyźni uzyskali identyczny wynik (10 fiksa-

cji). Drugi w kolejności, według kryterium mocy przyciągania uwagi, był obszar 

„drewniana podłoga”. Przyciągał uwagę kobiet (po 8 fiksacji w obu grupach) i mło-

dych mężczyzn (7 fiksacji), znacznie mniej natomiast – starszych mężczyzn  

(2 fiksacje). 

 

 

Rys. 2a. Fixation Count 1 s. (st. kob.) 

 

Rys. 2b. Fixation Count 1 s. (mł. kob.) 

 

Rys. 2c. Fixation Count 1 s. (st. męż.) 

 

Rys. 2d. Fixation Count 1 s. (mł. męż.) 

 

 Wyniki ujawniły, że analizowany obraz wnętrza muzealnego zawiera dystrak-

tory, są nimi „słupy” i „drzwi”. Obiekty te skupiły na sobie niewielką ilość fiksacji 

(14). Należy w tym miejscu doprecyzować, że te elementy nie stanowią klasycz-

nych dystraktorów. Pomimo nowoczesnej konstrukcji są bowiem integralną częścią 

otoczenia historycznego. 

 Kolejną ekspozycję muzealną przedstawiają rys. 3a, 3b, 3c, 3d. Analizując 

wyniki, odnotowano, że ujawnione atraktory nie są jednorodne dla całej badanej 

grupy i podobnie jak miało to miejsce wcześniej, różnią się w zależności od wieku  

i płci respondentów. 
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Rys. 3a. Fixation Count 1 s. (st. kob.) 

 

Rys. 3b. Fixation Count 1 s. (mł. kob.) 

 

Rys. 3c. Fixation Count 1 s. (st. męż.) 

 

Rys. 3d. Fixation Count 1 s. (mł. męż.) 

 

 Uwagę starszych kobiet najmocniej skupił obszar „fotografia” (17 fiksacji), 

który okazał się niezbyt interesujący dla młodych kobiet. W tej grupie bardziej 

przyciągającymi uwagę okazały się obszary „Waffen SS” i „Achtung” (po 8 fiksa-

cji). Starsi mężczyźni zdecydowanie mocniej skanowali obszar „fotografia”  

(21 fiksacji), a młodzi obszar „Achtung” (25 fiksacji). Mocnym konkurentem dla 

zdominowania percepcji w pierwszej sekundzie oglądania wśród starszych kobiet  

i starszych mężczyzn był obszar „Achtung” (odpowiednio: 12 i 15 fiksacji), dla 

młodych mężczyzn – obszar „fotografia” (11 fiksacji). W tym przypadku młode 

kobiety nie miały dominującego ich uwagę obszaru. Najmniej fiksacji odnotowano 

w obszarze „Waffen SS”, na którym jednak częściej skupiały uwagę kobiety. 

 W drugim etapie analizy określono procentowy udział uczestników badania  

w obserwacji obiektów w ciągu pierwszych 3 sekund badania.  

 Na rys. 1 dominujący, dostrzeżony przez 100% badanych, był obszar „losy 

więźniów” (zob. tabela 2). Jedynie starsi mężczyźni dostrzegli go w 82%. Drugi  

w kolejności, według kryterium procentowego udziału dostrzeżeń, był obszar „pry-

cza”. Pozostałe obszary, we wszystkich przekrojach, nie przekroczyły 45% dostrze-

żeń. 

 Na rys. 2 najczęściej dostrzeganym obszarem była „betonowa wanna” (starsze 

kobiety – 73%, młode kobiety – 86%, starsi mężczyźni – 82%, młodzi mężczyźni – 
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100%) (zob. tabela 2). W drugiej i trzeciej kolejności respondenci dostrzegali: 

„drewnianą podłogę” i „drzwi”. Nasuwa się tu ciekawe spostrzeżenie – oto obszar 

„sufit z prysznicami”, najbardziej istotny w tej fotografii, przedstawiającej auten-

tyczne wnętrze łaźni, gdzie więźniów gromadzono przed zagazowaniem, nie został 

zupełnie dostrzeżony przez młodych uczestników badania. Starsi dostrzegali ten 

element, ale w mniejszym stopniu niż fragmenty wnętrza mniej istotne, np. słupy 

konstrukcyjne. 
Tabela 2 

Participant % in 3 s. 

 

Obszary AOI 
Starsze 

kobiety 
Młode kobiety 

Starsi 

mężczyźni 

Młodzi 

mężczyźni 

Rys. 1 

Losy więźniów 100% 100% 82% 100% 

Prycza 82% 57% 45% 45% 

Piecyk i stołek 36% 29% 9% 45% 

Zdjęcia 36% 0% 9% 27% 

Rys. 2 

Betonowa wanna 73% 86% 82% 100% 

Drzwi 45% 57% 73% 64% 

Drewniana podłoga 73% 86% 64% 73% 

Sufit z prysznicami 45% 0% 18% 0% 

Słup lewy 64% 29% 27% 64% 

Słup prawy 0% 14% 9% 18% 

Okna 18% 14% 18% 9% 

Rys. 3 

Waffen SS (tablica) 54% 56% 36% 44% 

Achtung (tablica) 91% 79% 91% 100% 

Fotografia 90% 85% 86% 80% 

Źródło: badanie własne. 

 

 Na rys. 3 tylko jeden obszar – tablica z napisem „Achtung” – został dostrze-

żony przez wszystkich młodych mężczyzn. Starsze kobiety i starsi mężczyźni uzy-

skali wynik po 91%. Najniższy wynik odnotowano wśród młodych kobiet (79%). 

Natomiast obszar „fotografia” był prawie zrównoważony postrzeżeniowo (zob. 

tabela 2). Najniższe wyniki odnotowano w obszarze „Waffen SS” (starsze kobiety 

54%, młode kobiety 56%, starsi mężczyźni 36%, młodzi mężczyźni 44%). 

 Trzecia analiza dotyczyła Observation Length in 10 s. W tym przypadku foto-

grafie przedstawione zostały w postaci monochromatycznych map cieplnych. Wi-

doczne obszary wskazują, jak fragmentarycznie i selektywnie badane osoby postrze-

gały przestrzeń. Należy zwrócić uwagę na występujące subtelne różnice w poszcze-

gólnych przekrojach próby badawczej. 

 Reprezentanci wszystkich grup najdłużej obserwowali obszar „losy więź-

niów”. Fotografie 1a, 1b, 1c ,1d zawierają odsłonięty fragment tego obszaru. Różny 

kształt odsłonięcia pokazuje, jak różnie percypowany był ten obiekt. Najdłużej 

obserwowali go młodzi mężczyźni (55,9 s). Ponadto wyniki wskazują, że młode 

kobiety prawie nie obserwowały innego obszaru. Pozostałe zarejestrowane fiksacje 

młodych kobiet pozycjonowane były poza zdefiniowanymi obszarami AOI. 
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Tabela 3 

Observation Length in 10 s. 

 

Obszary AOI 
Starsze 

kobiety 

Młode 

kobiety 

Starsi 

mężczyźni 

Młodzi 

mężczyźni 

Rys. 1 

Losy więźniów 39,59 36,22 43,08 55,90 

Prycza 25,37 9,57 20,14 22,20 

Piecyk i stołek 19,00 6,40 7,91 8,94 

Rys. 2 

Betonowa wanna 24,49 15,40 18,55 27,79 

Drzwi 18,65 6,40 6,90 12,48 

Drewniana podłoga 12,68 10,21 15,57 21,49 

Sufit z prysznicami 9,96 4,68 5,65 6,21 

Słup lewy 4,65 3,08 4,13 6,57 

Słup prawy 1,65 2,61 1,73 2,51 

Okna 5,36 2,07 3,35 1,58 

Zdjęcia 6,08 0,74 5,56 6,00 

Rys. 3 

Waffen SS (tablica) 12,32 43,22 14,80 24,21 

Achtung (tablica) 39,86 22,72 56,99 52,86 

Fotografia 49,94 16,68 33,15 23,82 

Źródło:  badania własne. 

 

  

Rys. 1a. Obser. Length in 10 s. (st. kob.) Rys. 1b. Obser. Length in 10 s. (mł. kob.) 

  

Rys. 1c. Obser. Length in 10 s. (st. męż.) Rys. 1d. Obser. Length in 10 s. (mł. męż.) 
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 Obiekt „prycza” skanowany był w sposób „szkatułkowy”. Oznacza to, że 

badani nie obserwowali całego obiektu, ale skupiali się na fragmentach i detalach,  

a to spowodowało zjawisko dostrzeżenia, ale nie widzenia całości obiektu. 

 Na zdjęciach 2a, 2b, 2c, 2d obszarem najdłużej oglądanym był obszar „beto-

nowa wanna”. Rozległość obserwacji obiektu była różna, ale najmniej eksplorowa-

na była przez młode kobiety (15,4 s.). Najwyższy wynik w obserwacji tego obszaru 

uzyskali młodzi mężczyźni (27,79 s.). Oba skrajne wyniki nie różnią się znacząco, 

ale rozległość pola obserwacji w obu przypadkach może świadczyć o wyższej cie-

kawości poznawczej młodych mężczyzn.  

 Wszystkie grupy badanych, z różnym nasileniem, zwracały uwagę na obszar 

„drewniana podłoga”. Analizowano rozłożenia fiksacyjne na wspomnianym obsza-

rem, który jak już wspominano, stanowi kwintesencję eksponowanego wnętrza. 

Najbardziej zainteresowane były starsze kobiety (9,96 s.), analiza ujawniła, że naj-

bardziej wnikliwie obserwowany był on przez starszych mężczyzn. Niewielkie 

zainteresowanie skupił obszar „sufit z prysznicami”, najmniejsze wśród młodych 

kobiet (4,68 s.). Odnotujmy, że mało istotny z punktu widzenia znaczenia informa-

cyjnego obszar „drzwi” był mocno obserwowany. Starsze kobiety poświęciły temu 

obiektowi 18,65 s. Z analizy miejsc fiksacji wzroku wynika, że ten popularny 

obiekt przyciągnął uwagę badanych ze względu na umieszczoną na nim czerwoną 

naklejkę z napisem „wyjście awaryjne”. 

 Rys. 3a, 3b, 3c, 3d przedstawiają odmienny przykład powierzchni wystawien-

niczej. W gablocie zaprezentowano trzy przestrzenie graficzne: centralnie umiesz-

czoną jasną fotografię oraz dwie tablice o niskim, ale zróżnicowanym natężeniu 

jasności. Rozkład długości obserwacji wskazuje, że nie było jednego dominującego 

obszaru obserwacji. W obszarze „Achtung” można dostrzec pewne prawidłowości. 

Kształt odsłoniętego pola w przypadku starszych i młodych mężczyzn jest bardzo 

podobny, ale pełniej obszar był skanowany przez starszych mężczyzn. Podobna 

sytuacja miała miejsce w grupie kobiet, pomimo tego, że kształt skanowania był 

nieco odmienny. Ciekawym przykładem jest obszar „fotografia”. Obserwacja tego 

obszaru, we wszystkich przypadkach, skoncentrowana była w centralnej części 

obrazu, ponieważ tam właśnie zlokalizowany był jedyny obiekt (barak) pobudzają-

cy ciekawość obserwatora. 
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Rys. 2a. Obser. Length in 10 s. (st. kob.) Rys. 2b. Obser. Length in 10 s. (mł. kob.) 

  

Rys. 2c. Obser. Length in 10 s. (st. męż.) Rys. 2d. Obser. Length in 10 s. (mł. męż.) 

  
Rys. 3a. Obser. Length in 10 s. (st. kob.) Rys. 3b. Obser. Length in 10 s. (mł. kob.) 

  
Rys. 3c. Obser. Length in 10 s. (st. męż.) Rys. 3d. Obser. Length in 10 s. (mł. męż.) 
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Podsumowanie 

 

 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zaprezentowano tylko niewielki 

fragment wyników badań nad percepcją ekspozycji Państwowego Muzeum na Maj-

danku. Są one częścią większego programu badawczego, który obejmuje nie tylko 

ekspozycję stałą, ale również integrację zabytkowej przestrzeni historycznej z dzia-

łaniami porządkowymi i administracyjnymi. 

 W każdej sekwencji przestrzeni znajdują się obszary atraktoralne, które silniej 

przyciągają uwagę obserwatora, powodując zmniejszenie zainteresowania innymi 

obszarami. Mamy tutaj na myśli centralnie pozycjonowane tablice ze zdjęciami, 

kolorowe kartki umieszczane w różnych miejscach, ostrzeżenia bhp, znaki informa-

cyjne. W konsekwencji niedostrzegane lub niemal niedostrzegane są autentyczne 

obiekty historyczne. Innym elementem odwracającym uwagę są dystraktory. Nie są 

one interesujące merytorycznie, ale ich własności powodują silne, stałe zaburzenia 

w percypowaniu przestrzeni. Nasuwa się w tym miejscu dość istotne pytanie: czy 

skupienie przez dłuższy czas wzroku/uwagi na określonym elemencie, to wynik 

zainteresowania nim, czy raczej niezrozumienia jego przekazu? 

 Sposób postrzegania przestrzeni historycznej przez odbiorców jest różny, na 

co wpływa wiele czynników. Ważny jest wiek i wynikające z niego doświadczenia, 

ale także wiedza oraz aktywność poznawcza. Starsze osoby dokładniej oglądały 

ekspozycję, wykazywały większą ciekawość w obserwowaniu. Z analizy kolejności 

zatrzymań wzroku wynika, że starsi respondenci wolniej oglądali prezentowaną 

przestrzeń i dłużej zatrzymywali się na detalach. 

 Przy analizie postrzegania ekspozycji składającej się z tablic i zdjęcia zauwa-

żono, że rozkład kształtu obserwacji w odsłoniętych obiektach był zależny od płci, 

ale nie różnicował go wiek respondentów. Można domniemywać, że przy obser-

wowaniu obiektów graficznych (tablic czy fotografii) wiek i doświadczenie odgry-

wają mniejszą rolę. 

 Pierwsze sekundy obserwacji ujawniają stopień atrakcyjności postrzeżeniowej 

danej przestrzeni. Z analizy procentowego udziału dostrzeżeń wynika, że żadna  

z eksponowanych przestrzeni nie wzbudziła pełnego (100%) zainteresowania ani 

wśród młodych, ani starszych osób. Wynik taki potwierdza reguły postrzeżeniowej 

konkurencji elementów przestrzeni, stanowiąc wskazówkę dla pracowników mu-

zeum, dotyczącą organizacji przestrzeni wystawienniczej. 
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IMPLEMENTATION OF THE EYETRACKING METHOD IN THE ANALYSIS 

OF PERCEIVING THE EXHIBITION AREA BY THE OLDER PERSONS AND 

THE UNIVERSITY STUDENTS – THE RESULTS OF OWN RESEARCH 

 

 

Summary 

 

 Historical education is recognized as one of the most important part of the activi-

ties in memorials. The way of perceiving of the exhibition area is very essential. The 

process depends on many attractors and probably ones of the most significant are the 

age and the life experience. In the article are shown the theoretical and methodological 

bases of the studies on the reception of the perceiving of the exhibition area which are 

led by the modern eyetracking method, and the results relating to the two groups of 

respondents – the university students and the old people. 

 

Translated by Jolanta Laskowska 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

  Zapewnienie kompleksowej ochrony danych osobowych jest wyzwaniem  

w rozwoju społeczeństwa informacyjnego1. Zważywszy, iż kształtowanie się społe-

czeństwa informacyjnego jest powiązane ze wzrostem znaczenia konstytucyjnych 

praw człowieka, poszukiwania gwarancji wolności i poczucia bezpieczeństwa prze-

suwają się ze sfery podlegającego dekompozycji prawa własności w kierunku kon-

stytucyjnych praw osobistych, politycznych i socjalnych2. 

 Wymaga to szerokiego spojrzenia na prawa człowieka w społeczeństwie in-

formacyjnym, w tym przez pryzmat danych osobowych3 w kontekście lokalnym  

i globalnym. Społeczeństwa europejskie, i my z nimi, wchodzą w okres głębokich 

przemian mających charakter wyzwań globalnych, nowych szans i zagrożeń społe-

czeństwa informacyjnego, ale także bulwersujących wydarzeń naukowych, spo-

łecznych i technicznych, wpływających na świat wartości ludzi oraz budzących 

                                                 

1  K. Celarek, Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego, w: Prawo publiczne – zagadnienia wybrane, red. M. Pieniążek, „Państwo  
i Społeczeństwo” nr 3, Kraków 2009, s. 74‒75. 

2  A. Kopf, Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, 
ZN UJ, Prace Prawnicze 100, Warszawa – Kraków 1982, s. 30‒40; W. Pańko, O prawie własno-
ści i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 200.  

3  G. Szpor, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne a prawa obywateli, w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Wa-
rylewski, Gdańsk 2006, s. 70‒71. 
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wiele obaw i niepewności4. Bierze się to m.in. z niespotykanych wcześniej możli-

wości koncentracji, a także kojarzenia danych znajdujących się w rozmaitych, roz-

proszonych, rozbudowanych i przewidzianych dla odmiennych celów zbiorów5. 

 Nowoczesna technika i sposoby przekazywania informacji są najbardziej cha-

rakterystycznymi elementami w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wiek XX 

skończył się prawdziwą eksplozją, do niedawna niewiarygodnych, możliwości 

gromadzenia danych i ich przetwarzania z zastosowaniem rozwiązań informatycz-

nych. Należy zdać sobie sprawę, że dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie 

ochrony danych osobowych, dostępu do informacji szeroko rozumianej nie mogą 

już być efektywnie zastosowane na globalnych autostradach informacyjnych wobec 

zdecentralizowanego i spontanicznego Internetu. Jednostka we współczesnym 

świecie jest beneficjentem, ale zarazem ofiarą nowoczesnych technik zbierania  

i przekazywania informacji, konieczne jest podejmowanie działań, które pozwolą 

na zminimalizowanie ujemnych skutków dla społeczeństwa informacyjnego. Ozna-

cza to, iż najpełniej rozumiane dobro człowieka i jego wszechstronny rozwój muszą 

stanowić priorytet prac podejmowanych nad nowym porządkiem w dziedzinie da-

nych osobowych, w tym przetwarzanych z zastosowaniem rozwiązań informatycz-

nych. Wydaje się oczywiste, że w systemie prawa winny być zagwarantowane pod-

stawowe uprawnienia osoby ludzkiej, do których zalicza się wolność wypowiedzi, 

prawo do informacji, prawo do ochrony danych osobowych, są to standardy wpisa-

ne we współczesną kulturę prawną, nie jest jednak łatwo zapewnić ich realizację  

w skali Europy czy całego globu6.  

 Konieczne jest przyjęcie aktywnej postawy wobec zachodzących zmian, tym 

bardziej angażując się w proces przemian, im w większym stopniu zdajemy sobie 

sprawę z wielkich możliwości nowego cyfrowego świata, jak i z ogromu pojawiają-

cych się zagrożeń. Obowiązkiem świadomych uczestników dokonujących się prze-

mian jest tworzenie takich mechanizmów, które pozwolą na wzmocnienie pozy-

tywnych zjawisk i osłabienie negatywnych oddziaływań tak, aby przyszłe pokolenia 

nie mogły postawić nam zarzutu, że nie sprostaliśmy wyzwaniom dziejów i dopu-

ściliśmy do zniewolenia ludzkości na niewyobrażalną skalę7. 

 Zdać sobie należy sprawę, że próby rozwiązywania problemów z zakresu 

ochrony danych osobowych w sieci jedynie na płaszczyźnie technicznej bądź wy-

łącznie w zakresie regulacji normatywnej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, 

                                                 

4  Cz. Banach, Skarb ukryty w edukacji. Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020, 
„Konspekt”, Kraków 2001, nr 12, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/12/. 

5  J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, LEX 
2007, wyd. IV. 

6  M. Stasiak, Internet – wyzwanie dla nauki prawa, w: Internet – problemy prawne, mate-
riały z konferencji zorganizowanej 02.12.1998 r. w Lublinie, red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 2. 

7  A. Wilk, Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, w: Internet ‒ fenomen 
społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępy, Częstochowa 2001, s. 146. 
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jedynie ścisłe współdziałanie we wskazanych powyżej dziedzinach może pozwolić 

na wypracowanie skutecznych mechanizmów ochrony danych osobowych w glo-

balnej sieci8.  

 Podobnie jak technologie, sposoby korzystania z naszych danych osobowych  

i ich obiegu w naszym społeczeństwie podlegają stałym zmianom. Prawodawcy 

stoją w związku z tym przed wyzwaniem, jakim jest ustanowienie ram prawnych, 

które przejdą próbę czasu. Niezależnie od tego, jak skomplikowana będzie sytuacja, 

lub jak zaawansowane będą technologie, musi panować jasność co do obowiązują-

cych przepisów i norm, które organy krajowe muszą egzekwować i których przed-

siębiorstwa oraz twórcy technologii muszą przestrzegać. Osoby fizyczne powinny 

mieć również jasny obraz przysługujących im praw9.  

 

 

1. Ochrona danych osobowych – stan obecny 

 

 Dane osobowe, czyli różnego rodzaju informacje na temat określonych lub 

możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, przetwarzane są w Internecie  

w olbrzymich ilościach. Mamy tu do czynienia również z zupełnie nowymi katego-

riami danych osobowych10. Ryzyko dla sfery prywatności w związku z przetwarza-

niem danych osobowych w sieciach komputerowych jest zwiększone nie tylko ze 

względu na olbrzymią ilość informacji, ich dostępność i łatwość przetwarzania, ale 

również z uwagi na to, że często osoby, których dane dotyczą, są znacznie oddalone 

od podmiotów przetwarzających dane na ich temat, a przez to zmniejsza się możli-

wość sprawowania bezpośredniej kontroli11. 

 Zagadnienia ochrony danych osobowych w Internecie trzeba rozważać jedno-

cześnie na trzech powiązanych ze sobą płaszczyznach. Chodzi tu o kwestie doty-

czące: 

 poziomu świadomości użytkowników Internetu co do zagrożeń dla pry-

watności wynikających z korzystania z sieci, 

 rozwiązań technicznych gwarantujących poufność i integralność danych  

oraz możliwości anonimowego dostępu do sieci, 

 regulacji prawnych w tym zakresie. 

                                                 

8  K. Celarek, Prawo informatyczne a ochrona danych osobowych – szczególna rola admi-
nistracji w procesie rozwoju społeczeństwa zinformatyzowanego, w: Jakość wobec wyzwań  
i zagrożeń XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań 2010, s. 227. 

9  Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Ko-
munikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela 4.11.2010 (KOM 2010 – 
609), s. 21. 

10  P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w Internecie – zarys problematyki, w: Internet 
2000 – prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 88‒89. 

11  Ibidem. 
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 Użytkownicy Internetu – członkowie społeczności, którą określa się mianem 

społeczeństwa informacyjnego, w przeważającej większości nie zdają sobie sprawy 

z zagrożeń dla prywatności, jakie niesie ze sobą korzystanie z globalnej sieci. Zda-

niem H. Garstki: „w przeciwieństwie do euforii związanej z korzystaniem z nowych 

mediów stoi beztroska większości użytkowników w zakresie konsekwencji, jakie 

niesie to dla ich praw osobistych”12. 

 Najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo 

regulującym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jest konwencja 

Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z auto-

matycznym przetwarzaniem danych osobowych. Konwencja ta nałożyła na kraje 

członkowskie zobowiązanie stworzenia ustawodawstwa w zakresie ochrony danych 

osobowych, wskazując jednocześnie, w jakim kierunku ustawodawstwo to ma 

zmierzać. Celem konwencji było zapewnienie, na obszarze państw członkowskich, 

każdemu – niezależnie od obywatelstwa i zamieszkania – ochrony jego praw i wol-

ności, a w szczególności prawa do poszanowania sfery osobistej, w związku z au-

tomatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Konwencja określa minimalny 

zakres tych praw i skorelowanych z nimi obowiązków. Konwencja weszła w życie 

1 października 1985 r.13 

 Systemy przetwarzania danych są tworzone po to, aby służyły człowiekowi; 

muszą one, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca stałego zamieszkania osób 

fizycznych, szanować ich podstawowe prawa i wolności, szczególnie prawo do 

prywatności, oraz przyczyniać się do postępu gospodarczego i społecznego, rozwo-

ju handlu oraz dobrobytu jednostek. Różnica w stopniu ochrony praw i wolności 

jednostek, szczególnie prawa do prywatności, w odniesieniu do przetwarzania da-

nych osobowych, zapewnionego w poszczególnych państwach członkowskich mo-

że uniemożliwiać przesyłanie tych danych z terytorium jednego państwa członkow-

skiego do drugiego państwa członkowskiego; różnica ta może zatem stanowić prze-

szkodę w realizacji szeregu przedsięwzięć ekonomicznych na poziomie wspólno-

towym, zakłócać konkurencję i utrudniać władzom wykonywanie ich obowiązków 

wynikających z przepisów prawa wspólnotowego; wspomniana różnica w stopniu 

ochrony jest wynikiem istnienia wielkiej różnorodności krajowych przepisów usta-

wowych, wykonawczych i administracyjnych14. 

 W celu zniesienia przeszkód w przepływie danych osobowych, stopień ochro-

ny praw i wolności jednostek w zakresie przetwarzania tych danych musi być jed-

                                                 

12  H. Garstka, Eröffnungsansprache zum Symposium „Das Internet – Ende des Datenschut-
zes?” beim Internationalen Mediendialog Internationale Funkausstellung Berlin, w: Das Internet 
– Ende des Datenschutzes?, Berlin 1998, s. 7. 

13  http://www.giodo.gov.pl/593/id_art/1596/j/pl. 
14  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 95.281.31). 
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nakowy we wszystkich państwach członkowskich; cel ten ma żywotne znaczenie 

dla rynku wewnętrznego, lecz nie może on być osiągnięty przez same państwa 

członkowskie, szczególnie mając na uwadze skalę rozbieżności, jakie obecnie wy-

stępują między odpowiednimi ustawodawstwami krajowymi, oraz potrzebę doko-

nania koordynacji ustawodawstw państw członkowskich w celu zapewnienia jedno-

litej regulacji transgranicznego przepływu danych osobowych, konieczne są wspól-

notowe działania na rzecz zbliżenia ustawodawstw15. 

 Pierwsze gwarancje ochrony danych osobowych w Polsce zapewniła Konsty-

tucja z 1997 r., jej artykuł 47 zagwarantował obywatelom prawo do prywatności,  

a art. 51 – każdej osobie prawo do ochrony dotyczących jej informacji. Jednakże  

z międzynarodowych zobowiązań Polski związanych z akcesją do Unii Europej-

skiej wynikała konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych takiej, jaką na 

swoim terytorium zapewniały państwa UE. Wszystkie ustawy europejskie wzoro-

wane były lub dostosowane do dyrektywy 95/46/WE. Zasady ochrony danych usta-

nowione dyrektywą 95/46/WE wprowadzone zostały do polskiego porządku praw-

nego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU  

z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)16. Uchwalenie pierwszej w Polsce ustawy  

o ochronie danych osobowych było przejawem postępującej demokratyzacji życia 

publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela znajdu-

jących wyraz w zapisach nowej Konstytucji RP. Wprowadzenie przepisów doty-

czących ochrony danych osobowych do polskiego systemu prawnego pozwoliło na 

podpisanie przez Polskę w dniu 21 kwietnia 1999 r. i ratyfikowanie w dniu 24 maja 

2002 r. Konwencji nr 108 Rady Europy. Ustawa stanowi istotny element w syste-

mie ochrony danych osobowych w Polsce, na który – prócz jej unormowań – skła-

dają się przede wszystkim normy konstytucyjne: art. 47 oraz art. 5117. 

 Zdać należy sobie sprawę, iż od uchwalenia Konwencji nr 108 czy „naszej” 

ustawy o ochronie danych osobowych upłynęło już trochę czasu, metody groma-

dzenia danych osobowych stały się coraz bardziej wyrafinowane i trudniej wykry-

walne. Na przykład użycie zaawansowanych narzędzi umożliwia podmiotom go-

spodarczym lepsze dobranie strategii przyjmowanej wobec poszczególnych jedno-

stek dzięki monitorowaniu ich zachowania18. Dlatego konieczne są zmiany w za-

kresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem aspektów międzynarodo-

wych. 

                                                 

15  Ibidem. 
16  http://www.giodo.gov.pl/593/id_art/1596/j/pl. 
17  http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/112/j/pl/. 
18  Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Ko-

munikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego oraz Komitetu Regionów, s. 2. 



Krystyna Celarek 726 

 W doktrynie zwraca się uwagę, że obecne przepisy są anachroniczne, gdyż 

powstały, zanim rozpowszechniony został Internet, w związku z czym bezwzględ-

nie należy je zmodyfikować19. 

 

 

2. Ochrona danych osobowych – kierunki zmian 

 

 Komisja Europejska zainicjowała przegląd obecnych ram prawnych, rozpo-

czynając od konferencji na wysokim szczeblu w maju 2009 r., po której nastąpiły 

konsultacje publiczne prowadzone do końca 2009 r. Zainicjowano również szereg 

analiz. Dokonane w nich ustalenia potwierdziły, że podstawowe zasady dyrektywy 

są nadal aktualne i że ta technologiczna neutralność powinna być zachowana. Rów-

nocześnie jednak zidentyfikowano szereg kwestii problematycznych, wiążących się 

z konkretnym wyzwaniami, obejmują one: 

 reakcję na oddziaływanie nowych technologii,  

 poprawę sytuacji w zakresie aspektów ochrony danych związanych z ryn-

kiem wewnętrznym,  

 reakcję na globalizację oraz poprawę międzynarodowego przekazywania 

danych, 

 zapewnienie lepszych rozwiązań instytucjonalnych w celu skutecznego eg-

zekwowania przepisów o ochronie danych osobowych,  

 zwiększenie spójności ram prawnych w zakresie ochrony danych osobo-

wych20. 

 Zasadnicze cele całościowego podejścia do ochrony danych osobowych  

w Unii Europejskiej to m.in. wzmocnienie praw osób fizycznych: zagwarantowanie 

odpowiedniej ochrony osobom fizycznym we wszystkich okolicznościach, zwięk-

szenie przejrzystości wobec osób, których dane dotyczą, poprawa kontroli nad wła-

snymi danymi, pogłębianie świadomości społeczeństwa, zapewnienie świadomej  

i dobrowolnej zgody, ochrona danych szczególnie chronionych, zapewnienie więk-

szej skuteczności sankcji i środków zaradczych21. 

 Wzmocnienie praw osób fizycznych to przede wszystkim zagwarantowanie 

odpowiedniej ochrony osobom fizycznym we wszystkich okolicznościach. Zwięk-

szenie przejrzystości wobec osób, których dane dotyczą (przejrzystość to jeden  

z podstawowych warunków sprawowania przez osoby fizyczne kontroli nad ich 

danymi i zagwarantowania skutecznej ochrony danych osobowych). Podstawowym 

                                                 

19  www.mswia.gov.pl – Międzynarodowa konferencja o ochronie danych osobowych ‒ 
21.09.2011 r. 

20  Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Ko-
munikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego oraz Komitetu Regionów, s. 3‒4. 

21  Ibidem, s. 3‒20. 
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elementem przejrzystości jest wymóg, by informacje dotyczące zasad udostępniania 

danych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz by napisano je jasnym i prostym 

językiem. Ma to szczególne znaczenie w środowisku internetowym, gdzie często 

oświadczenia o ochronie prywatności są niejasne, trudno dostępne, nieprzejrzyste  

i nie zawsze pozostające w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.  

 Proponowane przez UE zmiany w ramach wzmocnienia praw osób fizycznych 

obejmują: 

 Wprowadzenie ogólnej zasady przejrzystego przetwarzania danych osobo-

wych w obrębie ram prawnych. 

 Wprowadzenie szczególnych obowiązków dla administratorów danych do-

tyczących rodzajów informacji, których należy udzielić, oraz trybów ich 

udzielenia, w tym w stosunku do dzieci. 

 Opracowanie jednego lub większej liczy standardowych formularzy UE 

(oświadczenia o prawie do prywatności, które miałyby być wykorzystywa-

ne przez administratorów danych)22. 

 Zbadanie możliwości wprowadzenia do generalnych ram prawnych ogól-

nego obowiązku zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych, 

w tym adresatów takich zawiadomień, oraz kryteriów powstania obowiąz-

ku zawiadomienia. 

 Poprawę kontroli nad własnymi danymi ‒ dwa istotne warunki wstępne ko-

rzystania przez jednostki z wysokiego poziomu ochrony danych to: ograni-

czenie przetwarzania danych przez administratorów danych stosownie do 

celu przetwarzania (zasada minimalizacji danych) oraz zachowanie przez 

osoby, których dane dotyczą skutecznej kontroli nad ich własnymi danymi. 

Prawo to istnieje już w obecnych ramach prawnych, jednakże metody ko-

rzystania z tego prawa nie zostały zharmonizowane, dlatego w niektórych 

państwach członkowskich ich wykonywanie jest w rzeczywistości łatwiej-

sze niż w innych. Dodatkowo stało się to szczególnie trudne w środowisku 

internetowym, gdzie dane są często zatrzymywane bez wiedzy lub bez 

zgody osoby zainteresowanej. 

 Wzmocnienie zasady minimalizacji danych. 

 Poprawę metod faktycznego korzystania z prawa do dostępu do danych, 

ich poprawiania, usuwania lub blokowania23. 

 Pogłębianie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych oso-

bowych ‒ chociaż przejrzystość ma zasadnicze znaczenie, zachodzi rów-

nież potrzeba pogłębienia świadomości ogółu społeczeństwa, w szczegól-

ności ludzi młodych, w zakresie zagrożeń związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych i przysługujących im praw (badanie Eurobarometru  

                                                 

22  Ibidem, s. 5. 
23  Ibidem, s. 7. 
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z 2008 r. pokazało, że znaczna większość osób w państwach członkow-

skich UE uznaje, że w ich kraju świadomość w zakresie ochrony danych 

osobowych jest niska)24. 

 W ramach pogłębiania świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony da-

nych osobowych proponuje się: 

 Zachęcanie do działań służących pogłębianiu świadomości i promowanie 

takich działań przy wsparciu szerokiego kręgu podmiotów, tzn. organów 

państw członkowskich, w szczególności organów ochrony danych oraz in-

stytucji edukacyjnych, jak również administratorów danych oraz organiza-

cji społeczeństwa obywatelskiego.  

 Środki nielegislacyjne, takie jak kampanie uświadamiające w mediach dru-

kowanych i elektronicznych oraz dostarczanie jasnych informacji na stro-

nach internetowych, wyraźne określenie praw przysługujących osobom, 

których dotyczą dane, oraz odpowiedzialności administratorów danych. 

 Zapewnienie świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. (Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagane jest 

świadome wyrażenie zgody przez osobę fizyczną na przetwarzanie jej da-

nych osobowych, zgoda ta powinna stanowić konkretne i świadome, do-

browolne wskazanie woli tej osoby. Poszczególne państwa członkowskie 

różnie interpretują te warunki, poczynając od ustanowienia ogólnego wy-

mogu pisemnej zgody po akceptowanie zgody dorozumianej). Ponadto  

w środowisku internetowym ze względu na niejasne reguły dotyczące pry-

watności osoby fizyczne mają większe trudności z uzyskaniem informacji 

o przysługujących im prawach oraz wyrażaniem świadomej zgody. Sytu-

ację komplikuje dodatkowo fakt, że w niektórych przypadkach nie jest na-

wet jasne, co stanowiłoby konkretną dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

danych (np. w przypadku reklamy behawioralnej, kiedy to, według stano-

wiska niektórych podmiotów, użytkownik wyraża zgodę przez same usta-

wienia przeglądarki internetowej). 

 Zbadanie możliwości wyjaśnienia i udoskonalenia przepisów dotyczących 

zgody25. 

 

 

  

                                                 

24  Ibidem, s. 9. 
25  Ibidem, s. 10. 
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Podsumowanie 

 

 Ochrona danych osobowych wyzwaniem ery informacyjnej ‒ tak postawiona 

teza niniejszych rozważań, zważywszy na przytoczone powyżej argumenty, w pełni 

zasługuje na akceptację. Poruszanie zagadnień ochrony danych osobowych społe-

czeństwa informacyjnego ma nie tylko wymiar rozważań naukowych, ale przede 

wszystkim wymiar informacyjny dla członków społeczeństwa o konieczności 

ochrony swoich danych osobowych, a z drugiej strony pozwala na zwrócenie uwagi 

na kwestię, jak na płaszczyźnie Internet – dane osobowe ma wiele do zrobienia UE 

i państwa członkowskie. Zdać sobie należy sprawę, że brak regulacji z zakresu 

ochrony danych osobowych nadążającej za zmianami technicznymi może spowo-

dować, iż cały budowany latami model społeczeństwa informacyjnego, interaktyw-

nego może ‒ zamiast przynosić zamierzone efekty w postaci rozwoju ‒ stać się 

hamulcem, z uwagi na brak właściwego zabezpieczenia naszych danych osobo-

wych. Musimy dążyć do uniknięcia sytuacji, w której jednostka zamiast być benefi-

cjentem najnowszych technologii, staje się ich ofiarą.  

 Ochrona danych i prywatności w trzecim tysiącleciu to znalezienie odpowie-

dzi na nowe wyzwania stawiane przez technologię i globalizację informacji, zagwa-

rantowanie skutecznej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz 

możliwości wykonywania tych praw, w szczególności prawa do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego, podczas przetwarzania danych osobowych, a także 

egzekwowanie podstawowych zasad ochrony danych, w szczególności rozwiązanie 

problemów przejrzystości naruszeń bezpieczeństwa danych, prawa właściwego  

i odpowiedzialności za wykorzystanie rozwiązań informatycznych w procesie prze-

twarzania danych osobowych. 

 W dniach 1‒3 listopada 2011 r. odbyła się 33 Międzynarodowa Konferencja 

Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności – Prywatność: Era Glo-

balna (miasto Meksyk) na której przyjęto Rezolucję w sprawie egzekwowania prze-

pisów w zakresie ochrony prywatności i współpracy na poziomie międzynarodowym. 

Celem rezolucji jest wykorzystanie jako podstawy poprzednich rezolucji zachęcają-

cych do współpracy przy transgranicznym egzekwowaniu przepisów o ochronie 

prywatności. Jednakże niniejsza rezolucja podejmuje nowy krok, dążąc do opraco-

wania nowych propozycji i mechanizmów w celu ułatwienia koordynacji egze-

kwowania prawa.  

 Jest coraz ważniejsze, aby wysiłki w kwestii egzekwowania przepisów  

w zakresie ochrony prywatności uwzględniły wymiar globalny. Globalna sprawa 

wymaga globalnej odpowiedzi i w interesie organów, osób fizycznych, rządów oraz 

przedsiębiorstw leży opracowanie skutecznych strategii w celu uniknięcia dublo-

wania działań i zwiększenia skuteczności w przypadkach, gdy skutki dla prywatno-

ści przekraczają granice krajowe.  

 Rezolucja skupia się na czterech obszarach obejmujących:  
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 wykorzystanie istniejących środków współpracy,  

 przegląd przepisów w celu usunięcia barier we współpracy, 

 utworzenie tymczasowej grupy roboczej w celu opracowania nowych pro-

cedur współpracy,  

 okazjonalne spotkania poświęcone koordynacji egzekwowania prawa mię-

dzy organami ds. egzekwowania przepisów o ochronie prywatności26. 

 Większa koordynacja przy egzekwowaniu prawa jest obszarem, który obecnie 

wymaga większej uwagi. W rezolucji wskazano potrzebę utworzenia grupy robo-

czej w celu omówienia i opracowania ram i procedur wymiany informacji oraz 

ułatwienia większej koordynacji w sprawach, w których może być to nakazane, tak 

abyśmy wszyscy mogli skutecznie i wydajnie zajmować się globalnymi i regional-

nymi kwestiami z zakresu ochrony prywatności. Nie ma jednego uniwersalnego 

podejścia do koordynacji i współpracy, a różne okoliczności faktyczne i systemy 

prawne mogą pociągać za sobą różne poziomy możliwości współpracy między 

organami w danej sprawie27. 

 Powyższe potwierdza, iż zasadne jest podejmowanie rozważań nad znacze-

niem ochrony danych osobowych w erze informacyjnej, przytoczone argumenty 

potwierdzają, iż jest to niezmiernie istotne zagadnienie zarówno na szczeblu krajo-

wym (lokalnym), jak i globalnym, wymagające spojrzenia na ochronę danych oso-

bowych jako zjawisko mające charakter interdyscyplinarny i globalny. 
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 The formation of the information society is associated with an increased im-
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safety. This requires a broad view on human rights in the information society, also 
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CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ I JEJ WPŁYW  

NA ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że wszechobecny i postępujący rozwój 

technologiczny wpływa nie tylko na życie jednostki, ale przede wszystkim na funk-

cjonowanie szeroko rozumianej gospodarki, nadając jej częstokroć wymiar elektro-

niczny. Nie można jednakże utożsamiać tzw. gospodarki elektronicznej z zupełnie 

odrębną gałęzią aktywności ekonomicznej człowieka. Przymiotnik „elektroniczny” 

rozciąga się bowiem tutaj na szereg, niekiedy odległych, dziedzin życia gospo-

darczego, odnosząc się do swego rodzaju płaszczyzny świadczenia usług we współ-

czesnej dobie. Pod pojęciem gospodarki elektronicznej rozumieć należy zatem tę jej 

część (ale nie autonomiczną gałąź), gdzie technologia teleinformatyczna stanowi 

specyficzny nośnik świadczenia różnego rodzaju usług, wpływając przy tym na ich 

zakres, dostępność, różnorodność, możliwość bieżącej adaptacji do potrzeb klienta, 

itp. Z tego też względu obejmować ona będzie zatem zarówno typowe – z uwagi na 

nieodłączne zastosowanie na ich gruncie technologii teleinformatycznych – sektory, 

tj. telekomunikacyjny, medialny i IT, ale również takie obszary gospodarki kraju, 

jak np. bankowość czy też handel detaliczny. Udział w działalności gospodarczej 

szeroko rozumianych usług informacyjnych, czy to w postaci tzw. pośredniego 

handlu internetowego, gdzie drogą elektroniczną dokonywane są jedynie zamówie-

nia towarów i usług, świadczonych następnie przy wykorzystaniu kanałów trady-

cyjnych (np. pocztą), czy to w postaci bezpośredniego handlu internetowego, pole-

gającego na wykorzystaniu drogi elektronicznej w trakcie całej transakcji, stanowi 

przy tym wyznacznik rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nieskrępowany  



Cyberprzestępczość i jej wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej 733 

i prawidłowy rozwój e-gospodarki uzależniony jest – analogicznie jak w przypadku 

innych obszarów aktywności ekonomicznej człowieka ‒ od wielu czynników ze-

wnętrznych, w tym i występowania różnorakich zjawisk patologicznych godzących 

w prawidłowość obrotu gospodarczego, tak z punktu widzenia interesów klientów, 

jak i przedsiębiorców. Jednym z nich jest problem zagrożenia cyberprzestępczością. 

W świetle powyższego należy zatem dokonać analizy treści i skali zjawiska tzw. 

cyberprzestępczości, a także charakteru i rozmiarów jej wpływu na rozwój gospo-

darki elektronicznej. 

 

 

1. Pojęcia „cyberprzestrzeni” i „cyberprzestępczości” 

 

 Poddając analizie zagadnienie stanowiące przedmiot niniejszych rozważań, 

wypada rozpocząć od przywołania terminu ‘cyberprzestrzeń’. Jako pierwszy posłu-

żył się nim William Gibson w swojej książce z 1984 r. zatytułowanej Neuromancer, 

uznając ją za swego rodzaju wirtualną pozaczasową przestrzeń istniejącą dzięki 

technologii teleinformatycznej. Określił on ją w sposób następujący: „To jest cy-

berprzestrzeń. Konsensualna halucynacja, doświadczana każdego dnia przez miliar-

dy uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach, przez dzieci nauczane 

pojęć matematycznych… Graficzne odwzorowanie danych pobieranych z banków 

wszystkich komputerów świata. Niewyobrażalna złożoność (…)”1.  

 Termin ten doczekał się jednakże również definicji oficjalnej, żeby nie rzec 

legalnej. I tak np. na gruncie Założeń Rządowego Programu Ochrony Cyberprze-

strzeni RP na lata 2009–2011 cyberprzestrzeń uznawana jest za przestrzeń komuni-

kacyjną tworzoną przez system powiązań internetowych, zaś „cyberprzestrzeń pań-

stwa” to przestrzeń komunikacyjna tworzona przez „system wszystkich powiązań 

internetowych znajdujących się w obrębie państwa”. Obejmuje ona w konsekwencji 

m.in. „systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu 

dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, system bankowy, a także systemy za-

pewniające funkcjonowanie w kraju transportu, łączności, infrastruktury energe-

tycznej, wodociągowej i gazowej oraz systemy informatyczne ochrony zdrowia, 

których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdro-

wia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo 

spowodować poważne straty materialne”2. 

 Można zatem uznać, iż stanowi on swoisty technosystem ogólnodostępnej 

komunikacji społecznej, powstały w następstwie zaistnienia trojakiego rodzaju 

procesów. Po pierwsze, integracji form przekazu i prezentacji informacji, która 

                                                 

1  W. Gibson, Neuromancer, Wydawnictwo Książnica, Katowice 2011, s. 59. 
2  Założenia Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011, 

http:// cert.gov.pl, s. 4. 
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doprowadziła do ucyfrowienia tzw. infosfery. Po drugie, konwergencji systemów 

teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, jak również mediów elektronicznych. 

Po trzecie, powstania globalnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej3. 

 Samo pojęcie „cyberprzestępczości”, używane niekiedy zamiennie, nie zawsze 

zresztą słusznie, z terminami „przestępczość komputerowa”, „przestępczość inter-

netowa” itp., obejmować powinno, w kryminologicznym i szerokim tego słowa 

znaczeniu, wszelkie zachowania patologiczne podlegające odpowiedzialności 

prawnej (karnej, wykroczeniowej, karnoadministracyjnej), dokonywane z wykorzy-

staniem sieci teleinformatycznych w tzw. cyberprzestrzeni, niezależnie od tego, czy 

stanowią one przestępstwo, czyn nieuczciwej konkurencji będący wykroczeniem, 

czy też delikt karnoadministracyjny. Istotna jest bowiem tutaj nie kwalifikacja 

prawna określonego zachowania godzącego w dobra podmiotów będących użyt-

kownikami Internetu, ale natura przestrzeni, w której do niego dochodzi, jak rów-

nież rodzaj użytej technologii. 

 

 

2. Zjawisko cyberprzestępczości – aspekty prawnokarne i kryminologiczne 

 

 Dotychczas zidentyfikowano szereg rozmaitych form zjawisk patologicznych 

zachodzących w Internecie, mających w wielu przypadkach związek z tzw. niele-

galnym biznesem w sieci. Mowa tutaj m.in. o usługach finansowych on-line  

(np. „cyberlaundering” brudnych pieniędzy), naruszeniach praw autorskich, nie-

uczciwej konkurencji i szpiegostwie gospodarczym, nielegalnym handlu medyka-

mentami, antykami, bronią i materiałami wybuchowymi, itp.4 

 Z prawnego punktu widzenia w grę będą tutaj wchodzić zatem m.in. przestęp-

stwa znane ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 

553, ze zm.; dalej: K.k.), takie jak np. udaremnianie lub znaczne utrudnianie dostę-

pu do informacji osobie do tego uprawnionej, dotyczącego zapisu na komputero-

wym nośniku informacji (art. 268 § 2 K.k.) oraz przestępstwo sabotażu kompute-

rowego (art. 269 K.k.). Analogicznie karalności podlega ponadto niszczenie albo 

dokonanie wymiany nośnika informacji oraz niszczenie albo uszkadzanie urządze-

nia służącego automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu infor-

macji (art. 269 § 2 K.k.)5. „Cyberprzestępstwo” może przybierać także rozmaite 

postaci oszustwa (art. 286 K.k.), które będąc dokonywanymi w sieci stanowią po-

stać nieporównywalnie bardziej szkodliwą aniżeli klasyczny typ tego przestępstwa. 

                                                 

3  P. Sienkiewicz, Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni, w: Cyberterroryzm – nowe wy-
zwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel, Warszawa 2009, s. 195. 

4  J.W. Wójcik, Zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne, w: Cyberter-
roryzm…, op. cit., s. 310‒311. 

5  M. Czyżak, Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, „Telekomunikacja i Techniki 
Informacyjne” 2010, nr 1‒2, s. 50‒51. 
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Warto wspomnieć o kilku z nich. Mowa tutaj w szczególności o tzw. phishingu 

(ang. password harvesting fishing – łowienie haseł). Polega on na oszukańczym 

pozyskiwaniu informacji poufnej od indywidualnego użytkownika (np. loginu lub 

hasła konta internetowego, PIN-u do bankomatu, numeru karty kredytowej itp.), 

poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę (np. pracownika banku), której 

informacje te są pilnie potrzebne np. z uwagi na konieczność weryfikacji danych 

personalnych. W następstwie wyłudzenia hasła „napastnik” uzyskuje dostęp do 

konta osoby pokrzywdzonej i wykorzystuje je w celu przestępczym, np. dla uzy-

skania korzyści finansowej. Odmiany tego zjawiska to również tzw. SMiShing 

(ang. SMS phishing – phishing SMS-owy) oraz tzw. pharming. Ten pierwszy spro-

wadza się do przesyłania SMS-ów mających nakłonić „ofiarę ataku” do wykonania 

na stronie internetowej wskazanej czynności, która skutkuje w konsekwencji zain-

stalowaniem na komputerze tegoż użytkownika szkodliwego oprogramowania. 

Pharming, jako bardziej skomplikowana forma phishingu, polega z kolei na prze-

kierowywaniu użytkownika Internetu do spreparowanej strony internetowej, która 

łudząco przypomina lub jest, z uwagi na wygląd, identyczna z witryną serwisu au-

kcyjnego, banku internetowego, sklepu internetowego czy też innego podmiotu tego 

rodzaju, a następnie pozyskaniu danych niezbędnych „napastnikowi” do zdobycia 

korzyści finansowych, np. poprzez kradzież z konta bankowego6. 

 W celu zobrazowania skali ilościowej zjawiska przestępczości związanej  

z nowoczesnymi technologiami, w tym z Internetem, której rozmiary rzutują na 

rozwój e-gospodarki, wskazać należy chociażby kilka policyjnych danych staty-

stycznych z ostatnich lat. I tak, jak podają wspomniane statystyki, tylko w I półro-

czu 2011 w wyniku oszustw dokonanych przy wykorzystaniu mediów pokrzyw-

dzono łącznie 8044 osoby, zaś telefon komórkowy stał się głównym przedmiotem 

przestępstwa w 22 672 zdarzeniach. W roku 2010 o nielegalne zakładanie podsłu-

chu podejrzanych było 190 osób. Nadal pokaźna, aczkolwiek odbiega od najwyż-

szych wskaźników tego rodzaju przestępczości, jest skala naruszeń praw własności 

intelektualnej w dziedzinie programów komputerowych. W roku 2010 wszczęto  

w tym zakresie 401 postępowań (przy 1500 w roku 2006, 1483 w roku 2007, 1436 

w roku 2008 i 986 w roku 2009), przy czym zabezpieczono ponad 22 tysiące nośni-

ków (przy 143 995 w roku 2007, 98 282 w roku 2008 i 28 925 w roku 2009). Co 

więcej, w związku z rosnącą liczbą użytkowników Internetu oraz podmiotów 

świadczących usługi za pośrednictwem tego medium, rośnie również liczba prze-

stępstw popełnianych w sieci. I tak, o ile w latach 2009 i 2010 odnotowano odpo-

wiednio 6124 i 7733 przestępstwa popełnione w sieci (w tym odpowiednio 4915  

                                                 

6  M. Czyżak, Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, „Pomiary – Auto-
matyka ‒ Kontrola” 2009, nr 7, s. 549. 
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i 6260 oszustw), to w I półroczu roku 2011 ich liczba osiągnęła poziom 7590  

(w tym 6727 oszustw)7.  

 

 

3. Wpływ cyberprzestępczości na e-gospodarkę 

 

 Rozmiary i zakres wpływu cyberprzestępczości na funkcjonowanie gospodar-

ki narodowej są nieporównywalnie poważniejsze i trudniejsze do zdefiniowania 

aniżeli rozmiary i wpływ jakiejkolwiek znanej dotychczas innej formy przestępczo-

ści na określoną dziedzinę działalności gospodarczej. Powodów takiego stanu rze-

czy jest wiele. Wymienić wśród nich należy m.in.: szeroki krąg podmiotów narażo-

nych na atak cyberprzestępczy, wyrafinowane metody działania cyberprzestępców, 

trudny do oszacowania poziom szkód wyrządzonych w następstwie cyberprze-

stępstw, a wreszcie chociażby znikome możliwości wykrycia sprawców zachowań 

patologicznych związanych z wykorzystaniem sieci Internet. 

 Po pierwsze, każdy uczestnik wymiany handlowej, do której dochodzi w ob-

szarze gospodarki określanym mianem „gospodarki elektronicznej”, jest potencjal-

nym obiektem ataku cyberprzestępczego. Mowa tutaj zarówno o przedsiębiorcach, 

jak i o konsumentach usług świadczonych drogą elektroniczną. Ci pierwsi są bo-

wiem, jako podmioty zaliczane do e-gospodarki, automatycznymi użytkownikami 

sieci Internet i technologii teleinformatycznych, czy to jako przedsiębiorcy, których 

istotą jest świadczenie usług wyłącznie drogą elektroniczną, jak to ma miejsce np. 

w przypadku sklepów internetowych, czy to jako ci, którzy utrzymują stały kontakt 

z klientem za pośrednictwem łączy internetowych, stając się np. przedmiotem 

oszustw internetowych lub spammingu. Dotyczy to wreszcie klientów usług inter-

netowych padających ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych (np. dostarczanie 

produktów o niewłaściwych parametrach jakościowych), wyłudzeń itp. 

 Po drugie, stale postępujący rozwój technologiczny w dziedzinie teleinforma-

tyki, który już sygnalizowano na wstępie niniejszych rozważań, sprawia, że metody 

działań stosowane przez przestępców w cyberprzestrzeni stają się coraz to bardziej 

wyszukane. W konsekwencji użytkownikom Internetu coraz trudniej ustrzec się 

przed staniem się ofiarą cyberprzestępstwa, a stosowane przez przedsiębiorców 

systemy zabezpieczeń wymagają stałego doskonalenia, podążającego niejako za 

przemyślnością ich sprawców. 

 Po trzecie, wysokość rzeczywistych szkód ponoszonych przez przedsiębior-

ców i konsumentów jest niezwykle trudna do ustalenia. Z jednej bowiem strony 

poważnych problemów dostarcza sama próba oszacowania szkodliwości niektórych 

zjawisk, np. spammingu, jako czynu nieuczciwej konkurencji obniżającego zaufa-

nie konsumenta do usług świadczonych drogą elektroniczną, z drugiej zaś strony 

                                                 

7  Internet: http://statystyka.policja.pl. 
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rzeczywista skala zjawiska cyberprzestępczości wydaje się odznaczać wysokim 

poziomem tzw. ciemnej liczby przestępstw. Wiele osób nie informuje organów 

ścigania o zaistniałych naruszeniach porządku prawnego, nie łudząc się, że ich 

sprawcy zostaną ujęci. 

 Po czwarte, specyfika sieci Internet i wirtualny oraz globalny charakter cyber-

przestrzeni sprawiają, że źródło ataku cyberprzestępczego, nie dość, że trudne do 

uchwycenia w określonym czasie, zlokalizowane może być w miejscu bardzo odle-

głym (nie tylko w innym kraju, ale na innym kontynencie). Stąd też także prawne 

możliwości ścigania sprawców przestępstw sieciowych są ograniczone, a materiał 

dowodowy trudny do ustalenia. Sami przestępcy zaś, czując się bezkarni, ponawia-

jąc ataki na infrastrukturę informatyczną nie tylko indywidualnych konsumentów, 

ale również poważnych korporacji międzynarodowych, banków, a nawet całych 

państw. 

 Samo zagrożenie cyberprzestępczością wpływa w znaczący sposób na zacho-

wania trojakiego rodzaju podmiotów – przedsiębiorców, klientów usług interneto-

wych oraz podmiotów publicznych zajmujących się stanowieniem prawa oraz 

ochroną praw konsumentów i zwalczaniem przestępczości (w tym tej mającej miej-

sce w cyberprzestrzeni), wymuszając podejmowanie przez nich określonych przed-

sięwzięć. Co istotne, determinuje kierunki rozwoju technologicznego, zmuszając 

przedsiębiorców, i to nie tylko telekomunikacyjnych, jak również działające na ich 

rzecz rozmaite ośrodki badawczo-rozwojowe, do innowacyjności i poszukiwania 

narzędzi organizacyjnych i technicznych umożliwiających skuteczne zabezpiecze-

nie interesów konsumentów i infrastruktury teleinformatycznej przed atakiem cy-

berprzestępców. Koszty wspomnianych powyżej prac doświadczalnych i wdraża-

nych mechanizmów ochronnych podnoszą w oczywisty sposób koszty działalności 

gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, a tym samym wpływają na cenę 

świadczonych przez nich usług. Zjawiska patologiczne w tym obszarze intensyfiku-

ją jednocześnie prace legislacyjne i wyznaczają treść ustawodawstwa regulującego 

ramy prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem elektronicznej dro-

gi świadczenia usług, zwłaszcza w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym  

i medialnym. Wspomnieć tutaj należy m.in. o takich aktach rangi ustawowej jak: 

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-

sowaniu terroryzmu (DzU 2010, nr 46, poz. 276, ze zm.), ustawa z dnia 5 lipca 

2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub 

polegających na dostępie warunkowym (DzU 2002, nr 126, poz. 1068, ze zm.), 

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU  

2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.), czy też ustawa z dnia 12 września 2002 r.  

o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2002, nr 169, poz. 1385, ze 

zm.). Świadczy o tym chociażby treść uzasadnień do przywołanych powyżej aktów 

normatywnych. I tak np. w uzasadnieniu do Projektu ustawy o ochronie niektórych 

usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 
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warunkowym wyraźnie wskazano, iż „Celem projektowanej ustawy o ochronie 

niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych warunkowo oraz 

usług świadczenia dostępu warunkowego jest zapewnienie ochrony usługodawcom, 

świadczącym usługi tego rodzaju, przed pozbawianiem ich należnych im wynagro-

dzeń przez osoby, które wprowadzają, a także używają w obrocie handlowym nie-

dozwolonych urządzeń oraz innych rozwiązań technicznych służących obejściu 

zabezpieczeń”8, zaś w uzasadnieniu do Projektu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną stwierdzono: „Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji elektronicz-

nych, a tym samym zwiększyć wartość rynku e-gospodarki w Polsce, należy zagwa-

rantować tak usługobiorcom, jak i usługodawcom przejrzyste i uregulowane nor-

mami prawnymi funkcjonowanie obrotu elektronicznego”9.  

 Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, tak instytucji 

państwowych, jak i komercyjnych, obliguje wreszcie organy ochrony prawnej do 

podejmowania działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i ściganie prze-

stępczości o charakterze elektronicznym. Mowa tutaj w szczególności o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowym Zespole Reagowania na Incydenty 

Komputerowe (CERT.GOV.PL). Funkcjonują one zgodnie z Założeniami Rządo-

wego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009‒2011 (RPOC), przyję-

tymi przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 9 marca 2009 r. Do zadań CERT 

należy zaś m.in. kreowanie polityki w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami, 

reagowanie na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa, czy też 

świadczenie doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa10. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Nie sposób nie zgodzić się z tezą, iż zjawisko cyberprzestępczości wywiera 

istotny wpływ na rozwój gospodarki określanej mianem elektronicznej. Samo wy-

korzystanie Internetu, stanowiącego na jej gruncie podstawową płaszczyznę wy-

miany handlowej, sprzyja bowiem nie tylko rozwojowi gospodarki narodowej jako 

takiej, ale umożliwia przy tym przedstawicielom środowisk przestępczych (często-

kroć o charakterze międzynarodowym i zorganizowanym) kreowanie szeregu no-

wych postaci zjawisk patologicznych, dotychczas pozostających jedynie w sferze 

                                                 

8  Uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elek-
troniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Sejm RP IV kadencji, Druk sej-
mowy nr 353. 

9  Uzasadnienie do projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sejm RP IV 
kadencji, Druk sejmowy nr 409. 

10  M. Młotek, M. Siedlarz, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe 
CERT.GOV.PL, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4, s. 158 i n. 
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fikcji z uwagi na brak możliwości technicznych. Metody oszukańczych praktyk 

wymierzonych przeciwko konsumentom i przedsiębiorcom stają się w konsekwen-

cji coraz bardziej wyrafinowane i szkodliwe, a przy tym trudne do zwymiarowania, 

tak w aspekcie prawnym, kryminologicznym, jak i ekonomicznym. Prawdopodo-

bieństwo stania się przedmiotem ataku cyberprzestępczego wydaje się zatem wyso-

ce realne i dostrzegalne zarazem. Dane uzyskane w drodze Światowego Badania 

Bezpieczeństwa Informacyjnego przeprowadzonego wśród 1700 przedstawicieli 

kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w 52 krajach świata wskazują, 

że aż 72% spośród nich zauważa wzrastający poziom ryzyka spowodowanego za-

grożeniami zewnętrznymi. Z drugiej zaś strony np. jedynie co trzeci respondent 

zdecydował się dostosować własną strategię bezpieczeństwa informacji do techno-

logii teleinformatycznych wdrażanych w ciągu ostatniego roku we własnej organi-

zacji11. Aby zasygnalizować, jakie skutki pociągają za sobą tego typu zagrożenia  

w skali ogólnoświatowej, wystarczy przytoczyć szacunki dokonane przy okazji 

ostatnich cyberataków na infrastrukturę krytyczną instytucji rządowych w Polsce, 

które miały miejsce w styczniu 2012 r. w związku z planami ratyfikacji konwencji 

ACTA, mającej na celu wprowadzenie mechanizmów międzynarodowej ochrony 

praw autorskich. Wskazują one na konieczność przeznaczenia przez krajowe insty-

tucje państwowe, przedsiębiorców i prywatnych użytkowników sieci aż 50 mld 

złotych w okresie następnych 5 lat12. Świadczy to z pewnością o istnieniu nie tylko 

jedynie potencjalnie niebezpiecznego, ale i wymiernego ekonomicznie wpływu 

zjawiska cyberprzestępczości na rozwój gospodarki elektronicznej. 
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THE CYBERCRIMINALITY PHENOMENON AS THE DETERMINANT  

OF ELECTRONIC ECONOMY DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 The article presents the cybercriminality as a danger for the electronic economy.  

It presents definition and different forms of this phenomenon. Furthermore, the paper 

indicates the essential actions undertaken in this area by the entrepreneurs, legislature 

and different authorities of legal protection. The author concludes, that the influence 

exerted by this kind of criminality on electronic economy is negative and very difficult 

to quantify.  
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DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI 
 

 

 

1. Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej  

 

 Innowacje zaczynają się od kreatywnych pomysłów, które w następstwie cza-

su przekładają się na wynalazki, produkty, usługi, procesy i metody. Nie ma inno-

wacyjności bez kreatywności. Ta ostatnia polega na tworzeniu powiązań. Innowacje 

nie mogą powstawać, jeśli podmiotom doznającym i gospodarującym brakuje pa-

sji1. Bez tej cechy osobowościowej nadzieja na stworzenie koncepcji przełomowych 

jest niewielka. Wszystkie innowacyjne organizacje mają wizjonerskich liderów. 

Wizja jest niezbędna, by rozwijała się inwencja twórcza2. 

 Przyjmuje się, że sukces w zakresie innowacyjności determinowany jest na-

stępującymi warunkami3: 

 zakres wykorzystywania nowych pomysłów, 

 wykonalność, 

 uzasadnienie ekonomiczne, 

 orientacja na klienta, 

 klimat sprzyjający innowacjom w organizacji. 

 Rozpatrując procesowo problematykę innowacji w tworzeniu przewagi konku-

rencyjnej organizacji, trzeba powiedzieć, że wykorzystuje ona wszystkie płaszczy-

                                                 

1  C. Gallo, S. Jobs, Sekrety innowacji. Zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu, 
Wyd. Znak litera nova, Kraków 2011, s. 40. 

2  Ibidem, s. 92; D. Grego-Planer, W. Popławski, M. Zastempowski, Niematerialne warto-
ści źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wyd. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011. 

3  Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Kraków 2009, s. 44. 
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zny zarządzania, tj. zarządzania technicznego (koordynacja informacji, technologii, 

kapitału ludzkiego i zasobów finansowych), zarządzania podsystemem społecznym 

(zarządzanie polityczne, statusem, władzą, kadrami, nagrodami) i zarządzania kul-

turą (tworzenie, utrzymywanie zbioru wspólnie podzielanych wartości, poglądów, 

założeń), które wpływają na zachowanie pracowników danej organizacji. Jednocze-

śnie podkreśla się twierdzenie, że strona społeczna organizacji jest równie ważna 

jak strona techniczno-ekonomiczna. Potencjał innowacyjny podmiotu kształtowany 

jest w kontekście struktury i kultury organizacyjnej, kluczowych kompetencji, ist-

niejącej przewagi konkurencyjnej (lub jej braku), jak również identyfikacji podsta-

wowych czynników zmian (antycypacja) otoczenia międzynarodowego, krajowego 

i lokalnego. Wspomniane czynniki mogą wyznaczać obecną i przyszłą pozycję 

konkurencyjną organizacji. 

 Działania weryfikacyjne, konkurencyjne, dostosowawcze i antycypacyjne 

stają się coraz trudniejsze, co niekiedy w literaturze określa się mianem nowego 

obrazu konkurencyjnego4. Przejawia się to przede wszystkim we wzroście strate-

gicznych nieciągłości, globalizacji i umiędzynarodowienia rynków, zamazywaniu 

granic, struktury sektorów, hiperkonkurencyjności rynków, dużej presji na satys-

fakcję klientów, na jakość i ceny, a przede wszystkim koncentrowaniu uwagi na 

innowacjach, na potrzebie permanentnego uczenia się oraz dynamicznych zmianach 

w kształtowaniu oczekiwań i karier pracowniczych.  

 

 

2. Warunki podnoszenia poziomu innowacyjności organizacji 

 

 W związku ze zmianami paradygmatu cywilizacyjnego i wyzwań globaliza-

cyjnych niezbędna staje się racjonalna synchronizacja polityki makro- i mikroeko-

nomicznej. W tej płaszczyźnie wzrasta, a nie zmniejsza się, rola państwa w kre-

owaniu otoczenia przedsiębiorstw, przede wszystkim otoczenia edukacyjnego5. 

Pociąga to za sobą niezbędność ciągłego monitorowania przemian w gospodarce 

światowej, w tym procesów zachodzących w krajach Azji. Skala dokonujących się 

zmian wynikająca ze wspomnianych mechanizmów, złożone zjawiska offshoringu, 

delokalizacji przemysłowej i ogólnie mówiąc gospodarczej, przyczynia się do 

ukształtowania nowej gospodarczej mapy świata i powstania społeczeństwa homo 

sapiens globalis6. Postępujące procesy globalizacyjne coraz silniej będą oddziały-

wały na perspektywy rozwojowe jednostek, organizacji, miast, regionów, krajów,  

                                                 

4  Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsię-
biorstw, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 13. 

5  E. Mączyńska, Wstęp, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, 
red. E. Mączyńska, Warszawa 2008, s. 17‒18. 

6  K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach, offshoring – globalne nierównowagi – po-
lityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007, s. 20‒30. 
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a także kontynentów. Z jednej strony globalizacja jako zjawisko nieuchronne, gene-

ralnie biorąc, przynosi szereg efektów pozytywnych, ale z drugiej może wywoły-

wać efekt niekorzystny w postaci wystąpienia efektu wypychania, przesuwania 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych z obszarów silniejszych ekono-

micznie (przedsiębiorstw, aglomeracji, regionów, krajów) do słabszych. Odnosi się 

to w szczególności do organizacji (przedsiębiorstw) małych i średnich oraz nie-

wielkich gospodarek, które niejednokrotnie nie wytrzymują konkurencji z wielkimi 

podmiotami gospodarczymi czy dużymi gospodarkami. 

 Nowy paradygmat rozwojowy wymusza zmiany w relacjach między organiza-

cjami, władzami samorządowymi, instytucjami pozabiznesowymi i rządem. Jedną  

z podstawowych ról administracji publicznej w XXI wieku powinno być koncen-

trowanie się na strategicznych celach i wyzwaniach, które wynikają z globalnej 

gospodarki. Takim celem z pewnością będzie kształtowanie warunków sprzyjają-

cych podnoszeniu stopnia innowacyjności kraju, regionów i przedsiębiorstw. Uwa-

ża się powszechnie, że sukces ekonomiczny i cywilizacyjny odniosą te społeczno-

ści, kraje, regiony i przedsiębiorstwa, które wykształcą i wyzwolą w sobie zdolność 

do generowania kreatywności, innowacji (wiedza kreatywna, kapitał intelektualny). 

 Nie podejmując szerzej problematyki polityki państwa jako stymulanty dzia-

łalności innowacyjnej organizacji7, trzeba przypomnieć, że kolejną ważną inspiracją 

zmierzającą do pogłębienia badań jest nowo powstała strategia Europa 2020 w Unii 

Europejskiej, która obejmuje trzy priorytety wzajemnie ze sobą powiązane8: 

 Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

 Rozwój zrównoważony – polegający na wspieraniu gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, przyjaznej i bardziej konkurencyjnej, 

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki  

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i te-

rytorialną. 

 W nowej strategii gospodarczej dla Europy (Europa 2020) podtrzymany został 

niezrealizowany postulat Strategii Lizbońskiej, że nakłady finansowe na sferę B+R 

powinny się kształtować na poziomie 3% PKB do 2020 roku. 

 Nowe instrumenty prorozwojowe występujące w strategii Europa 2020 prze-

widują zwiększenie wsparcia dla działalności prywatnych ośrodków badawczo- 

-rozwojowych, a przede wszystkim podejmują projekt „Unia Innowacji”, postrze-

gany jako koncepcja prowadząca do poprawy warunków i dostępu do finansowania 

badań i rozwoju. W założeniach tej koncepcji przewiduje się, że nowe idee i wyna-

lazki skutecznie powinny przekształcać się w nowe produkty, technologie i usługi. 

Zmierzać to powinno w kierunku zwiększenia dynamizmu innowacyjnego, przy-

                                                 

7  Zob. W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011,  
s. 123‒160. 

8  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjające-
go włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela. 
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spieszenia wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju organizacji i po-

wstawania nowych miejsc pracy. 

 W celu materializacji „Unii Innowacji” i podniesienia jej skuteczności kraje 

członkowskie UE będą zmuszone do podejmowania wielu różnorodnych działań 

zmieniających krajowe polityki innowacyjne9: 

 Niezbędność reformowania krajowych i regionalnych systemów i prowa-

dzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (rozwijanie 

określonych specjalizacji, zacieśnianie współpracy międzyuczelnianej) ze 

społecznością badawczą i biznesem, dostosowanie krajowych procedur fi-

nansowania stymulujących rozpowszechnianie technologii na całym teryto-

rium UE, zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych, 

matematycznych, wprowadzenie do edukacji szkolnej elementów kreatyw-

ności, przedsiębiorczości i innowacyjności). 

 Promowanie wydatków na wiedzę przez stosowanie systemu ulg podatko-

wych, a także instrumentów finansowych stymulujących wzrost prywat-

nych przedsięwzięć (inwestycji) w sferę badawczo-rozwojową. 

 Wprowadzenie wsparcia pośredniego, regulacyjnego, tj. zmian podatko-

wych na rzecz inwestycji wspierających pochodzących z otoczenia bizne-

su, dotyczyć to także powinno innych instytucji, których funkcjonowanie 

sprzyjać może zwiększaniu rozwoju technologicznego i innowacyjnego po-

szczególnych krajów. W ciągu najbliższych dziesięciu lat projektowane 

zmiany przebiegać mają pod hasłem, jak nadmieniono – Unia Innowacji –  

i stać się częścią strategii Europa 2020. 

 Według raportu opublikowanego przez Zespół Ekspertów do spraw Innowacji 

w Sektorze Usług Unii Europejskiej, innowacje w sektorze usług mają odegrać 

bardzo istotną rolę i stanowić rekomendacje zmian w innowacyjnej polityce Euro-

py10. Przywołany raport formułuje zalecenia odnoszące się do efektywniejszego 

wykorzystania potencjału sektora usług do wspierania konkurencyjności europej-

skiej gospodarki, a także miejsca tego sektora w generowaniu wartości dodanej, 

tworzenia nowych miejsc pracy, roli w społecznych wyzwaniach, takich jak: sta-

rzenie się ludzkości, opieka społeczna czy zmiany klimatyczne. Opublikowany 

raport wskazuje na pięć obszarów działania, które zmierzają do umiejscowienia 

sektora usług w centrum innowacyjnej i przemysłowej strategii Europy: 

1. Dążenie do zwiększenia świadomości na temat transformacyjnego poten-

cjału innowacji w sferze usług oraz ich zdolności do zwiększenia konku-

rencyjności europejskiej gospodarki. Postuluje się w tej mierze utworzenie 

                                                 

9  M. Olędrowicz, R. Krupowicz, Europa 2020: Komisja Europejska przedstawia nową stra-
tegię gospodarczą dla Europy, Portal Innowacji, 06.08.2010, s. 203, http://pi.gov.pl/aktualnosci. 

10  Raport Meeting the Challenge of Europe 2020: Transformative Powers of Service Inno-
vation, http://www.europe.innova.eu/web/guest/innovation in service/expert-panel/publications, 
01.05.2011. 
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przez Komisję Europejską – Europejskiego Centrum Innowacji Sektora 

Usług (European Service Innovation Centre – ESIC). Miałoby ono na celu 

zwiększenie współpracy między przedsiębiorcami, politykami i naukow-

cami. ESIC w założeniu ma stanowić centrum wiedzy, którego funkcjono-

wanie zmierzałoby do podniesienia świadomości podmiotów występują-

cych w sferze B+R na temat nowych rozwiązań, możliwości, które stwarza 

innowacyjność sektora usług. 

2. Rekomenduje się również wzmocnienie przywództwa politycznego na po-

ziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Zaleca się powołanie Grupy 

Wysokiego Szczebla do spraw Usług dla Przedsiębiorstw (High Level 

Group on Business Services), która miałaby odgrywać podstawową rolę  

w promowaniu innowacyjności usług oraz kształtowaniu polityki innowa-

cyjnej Europy w zakresie sfery usług. Regionalne Strategie Innowacyjności 

powinny uwzględniać rolę innowacyjnych usług w stymulowaniu wzrostu 

gospodarczego. Państwa członkowskie zmierzać powinny do wprowadze-

nia zmian w sposobach korzystania z funduszy strukturalnych UE, zapew-

niając możliwość wspierania innowacyjnych usług. 

3. Trzeci obszar skupia się na budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw 

w sferze innowacyjnych usług przy równoległej zmianie ich strategii biz-

nesowej. Eksperci postulują, aby Komisja Europejska opracowała mecha-

nizm stymulujący organizacje do rozwijania innowacyjnych usług, wspie-

rający współpracę między politykami i decydentami w dziedzinie wzmac-

niania kreatywności i innowacyjnej wydajności gospodarki. 

4. Czwarta płaszczyzna obejmuje rekomendację zmierzającą do tworzenia 

strategicznych programów nakierowanych na pobudzanie innowacyjności 

w sektorze usług, wspieranie małych innowacyjnych organizacji o dużym 

potencjale wzrostu, zwłaszcza w stwarzaniu wielu nowych miejsc pracy. 

5. Piąty obszar odnosi się do sposobu wykorzystania innowacyjnych usług  

w celu sprostania wyzwaniom społecznym. Istotną funkcję w tych działa-

niach powinny spełniać Europejskie Partnerstwa Innowacji, będące skła-

dową strategii Unia dla Innowacji. Zaleca się, aby spełniały one kluczową 

rolę w kształtowaniu przyszłej europejskiej polityki innowacyjnej. Eksper-

ci postulują, aby kolejny Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju (8PR) 

koncentrował się na technologiach, które mogą pomóc organizacjom  

w rozwijaniu innowacyjnych usług w takich sektorach gospodarki, jak: 

transport, logistyka, budownictwo, energetyka, telekomunikacja, a także 

usługi finansowe. 

 Skuteczna polityka innowacyjna obejmuje nie tylko współpracę państw z Unii 

Europejskiej, ale również współpracę na poziomie transgranicznym. Dobrze oce-
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niana jest współpraca transgraniczna krajów nordyckich11. Sukces sieci Nordic 

Innovation wynika ze współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi 

oraz organizacjami rządowymi w tych krajach. Nordic Innovation stanowi instytu-

cję działającą pod patronatem Rady Nordyckiej jako forum konsultacyjne parla-

mentów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych, stymulującą zrówno-

ważony rozwój w państwach skandynawskich12. Misją tej instytucji jest stymulo-

wanie innowacji, usuwanie barier, promowanie rozwoju, budowanie relacji w pań-

stwach nordyckich, jak również reprezentowanie tych krajów na arenie międzyna-

rodowej. Nowo opracowana strategia na lata 2011–2013 kładzie nacisk na aktywną 

działalność na rzecz innowacji, inicjatywy sieciowe i wymianę wiedzy między 

państwami nordyckimi. Jej wizja koncentruje się na czterech priorytetach13: inno-

wacyjność, przedsiębiorczość, ekorozwój i dobrobyt. Nordic Innovation zachęca do 

współpracy, odnosi się to także do współpracy z partnerami spoza regionu. Nowa 

strategia przedstawiona w Nordyckim Programie Współpracy na rzecz Innowacji i 

Polityki Biznesowej wyodrębnia pięć celów strategicznych, są nimi14: 

 wgląd w innowacje i handel transgraniczny, 

 rozwój i dzielenie się nowymi kompetencjami, innowacjami, 

 tworzenie platform współpracy, 

 poprawa warunków dla innowacji i wymiany handlowej między i poza 

granicami krajów nordyckich, 

 wspieranie i wdrażanie inicjatyw politycznych. 

 World Intellectual Property Organization (WIPO) w nowo wydanym raporcie, 

Changing Face of Innovation, podejmuje kluczowe kwestie związane z ewolucją 

innowacji na świecie15. W raporcie podkreślono, że globalne nakłady na badania  

i rozwój znacznie się zwiększyły. Z raportu wynika również, że obecnie dużą rolę 

odgrywają patenty. Na przestrzeni lat 1970‒2009 handel nimi oraz przychody 

wzrosły z 2,8 mld dolarów do 180 mld dolarów16. Największe korzyści z tego tytułu 

uzyskują kraje najbogatsze i najwyżej rozwinięte, gdzie kultura innowacji kształtuje 

się na wysokim poziomie. Autorzy raportu podkreślają, że warto badać proces po-

głębiania się różnic między tymi krajami a gospodarkami państw mniej rozwinię-

tych. Dostrzega się również kwestię złożoności patentów (zespoły międzynarodo-

we, pozyskiwanie osobnych licencji na urządzenia zbudowane z części). Pojawia 

się pytanie: czy patenty nie ograniczają rozwoju innowacyjnej gospodarki? 

                                                 

11  Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja i samorządowe obszary Grenlandii, Wysp 
Owczych, Wysp Alandzkich. 

12  J. Kukian, Innowacje ponad granicami – Nordic Innovation, http://www.pi.gov.pl/ 
parp/chapter 861197, s. 1, 09.11.2011. 

13  Ibidem, s. 1‒2. 
14  Ibidem, s. 2. 
15  http://www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197, 03.12.2011. 
16  Ibidem. 
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 W modelu otwartym innowacji podstawową zasadą staje się maksymalizacja 

wartości płynącej z różnych pomysłów, które mogą się pojawić zarówno w organi-

zacji, jak i poza nią. Oznacza to, że granice między organizacją i otoczeniem prze-

stają być szczelne, stają się otwarte, co skraca długość trwania procesu innowacyj-

nego17. Współcześnie rozwiązania z obszaru open source (otwarte źródło) są coraz 

częściej wykorzystywane w procesach innowacyjnych. Mogą one przybierać różny 

kształt i zakres. Od kreowania innowacyjnych rozwiązań inspirowanych potrzebami 

konsumentów (user-driven innovation) po organizowanie procesu innowacyjnego  

w postaci otwartego modelu biznesowego (open source business). Coraz więcej 

organizacji zaczęło otwierać się na otoczenie i interesariuszy przez angażowanie ich 

w procesy innowacyjne i współtworzenie nowych rozwiązań przez klientów.  

Z innowacjami opracowywanymi przez użytkowników ściśle wiąże się pojęcie 

ekonomii free revealing, wolnego dostępu do bezpłatnego ujawniania zastrzeżonych 

informacji o wynalazku innym, uzyskanym dzięki prywatnym nakładom osób lub 

organizacji, dzięki czemu stają się one swoistym dobrem publicznym. Ciekawą 

ilustracją zastosowania ekonomii free revealing może być Uniwersytet w Glasgow 

– uczelnia utworzyła specjalną stronę internetową – Easy Access IP – na której 

bezpłatnie udostępnia się własność intelektualną. Za pośrednictwem platformy 

udostępniane jest ok. 90% wyników badań prowadzonych na uczelni18. Według 

ekspertów możliwe jest zarówno korzystanie z teorii free revealing (bezpłatne dzie-

lenie się wiedzą) i systemu licencjonowania, ponieważ oba te systemy mogą być 

wykorzystywane w sposób komplementarny, na zasadzie dopełniania i współdzia-

łania19. W określonych sytuacjach korzystniejszy może być system licencjonowa-

nia, w innych podejście free revealing, co z punktu widzenia dobra społecznego jest 

bardziej korzystne. 

 Z dotychczasowych badań wynika, że innowacyjność polskich przedsię-

biorstw, oceniana na podstawie wykorzystywanych wskaźników do pomiaru tego 

rodzaju działalności, odbiega in minus od poziomu notowanego w większości kra-

jów UE. Odnosi się to nie tylko do innowacji produktowych i procesowych, ale 

również organizacyjnych i marketingowych. Znaczenie tych ostatnich, jak już sy-

gnalizowano, wzrasta we współczesnym świecie. Polskie organizacje (przedsiębior-

stwa) zajmują jedne z ostatnich miejsc, jeśli się weźmie pod uwagę: średnie nakłady 

na działalność innowacyjną, odsetek podmiotów wdrażających innowacje, średnią 

wartość produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych, niską 

                                                 

17  Por. H.W. Chesbrough, Open innovation. The new imperative for creating and profiting 
from technology, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 2003. 

18  Open Source – zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych, 
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197, 09.11.2011. 

19  Ibidem, s. 2. 
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pozycję w zakresie działalności badawczo-rozwojowej zarówno pod względem 

nakładów, jak i liczby organizacji prowadzących taką działalność20. 

 Wspieranie innowacyjności wymaga wielu działań w różnych obszarach, po-

nieważ źródeł innowacyjności jest wiele i istotną rolę w procesie innowacyjnym 

spełniają uwarunkowania kulturowe i społeczne21. Podejmuje się kwestie potencjału 

kreatywnego społeczeństwa, przy pomocy którego można wiele powiedzieć o kon-

dycji innowacyjności gospodarki. W rezultacie istotne dla przyszłości kraju i Euro-

py są przemiany w sferze kulturowej oraz wzrost kapitału społecznego stymulują-

cego innowacje nietechnologiczne22. 

 Podobną diagnozę na temat innowacyjności gospodarki Polski przedstawia 

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku23. Wynika z niego, że 

dystans innowacyjny dzielący Polskę od większości krajów UE nie zmniejsza się 

(niewystarczający poziom nakładów na sferę B+R, odwrócona struktura finanso-

wania, gdzie państwo wydaje więcej niż sektor prywatny, co ogranicza możliwości 

komercjalizacji).  

 Na temat innowacyjności, jak już nadmieniono, powstało w kraju wiele rapor-

tów i opracowań, z reguły odnoszących się do prób uogólnień danych statystycz-

nych charakteryzujących działalność gospodarczą przedsiębiorstw24. Przywołany 

raport dokonuje oceny mocnych i słabych stron polskiej gospodarki, proponuje 

określone metody regularnego mierzenia postępów Polski w tej dziedzinie. Przed-

stawia rekomendację działań dla sektora publicznego, rządu i samorządów, czyli 

wskazuje wybór ścieżek innowacyjności25. W słowie wstępnym do Raportu prezes 

PAN, prof. M. Kleiber stawia pytanie, gdzie tkwi tajemnica innowacyjności gospo-

darek krajów. Zdaniem autora odpowiedzią na to pytanie „(...) jest skuteczność 

szerokiej światłej koordynacji bardzo różnorodnych działań prowadzących do sy-

nergicznych rezultatów”26. Holistyczne podejście do złożonej kategorii innowacyj-

ności oznacza, że funkcjonujący i korygowany system innowacji powinien elimi-

nować wszystkie bariery i ograniczenia, a jego skuteczność determinowana jest 

                                                 

20  Innowacyjność 2010. Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej, Wyd. Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. 

21  E. Bendyk, Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, w: Innowacyjność 
2010..., op. cit., s. 71‒88. 

22  Ibidem. 
23  Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk 

Ekonomicznych PAN, Warszawa 2011. 
24  Kolejny raport wykorzystujący odmienną metodologię ukazał się w 2011 r. pt. Go Glo-

bal! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa 2011, opracowany przez zespół 
ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego 
przez Krajową Izbę Gospodarczą. 

25  Ze względu na określone ramy opracowania problematyka zawarta w tym raporcie nie 
może być szerzej omawiana. 

26  M. Kleiber, Słowo wstępne, w: Go Global! Raport..., op. cit., s. 2. 
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oceną najsłabszego ogniwa. Nie sposób dokonać jednoczesnej enumeracji wielu 

czynników, które wpływają na innowacyjność podmiotów gospodarczych (gospo-

darki, przedsiębiorstw). Z pewnością poprawa nie nastąpi jako sprawstwo samego 

sektora B+R, samodzielnych działań przedsiębiorców, wysiłków regulacyjnych 

poszczególnych resortów (gospodarki, nauki, edukacji, rozwoju regionalnego czy 

administracji). Wymienić tutaj ponadto należy27: 

 zbudowanie systemu edukacji artykułującego potrzebę rozwijania kre-

atywności, umiejętności współpracy, kształcenia ustawicznego z interesu-

jącą i szeroko dostępną ofertą możliwości uzupełnienia wiedzy, a nawet 

zmiany zawodu, poprawy zarządzania uczelniami, poprawy elastyczności 

kształtowania programów studiów i ich umiędzynarodowienia, 

 zrozumienie znaczenia badań naukowych jako czynnika zatrzymującego 

najzdolniejszych młodych absolwentów przed szukaniem atrakcyjniejszych 

możliwości za granicą, działań zmierzających do poprawy jakości uniwer-

syteckiego wykształcenia, a także źródła innowacyjnych pomysłów, 

 skuteczność działań politycznych i administracyjnych w kierunku poprawy 

regulacji i klimatu wokół biznesu w ogóle, a w szczególności biznesu in-

nowacyjnego, 

 opracowanie zrębów polityki przemysłowej (innowacyjnej) kraju, która 

stanowiłaby determinantę skutecznego wspierania działalności przedsię-

biorców w strategicznych dziedzinach gospodarki (partnerstwo publiczno- 

-prywatne, uzupełnianie środków prywatnych środkami pochodzącymi  

z budżetu i europejskich funduszy kohezyjnych), 

 kształtowanie kultury jako ważnej składowej budowy społecznej kreatyw-

ności i sprzyjającego klimatu dla rozwoju ludzkiego talentu. 

 Obecnie innowacyjność i konkurencyjność państw wspierana jest w ramach 

Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Rozwoju 

Technologicznego (2007–2013), który stanowi największy mechanizm finansowa-

nia i kształtowania badań na poziomie europejskim. Budżet 7PR wynosi prawie 54 

mld euro, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do 6PR (lata 2002–2006) – 17,5 

mld euro. Komisja Europejska przedstawiła wstępne założenia budżetu na badania  

i rozwój w nowym okresie programowania, na którego realizację będzie przekazana 

kwota 80 mld euro (Horyzont 2020)28. 

 Wychodząc naprzeciw konieczności podejmowania tematyki innowacyjności  

i spojrzenia strategicznego na poziomie krajowym, Ministerstwo Gospodarki przy-

gotowało Strategię innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2011–2020. 

                                                 

27  Ibidem, s. 2. 
28  W Polsce mają wzrosnąć środki budżetowe na naukę. Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego poinformowała, że kwota, jaką dysponować będzie resort w 2012 r., wynosić będzie 
15 mld zł. 
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Dynamiczna Polska29. Przywołana strategia zwraca uwagę na znaczenie, jaką inno-

wacyjność powinna pełnić w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w nadcho-

dzących latach. Ma być jednym z dziewięciu dokumentów strategicznych determi-

nujących rozwój kraju w perspektywie średnio- i długookresowej30. Podkreśla ona 

rolę innowacyjności jako podstawowego czynnika decydującego o konkurencyjno-

ści. W jej części diagnostycznej zidentyfikowano słabe cechy polskiej gospodarki, 

sformułowano wizję jej rozwoju w zakreślonym horyzoncie czasu, a także sformu-

łowano podstawowy cel strategiczny, według którego: Polska ma być gospodarką 

innowacyjną, opartą na wysoko wykształconym społeczeństwie i sprawnym zarzą-

dzaniu, co ma wpłynąć na pozycję kraju w europejskich i światowych rankingach 

innowacyjności. Cel strategiczny sformułowany w dokumencie wyrażono następu-

jąco: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna oparta na 

współpracy). Priorytetowe obszary wskazane przez Ministerstwo Gospodarki, jakie 

powinny zostać wprowadzone, aby zrealizować sformułowany cel, podzielono na 

dziewięć obszarów priorytetowych. Są to następujące cele strategii: 

1. zapewnienie lepszych warunków makroekonomicznych, 

2. kreowanie lepszego systemu prawnoinstytucjonalnego, 

3. kreowanie wysokiej jakości administracji w sferze gospodarki, 

4. tworzenie wysokiej jakości infrastruktury, 

5. wspieranie rozwoju sfery badań i rozwoju, czyli B+R i transferu wiedzy, 

6. wzrost efektywności pracy, 

7. wzrost efektywności kapitału (wspieranie dostępu do kapitału), 

8. wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, 

9. wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

 Można najogólniej powiedzieć, iż wskazane obszary (cele) priorytetowe kore-

spondują z tymi, które przyjmuje się za najbardziej blokujące rozwój gospodarczy  

i konkurencyjność organizacji (polskiego rynku). Wyróżnione cele są bardzo szero-

kie i obejmują duży zakres zmian rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 

uwzględniając również otoczenie okołobiznesowe. Realizacja czterech pierwszych 

celów strategicznych ma stwarzać określone uwarunkowania rozwoju, natomiast 

następne dotyczą efektywności zasobów. Strategia, pomimo występujących wątpli-

wości, spełnia istotną funkcję merytoryczną, zwracając uwagę na innowacyjność  

i czyniąc z niej podstawowy kierunek rozwoju, co jest zgodne z zamierzeniami UE, 

                                                 

29  Raport z dnia 12.07.2011, Warszawa 2011. 
30  Pozostałe dokumenty z tej grupy to: Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Strategia roz-

woju transportu, Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Strategia sprawne pań-
stwo, Strategia rozwoju kapitału społecznego, Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego 
RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Zob. Strategia innowacyjno-
ści..., op. cit., s. 2. 
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według których mniej środków ma być kierowanych na infrastrukturę, a więcej na 

sferę B+R po 2014 roku. 

 Na tle sformułowanych celów strategicznych pojawia się pytanie, czy tego 

rodzaju głębokie zmiany są możliwe, wobec niepowodzeń Strategii Lizbońskiej? 

Przedstawiony dokument nie zawsze pokazuje metody i instrumenty realizacji zało-

żonych celów strategicznych. Autorzy Strategii zdają sobie sprawę z tego, że  

z jednej strony nie można zawężać możliwości działania, a z drugiej strony nie-

zbędne dla powodzenia jej realizacji konieczne są zmiany całego otoczenia około-

biznesowego: poczynając od finansów publicznych, przez kwestie podatkowe, 

prawne, dokończenie prywatyzacji, deregulację na rynku, promocję eksportu i pol-

skich przedsiębiorstw w świecie, pozyskiwanie nowoczesnych zagranicznych inwe-

stycji (BIZ), aż po zachęty biznesu i środowisk akademickich mających na celu 

komercjalizację wiedzy. Rząd zamierza wspierać budowę infrastruktury badawczej, 

parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii i klastrów. Część 

tych zadań zamierza się przesunąć na regiony, które zgodnie z koncepcją Strategii 

zaczną mieć „newralgiczne znaczenie w systemie innowacyjności”31. 

 Wszystkie różnorodne cele strategiczne, projektowane w UE lub w kraju, 

powinny się charakteryzować ograniczoną liczbą wymiernych celów i zmierzać do 

wpisania ich w motyw przewodni. Jest nim inteligentny, zrównoważony rozwój, 

który powinien sprzyjać włączeniu społecznemu. Ścieżka trwałego, zrównoważo-

nego rozwoju wymaga określonych warunków i determinant, jakimi są: przedsię-

biorczość, kreatywność, środki finansowe, potrzeby konsumentów oraz możliwości, 

które stwarza rynek. 
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DETERMINANTS OF ORGANIZATION INNOVATIVE ACTIVITY 

 

 

Summary 

 

 The innovativeness of organization is to large extent determined by structure, 

social norms and organisational culture. Needs and expectations held by potential cus-

tomers as well as the extent to which they are satisfied by competitors are always the 

plane of reference for the behaviour and actions taken by organisations. Organisation 
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should define what is expected from it, by whom and when. This is not an easy task as 

final decisions are the resultant of diverse actions, needs and demands that are often 

contradictory. 

 

Translated by Władysław Janasz 
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – PODEJŚCIE KRYTYCZNE 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Pomimo licznych zalet koncepcja społeczeństwa informacyjnego ma istotne 

deficyty. Ich wyliczenie nie wydaje się jednak wystarczające – świadomość wad 

powinna być punktem wyjścia do podjęcia wysiłku badawczego. W sytuacji gdy 

wspólnym elementem obecnym w definicyjnych ujęciach jest podkreślenie roli 

informacji, rozważyć można – to sugestia mająca zainspirować dalsze dociekania ‒ 

czy najlepiej opisującym obecny stan ewolucji sfery komunikacji terminem jest 

„społeczeństwo medialne”.  

 Powstaniu koncepcji społeczeństwa informacyjnego towarzyszą naukowe 

odkrycia i ich wykorzystanie w gospodarce i administracji
1
. Począwszy od wynale-

zienia telegrafu, telefonu, fotografii, po powszechne zastosowanie komputera  

i datowany na ten moment początek ery interaktywnej, wszystkie owe wynalazki 

wywierały wpływ na życie społeczne, tworząc nowy paradygmat technologiczny
2
. 

Wpływ ten jest tym większy, że w sferze medialnej pojawiały się możliwości na-

wiązania nowej, interaktywnej łączności z audytorium mediów, czyli czytelnikami, 

widzami, słuchaczami. Z czasem pojawiły się pierwsze badania rynku (1911 r.), 

badania czytelnictwa (1914 r.), wywiady w domach (1916 r.) i sondaże opinii
3
. 

                                                 

1  K. Secomski, Mikroelekronika i społeczeństwo – na dobre czy na źle? Raport dla Klubu 
Rzymskiego (przedmowa), PIW, Warszawa 1987, s. 11.  

2  L. Zacher, Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji 
przyszłości, w: L. Haber, M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne  
i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. s. 72–73.  

3  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999, s. 288‒289. 



Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne 755 

 Spośród licznych prób zdefiniowania pojęcia „społeczeństwa informatyczne-

go” do najczęściej przywoływanych należy definicja autorstwa M. Bangemanna, 

który stwierdził, że charakteryzuje się ono przygotowaniem i zdolnością do użyt-

kowania systemów informatycznych i wykorzystuje usługi telekomunikacyjne do 

przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji
4
.  

 Na Kongresie Informatyki Polskiej w 1994 r. przedstawiono definicję nawią-

zującą do niej: „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością 

do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące 

usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji”.  

W dokumencie e-Polska społeczeństwo informacyjne jest określone jako nowy 

system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju tech-

nologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są 

zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usłu-

gach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia przetwa-

rzania, przekazywania i użytkowania informacji.  

 Z kolei definicja przygotowana na forum OECD zaakcentowała techniczny 

wymiar i głosi, że: „Społeczeństwo informacyjne może zostać znalezione na prze-

cięciu kiedyś odrębnych przemysłów: telekomunikacyjnego, mediów elektronicz-

nych i informatycznego, bazujących na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedną 

z wiodących sił jest stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów oferowanych na 

rynku, której towarzyszą spadające ceny. Innym elementem jest możliwość łączenia 

komputerów w sieci, pozwalająca im na dzielenie danych, aplikacji, a czasami sa-

mej mocy obliczeniowej, na odległości tak małe jak biuro i tak duże jak planeta. 

Ten podstawowy model rozproszonej mocy obliczeniowej i szybkich sieci jest sed-

nem społeczeństwa informacyjnego”5.  

 

 

1. Definicyjne deficyty 

  

 Powyższy, lakoniczny siłą rzeczy przegląd wpisuje się w trwającą od lat dys-

kusję, czym w istocie jest opisywane zjawisko, nadal brakuje bowiem powszechnie 

podzielanej definicji społeczeństwa informacyjnego, choć dotychczasowe wysiłki, 

by takową wyłonić, nie pozostają bezowocne, przynoszą bowiem zgodną opinię, że 

to informacja jest w istocie dobrem najcenniejszym. Jest to jednak także jedyny 

podzielany powszechnie element, co pozwala D. McQuailowi wyrazić opinię, że 

nadal nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, by doszło do jakiejś rewolucyjnej 

przemiany społeczeństwa, przeciwstawianej kolejnemu etapowi rozwoju kapitali-

                                                 

4  Europe and the Global Society. Recommendations of the Bangemann Group to the Euro-
pean Council. 

5  Organisation for Economic Co-operation and Development – www.oecd.org (on-line, 
dostęp 11.10.2011). 
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zmu
6
, jak chce np. N. Garnham podkreślający, że to właśnie postęp techniczny  

i związane z nim konsekwencje pozwalają na sformułowanie koncepcji powstania 

społeczeństwa informacyjnego jako ostatniego stadium kapitalizmu przemysłowe-

go
7
. 

 Tak dobitnie sformułowana uwaga D. McQuaila skłania do formułowania 

dalej idących wniosków. F. Webster twierdzi oto wprost, że koncepcja społeczeń-

stwa informacyjnego jest generalnie mało przydatna dla nauk społecznych. Być 

może ma pewną wartość heurystyczną i stanowi zachętę do zwrócenia większej 

uwagi na niewątpliwie najważniejszą kwestię współczesności ‒ informacje, nie jest 

jednak przydatna jako środek tłumaczący współczesny świat. Powodów takiego 

stanu rzeczy jest kilka
8
: 

 niezgodność i brak klarowności stosowanych kryteriów wyróżnienia społe-

czeństwa informacyjnego, 

 nieprecyzyjność korzystania z terminu „informacyjne”, 

 niczym nie poparte założenie teoretyków społeczeństwa informacyjnego, 

że mamy do czynienia z jakościowymi zmianami społecznymi.  

 Innymi słowy „społeczeństwo informacyjne” to koncepcja nielogiczna i nie-

adekwatna do rzeczywistości.  

 F. Webster, identyfikując przyczyny, wskazuje na sposoby wyróżnienia społe-

czeństwa informacyjnego (technologiczna innowacja i dyfuzja, zmiany zawodowe, 

ekonomiczna wartość, przepływy informacji i ekspansja symboli i znaków) i podda-

je je krytycznej analizie.  

 Tak na przykład już wczesne prace na temat wpływu nowych technologii 

sugerowały nadejście rewolucji informatycznej. Do popularności tej koncepcji 

szczególnie przyczynił się A. Toffler, posługując się metaforą „trzeciej fali”
9
. Ro-

snąca później błyskawicznie pojemność informatyczna i rozprzestrzenianie się no-

wych technologii stały się inspiracją dla nowych spekulacji na temat powstawania 

nowego społeczeństwa, ale przecież rozwój wymiany informacji pomiędzy banka-

mi, korporacjami, rządami, uniwersytetami ukazuje podobny trend stanowienia 

technologicznej struktury pozwalającej na natychmiastowe połączenie z każdym 

odpowiednio wyposażonym miejscem na świecie
10

.  

                                                 

6  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007, s. 119. 
7  N. Garnham, Whatever happed to the information society, w: The Management of Infor-

mation and Communication Technologies: Emerging Patterns of Control, red. R.E. Mansell, 
Aslib, The Association for Information Management 1994, s. 42–51.  

8  M. Webster, The Information Society revisited, w: L.A. Lievrouw, S. Livingstone, Hand-
book of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs, Sage Publications 2002, s. 23. 

9  A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.  
10  M.L. Dertouzos, The Unfinished Revolution: Human-Centered Computers and What 

They Can Do for Us, Harper Collins 2001.  



Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne 757 

 Innym argumentem na rzecz powstania nowego społeczeństwa mają być 

zmiany zawodowe. W wielu wpływowych publikacjach, od R. Reicha, P. Druckera 

po M. Castellsa, pojawiły się sugestie, że współczesna gospodarka napędzana jest 

przepływem i gromadzeniem informacji, rośnie ponadto udział osób zajmujących 

się projektowaniem, tworzeniem informacji, która staje się głównym tworzywem 

zglobalizowanego świata
11

. Współczesna gospodarka zarządzana jest zatem przez 

ludzi, których podstawową charakterystyką jest zdolność wykorzystywania infor-

macji. Najczęściej w tym kontekście przywoływane są analizy F. Machlupa na 

temat ekonomii Stanów Zjednoczonych w latach 50. ub. wieku, które pozwoliły 

wnioskować że już w 1958 r. 31% siły roboczej w USA pracowało w sektorze in-

formacji, a w latach 1947–1958 sektor ten rozwijał się dwa razy szybciej niż do-

chód narodowy
12

. F. Machlup przyjął w tej sytuacji, że społeczeństwo Stanów 

Zjednoczonych zaczęło opierać się na wiedzy oraz dostępności i rozpowszechnianiu 

informacji. Ilustracją tych zmian jest np. dla M. Castellsa zestawienie najbogat-

szych ludzi w USA, w którym czołowe miejsca zaczęły zajmować osoby związane  

z informacją
13

.  

 Z pracami F. Machlupa i M. Castellsa korespondują refleksje R. Floridy na 

temat wyłaniania się nowego porządku na gruzach społeczeństwa masowego. Jego 

zdaniem pod wpływem gwałtownego przyspieszenia technologicznego i wraz ze 

zmianą paradygmatu industrialnego na informacyjny powstaje nowa klasa społecz-

na – ludzi utrzymujących się z tworzenia nowych wartości
14

. Ta twórcza klasa (na-

ukowcy, architekci, projektanci, nauczyciele, muzycy i twórcy rozrywki, pracowni-

cy agencji reklamowych i firm doradczych) nigdy nie miała tak dużego udziału  

w wytwarzaniu dochodu narodowego. 

 Takie podejście F. Machlupa i R. Floridy ma jednak istotne wady. Podkreśla-

nie, że to zmiany zawodowe są wyznacznikiem „społeczeństwa informacyjnego” 

odwraca bowiem uwagę od wpływu technologii komunikacyjnych na rozwój. Uwa-

ga skupiona na zmianach zawodowych wskazuje raczej na transformacyjną siłę 

informacji aniżeli na wpływ technologii. Informacja jest czymś, co wywodzi się  

z procesu edukacyjnego i doświadczenia, a we współczesnym, zmieniającym się 

świecie w istocie pożądaną i nagradzaną zasadą jest nieustanne doskonalenie umie-

jętności związanych z informacją. O ich poziomie współdecyduje uzyskany poziom 

                                                 

11  R. Reich, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vin-
tage, New York 1992, s. 179. 

12  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wy-
zwania, Wydawnictwo Fundacja Postępu Technicznego, Kraków 1999, s. 52, za: F. Machlup, The 
Production and Distributions of Knowledge in the United States, Princeton 1962. 

13  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 52, za: M. 
Castells, End of Millenium, Blackwell, Oxford; M. Castells, The Rise of the Network Society, 
Blackwell, Oxford.  

14  R. Florida, The Rise of Creative Class, Basic Books, New York, s. 48–49.  
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edukacji, ale ze względu na tempo zmiany danych o „kapitale człowieka” decyduje 

doświadczenie wyższej edukacji wyrażające się większymi umiejętnościami rozu-

mienia i skutecznej analizy oraz umiejętności podejmowania decyzji
15

. 

 

 

2. Społeczeństwo informacyjne w sieci 

 

 Pomni tych ułomności T. Goban-Klas i P. Sienkiewicz wskazują na relację 

pomiędzy sferą społeczną a rynkiem i proponują własną definicję społeczeństwa 

informacyjnego, pisząc o społeczeństwie, które nie tylko posiada rozwinięte środki 

przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia 

dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa16. 

Środki te nie funkcjonują jednak w próżni. Przeciwnie, składają się na większą 

globalną sieć połączonych sieci17:  

 opartych na protokołach komunikacyjnych,  

 społeczności posługujących się siecią protokołów, 

 zasobów znajdujących się w sieci. 

 Tak opisany Internet jako sieć sieci, warstwowa struktura złożona z warstwy 

fizycznej (przewodów, kabli i fal radiowych), teletransmisyjnej (obejmującej rodza-

je transmisji – analogowej lub cyfrowej) i warstwy użytkowej (łączy telefonicz-

nych, telegraficznych, radiowych, serwerów itd.), jest elementem większej całości, 

jest niczym kolejne słoje czyniące całe drzewo dojrzalszą i silniejszą strukturą, 

uzupełnioną o warstwy:  

 aplikacyjną: przeglądarki, protokoły telekomunikacyjne itd.,  

 semantyczną – przekazów mających znaczenie. 

 W istocie zatem sieć Internetu jest komunikacyjną elastyczną platformą, we-

hikułem przesyłu i wymiany informacji. Jej powszechność jako technologii teleko-

munikacyjnej i jej globalny zasięg skłaniają do proklamacji nowej fazy społecznego 

rozwoju, czyli społeczeństwa sieciowego.  

 Pojęcie to z metodycznego punktu widzenia koncentruje się na sposobie ko-

munikacji, a nie na jej treści, co wydaje się nadawać mu bardziej obiektywny cha-

rakter. Jest ponadto użyteczne w sensie heurystycznym: to przecież siatka powią-

zań, a zarazem system zasobników i przekaźników, czyli w najszerszym sensie 

system medialny, forma mediów, których treścią jest informacja, a istotą – komuni-

kacja18.  

                                                 

15  Ibidem s. 178–179. 
16  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, op. cit. 
17  T. Goban-Klas, Ontologia Internetu, w: L.H. Haber, Społeczeństwo informacyjne – wizja 

czy rzeczywistość?, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004, s. 34.  
18  usgoban.w.interia.pl/files/spoleczenstwomedialne.doc (on-line; dostęp 12.07.2011). 
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 Jeśli opowiemy się za określeniem społeczeństwa sieciowego jako najtrafniej 

definiującego kluczowe cechy współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, 

wskazujemy – jak przekonuje M. Castells – że sieć najlepiej przedstawia powiąza-

nia, a w sensie najszerszym formę mediów, których treścią jest informacja, a istotą 

– komunikacja
19

. Dotychczasowe „społeczeństwo industrialne” cechowały: korpo-

racje, zakłady przemysłowe czy urbanizacja. Natomiast społeczeństwo sieciowe to 

specjalistyczne zatrudnienie, spadek znaczenia nawet wykwalifikowanych robotni-

ków, a przede wszystkim wzrost znaczenia wykształcenia i rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej
20

. W takim społeczeństwie o zajmowaniu pozycji dominującej 

bądź o wykluczeniu decyduje wiedza, dlatego tak istotne miejsce w społeczeństwie 

zajmuje system edukacyjny. Ponadto sieciowe połączenia przeciwstawiane są zhie-

rarchizowanemu społeczeństwu masowemu zorganizowanemu według wzorca cen-

trum – peryferie.  

 Sieciowość ponadto oddaje nie tylko klarownie morfologię współczesnego 

społeczeństwa, logika usieciowienia dotyczy także procesów produkcyjnych, do-

świadczenia, władzy i kultury, a organizacje sieciowe stanowią dominującą formę 

organizacji gospodarczej oraz globalnych rynków finansowych i projektów bizne-

sowych. Podejście sieciowe wyróżnia bowiem także rozumienie funkcjonowania 

organizacji jako elementu życia społecznego, a nie tylko gospodarczego,  

i uwzględnia całość tworzących sieć kontaktów z otoczeniem
21

.  

 Taka kompleksowa koncepcja „społeczeństwa sieciowego” pozwala lepiej 

zrozumieć złożoność i dynamikę procesów zarządczych, organizacji społeczeństw 

czy procesów finansowych i jest koncepcją holistyczną, z ambicją całościowego 

ujęcia zjawisk. Nie jest jednak pełnym, wyczerpującym opisem rzeczywistości, 

proponuje bowiem wizję, do której należy dążyć, nie jest natomiast adekwatną 

kompletną diagnozą stanu obecnego. 

 Powodem jest współwystępowanie objawów charakterystycznych dla przemi-

jającego i nowo powstającego paradygmatu. Kwestię tę porusza wspomniany  

N. Garnham, dowodząc, że społeczeństwo informacyjne jest kolejną fazą w cywili-

zacyjnym cyklu, przy czym cykl ten ma szczególne cechy: cywilizacje nie zanikają 

całkowicie, każda cywilizacja nie jest w pełni i od razu zastępowana przez następ-

ną, jest natomiast częściowo i stopniowo modyfikowana i w takiej postaci może 

długo pozostawać
22

. 

                                                 

19  T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa, w: L. Haber, 
M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 47. 

20  M. Castells, Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny” 2004/64, 
s. 137–138. 

21  M. Ratajczak-Mrozek, Istota podejścia sieciowego, „Przegląd Organizacji” 2009/4, s. 18. 
22  L. Zacher, Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji 

przyszłości, w: L. Haber, M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne..., op. cit., s. 73.  
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 Płynnemu przechodzeniu z cyklu do cyklu, rozwojowi towarzyszy zatem du-

alizm: znacząca część społeczeństw z ich aktywnościami pozostaje na etapie wcze-

snego uprzemysłowienia, podczas gdy przodujące w rozwoju kraje i regiony prze-

chodzą cykl społeczeństwa informacyjnego, rozwijając sieciowe struktury i relacje. 

Sektor przemysłowy jeszcze nie zanika – przeciwnie, rozwinięta technika pozwala 

na coraz większą i bardziej zaawansowaną produkcję, a jednocześnie rozwój tech-

nologii telekomunikacyjnych kreuje rozwój sektora informacyjnego. I analogicznie: 

formowanie społeczeństwa sieciowego nie oznacza atrofii informacyjnego. Prze-

ciwnie – wydają się one raczej przenikać i uzupełniać, albowiem, uwzględniając na 

przykład wymiar przestrzenny, cechy dystynktywne sieciowych relacji i sieciowej 

charakterystyki, występują równolegle z przejawami charakterystycznymi dla „in-

formacyjnych”.  

 Oryginalnym, ale i uprawnionym w powyższym kontekście, jest potraktowa-

nie obu koncepcji (informacyjnego i sieciowego społeczeństwa) jako w istocie nie-

precyzyjnie oddających istotę rzeczywistości. Skoro bowiem w obu przypadkach 

uznano, że najważniejszym elementem jest informacja, to należy rozważyć, że naj-

lepiej opisującym ten stan rzeczy terminem jest „społeczeństwo medialne”. To on 

wydaje się wszak najpełniej opisywać obecny aktualny stan ewolucji sfery komuni-

kacji, którego cechy dystynktywne prezentują się następująco: 

 Informacja jest podstawową kategorią ekonomiczną, zaś rozwój społeczny 

w dużej mierze opiera się na wykorzystywaniu teleinformatyki. 

 Zapośredniczony (medialny) charakter relacji międzyludzkich. „Społe-

czeństwo medialne to zatem społeczeństwo, w którym dominującą formą 

kontaktów społecznych nie jest bezpośredniość, ale zapośredniczenie przez 

media. W tym sensie szeroko rozumiane media stały się współcześnie śro-

dowiskiem człowieka: wirtualność stała się jego rzeczywistością”23. 

 Powstawanie specyficznej przestrzeni społecznej w postaci rzeczywistości 

wirtualnej i kultury medialnej. 

 Infrastruktura telekomunikacyjna jest fundamentem efektywnych działań 

na poziomie jednostki i organizacji. 

 Techniki medialno-informacyjne wspomagają większość działań ludzkich. 

 Większość pracowników zatrudniona jest na stanowiskach związanych  

z informacją, a przemysł medialny stanowi istotny element gospodarki, na-

tomiast sektor usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych 

wpływa w rosnącym stopniu na powstawanie PKB. 

 

 
  

                                                 

23  usgoban.w.interia.pl/files/spoleczenstwomedialne.doc (on-line, dostęp 12.08.2011). 
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INFORMATION SOCIETY ‒ A CRITICAL APPROACH 

 

 

Summary 

 

 In spite of numerous advantages, the idea of information society has relevant de-

fects. Enumerating them is not enough ‒ the awareness of flaws should be a starting 

point for undertaking research. In a situation, when emphasizing the role of information 

is a common element present in definitional terms, it is worth to consider (in fact, it is a 

suggestion to inspire further inquiry) whether ‘media society’ is the best term to de-

scribe the current state of the evolution of communication sphere. 

 

Translated by Jan Kreft 
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1. Założenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie  

 

 Przyjmuje się, iż europejska dyskusja dotycząca rozwoju społeczeństwa in-

formacyjnego zapoczątkowana została dokumentem znanym pod nazwą Raport 

Bangemanna1. Martin Bangemann był liderem 20-osobowego zespołu ekspertów, 

do których zwrócono się w roku 1993 z inicjatywy Rady Europy z prośbą o przygo-

towanie raportu na potrzeby zebrania Wspólnoty oraz krajów członkowskich mają-

cego odbyć się w dniach 24‒26 czerwca 1994 roku na Korfu, podczas którego po-

ruszane miały być kwestie związane z infrastrukturą kształtującego się sektora in-

formacyjnego. 

 Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wywoływały znaczące 

zmiany. W Raporcie zawarto zdanie mówiące, iż: „Rewolucja ta daje olbrzymi 

nowy potencjał ludzkiej inteligencji oraz zmienia sposób, w jaki pracujemy razem  

i razem żyjemy”. Autorzy przekonują, że „(…) przez połączenie zasobów, które 

tradycyjnie były oddzielne i odległe, infrastruktura informacji wyzwoli nieograni-

czony potencjał zdobywania wiedzy, innowacji i twórczości (…)”. Podkreślają 

także, iż „(…) szeroka dostępność nowych narzędzi informacji i usług tworzy nowe 

możliwości budowy równiejszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa (…)”. 

Opracowanie zwraca jednocześnie uwagę, iż główne ryzyko związane z przemia-

nami społecznymi „(…) leży w tworzeniu społeczeństwa dwuwarstwowego boga-

tych i biednych, w którym tylko część populacji ma dostęp do nowej technologii, 

                                                 

1  M. Bangemann et al., Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo global-
nej informacji, Bruksela 1994, kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (5.1.2012). 
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swobodnie jej używa i może w pełni czerpać z niej korzyści”. Konieczne staje się 

znalezienie rozwiązań pozwalających na maksymalizację korzyści przy jednocze-

snym opanowaniu ryzyka. „Nakłada to na instytucje administracji publicznej od-

powiedzialność za wprowadzenie zabezpieczeń i zapewnienie spójności nowego 

społeczeństwa. Trzeba będzie zapewnić sprawiedliwy dostęp do infrastruktury dla 

wszystkich, a także powszechność usług, których definicja musi się wyłonić razem 

z technologią”. Ponadto, celem zmniejszenia niebezpieczeństwa odrzucenia przez 

jednostki nowej kultury informacji oraz jej instrumentów, wskazywano, iż eduka-

cja, szkolenia oraz promocja będą odgrywały centralną rolę w realizacji pierwszo-

planowego zadania, jakim jest przygotowanie Europejczyków na nadejście społe-

czeństwa informacyjnego. 

 Od czasu Raportu Bangemanna Unia Europejska z różnym skutkiem realizowa-

ła kilka programów, których wspólnym celem było zwiększanie korzyści oraz mini-

malizacja negatywnych skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Programy 

te wdrażane były z myślą o wzroście konkurencyjności gospodarek krajów europej-

skich, szczególnie w kontekście prób zmniejszaniu dystansu do Stanów Zjednoczo-

nych, jak również obrony przed rosnącymi w siłę gospodarkami azjatyckimi. 

 Obecnie realizowana jest strategia Europe 2020, której jednym z siedmiu pro-

jektów przewodnich jest agenda cyfrowa ogłoszona w maju 2010 roku przez Komisję 

Europejską. Agenda ma charakter strategiczny, zawiera około 100 działań o charakte-

rze legislacyjnym i pozalegislacyjnym w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 

Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej, podkreśla przełomowe znaczenie tej 

części gospodarki: „Europejska gospodarka cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla 

wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Technologie komunikacyjne i informacyjne oraz 

szybki Internet pełnią dzisiaj tak samo przełomową rolę jak przed ponad stu laty roz-

wój elektryczności i transportu. Musimy wspierać dalszy rozwój Internetu po to, aby 

wszyscy obywatele mogli czerpać korzyści z gospodarki cyfrowej”2. 

 Za główny cel agendy cyfrowej uznano uzyskanie trwałych korzyści ekono-

micznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo 

szybki Internet i interoperacyjne aplikacje. Zadaniem jest natomiast określenie klu-

czowej roli, jaką muszą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne w pod-

noszeniu jakości życia obywateli zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i społecz-

nym. Dokument zakłada, iż potencjał ukryty w ICT wykorzystywany będzie dzięki 

samonapędzającemu się mechanizmowi obejmującemu trzy wzajemnie warunkują-

ce się elementy. Udostępnienie atrakcyjnych treści i usług skutkować będzie wzmo-

żonym zainteresowaniem odbiorców, a tym samym pobudzi popyt na większą 

szybkość i przepustowość. Rosnący popyt spowoduje wzrost inwestycji w rozwój 

                                                 

2  Digital Agenda: investment in digital economy holds key to Europe’s future prosperity, 
says Commission report, European’s Information Society Thematic Portal, http://ec.europa.eu/ 
information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789 (5.1.2012). 
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infrastruktury sieci. Upowszechnienie dostępu do sieci otworzy drogę dla innowa-

cyjnych usług opartych na rozwijającej się infrastrukturze. Nowe usługi oraz atrak-

cyjniejszy content generować będą wzrost popytu. Wszystko oczywiście w inter-

operacyjnym i ponadgranicznym środowisku internetowym. Cykl ten pokazano na 

rysunku 1, wskazując jednocześnie siedem najważniejszych przeszkód hamujących 

rozwój gospodarki cyfrowej3. 

 

 

Rys. 1.  Samonapędzający się proces gospodarki cyfrowej 

Źródło:  Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska 

agenda cyfrowa, Bruksela 2010. 

 

 Europejska agenda cyfrowa podkreśla potrzebę rozwoju szybkiego Internetu  

i zapewnienie dostępności sieci jak największej liczbie obywateli. Jako cel, do roku 

2020, postawiono dostępność dla wszystkich Europejczyków łączy o przepustowo-

ści co najmniej 30 Mb/s, połowa gospodarstw domowych powinna dysponować 

Internetem o prędkości 100 Mb/s lub szybszym, co pozwoli na wzrost popytu  

i rozwój interaktywnych usług multimedialnych. Rozważania realizowane na po-

ziomie unijnym przekładają się na cele i kierunki budowy społeczeństw informa-

cyjnych w krajach członkowskich. 

                                                 

3  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Komisja Europejska, 
Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: 
FIN:PL:PDF (5.1.2012). 
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2. Dostępność versus potrzeba na przykładzie Polski 

 

 W kolejnych deklaracjach i celach zawartych w strategiach i programach po-

jawiają się coraz bardziej imponujące liczby oraz wizje i możliwości wykorzystania 

szeroko rozumianego potencjału dzięki narzędziom ICT. Odnieść można jednak 

wrażenie, iż prezentowane podejście nie obejmuje wielu jakościowych zagadnień 

związanych z ewolucją społeczeństw. Wyraźny nacisk kładziony na rozwój infra-

struktury, ułatwienia dostępu czy wzrost atrakcyjności treści nie jest rozwiązaniem 

prowadzącym do założonych celów. Liczba internautów w Polsce nie jest efektem 

jedynie dostępności sieci lub poziomu akceptowalności kosztów związanych z wej-

ściem do świata on-line. 

 W Polsce dostęp do Internetu posiada 67% gospodarstw domowych4, średnia 

dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosi 73%, największe nasycenie, na poziomie 

94%, występuje w Holandii, trzy punkty procentowe mniej zanotowano w Luksem-

burgu i Szwecji, 90% w Danii. Najniższy poziom wykorzystania Internetu wśród 

krajów członkowskich – 45% – osiąga Bułgaria. Przy unijnej średniej korzystania  

z Internetu przez obywateli na poziomie 73% Polska uzyskała, ex aequo z Litwą, 

wynik 65%. I tu zróżnicowanie jest znaczące, ograniczone wartościami 94% Szwe-

cji i 44% Rumunii5. 

 Na rysunku 2 zestawiono odsetek internautów w Polsce (dane GUS  

z 2010 r.) i średnie dla UE (Eurostat z 2011 r.) z podstawowymi danymi demogra-

ficznymi. Pomimo rozbieżności w czasie badań oraz pewnych różnic metodolo-

gicznych wyniki pozwalają na ukazanie zbieżnych tendencji oraz zróżnicowania 

użytkowników sieci w zależności od wieku i wykształcenia. Wśród osób niekorzy-

stających dominują ludzie starsi, gorzej wykształceni, rolnicy (57,5% nigdy nie 

korzystało z Internetu), emeryci, renciści i inne osoby bierne zawodowo z wyłącze-

niem osób uczących się (70,8% nigdy nie korzystało), pracujący w zawodach ro-

botniczych (40%), raczej z obszarów wiejskich (44,4%). Niekorzystanie z sieci jest 

odwrotnie proporcjonalne do dochodów. Wśród osób znajdujących się w pierw-

szym kwartylu wg przeciętnego miesięcznego dochodu netto gospodarstw domo-

wych ponad 60% nigdy nie korzystało z Internetu, nie korzystało natomiast nie-

                                                 

4  W badaniach dotyczących Internetu najczęściej przyjmuje się ograniczenia wiekowe in-
ternautów, występują jednak rozbieżności w poszczególnych badaniach, na przykład badania 
Megapanel PBI/Gemius dotyczą osób, które mają przynajmniej 7 lat, badania Net Track MB 
SMG/KRC obejmują osoby w wieku od 15 do 75 lat; analogicznie sytuacja wygląda w przypadku 
odwoływania się do gospodarstw domowych, przywoływane w tekście badania GUS oraz badania 
Eurostat obejmują gospodarstwa domowe z osobami w wieku od 16 do 74 lat.  

5  Internet use in households and by individuals in 2011, Eurostat, issue 66/2011, European 
Union 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-066/EN/KS-SF-11-
066-EN.PDF (5.1.2012). 
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spełna 19% osób znajdujących się w kwartylu czwartym6. Podobny obraz wyłania 

się z badań NetTrack przeprowadzanych przez firmę MillwardBrown SMG/KRC7, 

jak również z wyników badań prezentowanych przez CBOS8. 

 

Rys. 2.  Odsetek osób korzystających z Internetu w ciągu w ciągu ostatnich 3 miesięcy od 

realizacji badań (dla UE średnio przynajmniej raz w tygodniu) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykorzystanie technologii informacyjno- 

-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych  

w 2010 r., GUS 2011; Internet use in households and by individuals in 2011, Euro-

stat, issue 66/2011. 

 

 Przyjmując, iż ponad 90% osób korzysta z sieci w domu, analiza przyczyn 

nieposiadania dostępu do Internetu w domu wydawać się może zbieżna z przyczy-

nami niekorzystania z sieci w ogóle. Wśród głównych powodów niekorzystania 

ponad 53% gospodarstw, w których nie wykorzystuje się sieci, wymienia brak ta-

kiej potrzeby, 30% wskazuje na brak umiejętności, dopiero na kolejnym miejscu 

pojawia się zbyt wysoki koszt sprzętu (26% gospodarstw) oraz zbyt wysoki koszt 

dostępu (21%). Wart odnotowania jest fakt, iż brak potrzeby oraz brak umiejętności 

rośnie wraz z pogarszaniem się sytuacji materialnej9. Wśród biedniejszych osób 

silniej reprezentowana jest postawa mówiąca o sieci jako o czymś zbędnym, a jed-

                                                 

6  Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach  
i gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzysta 
nie_ict_PLK_HTML.htm (5.1.2012). 

7  NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC, 2011, http://www.millwardbrown.com/Loca 
tions/Poland/Uslugi/Badania_Syndykatowe/Net_Track.aspx (5.1.2012). 

8  Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu, 
BS/99/2011, Warszawa 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_099_11.PDF 
(5.1.2012). 

9  Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych…, op. cit. 
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nocześnie mniej znanym. Prezentowane zestawienie danych prowadzi do hipotezy, 

iż poziom partycypacji ludzi w e-społeczeństwie jest w znacznym stopniu wypad-

kową postaw, nie natomiast, jak jest to często akcentowane, głównie dostępnością 

infrastruktury. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, osiągnęła pewien, dość 

przyzwoity, poziom nasycenia infrastrukturalnego, który obecnie przechodzi ewo-

lucję w kierunku mobilności. Jesteśmy w punkcie, w którym większą wagę powin-

no przykładać się do aspektów społecznych, edukacyjnych, kulturowych czy men-

talnych, w ramach których zmiany wymagają najwięcej czasu. Jak pisze Morbitzer: 

„społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo rozwoju, nie należy zatem spodzie-

wać się w tych obszarach żadnej stabilizacji”10. Wydaje się, iż stosunkowo łatwo 

wprowadzać zmiany w obszarze technologicznym, największe trudności natomiast 

obserwuje się w obszarze akceptacji i absorpcji nowych narzędzi przez ludzi, wśród 

których znaczna część ceni sobie właśnie stabilizację. Amerykański pisarz, socjolog 

i futurolog A. Toffler, zajmujący się m.in. zagadnieniami cyfrowej rewolucji, zwra-

ca uwagę, iż „analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pi-

sać, ale ci, którzy nie będą potrafili się uczyć, oduczać i uczyć na nowo”11, co rów-

nież podkreśla ważność postaw i umiejętności ludzi w kontekście zmian „trzeciej 

fali”12. 

 W literaturze obok superlatywów o rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

nietrudno o głosy pesymistyczne. „Internet wzmacnia istniejące status quo. (…) 

może pogłębiać się przepaść między posiadającymi władzę i pozbawionymi władzy  

w społeczeństwie (…) użytkownicy Internetu (…) są odzwierciedleniem społeczeń-

stwa w najważniejszych demograficznych wymiarach (…) Internet przedłuża ra-

czej, niż redukuje różnice między posiadającymi i nieposiadającymi (…). Grupy 

społecznie upośledzone mogą nie mieć ponadto wystarczającej wiedzy ogólnej, 

środków finansowych i wiedzy technicznej, aby posługiwać się Internetem”13. No-

we narzędzia zwiększają potencjał osób aktywnych, przysparzając im możliwości 

dynamicznego rozwoju, nie mobilizują natomiast jednostek apatycznych, które 

stojąc w miejscu, „cofają się” i tracą możliwość pełnoprawnego uczestnictwa we 

                                                 

10  J. Morbitzer, Od maszyn dydaktycznych do mikrokomputerów i Internetu, w: Komputer  
w edukacji, red. J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 
2005. 

11  A. Toffler, Szok przyszłości, Zysk i Spółka, Poznań 1998. 
12  A. Toffler postrzega historię ludzkości w układzie następujących po sobie trzech fal 

technologicznych: pierwsza fala – agrarna, druga fala – przemysłowa oraz trzecia fala, doświad-
czana obecnie, związana z rozwojem technologii umożliwiających nieograniczoną komunikację 
oraz odejściem od produkcji masowej. Zob. A. Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, 
Poznań 2006. 

13  E. Magaczewska, T. Mastyk, Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności 
obywatelskiej w społeczeństwie obywatelskim, w: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeń-
stwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 
s. 229. 
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współczesnym społeczeństwie. Potencjał Internetu może być wykorzystany dzięki 

wiedzy i umiejętnościom, ale przede wszystkim wymaga dostrzeżenia szans i celów 

możliwych do osiągnięcia z jego użyciem. Deklaracja znaczącej grupy gospodarstw 

domowych o braku potrzeby korzystania z Internetu oraz braku odpowiednich 

umiejętności stanowi istotną wskazówkę dotyczącą barier rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Pomimo upływu dwóch dekad od pojawienia się Raportu Bangemanna oraz 

mniej lub bardziej skutecznie wdrażanych kolejnych strategii rozwoju cyfrowej 

Europy, obok korzyści, które obserwujemy w związku z rewolucją informacyjną, 

nadal aktualne są zagrożenia, na które zwracali uwagę autorzy Raportu. Wydaje się, 

iż dość dobrze realizowane są działania w obszarze „sprawiedliwego dostępu do 

infrastruktury”, a może po prostu sprawnie zadziałały mechanizmy wolnego rynku, 

nieskrępowane administracyjnie czy politycznie. Wiele jest natomiast do zrobienia 

w aspekcie „odrzucenia nowej kultury informacyjnej oraz jej instrumentów”. Wy-

daje się, iż postawy ludzi w znacznym stopniu przyczyniają się do cyfrowych nie-

równości, a w konsekwencji prowadzą do wykluczenia części jednostek z głównego 

nurtu życia społecznego. Obserwujemy zacieranie się podziału na rzeczywistość 

realną i wirtualną (cyberprzestrzeń)14. Świat „wirtualny” to w dużej części świat 

„realny” wspomagany technologicznie15. Nasza rzeczywistość staje się z każdą 

chwilą bardziej wirtualna i tracimy możliwość wyboru, czy chcemy się w tę wirtu-

alność zagłębić, czy nie. Wybór dotyczy raczej tego, na ile jesteśmy częścią zmie-

niającej się rzeczywistości, w jakim stopniu nadążamy za jej dynamiczną ewolucją. 

 Rosnące dysonanse pomiędzy grupami społecznymi są efektem różnic w kapi-

tale jednostek, który budowany jest przez takie czynniki jak kontakty, znajomości  

i sieci powiązań. Odmienne możliwości uzyskania pomocy skutkują upośledzeniem 

jednych przy uprzywilejowaniu drugich16. Osoby „wykluczone” posiadają relatyw-

nie ograniczoną zdolność do aktywnej partycypacji w procesach opartych na zbio-

rowej inteligencji, które, jak pisze Levy, uważa się za główną zdobycz cyfrowego 

świata17. 

                                                 

14  Zob. D. Batorski, K. Olechnicki, Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjo-
logiczne” 2007, nr 3. 

15  E. Magaczewska, T. Mastyk, op. cit., s. 231. 
16  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010,  

s. 268 i dalsze. 
17  P. Levy, Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Antologia, 

red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002. 



Karol Kuczera 770 

 Obserwowana stratyfikacja społeczna wskazuje na konieczność działań  

w zakresie partycypacji osób, które pozostały na marginesie głównego nurtu prze-

mian społecznych. Działania te winny być nakierowane na kształtowanie postaw 

jednostek umożliwiających im dostrzeżenie potencjału tkwiącego w narzędziach 

cyfrowych, jak również wzrost umiejętności dostrzegania celów i korzyści z ich 

stosowania. 

 Pojawiają się także głosy mówiące, iż osoby starsze należą do pokolenia stra-

conego dla technologii cyfrowych, należy pozwolić na naturalną zmianę pokoleń 

oraz skupić działania na rozwoju technologii nakierowanym na tych, dla których 

świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem. Wydaje się jednak, że zaniechanie 

działań mających na celu włączanie wykluczonych pociąga za sobą znaczące, sze-

roko dyskutowane w literaturze koszty18. Cellary zwraca uwagę, że wykluczenie 

pociąga za sobą podwójną frustrację: wykluczonych, bo czuję się gorsi i bez nadziei 

na przyszłość, oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani, utrzymując wyklu-

czonych. Wykluczeni zaczynają się sami izolować, rządzić własnymi prawami i żyć 

własnym życiem, przestają rozumieć reguły otaczającego świata ‒ zarówno wyma-

gania, jak i prawa i możliwości19. 

 Nacisk kładziony na rozwój łączy i uatrakcyjnianie treści w oderwaniu od 

innych aspektów życia społecznego oddali nas do założeń „pracy razem i życia 

razem” postulowanych przez zespół Bangemanna. „Kształtujemy nasze narzędzia,  

a potem one kształtują nas”20. Niech jednak mechanizm ten dotyczy jak największej 

liczby osób. 
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ATTITUDES AS A BARRIER OF DEVELOPMENT  

OF INFORMATION SOCIETY IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The paper pointed out the directions, advantages and threats of development 

of Information Society from the angle of The European Union’s developing strate-

gies. The author, taking into account the results of surveys, indicates non-

technological barriers of development of Information Society in Poland and also 

emphasizes the importance of implementing the e-inclusion programs. 
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ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM W WARUNKACH FUNKCJONOWANIA 

SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Społeczeństwo informacyjne stanowi kolejną fazę ewolucyjną cywilizacji 

ludzkiej. Jej powstanie jest konsekwencją zmian o charakterze ekonomicznym, 

kulturowym, technicznym, społecznym, prawnym oraz socjologicznym, które do-

konują się praktycznie na wszystkich sferach aktywności człowieka, przeobrażając 

zasadniczo obowiązujące dotychczas modele życia. Oznacza to, iż funkcjonowanie 

w społeczeństwie informacyjnym wymaga od obywateli poznania warunków ko-

niecznych do życia w tej nowej rzeczywistości społecznej i przystosowania się do 

nich. Dla człowieka jest to bez wątpienia podstawowa przesłanka, aby stał się bene-

ficjentem korzyści, które niesie z sobą funkcjonowanie w społeczeństwie informa-

cyjnym. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż z różnych powodów całe 

grupy społeczne lub poszczególni ich członkowie mogą zostać pozbawieni możli-

wości aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym a tym samym 

postawieni na marginesie współczesnej cywilizacji. Jest to bardzo poważny pro-

blem społeczny a także gospodarczy, bowiem wyeliminowanie ze społeczeństwa 

informacyjnego jakiejś grupy ludzi prowadzi jednocześnie do ograniczenia ich 

dostępu do wielu form aktywności społecznej oraz zawodowej. Dlatego warto temu 

zagadnieniu przyjrzeć się bliżej i zastanowić się nad możliwymi działaniami, które 

mogłoby omawiany problem ograniczyć w możliwie największym stopniu. 
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1.  Technologie komunikacyjno-informacyjne a wykluczenie w społeczeństwie 

informacyjnym 

 

 Społeczeństwo informacyjne przeniknęło współczesną cywilizację ludzką  

w tempie niespotykanym dotychczas w historii. Czas trwania procesu powstania  

i wykształcenia się tej nowej formy społeczeństwa różnie jest przyjmowany w źró-

dłach, niemniej jednak należy uznać, iż w ciągu zaledwie dekady pojawiły się zu-

pełnie nowe reguły, które radykalnie zmieniają zasady funkcjonowania sfery spo-

łecznej i gospodarczej obecnej cywilizacji. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, 

iż konsekwencje kształtowania się społeczeństwa informacyjnego obejmują prak-

tycznie wszystkie obszary aktywności człowieka. Konsekwencją zarówno szybkie-

go tempa kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, jak i szerokiego zakresu 

jego oddziaływania na cywilizację ludzką jest podatność na szczególnego rodzaju 

zagrożenia związane z niedostosowaniem się części społeczeństwa do pojawiają-

cych się wyzwań. Aby zrozumieć istotę tych zagrożeń, należy zwrócić uwagę na 

czynniki, które w największym stopniu spełniły rolę katalizatora zmian społecznych 

i gospodarczych związanych z powstaniem społeczeństwa informacyjnego. Warto 

nadmienić, iż oddziaływanie tych czynników bynajmniej nie skończyło się wraz  

z pojawieniem się społeczeństwa informacyjnego i stanowią one nadal główną siłę 

napędową jego rozwoju. Czynników, którym swoje powstanie i dynamiczny rozwój 

zawdzięcza społeczeństwo informacyjne, jest z pewnością wiele, jednak należy 

uznać, iż w największym stopniu stało się to za sprawą pojawienia się nowych 

technologii komunikacyjno-informacyjnych, w skład których zaliczyć należy: 

 komunikację elektroniczną, w tym przede wszystkim sieć Internet,  

 narzędzia informatyczne umożliwiające tworzenie rozbudowanych baz da-

nych. 

 Każdy z przedstawionych czynników z osobna, jak również we wzajemnej 

synergii wpływa praktycznie na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, który 

chcąc się dostosowywać do zmieniających kluczowych zasad postępu cywilizacyj-

nego, powinien swój osobisty rozwój kształtować przez ich pryzmat.  

 Technologie komunikacyjno-informacyjne praktycznie od zarania ludzkości 

były czynnikiem, który w znacznym stopniu decydował o możliwości korzystania  

z różnych form aktywności społecznej, jak również z dostępu do zasobów wiedzy. 

W chwili obecnej można przyjąć, iż bez posiadania dostępu do rozwiązań opartych 

na technologiach komunikacyjno-informacyjnych nie ma możliwości efektywnego 

funkcjonowania w społeczeństwie i korzystania z ofiarowanych przez nie użytecz-

ności. Zjawisko uzależnienia współczesnej cywilizacji od wykorzystania technolo-

gii komunikacyjno-informacyjnych będzie się w dalszym ciągu pogłębiać, poprzez 

pojawienie się nowych rozwiązań umożliwiających oparcie wielu funkcji społecz-

nych i gospodarczych na dostępie elektronicznym. Warto odnotować także fakt, iż 

cywilizacja w miarę wzrastania staje się organizmem niesłychanie złożonym, gene-
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rującym wieloaspektowe, trudne do rozwiązania problemy. To skomplikowanie 

odczuwalne jest przez poszczególnych członków populacji, jak również przez gru-

py społeczne i całe państwa. W zasadzie można stwierdzić, że funkcjonowanie 

jednostek i zbiorowości to w praktyce rozwiązywanie coraz bardziej skomplikowa-

nych problemów o charakterze społecznym i gospodarczym. Ta złożoność oraz 

skomplikowanie procesów i problemów współczesnej cywilizacji wymaga zasto-

sowania narzędzi, które pozwolą uporządkować chaos informacji opisujących rze-

czywistość. Nie sposób tego dokonać bez wykorzystania narzędzi opartych na tech-

nologiach informacyjno-komunikacyjnych.  

 Podstawową kwestią w społeczeństwie informacyjnym jest powszechny do-

stęp do rozwiązań komunikacyjno-informacyjnych. Powszechność w tym wypadku 

jest wymogiem, który pozwala na masowy dostęp do korzyści wynikających  

z funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego podstawowym para-

dygmatem w społeczeństwie informacyjnym powinien być łatwy, przystępny ce-

nowo, przyjazny i bezpieczny dostęp do usług realizowanych za pośrednictwem 

technologii komunikacyjno-informacyjnych. Czyli taki, który powinien zapobiec 

powstawaniu dysproporcji społecznych określanych mianem rozwarstwienia lub 

wykluczenia cyfrowego. Pojęcie to można definiować jako nierówności w dostępie 

do technologii informacyjno-komunikacyjnych lub częstotliwości ich wykorzysta-

nia. Wykluczenie cyfrowe niesie z sobą szereg zagrożeń. Na rysunku 1 przedsta-

wione zostały najważniejsze z nich. 

 Jak wynika z powyższego rysunku, problem braku dostępu obywateli do roz-

wiązań komunikacyjno-informacyjnych to zagrożenie, które w przypadku Polski 

może w znacznym stopniu ograniczyć różne formy aktywności całych grup spo-

łecznych. Już obecnie można zaobserwować pogłębiające się różnice w sytuacji 

życiowej osób korzystających i niekorzystających z nowoczesnej technologii ko-

munikacyjno-informacyjnych. Przyszłość może te dysproporcje zwiększyć, bowiem 

trzeba mieć świadomość, iż dostęp do coraz większego zakresu funkcji społecznych 

i gospodarczych nie będzie możliwy, jak dotychczas, na poziomie kontaktów bez-

pośrednich, lecz w wymiarze wirtualnym. A to oznacza konieczność posiadania 

dostępu do technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz praktycznego wyko-

rzystania usług cyfrowych. Użycie słowa ‘konieczność’ jest w tym wypadku jak 

najbardziej uprawnione, ponieważ elementarne braki w omawianej materii nie dają 

krajom, grupom społecznym czy też jednostkom najmniejszych szans na jakikol-

wiek rozwój. 

 



Wiesław M. Maziarz 776 

 
Rys. 1.  Zagrożenia wynikające z wykluczenia cyfrowego 

Źródło:  W. Borucki, A. Springer, Digital Divide – podziały społeczeństwa informacyjnego, 

„Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2004, nr 4. 

 

 Co więcej, przy obecnym bardzo szybkim rozwoju technologii komunikacyj-

nych i dynamicznym kształtowaniu coraz większej ilości usług cyfrowych nastąpi 

znaczące pogłębienie już istniejących nierówności społecznych i gospodarczych. 

Należy wnioskować, iż to zjawisko może mieć charakter stały, co oznacza, że wyj-

ście z cyfrowej, a co za tym idzie społecznej i gospodarczej zapaści nie będzie  

w praktyce możliwe o własnych siłach. Ewentualne wsparcie z zewnątrz zależne 

będzie od woli politycznej, społecznej i możliwości finansowych poszczególnych 

państw. Zatem chcąc osiągnąć w społeczeństwie informacyjnym realizację idei 

zrównoważonego rozwoju, trzeba zapewnić odpowiednie warunki fizycznego do-

stępu i cenowej przystępności, aby nie stanowiły one istotnej bariery ograniczającej 

korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych. To jedno z zasadniczych 

zadań, przed którym staje współczesna cywilizacja i jej przywódcy. To także, jak 

się wydaje, ostatnie lata, kiedy jeszcze wiele w zakresie ograniczenia zjawiska wy-

kluczenia cyfrowego można dokonać. Przedstawione kwestie mają wydźwięk dość 

dramatyczny, ale wydaje się, iż takie podejście ma swoje racjonalne uzasadnienie. 

Przede wszystkim warto przeanalizować, beneficjentem jakich korzyści staje się 

podmiot dysponujący dostępem cyfrowym, a jakie dodatkowe koszty ponosić bę-

dzie ten, który go nie posiada.  
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2.  Wpływ wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych  

na partycypację w wybranych funkcjach społecznych 

 

 Jako pierwszy obszar należy przeanalizować wpływ posiadania dostępu do 

technologii komunikacyjno-informacyjnych na sferę szeroko rozumianej edukacji. 

Istotność tego obszaru wynika z faktu, iż w znacznym stopniu wiedza, będąca bez 

wątpienia zasadniczym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, powstaje  

w procesie edukacji indywidualnej i zbiorowej. Na obecnym poziomie rozwoju 

cywilizacji w coraz większym stopniu w edukacji wykorzystuje się rozwiązania 

oparte na technologiach komunikacyjno-informacyjnych. Coraz powszechniejsze 

stają się placówki wirtualne umożliwiające uzyskanie wiedzy na różnych pozio-

mach edukacji. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które z różnych powo-

dów nie mogą korzystać z tradycyjnych form edukacji, relatywnie tanie, dające 

dużą niezależność przestrzenną i czasową. Dostęp do technologii komunikacyjno- 

-informacyjnych to nie tylko możliwość wirtualnej edukacji, ale uczenia się poprzez 

zgłębianie zasobów informacji zgromadzonych w sieci. Wystarczy choćby przeciw-

stawić sobie potencjał informacji dostępnej użytkownikowi sieci Internet i osoby 

skazanej tylko na informację zlokalizowaną na tradycyjnych nośnikach (książki, 

prasa). Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, aby wskazać osobę, która może zgłębiać 

wiedzę skutecznie i efektywnie. Warto zauważyć, iż pomiędzy wykorzystaniem 

technologii komunikacyjno-informacyjnych a poziomem edukacji istnieje silna 

zależność. Otóż stopień wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w państwie jest w znacznym stopniu warunkowany poziomem rozwoju sfery edu-

kacyjnej, która, jak wynika z przeprowadzonych powyżej dywagacji, jest determi-

nowana przez praktyczne używanie technologii komunikacyjno-informacyjnych. 

Trzeba zatem zachować szczególną uwagę, aby poprzez niski stopień wykorzysta-

nia technologii informacyjno-komunikacyjnych nie doprowadzić do relatywnego 

obniżenia poziomu edukacji. Zagrożenie to może dotyczyć całych państw, grup 

społecznych czy poszczególnych jednostek. Każdy z wymienionych przypadków 

niesie niekorzystne konsekwencje. Niski poziom edukacji w państwie obniża po-

ziom jego konkurencyjności, a w przypadku wykluczenia edukacyjnego grup spo-

łecznych czy jednostek redukuje potencjał intelektualny kraju. Powyższe stwier-

dzenie ukazuje, iż paradygmat mówiący o przyspieszeniu budowy infrastruktury 

komunikacji elektronicznej i w miarę powszechnym wykorzystaniu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych nie jest celem samym w sobie. Jego przesłanie 

dotyka najistotniejszych zagadnień rozwoju współczesnego społeczeństwa polskie-

go. Można tę sytuację sparafrazować znanym skądinąd stwierdzeniem: wykorzysta-

nie technologii komunikacyjno-informacyjnych i edukacja albo śmierć. Te dwie 

sfery są z sobą nierozerwalnie związane i ich kształtowanie się będzie decydowało 

o dalszym rozwoju i funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Są 



Wiesław M. Maziarz 778 

to zatem obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście zapobie-

gania zjawisku wykluczenia społecznego.  

 Bardzo istotną sferą dla współczesnego człowieka jest opieka zdrowotna. 

Także ten obszar w warunkach społeczeństwa informacyjnego zaczyna ulegać 

znacznym modyfikacjom, zmieniając zasady dostępu do opieki zdrowotnej i dostar-

czając obywatelom szereg korzyści. Jednak podobnie jak w wypadku edukacji be-

neficjentami największego zakresu korzyści staną się ci, którzy wykorzystywać 

będą technologie komunikacyjno-informacyjne. Aby w pełni zrozumieć, jaki cha-

rakter mogą mieć nierówności społeczne związane z dostępem do służby zdrowia  

w nowych warunkach cywilizacyjnych, należy przybliżyć gamę korzyści będących, 

w niedalekiej przyszłości, konsekwencją wykorzystania narzędzi komunikacyjno- 

-informacyjnych. Przede wszystkim warte podkreślenia są możliwości dokonywa-

nia wirtualnych wizyt lekarskich. W przypadku infekcji pacjent zamiast fizycznie 

stawić się w przychodni, komunikuje się drogą elektroniczną ze swoim lekarzem, 

który podejmuje decyzje o leczeniu. Także tą drogą przesłana zostaje recepta  

i ewentualnie zwolnienie chorobowe. Uwzględniając fakt, iż znaczną część oczeku-

jących na wizytę u lekarza stanowią osoby zainteresowane wyłącznie wypisaniem 

recepty, można określić zakres oszczędności czasu i pieniędzy związanych z jednej 

strony z przybyciem pacjenta do przychodni, a z drugiej ‒ mniejszym obciążeniem 

lekarza i skierowaniem jego uwagi w stronę pacjentów cierpiących na poważniejsze 

schorzenia. Służba zdrowia w społeczeństwie informacyjnym stwarza możliwość 

wykorzystania przez lekarza w wirtualnym kontakcie z pacjentem diagnostyki elek-

tronicznej. Już od kilku lat praktycznie wykorzystuje się elektroniczne monitoro-

wanie pracy serca (EKG) z wykorzystaniem przystawki i telefonu komórkowego. 

Przyszłość oferuje pacjentom możliwość: 

 przesyłania różnego rodzaju wyników badań (rezonans magnetyczny, to-

mografia komputerowa, rtg., mammografia), co bardzo często pozwoli 

uniknąć wizyty lekarskiej, ponieważ diagnoza oparta będzie na przesłanych 

dokumentach. 

 tworzenie elektronicznej dokumentacji lekarskiej, dostępnej po autoryzacji 

wszystkim lekarzom diagnozującym danego pacjenta. 

 Korzyści związane z wykorzystaniem technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych w sferze medycyny możliwe są do osiągnięcia także poprzez 

różnego rodzaju wirtualne szkolenia i staże dla lekarzy i innych pracowników służ-

by zdrowia. Jest to bardzo ważny obszar wykorzystania technologii komunikacyj-

no-informacyjnych, który poza ekonomicznym aspektem związanym z oszczędno-

ścią czasu i ograniczeniem kosztownych wyjazdów szkoleniowych daje możliwość 

poznania nowoczesnych form leczenia. Poprzez sieć lekarz może skorzystać  

z większej liczby szkoleń, jak również może uczestniczyć jako obserwator w opera-

cjach oraz partycypować w podejmowaniu decyzji medycznych z wykorzystaniem 

wideokonferencji. Te działania powinny wpłynąć na poziom wiedzy i doświadcze-
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nia lekarzy. Analizując kwestię telemedycyny, warto wspomnieć o coraz po-

wszechniejszym przeprowadzaniu zabiegów i operacji na odległość. Pozwalają one 

na ratowanie życia ludzkiego w szczególnie trudnych przypadkach, a jednocześnie 

są formą nauki dla lekarzy, którzy chcą się w przyszłości zajmować daną dziedziną 

medycyny. Z tych jednak udogodnień zarówno pacjent, jak i lekarz w Polsce sko-

rzystać raczej nie mogą. Z dostępnych informacji wynika, iż w Polsce żaden pod-

miot zajmujący się sferą medycyny nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej 

umożliwiającej transfer obrazu o wymaganych parametrach jakościowych (transmi-

sja w czasie rzeczywistym w jakości Ultra HD 7680*4320 oraz obrazie trójwymia-

rowym). Zatem także polską służbę zdrowia uznać należy za wykluczoną z możli-

wości korzystania dostępu do myśli medycznej na najwyższym poziomie. 

 Innym obszarem, gdzie zauważa się rosnącą rolę technologii komunikacyjno- 

-informacyjnej, jest kontakt obywateli z jednostkami administracji rządowej i samo-

rządowej (e-government). Coraz większy zakres usług realizowanych przez te jed-

nostki dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych uzyskuje status usług cy-

frowych, dostępnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jest 

to konsekwencją znaczących korzyści, które są udziałem zarówno państwa, jak 

również obywateli i podmiotów gospodarczych. Przede wszystkim rozwój cyfro-

wych form kontaktu z różnego rodzaju urzędami to odciążenie struktur administra-

cyjnych i znaczna redukcja kosztów ich funkcjonowania. W perspektywie także 

ograniczenie bezpośredniego dostępu do administracji rządowej i samorządowej na 

skutek zmniejszenia liczby placówek, co zapewne znacznie zwiększy niedogodno-

ści obywateli i podmiotów gospodarczych preferujących tę formę kontaktu. Dodat-

kowo uwzględniając pakiet korzyści, których beneficjentem staje się petent, a więc: 

 polepszenie jakości informacji,  

 oszczędność czasu,  

 poprawa dostępności (urząd czynny 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu), 

 polepszenie poziomu świadczonych usług,  

 wzrost wydajności,  

 eliminacja błędów, 

 brak konieczności dojazdu i oczekiwania na usługę. 

 Widoczny staje się zakres dysproporcji korzyści pomiędzy korzystającymi  

z elektronicznego dostępu do administracji rządowej i samorządowej a tymi, którzy 

są go pozbawieni. Patrząc perspektywicznie, można zauważyć, iż korzyści wynika-

jące z funkcjonowania e-government będą osiągane przez państwo, jeżeli większość 

społeczeństwa aktywnie będzie korzystała z wirtualnych kontaktów z urzędami 

publicznymi. Tylko wtedy będzie możliwe ograniczenie liczby urzędów w prze-

strzeni fizycznej i funkcji przez nie realizowanych. Polska w zakresie wykorzysta-

nia e-government dość silnie odstaje od większości krajów Unii Europejskiej ze 

względu na dość niski poziom podaży usług cyfrowych świadczonych przez admi-

nistrację publiczną, elementarne braki w edukacji w tym zakresie znacznej popula-
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cji obywateli oraz, co już wielokrotnie powtarzano w tym artykule, niezadowalają-

cy stopień wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Należy mieć 

świadomość, iż polska droga do powszechnego korzystania z e-government będzie 

bardzo trudna. Znaczna część społeczeństwa nie jest mentalnie i edukacyjnie przy-

gotowana do praktycznej partycypacji w wirtualnych kontaktach z urzędami pu-

blicznymi i wszelkie działania w tej materii mające na celu zwiększenie zakresu 

funkcji mogą pogłębić istniejące już obecnie nierówności w dostępie do administra-

cji. Zjawisko to może się także pojawić w sytuacji, gdy podjęte zostaną decyzje  

o możliwości wirtualnego głosowania w wyborach prezydenckich, parlamentarnych 

czy samorządowych. W warunkach istniejącego kryzysu gospodarczego i koniecz-

ności poczynienia oszczędności może pojawić się postulat zastąpienia (oczywiście  

w pewnym stopniu) tradycyjnych wyborów ich elektroniczną wersją. Korzyści 

mogą być dość znaczne i dotyczą:  

 zmniejszenia kosztów funkcjonowania komisji wyborczych,  

 braku konieczności obecności w lokalu wyborczym, 

 potencjalnego zwiększenia frekwencji wyborczej. 

 Pojawienie się wirtualnej możliwości głosowania wiązać się będzie z ograni-

czeniem liczby lokali wyborczych, co wobec znacznego odsetka populacji niepo-

siadającego lub niekorzystającego z technologii komunikacyjno-informacyjnych 

może ograniczyć dostępność do podstawowego obowiązku w państwie demokra-

tycznym. Oczywiście wirtualne głosowanie to kwestia jeszcze kilku lat, ale trudno 

sobie wyobrazić, aby w tym czasie wykorzystanie narzędzi komunikacji elektro-

nicznej w Polsce stało się powszechne. 

 Ostatnim obszarem, w którym należy upatrywać zagrożenia wykluczenia  

w społeczeństwie informacyjnym, jest dostęp do pracy. W chwili obecnej, także  

w Polsce, pracownicy bezpośrednio produkcyjni są w mniejszości (liczba białych 

kołnierzyków przewyższa liczbę kołnierzyków niebieskich), natomiast silną pozy-

cję na rynku w ujęciu ilościowym uzyskali pracownicy określani mianem informa-

cyjnych. Tym samym wytworzyła się przestrzeń do wykonywania pracy o charakte-

rze intelektualnym i niewymagająca pobytu w zakładzie pracy. Ten charakter pracy 

przede wszystkim premiuje osoby, które poza merytorycznym wykształceniem 

dysponują dostępem do technologii komunikacyjno-informacyjnych. Osoby miesz-

kające poza obszarami zurbanizowanymi, bez odpowiedniego wykształcenia, nie-

posiadające umiejętności obsługi komputera i niedysponujące dostępem do infra-

struktury komunikacji elektronicznej, nie będą w stanie podjąć pracy. To kolejny 

obszar zagrożony potencjalnym wykluczeniem znacznych grup społecznych. Lecz 

także obszar, w którym powinny upatrywać swoich szans osoby niepełnosprawne, 

dotychczas wykluczone poprzez własne upośledzenie fizyczne. Ważne jest, aby 

zapewnić im odpowiednie narzędzia umożliwiające korzystanie z technologii ko-

munikacyjno-informacyjnej. 
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Podsumowanie 

 

 Kwestia nierówności w warunkach społeczeństwa informacyjnego stanowi 

bardzo poważne zagrożenie dla spójności poszczególnych państw, a nawet struktur 

ponadnarodowych. Dlatego sprawą szczególnej wagi jest analiza obszarów spo-

łecznych, poznawanie ich problemów i w miarę możliwości systemowe zapobiega-

nie niebezpieczeństwu wykluczenia. Wydaje się, że zagrożenie nierównościami 

społecznymi wynika z braku korzystania z technologii komunikacyjno- 

-informacyjnej. Położenie nacisku na zapewnienie dostępu do komunikacji elektro-

nicznej oraz komputera grupom społecznym ich pozbawionym w znacznym stopniu 

ograniczyłoby niepożądane zjawisko. 
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Summary 

 

 Evolution of information society is associated with risks that can lead to the emer-

gence of social inequality between individuals, social groups or even countries. The 

primary cause of formation inequality in the information society is the level of use the 

information and communication technology. Only the relatively widespread use of 

communication and information tools will allow for proper development of civilization, 

without treat of social exclusion. 
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WYBRANE ASPEKTY PRAWNE BAZ DANYCH ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Dla społeczeństwa informacyjnego, w którym szczególnym dobrem niemate-

rialnym stała się informacja, regulacje prawne w zakresie baz danych i danych oso-

bowych mogą stanowić bariery rozwojowe. Celem artykułu jest prezentacja regula-

cji prawnych w zakresie baz danych i danych osobowych oraz próba uświadomie-

nia, że regulacje te muszą jednocześnie ewoluować, by stawać się zabezpieczeniem 

dla zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach 

teleinformatycznych. 

 Skuteczność działań informacyjnych zależy m.in. od doboru właściwej bazy 

danych. Kotler definiuje to pojęcie w następujący sposób: „baza danych o klientach 

[to] uporządkowany zbiór wyczerpujących danych o istniejących i potencjalnych 

klientach obejmujących dane geograficzne, demograficzne, psychograficzne i doty-

czące zachowań nabywczych
1
.  

 

 

1.  Problematyka baz danych w rozprzestrzenianiu informacji z prawnego 

punktu widzenia 

 

 Bazy danych są podstawowym elementem umożliwiającym prowadzenie sku-

tecznych działań informacyjno-promocyjnych. Regulacje z nimi związane znajdują 

się w dwóch aktach prawnych. Pierwszym jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  

                                                 

1  P. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 1042. 
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami. Wspomniany 

akt prawny chroni jednak wyłącznie zbiory informacji zawierające pewien element 

oryginalności. Dodatkowym warunkiem ograniczającym zastosowanie powyższej 

ustawy jest wymóg wykorzystania twórczego doboru, układu lub zestawienia ele-

mentów
2
. Opisane cechy rzadko występują w odniesieniu do baz marketingowych. 

Zbiory tworzone na potrzeby marketingowo-promocyjne składają się z wielu róż-

nych informacji demograficznych, geograficznych, psychograficznych i innych,  

a ich ułożenie trudno uznać za oryginalne. Każda firma stara się pogrupować dane 

w sposób, który jak najbardziej ułatwia dysponowanie nimi. Ostatecznie większość 

baz danych wygląda i funkcjonuje podobnie. Drugim ważnym aktem prawnym jest 

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z późniejszymi zmianami. 

Dotyczy ona niemal wszystkich baz danych wykorzystywanych w działaniach mar-

ketingu bezpośredniego. Głównym celem wspomnianej ustawy jest przede wszyst-

kim ochrona nakładów, jakie przedsiębiorca poniósł na zebranie informacji i stwo-

rzenie z nich odpowiedniego zbioru. Warto zwrócić uwagę na fakt, że omawiany 

akt prawny chroni bazę danych jako całość. Regulacje dotyczące ochrony poszcze-

gólnych elementów danego zbioru zawierają odrębne ustawy
3
. 

 

 

2.  Baza danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych oraz elementy 

bazy danych objęte ochroną prawną 

 

 Ustawa o ochronie baz danych ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób, 

które z takich zasobów korzystają. Omawiane pojęcie jest w niej definiowane w na-

stępujący sposób: „(…) baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych 

materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, 

indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, 

wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu spo-

rządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości (…)
4
. Zatem aby baza danych 

mogła zostać objęta ochroną prawną, powinna spełniać pewne warunki
5
. 

                                                 

2  Por. art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(DzU 1994 nr 24, poz. 83 ze zm.). 

3  Por. X. Konarski, M. Woźniacka, Prawo marketingu bezpośredniego, Stowarzyszenie 
Marketingu Bezpośredniego, http://www.nf.pl/Artykul/9676/, (data dostępu: 13.01.2012). 

4  Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ze zm. (DzU 
2001 nr 128, poz. 1402 ze zm.). 

5  Po pierwsze musi stanowić określony zbiór informacji lub materiałów, a wszystkie jej 
elementy powinny być uporządkowane według ustalonej metody. Kolejnym wymogiem jest 
konieczność poniesienia przez producenta istotnego nakładu inwestycyjnego związanego z jej 
sporządzeniem, weryfikacją albo prezentacją. Bazy danych wykorzystywane do działań informa-
cyjno-promocyjnych najczęściej spełniają wszystkie opisane wyżej kryteria. Przed szerszym 
omówieniem zagadnień znajdujących się w ustawie warto wyjaśnić pojęcie producenta. Jest to 
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 Zgodnie z treścią ustawy ochronie podlega cała utworzona baza danych lub jej 

istotna część, ze względu na jakość bądź ilość zawartych w niej elementów
6
. W tym 

przypadku „istotność” części bazy danych będzie zależała zarówno od jej wielkości, 

jak i jakości, gdyż nawet niewielka ilość informacji może posiadać wysoką wartość 

ekonomiczną. Ustawa gwarantuje producentowi bazy danych wyłączność na korzy-

stanie z niej lub jej istotnej części. Jeżeli inne podmioty wyrażą chęć korzystania ze 

zbiorów informacji chronionych ustawą, będą zmuszone do uiszczenia odpowiedniej 

opłaty w celu zakupu licencji lub odpowiedniego pozwolenia. Czynności takie jak 

kopiowanie danych, zapisywanie ich na przenośnych nośnikach informacji czy dru-

kowanie mogą być wykonywane jedynie przez wspomnianego producenta lub za jego 

zgodą. Wyłączność obejmuje również wtórne wykorzystywanie danych polegające na 

publicznym udostępnianiu
7
. 

 Czas ochrony bazy danych wynosi 15 lat. Jeżeli w tym czasie zbiór zostanie udo-

stępniony publicznie, wspomniany okres wygaśnie dopiero po 15 latach od momentu 

pierwszego udostępnienia. W przypadku istotnej modyfikacji ilości, treści lub jakości 

danych zawartych w zbiorze czas obowiązywania ochrony jest liczony odrębnie
8
. 

 

 

3. Konsekwencje nieprzestrzegania regulacji prawnych dotyczących baz danych 

 

 Ustawa o ochronie baz danych nie tylko reguluje działania w zakresie własno-

ści i możliwości korzystania z baz danych, ale również określa kary, jakie zostaną 

nałożone na osoby lub instytucje niestosujące się do zamieszczonych w niej posta-

nowień. Zgodnie z art. 11 w razie naruszenia bazy danych producent może żądać: 

 zaprzestania prowadzenia działań niezgodnych z prawem, 

 usunięcia skutków spowodowanych wspomnianymi czynnościami, 

 naprawy wyrządzonej szkody, 

 wydania korzyści, jakie udało się uzyskać podczas korzystania ze zbioru. 

 Dodatkowo pokrzywdzony może domagać się wydania odpowiedniego 

oświadczenia w prasie lub podania do publicznej wiadomości orzeczenia sądu wy-

                                                                                                                        

osoba fizyczna lub firma, która finansowała powstanie bazy danych lub poniosła inne nakłady 
inwestycyjne związane z jej utworzeniem. Por. art. 2, ibidem. 

6  Por. art. 6, ibidem. 
7  Przykładem nieistotnej części bazy danych jest np. rozkład jazdy autobusów komunikacji 

miejskiej. Pomimo że dane zostały uznane za nieistotne, ustawa przewiduje co do nich pewne 
regulacje. Będzie to przede wszystkim zakaz systematycznego pobierania i wtórnego wykorzy-
stywania (publiczne udostępnianie informacji) niezgodnie z przeznaczeniem. Wspomniany zapis 
został ustanowiony, aby zapobiec naruszeniu interesów producenta, dlatego operacja polegająca 
na odtworzeniu cudzej bazy danych poprzez systematyczne kopiowanie jej nieistotnych (w rozu-
mieniu ustawy) elementów będzie działaniem sprzecznym z prawem. Por. X. Konarski, M. Woź-
nicka, Prawo…, op. cit., http://www.nf.pl/Artykul/9716/ (data dostępu: 13.01.2012). 

8  Zob. art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, op. cit. 
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danego w związku z omawianą sprawą. Sąd może również zobowiązać jednostkę 

działającą sprzecznie z ustawą do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz pro-

ducenta
9
. 

 Kolejną sankcją nakładaną przez ustawę na nieuczciwe jednostki jest kara 

grzywny. Poniesie ją każdy, kto bez uprawnień będzie pobierał dane w całości lub 

w istotnej części i spróbuje je wykorzystać w celu zdobycia korzyści majątko-

wych
10

. 

 

 

4. Pojęcie danych osobowych 

 

 Według ustawy dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfiko-

wanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli takiej, której tożsa-

mość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie 

się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników okre-

ślających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub 

społeczne. Informacjami umożliwiającymi określenie tożsamości nie są natomiast 

dane, których wykorzystanie w celu identyfikacji wymagałoby poświęcenia nad-

miernych kosztów, czasu lub działań
11

. 

 Z przytoczonej definicji wynika, że za dane osobowe nie będą uważane ogól-

ne pojedyncze informacje, takie jak na przykład nazwa ulicy z podanym numerem 

bloku. Jeżeli wspomniany zestaw danych zostanie wzbogacony o konkretny numer 

mieszkania oraz imię i nazwisko określonej osoby, to zacznie podlegać ochronie 

omawianej ustawy. Wyjątek stanowi natomiast numer PESEL, który dzięki swojej 

konstrukcji umożliwia dosyć dokładną identyfikację właściciela
12

. Z tego powodu 

jest chroniony przez prawo nawet wtedy, gdy występuje samodzielnie
13

. Warto 

także wspomnieć o danych szczególnie chronionych, czyli takich, które mogą być 

przetwarzane wyłącznie po spełnieniu szeregu warunków nakładanych przez 

wspomniany akt prawny. Będą to takie informacje jak: 

                                                 

9  Zob. art.11, ibidem. 
10  Zob. art. 12, ibidem. 
11  Art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 nr 

133, poz. 883 ze zm.). 
12  Nr PESEL składa się z 11 cyfr, z których sześć pierwszych oznacza zakodowaną w okre-

ślony sposób datę urodzenia, a przedostatnia określa płeć właściciela (cyfry parzyste oznaczają 
płeć żeńską, a nieparzyste męską). 

13  Zazwyczaj adresy e-mail nie są traktowane jako dane osobowe. Wyjątek stanowią sytu-
acje, gdy w ich treści zostanie umieszczone imię i nazwisko właściciela (np. magdale-
na.rzemieniak@pollub.pl). Warto podkreślić, że przepisy zawarte w ustawie o ochronie danych 
osobowych stosuje się jedynie w odniesieniu do danych dotyczących osób fizycznych. Przewi-
dziana w niej ochrona nie będzie dotyczyła firm ani osób zmarłych. Por. ABC ochrony danych 
osobowych, red. A. Kowalik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 10‒11, 
http://www.giodo.gov.pl/485/ (data dostępu: 14.01.2012). 
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 przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, 

 stan zdrowia, 

 kod genetyczny,  

 nałogi, 

 życie seksualne, 

 informacje o skazaniach, orzeczeniach ukarania, mandatach karnych i in-

nych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administra-

cyjnym
14

. 

 

 

5. Przetwarzanie zbioru danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym 

 

 Nie każde zestawienie danych będzie można określić mianem zbioru danych 

osobowych. Według ustawy jest to zestaw informacji o charakterze osobowym 

posiadający strukturę. Nie ma znaczenia, czy będzie on rozproszony, czy też zosta-

nie podzielony funkcjonalnie, powinien jednak umożliwiać wyszukiwanie informa-

cji według różnych kryteriów
15

. Zbiorami danych będą zatem wszelkiego rodzaju 

materiały w formie akt, np. sądowe lub policyjne, informacje, które pracodawca 

gromadzi o zatrudnionych osobach, oraz wszelkie inne zestawienia odpowiadające 

definicji wynikającej z ustawy. Sposób przechowywania (elektroniczny lub na pa-

pierze) nie będzie miał w tym wypadku znaczenia. 

 Proces przetwarzania danych osobowych tak samo jak pozostałe operacje  

z nimi związane jest ściśle regulowany przez omawianą ustawę. Podstawowe zasa-

dy działania określono w art. 26 ust. 1 jako obowiązki administratora danych. Nale-

ży do nich przede wszystkim dołożenie szczególnej staranności w celu zapewnienia 

ochrony osobom, których dotyczą zebrane informacje. W związku z powyższym 

administrator musi się stosować do kilku głównych zasad. Pierwszą z nich jest za-

sada legalności, która nakazuje przetwarzanie danych zgodnie z prawem. Oznacza 

to konieczność spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek legalności wymienio-

nych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych
16

. „Przetwarzanie danych jest 

dopuszczalne w konkretnych przypadkach”
17

. 

                                                 

14  Zob. art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, op. cit. 
15  Zob. art. 7 pkt 1, ibidem. 
16  Por. ABC wybranych zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych, red. A. Rudnicki, 

Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 12‒13, http://www.giodo.gov.pl/485/ (data dostępu: 
10.01.2012). 

17  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, jest to niezbędne dla 
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest to 
konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego 
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 Szczególną uwagę warto zwrócić na punkt 5. Za prawnie usprawiedliwiony cel 

ustawa uznaje między innymi działania prowadzone w ramach działalności informa-

cyjno-promocyjnej związanej z promocją produktów lub usług oferowanych przez 

administratora
18

. Warto zauważyć, że punkt ten dotyczy jedynie działań związanych  

z prowadzeniem tzw. „marketingu własnego”. W przypadku działań informacyjno- 

-promocyjnych prowadzonych na rzecz innych firm – tzw. „marketingu cudzego” – 

konieczne będzie pozyskanie specjalnej zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych
19

. Omawiana zasada legalności zabrania zbierania danych osobowych w sposób 

sprzeczny z prawem. Zakazuje stosowania działań ukrytych, prowadzonych przy 

użyciu podsłuchu lub wariografu oraz takich, które w jakikolwiek sposób ingerowa-

łyby w tajemnicę korespondencji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi 

być wyrażona na piśmie, nie może być w żaden sposób „domniemana lub dorozu-

miana z oświadczenia woli o innej treści”
20

. Dokument należy tak sporządzić, aby nie 

budził wątpliwości co do celu wykorzystania danych, a osoba podpisująca go miała 

pełną świadomość, na co się zgadza. Przykładową klauzulę zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przedstawiono na rysunku 1. 

 Kolejną zasadą wyznaczającą kierunek działań administratora jest zasada 

celowości. Według niej dane osobowe mogą być zbierane tylko pod warunkiem 

zdefiniowania celu ich gromadzenia. W myśl tej reguły zgromadzone informacje 

nie mogą być wykorzystywane do realizacji innych niż wymienione w zgodzie 

działań. Następna zasada dotycząca merytorycznej poprawności danych nakazuje 

administratorowi każdorazową ocenę wiarygodności źródła, z którego pochodzą 

informacje, nadzorowanie zgodności danych ze stanem faktycznym oraz informo-

wanie o wprowadzonych zmianach wszystkich, którzy korzystają z zarządzanej 

przez niego bazy danych. W praktyce oznacza to zakaz dysponowania informacja-

mi, które są nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne. Kolejną regulacją jest 

zasada adekwatności, nakazująca zbieranie tylko tych danych, które są niezbędne 

do realizacji celu określonego przez administratora. Informacje nie mogą być gro-

madzone ze względu na możliwość ewentualnego wykorzystania w przyszłości, 

czyli „na zapas”. Ostatnią zasadą, o której warto wspomnieć jest ograniczenie  

w czasie. Zgodnie z tą regulacją dane mogą być przechowywane przez administra-

tora tylko do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu
21

. 

                                                                                                                        

oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolno-
ści osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, op. cit. 

18  Art. 23, ust. 4, pkt 1, ibidem. 
19  Por. X. Konarski, M. Woźniacka, Prawo…, op. cit., http://www.nf.pl/Artykul/9855/ (data 

dostępu: 13.01.2012). 
20  II SA 2135/02 ‒ Wyrok NSA, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6B17392974 (data dostę-

pu: 11.01.2012). 
21  Por. ibidem, s. 16‒18. 
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Rys. 1.  Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Źródło: ABC wybranych zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych, red. A. Rudnic-

ki, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 16, http://www.giodo.gov.pl/485/ (data do-

stępu: 10.01.2012). 

 

6. Zabezpieczenie danych osobowych 

 

 W związku z wysoką wartością informacji, jakimi są dane osobowe, ustawa 

nakłada na administratora obowiązki związane z ich zabezpieczeniem. Zgodnie  

z art. 36 ust. 1 jest on zobowiązany do zastosowania środków technicznych i orga-

nizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym informacjom, „w szcze-

gólności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupo-

ważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem”
22

. 

 W dzisiejszych czasach przeważająca część baz danych osobowych jest prze-

chowywana w systemach informatycznych
23

. 

 Obowiązki nałożone na administratora danych można podzielić na organiza-

cyjne i techniczne. Pierwsza grupa jest związana z kontrolowaniem oraz nadzoro-

waniem dostępu do danych. Można do niej zaliczyć np. konieczność nadawania 

uprawnień przez administratora osobom, które mają być dopuszczone do zbioru 

danych albo obowiązek związany z ewidencjonowaniem takich użytkowników. 

Druga grupa obowiązków wiąże się głównie z danymi przechowywanymi w syste-

mach informatycznych i jest szczegółowo opisana we wspomnianym rozporządze-

niu z dnia 29 kwietnia 2004 r.
24

 We wspomnianym akcie prawnym znajdują się 

                                                 

22  Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1994 r. o ochronie danych osobowych, op. cit. 
23  Dokumentem, który reguluje sytuację prawną związaną z przetwarzaniem danych we 

wspomnianych systemach, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy infor-
matyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU nr 100, poz. 1024). W tym miejscu 
warto zdefiniować pojęcie bezpieczeństwa informacji, które w przypadku systemów teleinforma-
tycznych będzie tożsame z ochroną danych. Przez to sformułowanie „(…) należy rozumieć za-
chowanie poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalno-
ści i niezawodności”. Ibidem, s. 6. 

24  Por. X. Konarski, M. Woźniacka, Prawo…, op. cit., http://www.nf.pl/Artykul/9955/ (data 
dostępu: 13.01.2012). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmują-

cym imię, nazwisko i adres zamieszkania, przez XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-

wie (00-111), ul. Kwiatowa 1, w celach przesyłania ofert marketingowych, jak rów-

nież na przekazywanie ich innym podmiotom. 

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r.    Anna Iksińska 
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m.in. informacje o sposobie prawidłowego konstruowania struktur baz danych oraz 

wytyczne związane ze stosowanymi aplikacjami. Pojawiają się również zagadnienia 

takie jak trójpoziomowy podział bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz 

wytyczne związane z polityką bezpieczeństwa. Ważnym wymogiem, jaki omawia-

ne rozporządzenie nakłada na administratora, jest konieczność sporządzenia in-

strukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym
25

. Konieczna 

jest zatem rejestracja zbioru danych osobowych26. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Regulacje prawne w zakresie informacyjno-promocyjnym mogą dla społe-

czeństwa informacyjnego stanowić zarówno bariery rozwojowe, jak i być źródłem 

wielu zabezpieczeń. Dynamiczny rozwój technologii umożliwia niestety działania 

nieetyczne, tj. ataki crackerów, podsłuch, manipulacje, podstawienie czy phishing. 

Znajomość regulacji prawnych w danym obszarze pozwala na ochronę danych oso-

bowych oraz na świadome działania informacyjno-promocyjne. 
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 For the information society, in which a particular intangible asset has become the 

information, legal regulations in the field of databases and personal information may 

constitute a barrier to development. At the same time these regulations must evolve to 

become security for threats to the security of personal data processed in ICT systems. 
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ROLA INTERNETU W TWORZENIU ZRÓWNOWAŻONEGO  

SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Wielu współczesnych konsumentów i przedsiębiorców jest aspołecznych i zo-

rientowanych wyłącznie na osiąganie celów ekonomicznych (homo oeconomicus). 

Ich postępowanie, skutkujące niepohamowaną eksploatacją zasobów, niszczeniem 

środowiska naturalnego, brakiem reakcji na problemy społeczne, zagraża naturalnym 

podstawom życia na Ziemi. Powstające zagrożenia, których głównym źródłem jest 

konsumpcja i produkcja, przybliżają ludzkość do tragicznego w skutkach zjawiska ‒ 

przekroczenia granic tolerancji natury warunkującej byt i gospodarowanie człowieka. 

 Spostrzeżenia te nie są nowe ‒ już w latach 60. XX wieku nastąpił wzrost 

zainteresowania przyczynami i skutkami globalnych zagrożeń. W jego następstwie 

tradycyjne koncepcje ekonomiczne zaczęto wzbogacać o wątki ekologiczne i spo-

łeczne. W wyniku ewolucji takich nurtów jak: neoklasyczna ekonomia środowiska, 

ekonomia ekologiczna, nowa ekonomia ekologiczna powstała ekonomia zrówno-

ważonego rozwoju reprezentująca nowy obszar nauki zwany sustainable science. 

Będąc obecnie we wstępnej fazie rozwoju, sustainable science nie tylko integruje 

aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne działalności gospodarczej, lecz rów-

nież zmienia paradygmaty. Paradygmat wzrostu zastępuje paradygmatem zrówno-

ważenia. To podejście rewolucjonizuje zapatrywania na współczesną konsumpcję  

i produkcję. Pomimo postępu w obszarze sustainability tempo i zakres zapobiegania 

globalnym oraz lokalnym zagrożeniom są wciąż znikome w porównaniu z eskalacją 

negatywnych zjawisk. Zrównoważony rozwój (sustainable development) trzeba 

więc promować i wdrażać w społeczeństwach, poszukując rozwiązań łagodzących 

sprzeczności między celami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi.  
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 Jaką rolę w procesie przekształcania społeczeństw konsumpcyjnych w zrów-

noważone społeczeństwa odgrywa Internet? Internet jako kanał komunikacji o krót-

kiej historii przestał być medium niszowym. Szybko przekształcił się w globalną, 

interaktywną, ogólnodostępną sieć, która wpływa na postawy i zachowania konsu-

mentów. Już sam ten fakt wskazuje na jego ważną rolę w kształtowaniu zrównowa-

żonego społeczeństwa przyszłości. Czy w tym aspekcie ważne są tylko treści prze-

syłanych przez Internet informacji, czy również ich elektroniczna forma? Korzysta-

nie z sieci umożliwiają specjalne urządzenia. Najważniejszym z nich jest komputer 

‒ skomplikowany, materialny produkt, złożony z wielu części i komponentów. Czy 

jego produkcja przyczynia się do budowy zrównoważonego społeczeństwa?  

W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania. Ponieważ podjęta 

problematyka jest obszerna i transdyscyplinarna, dlatego koncentruje się na prezen-

tacji ważniejszych zagadnień. Pretendują one do dalszej dyskusji. 

 

 

1. Globalne zagrożenia 

 

 Współczesna produkcyjna i konsumpcyjna aktywność człowieka stwarza za-

grożenia dla egzystencji obecnego i przyszłych pokoleń. Gwałtownie wzrasta liczba 

ludności na Ziemi. W 2010 roku zamieszkiwało naszą planetę około 6,9 miliarda 

osób, a w 2050 roku będzie ich 9,1 miliarda1. Wzrostowi demograficznemu towa-

rzyszy wydłużanie się przeciętnego trwania życia człowieka. Zmiany te oznaczają 

nie tylko wzrost globalnego popytu na żywność, produkty materialne i usługi, lecz 

również większe zapotrzebowanie na wodę, czyste powietrze oraz inne dobra natu-

ry, stanowiące warunek przetrwania gatunku ludzkiego.  

 Globalne społeczeństwo powiększa się w warunkach gwałtownego wzrostu 

gospodarczego (obecny kryzys w Europie jak na razie nie zmienia w istotny sposób 

globalnych trendów rozwoju). Światowy dochód narodowy brutto (DNB) stanowią-

cy sumę dochodów narodowych państw, wzrósł z 5000 miliardów dolarów w 1950 

roku do ponad 29 000 miliardów w 1997 roku. Oznacza to przekształcanie coraz 

większej ilości surowców w produkty, czego skutkiem jest znaczne zużycie energii 

i wody oraz powstawanie odpadów i trujących substancji2. Wzrastająca globalna 

produkcja i konsumpcja powodują niespotykane w historii ludzkości niszczenie 

środowiska naturalnego. Zużycie zasobów i emisja szkodliwych substancji będą się 

podwajać co 28 lat. Oznacza to, że po 280 latach będą one tysiąc razy większe niż 

                                                 

1  Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa 2010,  
s. 46. 

2  Worldwatch Institute Report zur Lage der Welt 1998 – Daten für das Überleben unseres 
Planeten, Frankfurt 1998, s. 13. 



Rola Internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa przyszłości 793 

dziś3. A. Pabian, powołując się na K. Lee i S. Cartera, wskazuje konkretne następ-

stwa dewastacji środowiska: wzrost na Ziemi liczby bardzo gorących dni, powodzie  

i susze, zmiany w częstotliwości i intensywności huraganów, wzrost do 2100 roku 

poziomu wód w skali globalnej średnio o 50 cm oraz wzrost temperatury średnio o 

1-3,5 stopnia C4. Wielu producentów i konsumentów nie zdaje sobie sprawy z fak-

tu, że szkody wyrządzone naturze mają charakter nieodwracalny, a dostępność jej 

dóbr jest ograniczona. Ziemia stanowi zamknięty system termodynamiczny, który 

nie przyrasta materialnie ‒ gospodarka wraz z człowiekiem jest tylko jego częścią5. 

Co więcej, związek człowieka z naturą jest asymetryczny: natura może istnieć bez 

człowieka, lecz człowiek nie przetrwa bez natury. Zaburzanie tych relacji może 

doprowadzić do globalnej katastrofy ekologicznej. H. Rogall konkluduje: „dziś już 

mamy dość dużą pewność, że granice obciążenia natury zostały przekroczone, nie 

jest tylko do końca jasne, w jakim stopniu”6.  

 Problemom ekologicznym w postaci: zmian klimatu, wyczerpywania się su-

rowców, źródeł energii i zasobów wody, zanieczyszczania środowiska, niszczenia 

warstwy ozonowej, wymierania gatunków towarzyszą liczne problemy społeczne. 

Ich przykład to wzrastające bezrobocie oraz pogłębiająca się skala ubóstwa. We-

dług Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pracą bezrobocie na świecie w 2010 

roku osiągnęło rekordowy poziom 205 miliona osób7. W strefie bezwzględnego 

ubóstwa znajduje się około 1,1 miliarda ludzi, przyjmując kryterium siły nabywczej 

poniżej jednego dolara dziennie lub 2,7 miliarda, jeżeli kwotę tę podniesie się do 

dwóch dolarów8. 

 

 

2. Zrównoważone społeczeństwo przyszłości 

 

 Problemy ekologiczne i społeczne oraz wynikające z nich globalne zagrożenia 

dla ludzkości stały się inspiracją do powstania nowych koncepcji gospodarczych 

oraz obszarów nauki (sustainable science), w których paradygmat wzrostu zastą-

piono paradygmatem zrównoważenia. Ich wspólną platformą stał się zrównoważo-

ny rozwój, zwany również zrównoważonym i trwałym, odnawialnym, samopod-

                                                 

3  H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka, Poznań 2010, s. 158. 

4  A. Pabian, Marketing w koncepcji sustainability, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 2010, nr 10, s. 43. 

5  R. Costanza, J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland, R. Norgaard, Einführung in die Öko-
nomik, Stuttgart 2001, s. 9. 

6  H. Rogall, op. cit., s. 145. 
7  www.forbes.pl, odczyt. 8.02.2011. 
8  H. Rogall, op. cit., s. 151. 
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trzymującym się, trwale podtrzymywanym lub bezpiecznym dla przyszłości (susta-

inable development). 

 Chociaż już w latach 60. XX wieku zaczęto dostrzegać globalne zagrożenia  

o charakterze ekologicznym i społecznym, to postęp w zakresie zrównoważonego 

rozwoju jest znikomy w porównaniu z eskalacją negatywnych zjawisk. Dobrym 

przykładem tej opieszałości są rezultaty konferencji klimatycznej, która odbyła się 

w grudniu 2011 roku w Durbanie (RPA). T. Ulanowski, autor artykułu pod zna-

miennym tytułem Świat uratujemy trochę później, konkluduje: „Przywódcy świata 

odkładają walkę z globalnym ociepleniem. Nowe porozumienie ma powstać do 

2015 roku”9. Jedną z ważniejszych przyczyn braku przyspieszenia w zakresie 

zrównoważonego rozwoju są jego nowe idee, często sprzeczne z ekonomicznymi 

interesami znacznej liczby konsumentów, podmiotów gospodarczych i państw. 

Zrównoważenie zamiast wzrostu gospodarczego i zwiększania sprzedaży, trwałe 

zachowanie zasobów naturalnych zamiast ich optymalizacji, ograniczanie kon-

sumpcji i zakupów ‒ to przykładowe postulaty, które godzą w egoistyczne interesy 

firm i klientów, lecz postrzegane perspektywicznie stanowią warunek przetrwania 

przyszłych pokoleń10. „Znajomość zrównoważonego rozwoju jest w społeczeństwie 

bardzo słaba, brakuje szerszej mobilizacji obywatelskiej”11.  

 Zachodzi więc pilna potrzeba przekształcenia społeczeństw konsumpcyjnych 

w społeczeństwa zrównoważone (sustainable society), oparte na zrównoważonym 

obywatelstwie (sustainable citizenship). Podstawowym ogniwem zrównoważonego 

społeczeństwa powinien być zrównoważony obywatel, którego cechuje zrównowa-

żone podejście do problemów konsumpcji (sustainable consumer). Charaktery-

styczną cechę zrównoważonych konsumentów stanowi potrójna orientacja ‒ kon-

centrowanie się na własnych potrzebach oraz na społecznych i ekologicznych po-

trzebach obecnego i przyszłych pokoleń. Zrównoważony konsument to synteza 

trzech osobowości: ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej. Kreowanie tego 

typu postaw, będących podstawą zrównoważonego społeczeństwa, wymaga, jak 

twierdzą F. Belz i K. Peattie, głębokich zmian w zachowaniu i sposobach myślenia 

obywateli. Zmiany te powinny zmierzać m.in. w następujących kierunkach: od 

egocentryzmu do altruizmu, od konserwatyzmu do otwartości na zmianę, od tech-

nocentryzmu do ekocentryzmu, od antropocentryzmu do biocentryzmu, od materia-

lizmu do postmaterializmu12. 

 Istotną rolę w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów odgrywa Inter-

net. Może on przyczynić się w znacznym stopniu do przekształcania społeczeństw 

                                                 

9  T. Ulanowski, Świat uratujemy trochę później, „Gazeta Wyborcza” 12 grudnia 2011, s. 1. 
10  A. Pabian, Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry, w: G. Song, L. Liu, 

T. Chen, F. Li, Architecture and Urban Construction on the Low-Carbon Strategies, Beijing 
University of Civil Engineering and Architecture, Pekin, Chiny 2011, s. 5‒24. 

11  H. Rogall, op. cit., s. 49. 
12  F. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing, John Wiley & Sons, UK 2010, s. 84. 
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konsumpcyjnych w społeczeństwa zrównoważone. Stanowi bowiem ogólnodostęp-

ne, interaktywne medium masowe o globalnej sile oddziaływania. Z Internetu ko-

rzysta ponad 1,8 miliarda mieszkańców naszej planety13. W Polsce Internet jest 

obecny od 1991 roku. W okresie 1991‒2011 liczba jego użytkowników w naszym 

kraju osiągnęła liczbę 18 milionów14.  

 

 

3. Rola Internetu w kreowaniu zrównoważonej konsumpcji 

 

 Główną siłą popychającą ludzkość w kierunku globalnej katastrofy ekologicznej 

i problemów społecznych jest nadmierna i wciąż wzrastająca konsumpcja.  

L. Sklair i wielu innych badaczy uznają ideologię konsumpcji masowej za centralny 

problem naszej cywilizacji. Przyczynę nadmiernej konsumpcji upatruje w przejściu 

od utylitarianizmu do hedonizmu oraz od satysfakcji do nienasyconej przyjemności15. 

Masowa konsumpcja jest następstwem zachowań milionów pojedynczych osób ‒ 

klientów, dla których wyjście do sklepu nie jest już utożsamiane ze zwykłym robie-

niem zakupów. M. Solomon zauważa: „Ludzie na całym świecie zaczynają przyzwy-

czajać się do materialistycznego stylu życia i wartości znanych marek, stanowiących 

symbol dobrobytu. Robienie zakupów przestaje być nużącym zadaniem polegającym 

na odnalezieniu niezbędnych produktów, a staje się formą spędzania wolnego czasu. 

Posiadanie powszechnie pożądanych produktów staje się sposobem wyrażania swoje-

go statusu, choć często wymaga wielu wyrzeczeń”16. Czy można przekształcić ten 

rodzaj konsumpcji w konsumpcję zrównoważoną? Jest to możliwe, choć trudne  

i długotrwałe. Ważną rolę w tym procesie odgrywa Internet. 

 Internet jako kanał komunikacji w znacznym stopniu przyczynia się, chociaż 

w sposób niezamierzony, do tworzenia zrównoważonej konsumpcji. Wkład Interne-

tu w zrównoważoną konsumpcję nie wynika w wielu przypadkach z troski firm  

o naszą planetę, lecz z ich rywalizacji o klienta poprzez tworzenie coraz doskonal-

szych sposobów jego obsługi. Przejawia się to w zastępowaniu wielu tradycyjnych 

nośników treści (np. papierowe wydania gazet, papierowe książki, filmy na płytach 

DVD, tradycyjne listy, reklamy prasowe) przez formę elektroniczną, która może 

być szybko przesłana do odbiorcy. Ta forma sprzedaży i przekazywania informacji 

prowadzi do trojakiego rodzaju oszczędności mających pozytywny ekologiczny 

wpływ na środowisko: zmniejszenie zużycia papieru i tworzyw niezbędnych do 

                                                 

13  Internet 2009. Polska – Europa – Świat, M&MP, Dodatek specjalny, VFP Communica-
tions, czerwiec 2010, s. 16. 

14  http://interaktywnie.com, odczyt 22.12.2011. 
15  Y. Dam, P. Apeldoorn, Sustainable Marketing, w: Critical Marketing. Contemporary Is-

sues in Marketing, edited by M. Tadajewski, D. Brownlie, John Wiley & Sons, UK 2008, s. 262. 
16  M. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 

2006, s. 605. 
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wytworzenia tradycyjnych nośników treści, eliminacja ich transportu (mniejsze 

zużycie paliw, ograniczenie emisji CO2) oraz magazynowania (mniejsze zużycie 

energii służącej do napędu urządzeń i transportu magazynowego). Chociaż Internet na 

trwałe wpisał się w nasze codzienne życie, to jego funkcje dostawcy treści elektro-

nicznych nie są w pełni wykorzystane. Przykładowo e-commerce stanowi tylko 3% 

handlu w Polsce17. Wciąż większość towarów zakupywanych przez Internet  

w e-sklepach to tradycyjne produkty dostarczane do klientów za pośrednictwem ty-

powych środków transportu, a to niestety nie przyczynia się do ochrony środowiska. 

 Ważny udział Internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa wynika 

z jego funkcji edukacyjnych i propagatorskich. Wiele organizacji zakłada w nim 

swoje witryny i za ich pośrednictwem oddziałuje na ludzi. Można je podzielić na 

dwie kategorie: organizacje proekologiczne i prospołeczne, których głównym ob-

szarem działalności jest zrównoważony rozwój, oraz typowe organizacje gospodar-

cze pragnące wnieść swój wkład w tę sferę. Przykładowym reprezentantem pierw-

szego typu organizacji jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Obecnie 

Związek realizuje następujące programy przyczyniające się do zrównoważonego 

rozwoju: Kampania Kupuj Odpowiedzialnie, Akcja dla Globalnego Południa, Pro-

gram dla Klimatu, Fundusze na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Zielone Partner-

stwo w Europie Wschodniej18. Przykładem organizacji o innym profilu działalności, 

lecz pragnącej wspierać zrównoważony rozwój, jest Instytut Techniki Budowlanej. 

„Instytut Techniki Budowlanej upowszechnia informacje z zakresu zrównoważone-

go budownictwa, wydając biuletyn elektroniczny, adresowany do ponad 300 przed-

stawicieli przemysłu budowlanego: projektantów, wykonawców, producentów wy-

robów budowlanych oraz do środowisk naukowych, administracji publicznej, orga-

nizacji i stowarzyszeń zawodowych w budownictwie”19. 

 Internet ma zarówno pozytywny, jak również negatywny wpływ na tworzenie 

zrównoważonego społeczeństwa. Ten negatywny wpływ przejawia się przede 

wszystkim w ciągłym pobudzaniu konsumpcji poprzez prezentację i promocję róż-

nego rodzaju produktów i usług nie mających nic wspólnego ze zrównoważonym 

rozwojem, a to z kolei oznacza większe zużycie surowców, energii, wody oraz 

wzrost zanieczyszczeń i ilości odpadów. Internetowa promocja mix (reklama, mar-

keting bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations) ciągle wzbogaca się  

o nowe formy marketingowej komunikacji, których celem jest skłonienie klienta do 

zakupu. Banner, billboard, button, rectangle, skyscraper, surround, pop-up, pop- 

-under, interstitials, brandmark, top layer, out layer, expand, scroll, e-roboty ‒ to 

tylko niektóre formy promocyjnych komunikatów marketingowych pobudzających 

                                                 

17  http://interaktywnie.com, odczyt 22.12.2011. 
18  http://zielona siec.pl, odczyt 24.12.2011. 
19  Instytut Techniki Budowlanej, Zrównoważone budownictwo, Seria: Dokumenty Unii Eu-

ropejskiej dotyczące budownictwa, Warszawa 2010, s. 66‒67. 
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ekspansję społeczeństwa konsumpcyjnego, a nie zrównoważonego20. Gwałtownie 

nakręcana przez Internet spirala konsumpcji w wielu przypadkach wynika tylko  

i wyłącznie z egoistycznego dążenia firm do wzrostu sprzedaży i zysków, co stwa-

rza poważne problemy ekologiczne i społeczne. Branża komputerowa stanowi do-

bry przykład tego typu praktyk. 

 Pogoń za wzrostem sprzedaży w branży komputerowej skutkuje ciągłym 

wprowadzaniem na rynek nowych produktów promowanych jako nowości rynko-

we. Tylko część tego typu ofert ma charakter przełomowy i zasługuje na takie mia-

no. Pozostałe są wynikiem prostych zabiegów innowacyjnych lub wręcz nieuczciwą 

działalnością marketingową. Wielu konsumentów wierzy informacjom zawartym  

w reklamach i wymienia stary komputer na nowy. Jak wykazują badania, przeciętny 

użytkownik nabywa nowy komputer co trzy lata. Ekologiczne skutki tej pogoni za 

prawdziwymi i nieprawdziwymi nowościami rynkowymi są katastroficzne. Każde-

go roku na świecie trafia na śmietnik około 20‒50 milionów ton elektrozłomu. 

Również utylizacja takich odpadów nie zawsze przebiega prawidłowo. Przeprowa-

dzana nielegalnie, np. w Afryce, polega na spalaniu kabli w celu odzyskania metali, 

gotowaniu twardych dysków w kwasie lub rozkładaniu baterii z pominięciem norm 

bezpieczeństwa21.  

 Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju nie wszystkie działania rekla-

mowe i promocyjne realizowane w Internecie są negatywne. Ważnym i przydatnym 

rodzajem marketingowej aktywności w sieci jest reklama i promocja zrównoważo-

nych produktów oraz zrównoważonych zachowań i nawyków konsumenckich. 

Mianem zrównoważonego produktu określa się bezpieczne, zdrowe, oszczędne  

i trwałe wyroby (safe, health and durable products), które nie zagrażają życiu i nie 

szkodzą zdrowiu konsumentów. Chodzi w tym przypadku nie tylko o żywność oraz 

trwałe i nietrwałe dobra codziennego użytku, lecz również o urządzenia i technolo-

gie przyczyniające się w istotny sposób do zrównoważonego rozwoju. Ich przykład 

stanowią: przydomowe kolektory słoneczne, zestawy fotowoltaiczne, turbiny wia-

trowe. Kształtowanie zrównoważonych zachowań i nawyków konsumenckich może 

się odbywać poprzez kampanie reklam społecznych, programy edukacyjne, szkole-

nia za pośrednictwem Internetu. 

 

 

4. Ekologiczne i społeczne problemy przemysłu komputerowego 

 

 Przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu wymaga dysponowania 

odpowiednimi urządzeniami, które funkcjonują w obrębie skomplikowanej infra-

struktury sieciowej. Stacjonarne i przenośne komputery są wciąż najpopularniej-

                                                 

20  A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 71‒84. 
21  www.yaacool-eco.pl, odczyt 22.12.2011. 
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szym urządzeniem umożliwiającym korzystanie z Internetu. Dynamicznie rozwija-

jący się przemysł komputerowy stwarza poważne zagrożenia ekologiczne i spo-

łeczne.  

 Komputer składa się z 1800‒2000 komponentów. Pozyskuje się je lub wytwa-

rza w wielu krajach świata. Producenci, poszukując oszczędności, korzystają  

z zasobów i siły roboczej ubogich krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji, a to  

z kolei staje się źródłem problemów społecznych. Można do nich zaliczyć m.in.: 

nieludzkie warunki pracy, zbyt długi czas pracy, niskie płace, niewypełnianie norm 

bezpieczeństwa, przymusowe przesiedlenia, pracę dzieci22. Liczne komponenty 

tworzące komputer pochłaniają ogromne ilości surowców i materiałów. Wyprodu-

kowanie jednego komputera (desktop computer) wymaga zużycia ponad 240 kg 

paliw kopalnych, 22 kg chemikaliów i 1500 kg wody23. W produkcji komputerów  

i sprzętu komputerowego wykorzystuje się ponad 1000 różnorodnych tworzyw. 

Negatywną cechą wielu z nich jest wysoka toksyczność. Na przykład komputerowe 

układy scalone zawierają ołów i kadm, rtęć i bar występują w monitorach kompute-

rowych, a lit, nikiel-kadm w bateriach24.  

 Przemysł komputerowy w aspektach techniczno-technologicznych powinien 

więc podlegać, podobnie jak inne sektory gospodarki, zasadom czystej produkcji,  

a sam komputer posiadać wszystkie cechy bezpiecznego, zdrowego, oszczędnego  

i trwałego produktu. Niektórzy projektanci i wytwórcy komputerów zmierzają  

w tym kierunku, zwracając szczególną uwagę na ekologiczne i społeczne aspekty 

swoich wyrobów. Jako przykład może służyć komputer MacBook Pro firmy Apple 

‒ urządzenie to jest energooszczędne i zawiera niewiele szkodliwych substancji25. 

 Ważnym aspektem dbałości o środowisko naturalne jest ograniczanie produk-

cji sprzętu komputerowego i zmniejszanie ilości e-odpadów. Sprzyja temu wydłu-

żanie cyklu życia tego typu urządzeń. Wiele krajów korzysta z Systemu Przyjmo-

wania Zwrotnego (Take Back System), którego istota polega na przyjmowaniu sta-

rego sprzętu przy zakupie nowego w celu modernizacji i ponownego użycia lub 

recyklingu. Taka modernizacja wcale nie musi być trudnym i skomplikowanym 

przedsięwzięciem, zważywszy, że np. w USA około 50% komputerów przeznaczo-

nych do recyklingu jest w dobrym stanie i nadal działa. Modernizacja i ponowne 

użytkowanie zużytych komputerów ma nie tylko wymiar ekologiczny, lecz również 

społeczny. „Niektóre organizacje non-profit były przydatne w procesie odzyskiwa-

nia starych komputerów, przekazywanych do użytku ubogim członkom społeczeń-

                                                 

22  www.yaacool-eco.pl, odczyt 22.12.2011. 
23  www.out-law.com, odczyt 22.12.2011. 
24  http://sprzatanie.naszaziemia.pl, odczyt 22.12.2011. 
25  www.apple.com/pl, odczyt 23.12.2011. 
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stwa. Wydłuża to życie każdego produktu, a także tworzy możliwości zatrudnienia, 

sprawiając, że technologia staje się dostępna dla tych, których na nią nie stać”26. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Internet dysponuje dużym potencjałem możliwości oddziaływania na konsu-

mentów w celu tworzenia zrównoważonego społeczeństwa przyszłości. Możliwości 

te tkwią w trzech zasadniczych obszarach: 1. treściach przekazywanych za pośred-

nictwem Internetu, 2. formie przekazów, 3. materialnej infrastrukturze umożliwia-

jącej korzystanie z Internetu oraz jej wytwórstwie. 

 Treści internetowych przekazów (1) w większym stopniu niż dotychczas po-

winny upowszechniać idee zrównoważonego rozwoju oraz nakłaniać konsumentów 

do działań proekologicznych i prospołecznych. Ważną rolę wśród nich odgrywają 

kampanie promujące zrównoważony rozwój. Powinny być projektowane na bazie 

następujących przekazów: komunikaty eksponujące skutki bagatelizowania prze-

słanek zrównoważonego rozwoju (np. prezentacja skutków zmian klimatu), komu-

nikaty wskazujące konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego 

rozwoju (np. przekazy wskazujące, jak oszczędzać energię, wodę, paliwa), komuni-

katy promujące proekologiczne i prospołeczne produkty oraz usługi. Treści zawarte 

w Internecie, promujące zrównoważony rozwój, mają docelowo doprowadzić do 

popularyzacji na szeroką skalę nowych stylów zachowań konsumenckich. Promocji 

zrównoważonego rozwoju powinno towarzyszyć ograniczanie internetowych prak-

tyk sztucznego pobudzania konsumpcji, szczególnie w stosunku do tych producen-

tów i sprzedawców, którzy żerując na naiwności klientów, stosują nieuczciwe za-

biegi marketingowe. Cel ten można osiągnąć, zaostrzając kontrole treści przekazów 

reklamowych i promocyjnych oraz maksymalizując kary za nieuczciwe praktyki.  

 Elektroniczna forma przekazów internetowych (2) to drugi obszar pozytywne-

go wpływu sieci na zrównoważony rozwój. Przesyłanie drogą elektroniczną treści 

pisanych, dźwięków, obrazów i filmów pozwoliło wyeliminować tradycyjne ich 

odpowiedniki. W ten sposób zaoszczędza się nie tylko setki ton papieru i tworzyw, 

lecz również surowce i energię potrzebną do ich wytworzenia oraz czynniki pro-

dukcji niezbędne w procesach ich likwidacji. 

 Obecnie materialna infrastruktura umożliwiająca korzystanie z Internetu i jej 

wytwórstwo (3) są sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Znaczne gaba-

ryty (pomimo postępu w zakresie miniaturyzacji), specyficzne wymagania i złożo-

ność sprzętu komputerowego powodują duże zużycie różnego rodzaju tworzyw  

i komponentów w trakcie jego produkcji, z których część jest szkodliwa dla otocze-

nia. Często wytwórstwo tego sprzętu nie jest zgodne z zasadami czystej produkcji. 

                                                 

26  http://sprzatanie.naszaziemia.pl, odczyt 22.12.2011. 
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Co więcej, przekazany konsumentowi do użytku sprzęt komputerowy nie zawsze 

jest oszczędny i na pewno nie jest trwały w rozumieniu zrównoważonej konsump-

cji. Występują również liczne problemy w sferze recyklingu i pozbywania się  

e-odpadów. W związku z powyższym wydaje się słuszne wymuszanie na producen-

tach sprzętu komputerowego zasad czystej produkcji oraz wytwórstwa tylko i wy-

łącznie bezpiecznych, zdrowych, oszczędnych i trwałych wyrobów.  

 Internet jako młode, globalne i dynamicznie rozwijające się medium ma szan-

sę przyczynić się do powstania społeczeństw w pełni odpowiedzialnych za losy 

Ziemi i jej mieszkańców. Przyszłe pokolenia ocenią, czy szansę tę wykorzysta. 
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THE ROLE OF THE INTERNET IN THE CREATION  

OF SUSTAINABLE SOCIETY OF THE FUTURE 

 

 

Summary 

 

 The creation of sustainable science was inspired by a conception of sustainable 

development, which tends towards achieving not only economical, but also ecological 

and social goals. The society with such goals is called sustainable society. Sustainable 

consumption and sustainable production are its particular attributes. The internet as  

a global, interactive net should make a significant contribution to the creation of sus-

tainable consumption and production. There are two main areas of this contribution: 

sending electronic contents which eliminated many traditional information carriers as 

well as promotion and education in the field of sustainable development. The paper 

presents how the internet can contribute to help the consumers and enterprises enter the 

path of long-term equilibrium of intergenerational needs. 
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BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI PAŃSTWA 
 

 

 
Internet jest globalną siecią komunikacyjną, lecz  

sposób jego wykorzystania i jego ewolucyjna natura  

są produktem ludzkiego działania w określonych warun-

kach historycznych. 

Manuel Castells 

 

Obecnie cybergospodarka jest prawdziwą gospodar-

ką. Jeśli uszkodzicie sieci komputerowe, zdezorganizujecie 

życie narodu. 

Condoleezza Rice (2011) 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przełom wieków uświadomił, że świat współczesny cechuje zagęszczenie 

przestrzeni społecznej, przyspieszenie procesów zmiany, kumulacja efektów 

ubocznych działań społecznych oraz wzrost kosztów redukcji niepożądanych ich 

skutków itp. Globalizacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego, które zdomino-

wały myślenie o przyszłości, powstały dzięki kumulacji innowacji w dziedzinie 

technologii informacyjnych, przyniosły także niemało rozczarowań. Globalizacja, 

wraz z dominującą doktryną neoliberalizmu, nie uchroniła przed „globalnym kryzy-

sem gospodarczym”, załamaniem kapitalizmu finansowego. Społeczeństwo infor-

macyjne, wbrew licznym wróżbom, nie przekształciło się w społeczeństwo wiedzy, 

a zwłaszcza w „społeczeństwo mądrości”. Nie wytworzyły się jakieś szczególne 

formy nie tyle regulacji, co choćby wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 

globalnego i lokalnego bezpieczeństwa. Tworzyła się nowa przestrzeń bezpieczeń-
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stwa, którą cechowała kumulacja dobrze zidentyfikowanych zagrożeń oraz takich, 

jak zjawisko terroryzmu. Rozwój technologii informacyjnych (ICT) przyniósł jedną 

z najdonioślejszych innowacji cywilizacyjnych w postaci Internetu, ale również 

nieznane wcześniej zjawiska cyberprzestępstw, w tym cyberterrorystyczne zagro-

żenia bezpieczeństwa narodowego. 

 Zasadniczym celem artykułu jest refleksja nad istotą nowego bytu – cyber-

przestrzeni (cyberspace), jej miejscem w opisie współczesności wraz z konsekwen-

cjami zagrożeń bezpieczeństwa. 

 

 

1. Technologiczny determinizm 

 

 Obecna rewolucja informacyjna jest czwartą rewolucją tego typu w historii 

ludzkości. Pierwszą było wynalezienie druku (ok. 5000 lat temu w Mezopotamii), 

drugą zapoczątkowało wynalezienie książki (ok. roku 1300 p.n.e. w Chinach), trze-

cią zaś wynalezienie przez Gutenberga (1456) maszyny drukarskiej z ruchomymi 

czcionkami. Czwartą rewolucję wiąże się na ogół z wynalazkiem komputera i po-

wstaniem systemów łączności wykorzystujących energię elektryczną. Aczkolwiek 

wynalazek komputera wiąże się przede wszystkim z maszynami liczącymi Konrada 

Zusego (1943) i powstaniem ENIACA (1946), to należy dostrzegać wcześniejsze 

dokonania, np. Pascala, Leibniza, Schickarda, Babbage’a czy Holleritha, a także 

prace teoretyczne Alana Turinga i Johna von Neumanna. Rozwój systemów łączno-

ści wyznaczały wynalazki Chappe’a (telegraf semaforowy), Morse’a (telegraf), 

Bella (telefon), Marconiego (radio), Farnswortha (telewizja), telekomunikacji sate-

litarnej (1961) i sieci komputerowej (1969) (rys. 1). 

 Za początek „ery informacji” można przyjąć zarówno rok 1969 (transmisja 

telewizyjna z lądownia na Księżycu i uruchomienie sieci ARPANET), jak i rok 

1990 (Internet i WWW), albo rok 1948 (cybernetyka N. Wienera i teoria informacji 

C. Shannona, wynalazek tranzystora). Ostatnia dekada XX wieku upłynęła nato-

miast pod wpływem rozwoju technologii internetowych, telefonii komórkowej, 

systemu GPS i innych, zaś początek obecnego stulecia przyniósł np. Web.2.0. 

 Rozwój technologii informacyjnych spowodował istotne zmiany struktur spo-

łecznych i był jednym z głównych czynników kształtowania się społeczeństwa 

sieci, rozumianego jako wariant społeczeństwa informacyjnego. Należy jednak 

zauważyć, że ludzie od zarania dziejów cywilizacji tworzyli różne struktury siecio-

we, począwszy od sieci dróg pozwalających sprawniej przemieszczać się na lądzie, 

potem na wodzie, w powietrzu, wreszcie w przestrzeni kosmicznej. Rozwojowi 

sieci komunikacyjnych towarzyszył między innymi rozwój sieci przesyłania infor-

macji. Sieciowość można uznać za cechę cywilizacji, wyraz postępującej złożono-

ści rzeczywistości kształtowanej przez procesy technologiczne. 
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2. Cyberprzestrzeń 

 

 Internet postrzegany bywa jako najważniejsza innowacja od czasów Guten-

berga, choć np. dla Stanisława Lema stanowił odpowiedź na pytanie jeszcze niepo-

stawione. Stanowi zjawisko, fenomen współczesności, który zawiera w sobie nie-

jednoznaczność, dwoistość, cechy pozytywne i negatywne jednocześnie. Takim 

fenomenem współczesności jest przestrzeń cybernetyczna – pojęcie często używane 

i jeszcze częściej nadużywane. 

 Leibniz określał przestrzeń jako „porządek współistniejących rzeczy w tym 

samym czasie”. Obecnie przestrzeń miejsc zastępuje przestrzeń dynamicznych 

przepływów rozpuszczająca czas przez dezintegrację sekwencji wydarzeń i na-

tychmiastowe komunikowanie, sytuujące społeczeństwo w wiecznej ulotności, gdyż 

– jak zauważa M. Castells – przestrzeń jest ekspresją społeczeństwa1.  

 Tak rozumianą przestrzeń można określić mianem cybernetycznej, dostrzega-

jąc inspiracje wywodzące się z cybernetyki Wienera oraz prac Shannona, a to ozna-

cza brak konieczności sięgania do postmodernistycznej literatury. Kojarzenie cy-

berprzestrzeni z Internetem to z pewnością najczęstsza i niepozbawiona racji, kon-

statacja. Jednakże, pomimo wszechobecności Internetu, jego natura, język i ograni-

czenia nie zostały dobrze poznane, z wyjątkiem kwestii ściśle technicznych. 

 Dążąc do uogólnień można przyjąć, że skumulowane na przełomie wieków 

innowacje technologiczne i organizacyjne przyniosły nową jakość w postaci kon-

wergencji systemowych bytów, które można określić jako: socjosfera – infosfera – 

technosfera. Socjosfera to określona społeczność, która dzięki zaawansowanym 

technologicznie artefaktom (technosfera) wytwarza coraz większe zasoby informa-

cyjne (infosfera) (rys. 1, tabela 1). 

 Zjawisko przedstawionej syntezy strukturalnej w skali globalnej przyniosło 

cyberprzestrzeń, czyli przestrzeń globalną, nieograniczoną czasem ani granicami 

geograficznymi czy politycznymi. Obecna technosfera utożsamiana jest z globalną 

siecią teleinformatyczną, czyli po prostu z Internetem. 

 Proponuje się przyjąć założenie o historycznej ewolucji cyberprzestrzeni (ta-

bela 2): począwszy od wynalazku Gutenberga do obecnej dominującej roli Interne-

tu. Z kolei do cech konstytutywnych cyberprzestrzeni należy zaliczyć sieciowość, 

zaś do cech potencjalnych – wirtualność. 

                                                 

1  M. Castells, Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003. 
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Rys. 1.  Dwa spojrzenia na cyberprzestrzeń (C) jako rezultat konwergencji socjosfery (S), 

infosfery (I) i technosfery (T) 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 1 

 

Ujęcia istoty cyberprzestrzeni (przykład) 

 
PRZYKŁAD UJĘCIA CHARAKTERYSTYKA 

INTERNET 

Teleinformatyczna sieć globalna tworzona przez zmienną w czasie liczbę 

sieci składowych (TCP/IP) o nieograniczonych otwartych zasobach  

i dostępnych usługach. 

WIRTUALNA  

RZECZYWISTOŚĆ 

System funkcjonujący w środowiskach wirtualnych i symulowanych 
światach. System, którego istotną cechą jest wirtualność. 

MEGASIEĆ  

SPOŁECZNA 

Globalna sieć tworzona przez systemy komunikowania społecznego 

funkcjonujące na globalnej platformie teleinformatycznej (Internet). Sieć 
złożona losowa. 

EWOLUUJĄCY  

SYSTEM ZŁOŻONY 

System o strukturze sieci złożonej o wieloelementowych i wielopozio-

mowych relacjach i wysokiej dynamice zmian liczby elementów i relacji. 

REZULTAT  

SYSTEMOWEJ 

KONWERGENCJI 

Wielki (globalny) system socjotechniczny, ukształtowany w procesie 
konwergencji systemów społecznych (socjosfera), systemów informacji 

(infosfera) i systemów teleinformatycznych (technosfera). 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Natomiast, uwzględniając walory komunikacyjne współczesnych mediów, nie 

można pominąć takich cech jak: interaktywność, hipertekstowość i multimedial-

ność. Jedną z przyczyn wyłonienia się tych cech była konwergencja systemów in-

formatycznych, systemów telekomunikacyjnych i mediów elektronicznych. 

 Z punktu widzenia współczesnych badań systemowych istotne znaczenie mają 

cechy strukturalne i funkcjonalne systemu złożonego (system of systems) o struktu-

rze „sieć sieci”), w której elementy (węzły sieci) oraz relacje (łuki sieci) powstają  

i znikają w procesie rozwoju systemu. Egzemplifikacją takiej sieci może być cyber-

przestrzeń. Bardzo często eksponuje się związki cyberprzestrzeni z wirtualną rze-

czywistością. Niekiedy dostrzega się w cyberprzestrzeni swoistą paradoksalność jej 
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obiektywnego i jednocześnie nieobiektywnego istnienia. Nie można jej odnieść do 

żadnego realnego miejsca, ale nie jest zupełnie nierealna, bowiem tworzą ją osoby, 

które komunikują się miedzy sobą. 

 Można przyjąć, że cyberprzestrzeń jest obiektem wieloaspektowym wyrażają-

cym jej złożoną i nie do końca rozpoznaną naturę (tabele 2 i 3). 

 

Tabela 2 
Model ewolucji cyberprzestrzeni (przykład) 

 
FAZA ROZWOJU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Cyberprzestrzeń ‒ 0 

„Galaktyka Gutenberga” (M. McLuhana) 
Rozwój drukowanego pisma oraz początki rozwoju telegrafii, telefonii, radia, 

telewizji. 

Cyberprzestrzeń ‒ 1 

„Galaktyka Wienera” (P. Sienkiewicz) 

„Społeczeństwo informacyjne” (Masuda) 
Cybernetyczne koncepcje rozwoju systemów społecznych. Rozwój techniki 

cyfrowej, systemy komputerowe, łączność satelitarna (TELSTAR), sieć 

komputerowa (ARPANET), „boom PC”  
Sztuczna inteligencja 

Cyberprzestrzeń ‒ 2 
„Galaktyka Internetu” (M. Castells) 

Internet (WWW). Gospodarka oparta na wiedzy. Globalizacja. 

Cyberprzestrzeń ‒ 3 

„Galaktyka” (?) 

Internet (Web.2.0). Globalizacja sieci komunikowania społecznego. Nowe 

formy zachowań społecznych. 
„Społeczeństwo wiedzy” (?) 

Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 3 
Obszary specyficznych ograniczeń cyberprzestrzeni 

 
OBSZAR CHARAKTERYSTYKA 

PRAWO 

(law) 

prawo niejasne, niespójne 

niejasna odpowiedzialność za czyny i wykroczenia 
brak międzynarodowych (narodowych) kryteriów klasyfikacji i kwalifikacji 

nieprecyzyjne określenia aktów kryminalnych i aktów zagrożeń bezpie-

czeństwa narodowego 

PRZESTRZEŃ 

(space) 

brak granic przestrzennych  

brak granic politycznych  

brak granic geograficznych  

brak granic doraźnych  

ZAGROŻENIA 

(threats) 

prosta, ogólnie dostępna technologia 

anonimowość sprawcy 

wielość form cyberataków 
„efekt domina” jako skutek 

cechy „broni masowej dezorganizacji” 
niewielkie koszty ataków 

BEZPIECZEŃSTWO 

(safety) 

brak szybkich i skutecznych rozwiązań zabezpieczających 

mnogość obiektów zagrożeń (ataków) 

wysokie koszty zabezpieczeń 
zróżnicowana podatność obiektów 

nieprzewidywalność źródeł zagrożeń 

bardzo wysokie koszty 

Źródło:  opracowanie własne. 
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3. Bezpieczeństwo 

 

 Problem bezpieczeństwa informacyjnego obejmuje zarówno zabezpieczenia 

zasobów informacyjnych przed niedozwolonymi formami ingerencji obiektów 

(osób) niepożądanych, w tym ochronę informacji wrażliwych i danych osobowych, 

jak i różne formy zabezpieczenia systemów informatycznych (teleinformatycznych) 

przed rozpoznanymi destrukcyjnymi działaniami zewnętrznych i wewnętrznych 

obiektów. 

 O bezpieczeństwie cyberprzestrzeni można mówić, gdy istnieją niebezpie-

czeństwa, czyli zagrożenia, a więc sytuacje niepewne i ryzykowne, w których moż-

liwa i prawdopodobna jest utrata wartościowych zasobów (informacyjnych, tech-

nicznych, programowych) częściowo lub w pełni, przez określonego ich dysponenta 

(właściciela, operatora, twórcę). 

 Można mówić o bezpieczeństwie cyberprzestrzeni na poziomie: 

 społecznym (utrata określonych wartości w wyniku destrukcyjnych dzia-

łań na określone zasoby infosfery i technosfery, 

 informacyjnym (utrata wartościowych danych, informacji, wiedzy, bądź 

skutki niepożądanych destrukcyjnych działań na zasobach infosfery), 

 technicznym (utrata bądź obniżenie niezawodności zasobów technolo-

gicznych i programowych tworzących technosferę). 

 Cyberprzestrzeń jest przestrzenią komunikowania społecznego, lecz nie tylko 

transinformowania (informowania wiernego), bowiem zachodzą tu procesy świa-

domego parainformowania, pseudoinformowania i dezinformowania2. 

 Z punktu widzenia bezpieczeństwa można wyróżnić następujące rodzaje za-

grożeń: 

 naturalne (spowodowane przez „siły natury”), 

 techniczne (będące następstwem zawodności systemów technicznych  

i programistycznych), 

 społeczne, w tym: 

 nie będące aktem świadomej destrukcji, 

 będące aktem świadomej destrukcji z różnych pobudek (politycznych, 

ekonomicznych, emocjonalnych itp.). 

 Szczególne znaczenie ma ostatnia z wymienionych grup zagrożeń, gdyż ich 

przejawem są zjawiska, które mogą zakłócić ład społeczny, obniżając wartość sys-

temu bezpieczeństwa narodowego, sprzyjając powstawaniu sytuacji konfliktowych 

i kryzysowych o różnej skali i intensywności (tabela 4). 

 Odrębnego znaczenia nabrały obecnie zagrożenia cyberprzestrzeni destruk-

cyjnie oddziałujące na poszczególne podsystemy (sektory) Krytycznej Infrastruktu-

                                                 

2  M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970. 
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ry Państwa, których efektywność działania w coraz większym zależy od efektywno-

ści teleinformatycznej infrastruktury, czyli technosfery cyberprzestrzeni. 

 

Tabela 4 

Podstawowe rodzaje cyberzagrożeń 

 
ZJAWISKO CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

Cyberprzemoc 

Wykorzystanie cyberprzestrzeni w celu wymuszania odbioru niepożąda-
nych komunikatów zawierających informacje (dane, obrazy, treści) 

sprzeczne z wartościami adresata 

Cyberprzestępstwo 

Wykorzystanie cyberprzestrzeni w celu dokonania aktów kryminalnych 

pospolitych i zorganizowanych skierowanych na zasoby osób prywatnych 
i/lub organizacji (instytucji) 

Cyberinwigilacja 

Wykorzystanie cyberprzestrzeni w celu kontroli i/lub pozyskania informacji 

o zachowaniach i działaniach obywateli (społeczności, społeczeństwa) 
(efekt „Big Brother”) 

Cyberterroryzm 
Wykorzystanie cyberprzestrzeni w celu działań terrorystycznych (pań-

stwowych i pozapaństwowych) 

Cyberdemokracja 
Wykorzystanie cyberprzestrzeni w życiu politycznym państwa zgodnie  
z zasadami demokracji liberalnej (przeciwieństwem – cyberterroryzm) 

Cyberwojna 

Wykorzystanie cyberprzestrzeni w celu realizacji działań politycznych 

realizowanych przez siły zbrojne (cyberwarriors) i skierowane na zasoby  
i struktury państwa przeciwnika (również w działaniach innych niż wojna) 

Źródło:  opracowanie własne.  

 

Podsumowanie 

 

 Cyberprzestrzeń jest przestrzenią realizacji podstawowych wartości ludzkich 

we wszystkich sferach działań społecznych. Jest swoistą zapowiedzią nowej cywili-

zacji informacyjnej, której obecnym przejawem jest rozwój społeczeństwa informa-

cyjnego. Jest także „ciemna strona” cyberprzestrzeni, jako źródła zagrożeń dla bez-

pieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Musi być zatem przedmiotem ra-

cjonalnej polityki państwa, gdyż „cyberbezpieczeństwo” stanowi obecnie jeden  

z podstawowych filarów (segmentów) systemów bezpieczeństwa narodowego (re-

gionalnego, globalnego). Istnieją bowiem systemy „cyberbroni” (cyberweapons), 

które w charakterze „broni” masowej dezorganizacji” mogą być efektywnym środ-

kiem „cyberwojny” (cyberwar, netwar)3. 

 Istnieje jednakże pewnie szczególny aspekt myślenia o bezpiecznym, trwałym 

i zrównoważonym rozwoju państwa, a mianowicie wiążący się z bezpieczeństwem 

jego cyberprzestrzeni i dotyczący swoistości zmieniającej się socjosfery. Powstały 

społeczności, dla których cyberprzestrzeń jest realną przestrzenią realizacji życio-

wych szans, aspiracji, ale także gier i zabaw. Życie społeczne kolejny raz w historii 

ludzkości wyprzedza zasady i normy polityczne, prawne, obyczajowe. Nietrudno 

                                                 

3  Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) zorganizowało 7.10.2011 r. debatę nt. 
„Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP”, którą prowadził autor artykułu. 
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przewidzieć powstanie nowej przestrzeni konfliktów i kryzysów społecznych, za-

grożeń, ale również wyjątkowych szans.  
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STATE CYBERSPACE SECURITY 

 

 

Summary 

 

 The author of the article proposes a model of cyberspace as a category of de-

scription of contemporary information society. Main threats of cyberspace security 

were discussed, e.g. cyberterrorism.  

 

Translated by Magdalena Witecka 
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USŁUGI ŚWIADCZONE ON-LINE JAKO WKŁAD PUBLICZNYCH OPERATORÓW 

POCZTOWYCH W ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

 

Czy planujecie uczynić sektor pocztowy częścią 

społeczeństwa informacyjnego w waszym kraju? 

P. Donohoe1 

 

Wprowadzenie  

 

 Technologiczne zmiany prowadzą operatorów pocztowych w kierunku więk-

szej konkurencyjności, co jest niezwykle istotne w przededniu ostatecznego otwar-

cia rynku usług pocztowych – właśnie ze względu na konkurencję. Warto zwrócić 

uwagę, że 17 krajów Unii Europejskiej zliberalizowało swoje rynki do końca grud-

nia 2010 r., pozostałe 10 państw – z mocy dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE  

w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług poczto-

wych Wspólnoty – dokona tego do 1 stycznia 2013 r. Wtedy to dotychczasowi pu-

bliczni operatorzy pocztowi staną w obliczu nowych wyzwań ze strony konkuren-

cyjnego rynku pocztowego. Intencją autorów jest zwrócenie uwagi na stworzenie 

przez operatorów pocztowych swoim klientom możliwości korzystania z usług 

pocztowych za pomocą rozwiniętych technik informatycznych. Zakres czasowy 

analizy to lata 2006–2010, a więc okres od rozpoczęcia ostatniego etapu liberaliza-

                                                 

1  W wolnym tłumaczeniu z Paul Donohoe: „Is the Postal Sector part of the Information 
Society plans in Your country?, prezentacja na konferencji „High Level Conference on the Infor-
mation Society”, International Bureau of the Universal Postal Union, Berne, 8 June 2007. 
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cji do momentu jego zakończenia, w przypadku państw członkowskich, które nie 

miały możliwości skorzystania z dwuletniej derogacji, i dla tych, które z niego zre-

zygnowały. 

 Z ekonomicznego punktu widzenia wartość publicznego sektora pocztowego 

nie stanowi wielkiego udziału, zarówno w Produkcie Krajowym Brutto UE, jak  

i w PKB Polski (patrz rysunek 1). W latach 2006–2010 oscylował on na poziomie 

ok. 1%, dla porównania ‒ w Polsce w granicach od 0,6% do 0,44%.  

 

 
Rys. 1.  Porównanie udziału przychodów publicznego sektora pocztowego UE w PKB UE  

z udziałem przychodów Poczty Polskiej w PKB Polski  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego 

(UPU) oraz Europejskiego Biura Statystycznego (EUROSTAT). 

 

 Należy jednak mieć na uwadze, że usługi pocztowe są ważnym elementem 

społecznej spójności i jako takie mają strategiczne znaczenie zarówno dla gospo-

darki każdego państwa, jak i gospodarki w ujęciu globalnym. Powiązane z rynkiem 

komunikacji elektronicznej, reklamy, transportu i logistyki poprzez infrastrukturę 

pocztową łączy ze sobą wiele segmentów działalności gospodarczej, np.: handel 

elektroniczny, elektroniczne publikacje, zamówienia drogą korespondencyjną, 

ubezpieczenia, bankowość, reklamę i in. Można więc powiedzieć, że na szeroko 

pojmowanym rynku łączności mamy do czynienia ze zjawiskiem konwergencji,  

w ramach której usługi świadczone na rynkach sąsiednich mogą stanowić z jednej 

strony zagrożenie dla rynku usług pocztowych ze względu na swój substytucyjny 

charakter, a z drugiej stwarzać szereg nowych możliwości poprzez swoją komple-

mentarność.  
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1.  Kierunki zmian na rynku usług pocztowych Wspólnoty w świetle rozwoju 

usług społeczeństwa informacyjnego 

 

 Europejscy operatorzy pocztowi (głównie z krajów „starej piętnastki”), którzy 

wcześniej otworzyli swoje rynki na konkurencję, od wielu lat inwestują w tworze-

nie nowych usług bądź poszerzanie oferty już istniejących i udoskonalanie poczto-

wego łańcucha wartości. Dostrzegli bowiem możliwości, jakie daje technika cyfro-

wa (usługi społeczeństwa informacyjnego czy usługi ICT – Information and Com-

munication Technologies) i przesunęli swoją aktywność w kierunku wzbogacenia 

usług w zakresie doręczania przesyłek, usług logistycznych, usług on-line oraz 

usług finansowych. Było to możliwe dzięki modernizacji i innowacji ‒ w pierwszej 

kolejności logistyki i zarządzania, a następnie produktów i usług. Istotne znaczenie 

miało utrwalanie korzyści wynikających ze stosowania takich technik w świadomo-

ści konsumentów (zarówno biznesowych, jak i indywidualnych). Z kolei zmusiło to 

operatorów pocztowych do odpowiedzi na oczekiwania konsumentów w postaci 

nowych produktów i usług. Jednocześnie ten proces zbiegał się nie tylko z kolej-

nymi etapami liberalizacji rynku usług pocztowych, lecz także ze zmianami w ca-

łym sektorze pocztowym, w którym odsuwano się od typowych dwukierunkowych 

usług i zmierzano do integracji pewnego obszaru rynku z usługami komunikacji 

elektronicznej i rynkami logistyki. Jakkolwiek można zaobserwować jeszcze zna-

czące różnice wśród europejskich publicznych operatorów pocztowych, to jednak 

wielu z nich z powodzeniem podjęło te wyzwania i przeobraziło się w skuteczne  

i innowacyjne przedsiębiorstwa.  

 W przypadku innowacji procesów pocztowych należy zwrócić uwagę m.in. na 

wprowadzenie usługi śledzenia przesyłek track and trace, jak również inwestycje  

w budowę wysoko zaawansowanych technicznie centrów sortujących. W rezultacie 

pocztowi operatorzy osiągnęli kilka celów, np. zwiększono efektywność procesów 

dystrybucyjnych – skrócono terminy i zwiększono częstotliwość dostaw oraz zna-

cząco poprawiono jakość usług. Z kolei jeśli chodzi o innowację usług, to jeszcze 

do niedawna w literaturze przedmiotu pojawiały się ostrzeżenia przed substytucją 

ze strony usług bazujących na ICT – szczególnie Internetu (poczta elektroniczna)  

i telefonii komórkowej (SMS, MMS) dla segmentu przesyłek listowych, który ge-

neruje ponad 50% ogólnych przychodów operatorów pocztowych. Jednak okazało 

się, że potencjalne zagrożenia ze strony usług komunikacji elektronicznej mogłyby 

przynieść korzyści w działalności pocztowej. Publiczni operatorzy pocztowi rozwi-

nęli nowe usługi, które stanowią efektywne wykorzystanie nowoczesnych technik 

teleinformatycznych z jednej strony, z drugiej ułatwiają klientom kontakt z operato-

rem i korzystanie z jego usług. Chodzi tu o szeroki zakres usług, oferowanych przez 

Internet, tzw. usługi on-line. Analizę tego zagadnienia przedstawiono w dalszej 

części artykułu. 
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2.  Usługi on-line oferowane przez publicznych operatorów pocztowych  

w krajach UE 

 

 Światowy Związek Pocztowy (UPU) wprowadził termin ‘e-poczta’ dla pod-

kreślenia faktu, że nowe technologie teleinformatyczne powinny być stosowane  

w celu stymulowania rozwoju rynku pocztowego poprzez oferowanie nowocze-

snych usług. W tradycyjnym dostarczaniu listów i paczek z punktu A do punktu B 

mogą dać nowe możliwości w postaci wartości dodanej, a przez to zwiększyć udział 

publicznych operatorów pocztowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Obok tradycyjnych usług w zakresie doręczania przesyłek z korespondencją i pa-

czek, poszerzonych o nowe elementy (np. powiadamianie o przesyłce za pomocą 

SMS), usług logistycznych oraz finansowych coraz więcej operatorów pocztowych 

świadczy usługi on-line. Są to coraz bardziej zaawansowane usługi: handlu elektro-

nicznego, „elektronicznego kuriera”, zarządzania adresami poczty elektronicznej, 

publikacji elektronicznych, projektowania i wysłania przesyłek reklamowych (włą-

czając także sprzedaż adresów pocztowych), aukcje internetowe, czy integracji 

fizycznej i niefizycznej poczty poprzez dedykowaną i zorientowaną na potrzeby 

klienta witrynę sieci (np. elektroniczne przedstawianie korespondencji, pozwalające 

klientowi podjęcie decyzji, „co z tym zrobić”: dostarczyć, przechować w archiwum, 

wydrukować, czy usunąć). Tego rodzaju działalność stawia operatorów pocztowych 

w obliczu bezpośredniej konkurencji z firmami funkcjonującymi na rynkach komu-

nikacji elektronicznej, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.  

 Przedmiotem rozważań w tej części artykułu są usługi udostępniane klientom 

on-line, monitorowane przez Światowy Związek Pocztowy. Należą one do grupy 

usług ułatwiających korzystanie z oferty operatorów pocztowych, zwłaszcza elimi-

nują konieczność bezpośredniej obecności konsumenta w placówce pocztowej.  

W tabeli 1 zamieszczone są informacje dotyczące liczby operatorów (bez Belgii, 

Łotwy oraz Hiszpanii – brak danych w całym analizowanym okresie), którzy udo-

stępniają usługi on-line.  

 Jak wynika z tabeli, liczba operatorów, którzy w analizowanym okresie po-

twierdzili świadczenie usług logistycznych, zawierała się w granicach od 12 do 15. 

Natomiast zastanawiający jest fakt niewielkiej i malejącej liczby operatorów (od 8 

w 2006 r. do 5 w 2010 r.), którzy oferowali publiczny dostęp do Internetu. Jakkol-

wiek jednym z elementów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, preferowanym 

przez Światowy Związek Pocztowy w świetle działalności pocztowej, było tworze-

nie punktów takiego dostępu w postaci telecentrów2, to zaobserwowana w krajach 

Wspólnoty sytuacja mogła wynikać z ogólnej tendencji zmniejszania liczby placówek 

 

                                                 

2  P. Donohoe: High Level Conference on the Information Society, International Bureau of 
the Universal Postal Union, prezentacja na konferencji, Berne, 8 June 2007. 
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Tabela 1 

Usługi z wykorzystaniem Internetu udostępniane klientom  

przez publicznych operatorów pocztowych w UE w latach 2006–2010 

 

Rodzaj usług 
2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

Liczba operatorów  

Logistyczne 12 15 14 13 13 

Publiczny dostęp do 

Internetu 
8 6 5 4 5 

Usługi świadczone 

on-line, w tym: 
24 24 24 24 24 

opłaty pocztowe przez 
Internet 

3 6 7 9 8 

wpłaty na rachunki przez 

Internet 
6 7 7 9 9 

poczta elektroniczna 9 9 10 10 13 

zamawianie towarów 

przez Internet 
8 7 6 7 9 

track and trace – śledze-

nie przesyłki 
10 11 10 12 14 

elektroniczne  

stemplowanie 
21 22 22 24 22 

znaczki cyfrowe 12 15 15 17 15 

elektroniczny podpis 4 5 6 6 4 

sprzedaż produktów  

filatelistycznych  
5 8 8 10 10 

wyszukiwarka kodów 

pocztowych 
17 21 20 19 20 

informacje na temat opłat 

pocztowych 
20 22 22 22 23 

zmiana adresu 20 23 23 22 24 

zamawianie subskrypcji 

czasopism 
7 8 8 10 10 

inne usługi 7 8 10 11 8 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego (UPU). 

 

pocztowych (bądź zamiany ich na placówki niższego rzędu), aby zredukować wy-

sokie koszty ich utrzymania. Jako przykład można podać działanie Poczty Polskiej 

w tym zakresie. Otóż w 2003 r. krajowy operator podjął inicjatywę połączenia  

w jednym miejscu działalności agencji pocztowej, wiejskiej biblioteki i kawiarenki 

internetowej poprzez tworzenie Centrów Komunikacji Społecznej (CKS), które 
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mogły wnieść znaczący wkład w tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Miały 

umożliwić mieszkańcom – bezpłatnie lub za niewielką opłatą – korzystanie z sieci 

Internet, spełniając tym samym funkcje edukacyjne, komunikacyjne i usługowe. 

Czterokrotny wzrost liczby CKS-ów (z 10 w 2003 r. do 42 w 2007 r.) zapowiadał ich 

gwałtowny rozwój. Jednak w krótkim czasie zredukowano liczbę takich placówek do 

26 w 2010 r., zlokalizowanych wyłącznie na wsi. Można przypuszczać, że operator 

podjął taką decyzję, ponieważ ich tworzenie, a później utrzymanie generowało wyso-

kie koszty, przy stosunkowo niewielkim zainteresowaniu ze strony potencjalnych 

użytkowników.  

 Wracając do rozważań na temat usług świadczonych z wykorzystaniem Inter-

netu, należy zwrócić uwagę, że w badanym okresie wszyscy objęci analizą operato-

rzy oferowali usługi on-line. Najpopularniejsze z nich to elektroniczne stemplowa-

nie, zmiana adresu, wyszukiwanie kodów pocztowych oraz informacje na temat 

cenników świadczonych usług – od 17 do 24 operatorów pocztowych oferowało 

takie usługi. Nieliczna grupa operatorów – od 3 do 10 – proponowała swoim klien-

tom usługi w zakresie dokonywania przez Internet opłat pocztowych, wpłat na ra-

chunki, zamawiania towarów, elektronicznego podpisu czy zamawiania subskrypcji 

na czasopisma.  

 Pod pojęciem „inne usługi” operatorzy oferowali np. informowanie o nadejściu 

korespondencji, przewodniki po produktach pocztowych (Portugalia); e-commerce, 

Eurogiro, Western Union (Rumunia); krajowy e-telegram, agencję certyfikującą, 

elektroniczną archiwizację, elektroniczne karty pocztowe (Słowenia); wyszukiwarkę 

sklepów, wyznaczanie trasy listu i paczki pocztowej, hybrydowe przesyłki listowe, 

sprzedaż adresów (Austria). Ponadto operator holenderski oferował: projektowanie 

karty pocztowej przez Internet, a następnie jej tradycyjne doręczenie, a także usługę 

Send me Now – polegającą na zamawianiu m.in. próbek towarów, gadżetów czy bro-

szur informacyjnych, zarówno przez Internet, jak i za pomocą SMS. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Podsumowując rozważania, które były przedmiotem niniejszego artykułu, nale-

ży podkreślić, że nowoczesne usługi komunikacji elektronicznej są obecne we 

wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Warto też zwrócić 

uwagę przede wszystkim na ich komplementarny (nie substytucyjny) charakter 

względem usług pocztowych (i odwrotnie). Determinuje to publicznych operatorów 

pocztowych do poszukiwania sposobów wykorzystania możliwości, jakie daje roz-

wój technik ICT i przesunięcia swojej aktywność w kierunku unowocześnienia 

usług w zakresie doręczania przesyłek, usług logistycznych, usług on-line oraz 

usług finansowych. Wskutek tego część z nich przeobraziła się już w skuteczne, 

innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa odpowiadające na potrzeby klien-
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tów i rynku. Jest to niezwykle ważne w przededniu ostatecznego otwarcia rynku 

usług pocztowych na konkurencję. Z kolei w wymiarze społecznym operatorzy, 

którzy rozbudowali ofertę o nowoczesne usługi, świadczone w oparciu o techniki 

komunikacji elektronicznej. zwiększyli swój wkład w rozwój społeczeństwa infor-

macyjnego. 
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  

JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO KRYZYSU ORGANIZACJI 
 

 

 

Wstęp 

 

 Pojęcie kryzysu towarzyszy człowiekowi od lat (już biblijna arka Noego była 

odpowiedzią na zbliżające się zagrożenie). Jednak wraz ze zmianą warunków funk-

cjonowania firm zmieniają się zarówno rodzaje i źródła kryzysów, jak i reakcje na 

nie. Pojawienie się mediów społecznościowych jako elementu otoczenia organizacji 

stanowi przykład zmiany, która w istotny sposób wpływa na poszczególne obszary 

funkcjonowania organizacji. Zmiany, która może stać się dla przedsiębiorstwa za-

równo szansą, jak i zagrożeniem. W niniejszym opracowaniu przedstawiono pro-

blem zagrożeń, jakie niosą ze sobą media społecznościowe jako potencjalne źródło 

kryzysu. W opracowaniu scharakteryzowane zostanie pojęcie mediów społeczno-

ściowych oraz kryzysu, a na tym tle opisane przypadki zagrożeń dla organizacji 

płynących z tych mediów.  

 

 

1. Media społecznościowe i ich rola we współczesnych organizacjach 

 

 Media społecznościowe to strony WWW, portale, serwisy internetowe wyróż-

niające się tym, że są tworzone przez samych użytkowników w celu komunikowa-

nia się, budowania relacji i społeczności1. Łatwość, bezpośredniość i jednoczesność 

komunikacji powoduje olbrzymią popularność tego rodzaju mediów. Do mediów 

społecznościowych zaliczane są takie globalne platformy jak Facebook, Twitter czy 

                                                 

1  Por. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/542. 
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YouTube, ale także sieci tworzone przez przedsiębiorstwa czy branże (np. Profe-

o.pl, Biznes.net, Physician Connect). Popularność niektórych portali jest bardzo 

duża2. Jak pokazują badania, „dla wielu wejście na serwisy społecznościowe to 

pierwsza czynność, którą wykonują po wstaniu”, a „ponad połowa internautów 

przynajmniej raz dziennie sprawdza, co dzieje się na Facebooku. 12% użytkowni-

ków wchodzi na niego co kilka godzin”3. W Polsce Facebook zaczął zyskiwać na 

popularności od 2009 roku. W styczniu 2010 nasz kraj miał największy odsetek 

nowych kont na świecie! 

 Wobec tak dużej popularności i dynamiki rozwoju mediów społecznościo-

wych firmy nie mogą i nie pozostają obojętne4. Wykorzystują je przede wszystkim 

do komunikowania się i budowania więzi z klientami (marketing społecznościowy), 

poszukiwania pracowników5 czy jako sposób komunikacji w przedsiębiorstwie. 

Zakres oraz sposób odwoływania się do mediów społecznościowych związany jest 

z przyjętą strategią działania w tym obszarze. H.J. James i zespół zdefiniowali czte-

ry podstawowe strategie wykorzystania mediów społecznościowych6: (1) przewidu-

jący praktyk (predictive practitioner) – to podejście zakładające wykorzystanie 

mediów społecznościowych w konkretnym obszarze, np. w obsłudze klienta; (2) 

kreatywny eksperymentator (creative experimenter) – strategia ta oznacza wyko-

rzystanie mediów społecznościowych do testowania i poszukiwania sposobów po-

prawy wybranych obszarów funkcjonalnych lub praktyk w organizacji; (3) orędow-

nik mediów społecznościowych (social media champion) – to podejście wiąże się  

z dużymi przedsięwzięciami, wymagającymi współpracy kilku obszarów funkcjo-

nalnych i przedstawicieli różnych poziomów hierarchii organizacyjnej; (4) społecz-

nościowy inicjator zmian (social media transformer) – podejście to zakłada inter-

akcję na dużą skalę, które obejmuje także podmioty zewnętrzne.  

 Wybór jednej z wymienionych strategii uzależniony jest od stopnia tolerancji 

firmy na niepewność oraz oczekiwanych wyników tych przedsięwzięć.  

                                                 

2  W 2010 roku Facebook przekroczył 500 milionów użytkowników. Porównując tę wiel-
kość do liczby mieszkańców poszczególnych państw, można powiedzieć, że gdyby Facebook był 
krajem, pod względem liczby mieszkańców byłby trzecim największym państwem naszej planety 
(po Chinach i Indiach, ale przed USA). 

3  A. Podlaski, Marketing społecznościowy, One Press, Gliwice 2010, s. 19‒20. 
4  Groupon osiągnął sprzedaż o wartości miliarda dolarów szybciej niż jakakolwiek inna 

firma w historii, zaś w 2013 roku użytkownicy gier społecznościowych wydadzą na wirtualne 
dobra 6 miliardów dolarów. Podane za: http://technowinki.onet.pl/inne/wiadomosci/media-
spolecznosciowe-zmieniaja-swiat,1,4778889,artykul.html (15.12.2011). 

5  75% amerykańskich specjalistów ds. rekrutacji i menedżerów HR wyszukuje w Interne-
cie informacje na temat kandydatów do pracy i pracowników. Podano za: S. Dutta: Czy masz 
osobistą strategię obecności w mediach społecznościowych?, „Harvard Business Review Polska” 
2011, 4, s. 127. 

6  H.J. Wilson, P.J. Guinan, S. Parise, B.D. Weinberg, Jaka jest twoja strategia wykorzy-
stywania mediów społecznościowych?, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 11, s. 21‒24. 
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 Zainteresowanie wykorzystaniem na użytek zarządzania takich narzędzi jak 

blogi, sieci społecznościowe czy inne rozwiązania Web 2.0 znalazło odzwierciedle-

nie w przedstawionej w 2006 roku koncepcji Firmy 2.0 (Enterprise 2.0)7. Firma 2.0 

to wykorzystywanie nowych platform oprogramowania społecznościowego  

w przedsiębiorstwach oraz w ramach współpracy między firmami, klientami i kon-

trahentami. Należy pamiętać, że nowe rozwiązania techniczne są kolejnym narzę-

dziem, które może być wykorzystane w zarządzaniu, jednak nowe funkcjonalności 

nie są celem samym w sobie. Służą one przede wszystkim inicjowaniu i podtrzy-

mywaniu nowych form interakcji w organizacji oraz poza nią. Są to narzędzia, któ-

re z założenia mają być wykorzystywane przez menedżerów i ich pracowników,  

a nie specjalistów z działów IT. Jeśli menedżer jest otwarty na rozwiązania Web 

2.0, to pracownicy także będą z nich korzystać8. Jak pokazują wyniki europejskiego 

sondażu dotyczącego postrzegania i wdrożeń technologii Web 2.0 w przedsiębior-

stwach, większość europejskich firm i instytucji nie inwestuje w technologie Web 

2.0, ponieważ kadra zarządzająca nie rozumie, na czym polegają płynące z nich 

korzyści biznesowe9.  

 O korzyściach dla firmy płynących z wykorzystania mediów społecznościo-

wych świadczą liczby: 8% internautów przyznaje, że ma lepsze zdanie o markach 

lub firmach, z którymi znajomi utrzymują kontakty przez Internet10, fani firmy na 

Facebooku są średnio o 28% bardziej skłonni kontynuować korzystanie z marki niż 

„nie fani” i o 68% bardziej skłonni do rekomendowania marki11. Należy jednak 

pamiętać, że korzystanie z mediów społecznościowych oprócz korzyści niesie za 

sobą także ryzyko, które może przerodzić się w kryzys.  

 

 

2. Kryzys w organizacji – definicja pojęcia, typologia, konsekwencje 

 

 Kryzys, jako pojęcie przywoływane przez teoretyków i praktyków zarządza-

nia, nie doczekał się jednej, powszechnie akceptowanej definicji. Można jednak 

                                                 

7  Por. A. McAfee, C. Weslyng, L. Rentier, Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom in-
ternetowym, Wolters Kluwer business, Kraków 2011.  

8  Firma 2.0. Debata redakcyjna, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 10, s. 96. 
9  D. Milsom, European Organizations Believe Service-Oriented Architecture Is Key Ena-

bler to Effective Use of Web 2.0 Technologies, Barcelona 2007, http://uk.bea.com/news/2007/071 
003_survey-european-organizations-web-2.jsp. Za: Z.F. Zieliński, Rola i znaczenie Web 2.0 w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/542 
(3.01.2012). 

10  L. Kramer, Wraca wymiar osobisty sieci społecznościowych, „Harvard Business Review 
Polska” 2011, nr 3, s. 101. 

11  A. Podlaski, op. cit., s. 154.  
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wskazać na cechy charakterystyczne sytuacji kryzysowej. C.F. Herman12 twierdzi, 

że kryzys to sytuacja spełniająca trzy warunki: (a) zaskoczenie dla decydentów,  

(b) zagrożenie dla priorytetowych celów organizacji oraz (c) ograniczony czas na 

reakcję. Badacze opisują kryzys jako niespodziewany przełom w funkcjonowaniu 

organizacji, który może mieć pozytywne lub negatywne konsekwencje dla dalszego 

jej funkcjonowania13. Zawsze zwracają uwagę na zakłócenia w bieżącym funkcjo-

nowaniu firmy i zagrożenie dla realizacji celów. 

 Mimo iż nie ma dwóch jednakowych kryzysów, dla celów naukowych doko-

nuje się ich typologii i podejmuje próby usystematyzowania, stosując różnorodne 

kryteria (źródła pochodzenia, miejsca wystąpienia czy czasu trwania). Z uwagi na 

cel niniejszego opracowania istotny jest podział zaproponowany przez I. Mitroffa  

i M. Alpaslana, którzy wyodrębnili trzy główne rodzaje kryzysów14: (1) katastrofy 

naturalne (natural accidents), takie jak pożary lub powodzie, (2) kryzysy związane  

z „normalnym” funkcjonowaniem firmy (normal accidents)15, np. recesja, awaria 

zasilania, uszkodzenie produktu, oraz (3) celowe działanie na szkodę firmy (ab-

normal accidents), np. kradzież know-how, sprawy karne, cyberatak. Znakiem cza-

su jest, że w przywołanej typologii nie znalazły się kryzysy wywołane przez media 

społecznościowe, o których zaczęto mówić ok 2004 roku. Są to kryzysy o dwoja-

kim charakterze i należy je zaklasyfikować zarówno do kryzysów wynikających  

z „normalnego” funkcjonowania, jak i kryzysów o charakterze celowego działania 

na szkodę firmy. Inna typologia kategoryzuje kryzysy (w zależności od miejsca ich 

powstawania) jako16: zewnętrzne i wewnętrzne. Także w tym przypadku daje się 

zauważyć dwoisty charakter kryzysów wywołanych za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, które mogą mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny. 

 Kryzys w organizacji wiąże się z trzema rodzajami zagrożeń: (1) zagrożeniem 

bezpieczeństwa publicznego, (2) ryzykiem strat finansowych oraz (3) niebezpie-

czeństwem utraty reputacji firmy. Nie wszystkie kryzysy wiążą się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa publicznego czy bezpośrednimi stratami finansowymi, wszystkie 

                                                 

12  C.F. Hermann, International crises: Insights from behavioral research, Free Press, New 
York 1972. 

13  Por. I.I. Mitroff, Crisis management: Cutting through the confusion, „Sloan Management 
Review” 1988, Vol. 29, S.R. Veil, Mindful Learning in Crisis Management, „Journal of Business 
Communication”, Vol. 48, April 2011. 

14  I.I. Mitroff, M.C. Alpaslan, Preparing for Evil, „Harvard Business Review” 2003, No. 4,  
s. 114. 

15  Termin ‘normal accidents’ został wprowadzony do literatury przedmiotu w 1984 r. przez 
socjologa Ch. Perrowa, który twierdził, że systemy techniczne w przedsiębiorstwach osiągnęły 
taki stopień złożoności, że występowanie problemów w ich funkcjonowaniu jest naturalne.  
W przywoływanej systematyce kryzysów założenie to dotyczy nie tylko podsystemu techniczne-
go organizacji.  

16  I.I. Mitroff, P. Shrivastava, F.E. Udwadia, Effective Crisis Management, „Academy of 
Management Executive” 1987, No. 1, s. 284. 
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jednak zagrażają reputacji firmy17. Według B. Rozwadowskiej z punktu widzenia 

public relations kryzysem jest każda sytuacja, która grozi pogorszeniem aktualnego 

wizerunku organizacji18. Kryzys wywołany lub spotęgowany przez media społecz-

nościowe jest szczególnie niebezpieczny dla marki. Powszechnie znana jest zasada, 

że markę firmy i zaufanie do niej buduje się latami, jednak stracić można ją nie-

zwykle szybko. Reguła ta dotyczy także firm, które, wydawać by się mogło, są 

„niezniszczalne”. Na przykład w roku 2010 kryzysy odbiły się na wartości marki 

takich firm jak: BP (spadek o 100%), Dell (spadek o 44%), Adobe (spadek o 43%) 

czy Sony (spadek o 42%)19. Zaprezentowane spadki wartości marki badanych firm 

nie były bezpośrednio wywołane przez media społecznościowe, miały one jednak 

swój istotny udział w informowaniu o kryzysie, wymianie negatywnych emocji 

oraz komunikacji z interesariuszami w trakcie oraz po zakończeniu kryzysu20.  

 

 

3. Zagrożenia dla organizacji płynące z mediów społecznościowych 

 

 Media społecznościowe i dwudziestoczterogodzinny cykl dostarczania informacji 

to przejawy fundamentalnej zmiany warunków, w których żyjemy i w których funkcjo-

nują organizacje. Można mieć pewność, że jeżeli firma doświadczy kryzysu, to znajdzie 

to odzwierciedlenie w mediach społecznościowych, a w niektórych sytuacjach to wła-

śnie informacje podane w tych mediach mogą wywołać kryzys. Z przypadkami 

takimi zetknęły się także polskie firmy. Spółka LPP, właściciel marki Reserved, została 

oskarżona w 2010 na otwartym blogu przez nastolatkę z USA o bezprawne użycie jej 

zdjęcia na jednej z koszulek. Można przypuszczać, że bez udziału mediów społeczno-

ściowych autorka bezprawnie wykorzystanego zdjęcia nie dotarłaby do koszulki pol-

skiego producenta i nie mogłaby ujawnić tego faktu. Media te są tak niebezpieczne dla 

firm z uwagi na szybkość przekazywania informacji, powszechną dostępność oraz glo-

balny zasięg. Za pomocą Facebooka czy Twittera informacja o jakimś problemie, 

może rozprzestrzenić się błyskawicznie. Podczas wybuchu kryzysu Toyoty w 2010 

(związanego z akcją serwisową) na Twitterze było pisanych na ten temat 30 wiadomo-

                                                 

17  Por. W.T. Coombs, Crisis Management and Communications, Institute for Public Rela-
tions, http://old.instituteforpr.org/essential_knowledge/detail/crisis_management_and_ communi-
cations/ (28.12.2011). 

18  B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
Emka, Warszawa 2002, s. 167. 

19  Forbes, cytowane za: P. Pacuła, BP, Dell czy Google? Sprawdź, które marki straciły naj-
więcej, http://menstream.pl/wiadomosci-kariera/bp-dell-czy-google-sprawdz-ktore-marki-stracily-
najwiecej,0,651758.html (11.12.2011). 

20  Por. W.T. Coombs, Protecting Organization Reputations During Crisis: The Develop-
ment and Application of Situational Crisis Communication Theory, „Corporate Reputation Re-
view” 2007, No. 3, s. 163–176. 
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ści na minutę, a ilość rozmów o Toyocie wzrosła ze 100 do 3200 dziennie21. Problemy 

firmy Nestle ze sprzedażą kaszki dla dzieci w lipcu 2011 są kolejnym dowodem na 

szybkość i powszechność mediów społecznościowych. Informacja o znalezieniu we 

Francji odłamków szkła w słoiczku z kaszką dla dzieci w ciągu kilku dni pojawiła się 

na polskim Facebooku. W kulminacyjnym dniu internauci zamieścili na ten temat po-

nad 22 tys. wpisów. Szacuje się, że ostrzeżenie przed zakupem niebezpiecznego pro-

duktu dotarło do ponad 3,4 mln polskich użytkowników Facebooka. Jak twierdzi firma 

Nestle, obawy polskich konsumentów były zupełnie nieuzasadnione, ponieważ problem 

dotyczył jedynie rynku francuskiego22. Mimo zapewnień firmy o całkowitym bezpie-

czeństwie produktów liczby mówią same za siebie ‒ ponad 3 mln potencjalnych pol-

skich klientów zostało ostrzeżonych przed zakupem kaszek firmy Nestle. Spektakular-

nym przykładem szybkości i zasięgu działania mediów społecznościowych jest kryzys, 

z którym musiały zmierzyć się amerykańskie linie lotnicze United Airlines. Ponieważ 

firma nie zapłaciła kanadyjskiemu muzykowi odszkodowania za zniszczoną podczas 

podróży gitarę, zamieścił on na portalu YouTube piosenkę pt. „United Breaks Guitars” 

opisującą zaistniałą sytuację i wyszydzającą reakcję przewoźnika. Popularność utworu 

mierzona była w setkach tysięcy wizyt na stronie. Już pierwszego dnia po zamieszcze-

niu utworu w sieci zapoznało się z nim 150 000 internautów, a w ciągu kolejnych ośmiu 

miesięcy liczba ta wzrosła do 10 milionów. Podczas czterech dni od zamieszczenia 

piosenki w Internecie ceny akcji United Airlines spadły o 10%, co kosztowało akcjona-

riuszy 180 mln USD23.  

 Firmy obawiają się mediów społecznościowych i zakładają, że oddając inter-

nautom kontrolę w tworzeniu treści, mogą narazić funkcjonowanie platformy we-

bowej na złośliwe ataki czy błędne wpisy, co w konsekwencji może doprowadzić 

do utraty wizerunku. Zwłaszcza że anonimowość w sieci sprzyja wyrażaniu kry-

tycznych opinii. Zdaniem N. Kilena „jeżeli weźmiemy tysiąc komentarzy, znajdzie 

się w nich kilkaset o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym (…) Internautom 

rzadziej zdarza się coś chwalić. Pochwał i entuzjastycznych wpisów jest mało”24. 

Świadoma obecność firmy czy marki w mediach społecznościowych ma swoje 

zalety, ale wymaga od firmy i jej pracowników innego sposobu komunikowania. 

Należy pamiętać o konieczności zintegrowania obecnych w firmie działań komuni-

kacyjnych z tymi prowadzonymi w nowym kanale komunikacji.  

 Przeciwnikami blogowania przez pracowników są najczęściej osoby odpowie-

dzialne za public relations w organizacji. Dążą one do zapewnienia pełnej kontroli 

                                                 

21  Ł. Dębski, Kryzys w dobie social media na przykładzie Toyoty, http:// 
infosocialmedia.blogspot.com/2010/03/kryzys-w-dobie-social-media-na.html (29.12.2011). 

22  Kaszka ze szkłem zalewa Facebooka, czyli kryzys Nestle, http://www.marketing-
news.pl/message.php?art=30865 (7.01.2012). 

23  http://en.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars. 
24  N. Kilen, Polski rynek social media jest bardzo obiecujący, http://www.wirtualneme 

dia.pl/artykul/norbert-kilen-polski-rynek-social-media-jest-bardzo-obiecujacy (16.01.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars
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komunikacji firmy z otoczeniem25 i uniknięcia ryzyka wynikającego z interpretowa-

nia prywatnych blogów i treści publikowanych przez pracowników firmy jako repre-

zentujących jej oficjalne stanowisko. Niechęć korporacji do korzystania z mediów 

społecznościowych przez pracowników wynika także z obawy przed upublicznieniem 

poufnych informacji przez nieostrożnego pracownika. Przykładowo, sytuacja taka 

miała miejsce, gdy jeden z pracowników firmy Microsoft został zwolniony za wpis na 

Twitterze o nowym telefonie Nokii, który nie był jeszcze dostępny na rynku. Według 

nieoficjalnych informacji pracownik został poinformowany, że przyczyną zwolnienia 

jest złamanie regulaminu postępowania pracowników Microsoftu w mediach spo-

łecznościowych26. Analiza wpisów na popularnych w Polsce portalach społeczno-

ściowych pokazuje, że zarówno szeregowi pracownicy, jak i menedżerowie średnie-

go oraz wyższego szczebla ujawniają informacje mogące wprost prowadzić do 

przejęcia biznesu, sabotażu gospodarczego lub kradzieży firmowych danych27. Po-

nadto coraz więcej firm korzysta z portali społecznościowych jako źródła informacji 

o ich kontrahentach. Tym samym wpisy i zdjęcia nie tylko w kontekście biznesowym, 

ale także te z życia prywatnego mogą pogorszyć relacje z klientem, który obserwuje 

profil pracowników firmy. Wpisy na portalach społecznościowych stanowią także 

cenną informację dla firm rekrutujących pracowników. Serwisy takie jak Goldenli-

ne.pl czy LinkedIn skupiają ok. 40 milionów użytkowników. Dzięki nim rekruterzy 

mogą dotrzeć do osób, które firma chce chronić i jak najdłużej zatrzymać. Można 

powiedzieć, że praca head huntera dzięki mediom społecznościowym stała się znacz-

nie łatwiejsza i skuteczniejsza, co niestety wiąże się ze wzrostem ryzyka utraty przez 

firmę cennych pracowników. Kolejne niebezpieczeństwo związane jest z kosztami 

ponoszonymi przez firmę z uwagi na czas spędzony przez pracowników na porta-

lach społecznościowych podczas godzin pracy (62,7% amerykańskich firm deklaru-

je możliwość korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych dla ce-

lów prywatnych, a 40,2% ma jasno określone aktywności, których pracownikom 

zabrania28). Na zakończenie należy wspomnieć o ryzyku technicznym, takim jak 

wirusy komputerowe, które mogą zainfekować nie tylko firmowy komputer, telefon 

komórkowy, tablet bądź smartfon, lecz także całą sieć firmową. Niebezpieczeństwem 

w tym przypadku jest nie tylko groźba utraty informacji, lecz także możliwość kra-

dzieży danych za pomocą oprogramowania szpiegowskiego. 

                                                 

25  D. Kaznowski, Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 57. 
26  Pracownik Microsoftu ujawnił informację o WP7, www.technologie.gazeta.pl. Na Face-

booku istnieje grupa: Zwolnieni z powodu Facebooka (Fired Because of Facebook), zrzeszająca 
użytkowników, którzy musieli pożegnać się z pracą z uwagi na ich „zachowanie” na Facebooku. 

27  Badania przeprowadzone przez firmę Kroll Ontrack za: http://nt.interia.pl/internet/ wia-
domosci/news/szefowie-ujawniaja-w-internecie-tajemnice-firm,1707785,62 ([27.12.2011). 

28  Jak pokazują badania przeprowadzone wśród amerykańskich firm, 56,9% z nich ma 
określoną politykę w zakresie współpracy z mediami społecznościowymi, w: 1st Annual Social 
Media Risk Index for SMBs, http://prensa.pandasecurity.com/wp-content/uploads/2010/06/1st-
Annual-Social-Media-Risk-Index-Slidedeck.pdf. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=63470796208&v=wall
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Podsumowanie 

 

 Kiedy media społecznościowe zaczęły się pojawiać w Internecie, zapewne 

niewiele osób zdawało sobie sprawę z ich potencjalnych możliwości. Jednak jak 

większość rozwiązań, ma to zarówno szereg zalet, jak i wad. Celem artykułu było 

przybliżenie problemów, z którymi mogą się zetknąć firmy z uwagi na olbrzymią 

popularność tych mediów. Stały się one elementem funkcjonowania organizacji,  

a to wymusza na firmach podjęcie działań na rzecz wykorzystania tkwiącego  

w nich potencjału, jak i przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą przerodzić się  

w kryzys. Bogata literatura przedmiotu oraz oferta szkoleniowa może stanowić 

cenne źródło informacji dla specjalistów ds. komunikacji w portalach interneto-

wych, którzy systematycznie uzupełniają swoją wiedzę i doświadczenia. Należy 

jednak zadbać o edukację w tym zakresie wszystkich pracowników, jako rzeczy-

wistych lub potencjalnych użytkowników mediów społecznościowych. Jasna poli-

tyka firmy w zakresie współpracy z mediami może ją uchronić przed kryzysem.  
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ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesne organizacje działają w niezwykle turbulentnym i mało przewi-

dywalnym otoczeniu, co powoduje, że o wiele bardziej niż w minionych latach 

narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Oprócz klasycznych zagrożeń 

wynikających z istoty i formy prowadzenia działalności, rynku i konkurencji, obok 

zagrożeń konwencjonalnych pojawiły się zagrożenia wynikające z powszechności 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warunki funkcjonowania 

organizacji bez względu na ich wielkość i szczebel zorganizowania oraz sektor 

działania wymagają elastycznego dostosowywania się do potrzeb rynku i w dużej 

mierze zależą od szybkości i umiejętności wykorzystania informacji.  

 Medium, które najmocniej wpłynęło na zmianę zachowań, w tym prowadzenia 

biznesu, jest Internet. Na świecie są ponad dwa miliardy użytkowników Internetu
1
. 

W krajach Unii Europejskiej ponad 91% korporacji oraz 69% małych i średnich 

firm posiada strony internetowe, prawie 30% gospodarstw domowych jest podłą-

czonych do Internetu za pomocą szybkich szerokopasmowych łączy.  

 Według statystki Internet World Status, w Polsce jest 22,5 miliona internau-

tów
2
. Od 2007 roku w trzech kolejnych latach wskaźnik przedsiębiorstw wykorzy-

stujących komputery wzrósł nieznacznie i wynosi 97%, również wskaźnik przed-

siębiorstw mających dostęp do Internetu w skali całego kraju wzrastał, osiągając  

w 2010 roku poziom 96%
3
. Coraz więcej przedsiębiorstw (65,5%) posiada strony 

                                                 

1  http://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/pr/TechNewsDaily.pdf (dostęp online: 18.12.2011). 
2  http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (dostęp online: 18.12.2011). 
3  Badanie: Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, GUS. 
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internetowe, a także serwisy internetowe przeznaczone do obsługi handlu elektro-

nicznego. Przynosi to niewątpliwe korzyści dzięki zwiększeniu możliwości dotarcia 

do konsumentów z całego globu, co przekłada się na zwiększenie udziału w rynku 

oraz poszerzenie znajomości marki produktów, a to z kolei sprzyja eskalacji przy-

chodów w firmie. Najwcześniej do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa po-

wszechnie stosowana była infrastruktura sieciowa typu LAN, również intranet, 

extranet, a w komunikacji z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy) wykorzystywana była 

elektroniczna wymiana danych (poczta elektroniczna) oraz automatyczna wymiana 

danych w formatach, np. EDI, EDIFACT, ODETTE itp. (78% w 2010 r.).  

 Spośród 800 tys. abonentów, którzy zarejestrowali nazwy stron internetowych 

z końcówką .pl, około 63% to przedsiębiorcy. Według Naukowej i Akademickiej 

Sieci Komputerowej w II kwartale 2011 r. zarejestrowano ponad 70 tys. nowych 

nazw z domeną .pl. Dynamika wzrostu jest najwyższa w Unii Europejskiej
4
. 

 Rozwijają się intensywnie informatyczne systemy wspomagania zarządzania 

ERP (11,3% w 2010 r.), CRM (odpowiednio: zbieranie, przechowywanie informa-

cji o klientach oraz zapewnienie dostępu do nich innym komórkom przedsiębior-

stwa ‒ 16,4% w 2010 r., oraz analizowanie informacji o klientach w celach marke-

tingowych ‒ 13,1% w 2010 r.). 

 Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z możliwości e-administracji, np.  

w celu pozyskiwania informacji, pobierania formularzy oraz składania ofert w elek-

tronicznym systemie zamówień publicznych (89,3% w 2009 r.). 

 Rozpowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych zrodziło 

nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa zarówno samych systemów, jak i infor-

macji pozyskiwanych, przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych.  

 

 

1. Ewolucja współczesnej organizacji 

 

 Ponad ćwierć wieku temu głównie w praktyce gospodarczej pojawiły się takie 

zjawiska, jak: (1) powstanie i rozwój transnarodowych korporacji; (2) rozwój auto-

matyzacji procesów produkcyjnych; (3) rozwój systemów komunikacji i technologii 

informacyjnych. Skutkiem tych procesów, które znacząco wpłynęły na kształt 

współczesnych organizacji, jak i zarządzania, stała się globalizacja
5
, społeczeństwo 

informacyjne, jako rezultat społecznej dyfuzji innowacji z dziedziny technologii 

informacyjnych (teleinformatycznych) oraz „nowa gospodarka” (e-biznes) rozwija-

jąca się dzięki rosnącym zasobom wiedzy i wykorzystaniu globalnej infrastruktury 

teleinformatycznej (Internet). Powiększyło to obszar złożoności, zwiększając dy-

                                                 

4  http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2011/09/wiele-polskich-firm-nie-ma-
strony-www (dostęp online: 18.12.2011). 

5  Obejmująca przede wszystkim gospodarkę i finanse, politykę i kulturę, a przede wszyst-
kim globalny rynek. 
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namiczność prowadzenia działań oraz konkurencyjność, jednocześnie powodując 

wzrost nieprzewidywalności otoczenia i wzrost zagrożeń. 

 Akceptowanie różnorodności, złożoności i niepewności otoczenia, w którym 

funkcjonują współczesne organizacje, spowodowało ewolucję oraz pojawienie się 

nowych struktur organizacyjnych i modeli zarządzania, co wyraża się między in-

nymi nowymi praktykami zarządzania, więziami organizacyjnymi i klimatem orga-

nizacyjnym. Ewolucję zarządzania można postrzegać jako ruch „od przewagi for-

malizacji do przewagi spontaniczności”
6
. 

 Struktury systemów podlegają procesowi zmian organizacyjnych, ewoluując 

od struktur klasycznych ku strukturom adekwatnym do zmieniających się celów  

i misji oraz dynamiki i zmian technologicznych w otoczeniu. Współczesne organi-

zacje stają się organizacjami sieciowymi, a wirtualizacja relacji inter- i intrasyste-

mowych to jedna z obecnych strategii rozwoju społecznego, indywidualnego i gru-

powego
7
. Kształtowanie się organizacji wirtualnych, będących tymczasową siecią 

niezależnych organizacji (przedsiębiorstw – dostawców, odbiorców, a nawet kon-

sumentów), dzielących koszty, umiejętności i wzajemny dostęp do rynku, wydaje 

się być trwałą tendencją rozwojową
8
. Podstawowymi cechami charakteryzującymi 

organizacje sieciowe są: tymczasowość, rozproszenie geograficzne, koncentracja na 

kliencie, intensywność wykorzystania technologii informatycznych, a także zdol-

ność wykorzystania kluczowych kompetencji uczestników organizacji wirtualnych. 

 Taka organizacja, korzystając z zalet sieci teleinformatycznej, może stworzyć 

najbardziej elastyczne możliwości wykorzystania podstawowych umiejętności (co-

re competences), dających w danej konfiguracji przewagę konkurencyjną. Jednakże 

z organizacją wirtualną wiążą się pewne realne niebezpieczeństwa
9
: 

 organizacja przystępując do sieci traci kontrolę nad funkcjami przekazy-

wanymi partnerom, 

 następuje wzrost zagrożeń informacyjnych (ograniczenie kontroli nad za-

sobami informacyjnymi), 

 istnieje potrzeba budowania zaufania z partnerami z zewnątrz („zarządza-

nie zaufaniem”). 

 

 

  

                                                 

6  P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Modelowanie organizacji sieciowej w sytuacji zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, tom I, AON Warszawa 2010, s. 21. 

7  P. Sienkiewicz, H. Świeboda, M. Witecka, Analiza systemowa organizacji o strukturze 
sieciowej, w: Kooperacje organizacji publicznych, red. W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo, 
Wyd. WSP, Szczytno 2011, s. 188. 

8  P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Modelowanie…, op. cit., s. 30. 
9  Ibidem. 
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2. Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych organizacji 

 

 Dokonując systemowej analizy zagrożeń dla współczesnych organizacji, wy-

różnić można kilka obszarów, w których zagrożenia się pojawiają, a skutki ich re-

alizacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla ciągłości działania podmio-

tu. Każda organizacja jest narażona na niespodziewane niekorzystne zdarzenia
10

. 

Przyczyny niektórych zdarzeń niekorzystnych, jak na przykład katastrofy naturalne, 

najczęściej znajdują się poza kontrolą organizacji. Natomiast w obszarze prowa-

dzonej działalności organizacji związanej z np. finansami istnieje szereg procedur 

analityczno-ocenowych pozwalających wcześniej rozpoznać symptomy ewentual-

nych kłopotów, zanim jeszcze kryzys wystąpi. 

 Poważne następstwa dla ciągłości działania organizacji niosą zagrożenia wy-

nikające z zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych, wynikające 

przede wszystkim z zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji. Dla bezpieczeństwa 

systemu zagrożeniem określać będziemy każde zjawisko (proces, zdarzenie) niepo-

żądane z punktu widzenia niezakłóconego działania systemu. Takie zjawiska lub 

ich kumulacja w określonym miejscu i czasie, oddziałujące destrukcyjnie na sys-

tem, tworzy sytuacje niebezpieczne dla jego egzystencji (rozwoju). Należy także 

zwrócić uwagę na możliwość powstawania sytuacji niebezpiecznych dla systemu, 

będących skutkiem zagrożeń wewnętrznych wynikających np. z zawodności tech-

niki
11

. Zagrożeniem informacyjnym określa się takie zagrożenie, którego skutkiem 

może być obniżenie (degradacja) wartości zasobów informacyjnych określonej 

organizacji (obiektu), a w dalszej konsekwencji ‒ obniżenie niezawodności (poten-

cjału) organizacji (obiektu) i obniżenie efektywności działania (skuteczności, eko-

nomiczności) organizacji. 

 Wśród cech konstytutywnych, wyróżniających zagrożenia informacyjne, spo-

śród innych należy wyróżnić: brak politycznych i geograficznych granic, anonimo-

wość sprawców, niejasne prawo lub brak uregulowań prawnych, niejasną odpowie-

dzialność. Trudności w rozróżnieniu aktów dokonywanych w cyberprzestrzeni 

mogą dotyczyć trudności odróżnienia aktu kryminalnego (cyberprzestępstw) od 

cyberterroryzmu lub aktu wojny. Do tego typu niebezpiecznej działalności zachęca-

ją sprawców uproszczenia funkcjonalności technologii, czemu towarzyszy spadek 

cen urządzeń, a także coraz bardziej rozwinięty rynek usług cyberprzestępstw „zdo-

bywania informacji”
12

. 

                                                 

10  W 90% incydentów są to tak zwane „ciche katastrofy” – informacja o nich nie zostaje 
podana do publicznej wiadomości, lecz ich wpływ na działalność organizacji jest znaczny i nisz-
czący, zarówno zasoby, jak i strukturę organizacji. 

11  Teoria bezpieczeństwa systemów. Synteza doświadczeń, cz. I, red. P. Sienkiewicz, AON, 
Warszawa 2004, s. 8. 

12   Karty kredytowe 22%, 0,30‒5 USD; konta bankowe 21%, 30‒400 USD; hasła do kont e-
mail 8%, 1⅓350 USD; programy do wysyłki poczty 8%, 8‒10 USD; adresy e-mail 6%, 2‒4 
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 Cyberprzestępczość w Polsce powoduje straty do 3 miliardów złotych, a roz-

wiązywanie problemów i usuwanie szkód zajmowało w Polsce średnio 6 dni rocz-

nie
13

. Najbardziej powszechnym rodzajem cyberprzestępczości w Polsce są wirusy 

komputerowe i złośliwe oprogramowanie – 64% ankietowanych przyznaje, że do-

świadczyło tego problemu. Po wirusach kolejne miejsca zajmują oszustwa on-line 

(20%) i wiadomości wyłudzające dane (phishing, 10%). Od 2011 roku obserwuje 

się wzrost liczby ataków skierowanych przeciwko różnym organizacjom. Wśród 

ataków wyróżnia się ataki blokujące na czas nieokreślony dostęp do serwerów kor-

poracyjnych, jak i ataki dokonywane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. 

W obu przypadkach celem jest kradzież danych w celu uzyskania korzyści finan-

sowych, jak również dyskredytacja wizerunku publicznego firmy14. 

 Oprócz poznanych zagrożeń naturalnych (np.: pożary, awarie budynków) oraz 

zagrożeń wynikających z zawodności środków technicznych i programowych szcze-

gólne znaczenie mają te, które są rezultatem działalności ludzi. Mniej groźne wydają 

się zagrożenia niezamierzone, będące konsekwencją niewłaściwego doboru personelu 

lub wynikające z ich ograniczeń zawodowych (niedostateczne kwalifikacje, brak 

opanowania określonych procedur itp.). Nie można ich jednak lekceważyć, gdyż 

ignorancja i arogancja była niemal zawsze przyczyną poważnych katastrof technicz-

nych i technologicznych. Dużo groźniejsze dla firmy są działania zamierzone, których 

nie można wykluczyć, dokonywane przez pracowników firmy lub kontrahentów, czy 

„karierowiczów” łamiących prawo. Należy zaznaczyć, że zwykle dysponują oni pew-

nymi prawami dostępu i posiadają umiejętności w wystarczającym stopniu pozwala-

jące szkodzić
15

. W kolejnych raportach potwierdza się fakt, że właśnie pracownicy 

stanowią najsłabsze ogniwo w systemach bezpieczeństwa. 

                                                                                                                        

USD/MB; serwery Proxy 6%, 0,5‒3 USD; pełne dane osobowe 6%, 10‒150 USD; informacje  
o oszustwach 6%, 10 USD na tydzień; numery SSN (social security numbers) 3%, 5‒7 USD; 
Serwery Unix ze złamanymi zabezpieczeniami 2%, 2‒10 USD. Źródło: Raport o zagrożeniach 
pochodzących z Internet, tom XII, październik 2007. 

13  Wg badania „Norton Cybercrime Report” firma Symantec podała, że w 2010 r. zidenty-
fikowała ponad 286 milionów unikalnych odmian złośliwego oprogramowania, co stanowiło 
wzrost o 19% w porównaniu do 2009 r. (http://norton.com/cybercrimereport, dostęp online: 
18.12.2011). 

14  Ewolucja zagrożeń IT w I kwartale 2011 r. Jurij Namiestnikow, http://www.kaspersky.pl/ 
(dostęp online: 9 czerwca 2011). 

15  Np. z raportu Computer Crime and Security Survey for 2007 opracowanego przez Com-
puter Security Institute wynika, że właśnie pracownicy stanowią główny powód występowania 
incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Spośród 500 specjalistów z zakresu 
bezpieczeństwa 59% stwierdziło, iż w ostatnim roku pracownicy przyczynili się do powstania 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu informatycznemu w ich organizacji. W badaniu tym 
uwzględniano m.in. świadome lub nieświadomie udostępnienie danych, wykorzystywanie niele-
galnego oprogramowania czy też przeglądanie podejrzanych stron w Internecie. W badaniu zwró-
cono również uwagę na wzrost liczby kradzieży urządzeń przenośnych, na których znajdowały się 
dane organizacji. 
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 Zagrożenia zamierzone i świadome są również efektem zorganizowanego 

działania, którego celem jest destrukcja, tzn. zniszczenie lub zmniejszenie efektyw-

ności systemów informacyjnych (lub ich elementów), albo określonych obiektów 

organizacji tworzących tzw. infrastrukturę krytyczną. Stanowią one nowe wyzwa-

nie dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo organizacji, gotowość sys-

temów informacyjnych, zarządzanie zasobami informacyjnymi itp.
16

 

 Napastnicy mogą rekrutować się z wywiadu gospodarczego, agencji wywiadu, 

mogą być to terroryści. Specyficzną grupę stanowią hakerzy, których działania  

w sytuacji konfliktowej są szczególnie niebezpieczne (tabela 1)
17

. 

 Coraz częściej na styku technologii z rzeczywistością mamy do czynienia  

z sytuacją, gdy złośliwe oprogramowanie infekuje systemy wpływające bezpośred-

nio na nasze życie. Niepokojący jest również fakt, że celem wielu ataków stają się 

firmy zajmujące się bezpieczeństwem IT. Firmy z tej branży obsługują zwykle dużą 

liczbę klientów, dlatego w wyniku udanego ataku cyberprzestępcy mogą wejść  

w posiadanie kluczy do cyfrowych portfeli dużej liczby użytkowników rozsianych 

po całym świecie
18

. 

 Utrata danych może mieć bardzo poważne i nieodwracalne skutki dla organi-

zacji, przynosząc znaczące straty ekonomiczne, konsekwencje prawne i społeczne. 

 

                                                 

16  P. Sienkiewicz, H. Świeboda, E. Lichocki, Analiza systemowa zjawiska cyberterroryzmu, 
ZN AON nr 2(63), 2006. 

17  Chociaż warto zaznaczyć, że wśród zidentyfikowanych zagrożeń niezwykle ważne są za-
grożenia fizyczne, na które narażona jest infrastruktura organizacji czy systemu. Zagrożenia 
fizyczne mogą realizować się poprzez fizyczne zdobycie dostępu do pomieszczeń oraz poprzez 
atak w formie kradzieży laptopa, dysków, przeszukiwanie kosza na śmieci w celu znalezienia 
dokumentacji papierowej. W formie zaawansowanej zagrożenia fizyczne mogą realizować się 
według scenariuszy, jak np.: 

 pokonanie systemu alarmowego, wrażliwego na ruch, z pasywnym detektorem IR 
(zmiany temperatury), mikrofalami (odbicia); 

 złamanie czytnika kart lub zduplikowanie; 
 wykorzystanie błędnej weryfikacji przez system biometryczny (wady projektowe), zła-

manie czytnika odcisków palców, użycie powtórzeń. 

Zaawansowane ataki polegają np. na podsłuchiwaniu łączy przewodowych oraz na nagrywa-
niu wideo i audio, przechwytywaniu obrazu monitora, zdobyciu prywatnych kluczy szyfrujących, 
mogą to być ataki z wykorzystaniem koni trojańskich.  

18  http://www.viruslist.pl/news.html?newsid=663#2. W przypadku HBGary hakerzy zdołali 
przeniknąć do sieci firmy poprzez zaatakowanie najmniej krytycznych, a przez to najsłabiej chro-
nionych, serwerów wykorzystywanych przez dział pomocy technicznej. Ponieważ administrator 
serwera był jednocześnie dyrektorem generalnym firmy, po zdobyciu jego loginu i hasła hakerzy 
uzyskali również dostęp do różnych innych danych na serwerze. Skradzione dane były bardzo 
cenne, ponieważ HBGary współpracuje z dużymi organizacjami finansowymi i organami rządo-
wymi. Pierwszy lepszy cyberprzestępca próbowałby od razu sprzedać takie dane na czarnym 
rynku. Jednak hakerzy stojący za tym atakiem nie poszli utartą ścieżką, zamiast tego publicznie 
udostępnili uzyskane poufne dane. Ich głównym celem było zaszkodzenie reputacji firmy poprzez 
rozgłoszenie wiadomości o włamaniu. 
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Tabela 1 

Profile napastników w cyberprzestrzeni 

 

Napastnicy Motywy Umiejętności 

Wywiad gospodarczy Konkurencja, finansowe, interesy 

narodowe 

Zaawansowane 

Agencje wywiadu Interesy narodowe Zaawansowane 

Napastnicy wewnętrzni 

(personel, kontrahenci) 

Zemsta, finansowe Średnio wysokie 

Karierowicze Zdobycie władzy, finansowe Średnio wysokie 

Terroryści Fanatyzm religijny i polityczny Zaawansowane 

Hakerzy: 

Nowicjusze 

Black Hat 

 

Grey Hat 

White Hat 

Hacktivist 

 

Ciekawość chęć wyróżnienia się  

Ciekawość chęć wyróżnienia się, 

rzekome zwiększanie bezpieczeństwa 

Do wynajęcia  

Zwiększanie bezpieczeństwa  

Polityczni aktywiści, chcą coś zade-

monstrować 

 

Słaba 

Średnio wysokie 

 

Zaawansowane 

Średnio wysokie 

Zaawansowane 

Źródło:  na podstawie www.symantec.pl (dostęp online 28.09.2008). 

 

 Jednym z głównych zagrożeń dla użytkowników Internetu nadal pozostają 

infekcje systemu operacyjnego wszelkiego rodzaju szkodliwym oprogramowaniem. 

Najpopularniejsze są wirusy, konie trojańskie, programy szpiegujące czy też fał-

szywe oprogramowanie znane także pod nazwą rogue malware. Wspólnym mia-

nownikiem dla wymienionych szkodników będzie jednak hasło „zarobek”
19

. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Bezpieczeństwo współczesnych organizacji w jego głównym nurcie sprowa-

dza się do zarządzania bezpieczeństwem informacji: wytwarzanej, przetwarzanej, 

przekazywanej i przechowywanej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych 

usług. Wzrastająca ilość zagrożeń, wzrost kosztów zabezpieczeń, dylematy między 

bezpieczeństwem a funkcjonalnością powodują, że coraz trudniej znaleźć właściwe 

proporcje pomiędzy możliwościami w zakresie przetwarzania, przechowywania  

i udostępniania informacji a jej ochroną.  

 Firma Symantec Polska oszacowała koszty przestoju systemów i odzyskania 

utraconych danych, które wyniosłyby 820 tys. złotych. Symulację przeprowadzono 

                                                 

19  Raport Bezpieczeństwo IT w polskich firmach, Wyd. Webhosting.pl. (dostęp online: 
18.12.2011). 

http://www.symantec.pl/


Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych organizacji 833 

dla firmy, która ma 160 komputerów, przy średniej płacy 5 tys. brutto i rocznych 

przychodach 4 mln
20

. 

 Z niedawno opublikowanych wyników w raporcie Bezpieczeństwo IT  

w polskich firmach
21

 wynika, że choć powszechnie stosowane są podstawowe za-

bezpieczenia w postaci zapór ogniowych i aplikacji antywirusowych, to często 

przedsiębiorstwa są bezradne wobec skali i różnorodności ataków przeprowadza-

nych przez cyberprzestępców. Z raportu wynika, że około 40% badanych firm do-

świadczyło utraty danych.  

 Warto podkreślić, że niezwykle istotną rolę w bezpieczeństwie odgrywa pro-

wadzenie polityki w organizacjach, której celem jest uświadamianie pracownikom 

problemów i zagrożeń bezpieczeństwa w tym obszarze. W polskich przedsiębior-

stwach tylko w dużych firmach temu problemowi poświęca się nieco więcej uwagi. 
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Wprowadzenie  

 

 Technika stała się naszą kulturą, zaś nasza kultura techniką, która nie jest już 

czymś zewnętrznym, obcym czy peryferyjnym. Stała się ona centrum naszego życia1. 

Internet, World Wide Web, telefony komórkowe, telewizja cyfrowa oraz inne nowe 

technologie informacyjne i komunikacyjne otwierają nowe ścieżki dla transformacji 

sposobu, w jaki żyjemy, pracujemy, uczymy się i komunikujemy. Strategiczne otwar-

cie, zmiany kierunków działania i myślenia postrzegane mogą być jako źródła różno-

rodnych, istotnych pod względem społecznym i ekonomicznym korzyści dla ludności 

całego globu. W tym samym czasie decyzje wpływające na projekty, dostępność oraz 

użycie (bądź rezygnację z użycia) tych technologii mogą doprowadzić do otwarcia lub 

zamknięcia wrót umożliwiających czerpanie dodatkowych korzyści przez jednostki, 

społeczeństwa, kraje i regiony2. Użycie tych technologii postrzegać można jako cechę 

specyficzną społeczeństwa informacyjnego ‒ chętnie wykorzystującego nowoczesne 

technologie ze szczególnym uwzględnieniem technik komunikacyjnych. Technologie te 

są używane nie tylko do wspierania działalności gospodarczej czy prowadzenia gospo-

darstwa domowego, ale coraz częściej wykorzystywane są jako sposób na spędzanie 

wolnego czasu. Za przykład posłużyć może radiokomunikacja amatorska. Hobby to 

towarzyszy otwartym na nowoczesność i technologie ludziom od wielu lat. Wykorzy-

stywane emisje są zawsze adekwatne do czasu i aktualnego stanu ewolucji technologii 

                                                 

1  K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 24. 
2  W.H. Dutton, Social Transformation in an Information Society: Rethinking Access to You 

and the World, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 2004, s. 13. 
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komunikacyjnych. W początkowej fazie bazowano na analogowych sposobach formo-

wania sygnału. Wraz z rozwojem i spadkiem ceny komputerów rozpoczęto opracowy-

wanie sposobów i dróg wykorzystania ich w działalności radioamatorskiej. W tym 

kontekście warto interesować się wszelkimi przejawami i aspektami funkcjonowania 

społeczeństwa w nowej gospodarce ‒ społeczeństwa informacyjnego. Warto zwrócić 

uwagę nawet na nieco niszowe grupy, bowiem to one stać się mogą rynkiem bądź po 

prostu natchnieniem dla współczesnych kadr menedżerskich, które zdają się zwracać 

coraz większą uwagę na humanistyczne niuanse współczesnego świata. 

 W tym świetle celem niniejszego opracowania jest prezentacja radiokomunikacji 

amatorskiej oraz zwrócenie uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem techno-

logii cyfrowych w amatorskiej komunikacji radiowej. 

 

 

1. Specyfika społeczeństwa informacyjnego 

 

 Społeczeństwo informacyjne jest najbardziej wyrazistą formą społeczeństwa 

postindustrialnego, w którym wiedza zastąpiła pracę produkcyjną jako główne źró-

dło gwarantujące zyski. Nowe technologie informacyjne przyczyniają się do zmian 

sposobów produkcji i konsumpcji oraz do zmian ich symbolicznego wyrazu. Egzy-

stencja w obrębie społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej uniezależnia jed-

nostkę od środowiska fizycznego, nieodwracalnie kierując ją w obszar wzorów 

kulturowych. Informacja zajmuje centralne miejsce wśród zasobów strategicznych, 

od których zależy organizacja światowej ekonomii3. 

 Pojęcie „społeczeństwo informacyjne” po raz pierwszy pojawiło się na po-

czątku lat sześćdziesiątych XX wieku. W 1963 roku Japończyk T. Umesamo użył 

go do określenia teorii społeczeństwa opartego na „przemysłach informacyjnych”4. 

Na gruncie europejskim termin ten zaznaczył swą obecność pod koniec lat siedem-

dziesiątych za pośrednictwem S. Nory i A. Minca. Jednakże właściwym twórcą 

tego pojęcia jest amerykański socjolog Daniel Bell5.  

 Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, którego głównym zasobem 

staje się wiedza teoretyczna oraz działalność informacyjna, a ponadto charakteryzu-

je się występowaniem takich zjawisk, jak wzrost znaczenia środków masowej ko-

                                                 

3  W. Wątroba, Społeczeństwo informacyjne a ponowoczesna kultura konsumpcyjna,  
w: Społeczeństwo informacyjne ‒ wizja czy rzeczywistość?, t. 2, AGH, Kraków 2004, s. 365‒373.  

4  T. Goban-Klas, Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, w: W drodze do społeczeń-
stwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999, s. 29. 

5  I. Drozd, M. Miczyńska-Kowalska, Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym,  
w: Społeczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 103‒108. 

http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/abc-k/chameleon?sessionid=2011122812133817147&skin=abc-k&lng=pl&inst=consortium&host=localhost%2b9898%2bDEFAULT&patronhost=localhost%209898%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=12&t1=zz2005887765&beginsrch=1
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munikacji, rozwój techniki, tworzenie „technologii intelektualnych”, tworzenie 

wirtualnej rzeczywistości oraz postępujący proces globalizacji6. 

 Fundamentalnym warunkiem istnienia społeczeństwa informacyjnego jest po-

wszechna dostępność technik informacyjnych (IT). Rozpowszechnienie środków umoż-

liwiających gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji decyduje o tym, jak 

duża część społeczeństwa ma możliwość uczestnictwa w dokonujących się przemia-

nach7. W powyższym kontekście warto przeanalizować specyfikę radiokomunikacji 

amatorskiej jako jednego z obszarów zainteresowań społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

2. Radiokomunikacja jako obszar zainteresowań społeczeństwa informacyjnego 

 

 Początków komunikacji radiowej doszukiwać się można już w końcu XIX 

wieku. Pierwsza transmisja ludzkiej mowy, zrealizowana przez A.G. Bella, odbyła 

się w 1876 roku z wykorzystaniem miedzianego kabla, zaś w roku 1880 z wykorzy-

staniem światła. W tym samym czasie H.R. Hertz odkrył fale, które po emisji mo-

gły być wychwycone przez odbiornik ustawiony w pewnej odległości8. Kilka lat 

później G. Marconi przesłał te fale na odległość kilkunastu kilometrów, a następnie 

w roku 1901 dokonał przesłania pierwszego radiogramu między Europą i Ameryką 

Północną. Od tego czasu liczba stacji radiotelegraficznych dynamicznie wzrastała, 

co wymusiło konieczność ustanowienia prawnych ram dla tego rodzaju aktywności.  

W roku 1910 w Australii powstało pierwsze na świecie stowarzyszenie radioama-

torskie. W Polsce za oficjalny początek zorganizowanego polskiego ruchu radio-

amatorskiego przyjmuje się rok 1924, kiedy to zaistniały pierwsze oficjalnie zareje-

strowane kluby radiowe. W latach dwudziestych XX wieku wykrystalizowało się 

pojęcie ruchu krótkofalowego jako wyższej, szlachetniejszej formy radioamator-

stwa. W lutym 1930 roku powstała ogólnokrajowa organizacja ‒ Polski Związek 

Krótkofalowców (PZK), zaś w roku 1932 PZK przystąpił do IARU9. Dla przybliże-

nia działalności PZK warto przytoczyć formułę misji związku: „PZK jest wiodącą 

organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej 

i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój 

służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce (...)”10. 

                                                 

6  I. Drozd, M. Miczyńska-Kowalska, Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym, op. 
cit., s. 103‒108. 

7  M. Goliński, Polska jako społeczeństwo informacyjne – ocena infrastruktury technicznej, 
w: Społeczeństwo informacyjne ‒ wizja czy rzeczywistość?, t. 1, AGH, Kraków 2004, s. 407‒415. 

8  Ibidem, s. 132. 
9  K. Słomczyński, ABC krótkofalowca, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsza-

wa 1988, s. 14‒20. 
10  Strategia PZK, Komisja do spraw Strategii PZK, październik 2008, s. 12. 
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 Na całym świecie działa około 2,5 mln licencjonowanych radioamatorów11. 

Według badań IARU istnieje korelacja pomiędzy liczbą krótkofalowców na 100 

mieszkańców w poszczególnych krajach a stopniem rozwoju infrastruktury tech-

nicznej kraju. Oczywiście korelacja ta nie występuje w sytuacji, gdy pojawiają się 

bariery administracyjne, ograniczające liczbę licencji radioamatorskich. Zauważo-

no, iż Ameryka Północna, Europa i Japonia (obszary o rozwiniętej infrastrukturze 

telekomunikacyjnej) charakteryzują się znacząco większą liczbą krótkofalowców12. 

Analiza liczby radioamatorów funkcjonujących w poszczególnych krajach jest 

trudna z powodu braku ujednoliconych danych statystycznych. Orientacyjną liczbę 

krótkofalowców w poszczególnych krajach przedstawiono w tabeli 1, zaś w tabeli 2 

przedstawiono liczbę licencji radioamatorskich wydawanych w Polsce przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej (UKE) wraz z prognozą do roku 2017. 

 
Tabela 1 

Liczba licencjonowanych stacji radioamatorskich w wybranych krajach 
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Źródło:  http://www.nationmaster.com/graph/lif_ama_rad_ope-lifestyle-amateur-radio-

operators (4.01.2012). 

Tabela 2 

Prognoza wzrostu liczby członków PZK i wydanych pozwoleń w latach 2007‒2017 

 

W
y

sz
cz

e-

g
ó

ln
ie

n
ie

 Rok 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

L
ic

zb
a 

cz
ło

n
-

k
ó

w
 

P
Z

K
 

3
2

8
3

 

3
8

5
9

 

4
4

3
5

 

5
0

1
1

 

5
5

8
7

 

6
1

6
3

 

6
7

3
9

 

7
3

1
5

 

7
8

9
1

 

8
4

6
7

 

9
0

4
3

 

L
ic

zb
a 

p
o
zw

o
-

le
ń

 

1
1

8
3

0
 

1
2

4
5

6
 

1
3

0
8

2
 

1
3

7
0

8
 

1
4

3
3

4
 

1
4

9
6

0
 

1
5

5
8

6
 

1
6

2
1

2
 

1
6

8
3

8
 

1
7

4
6

4
 

1
8

0
9

0
 

Źródło:  Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców, Komisja do spraw Strategii Polskie-

go Związku Krótkofalowców, październik 2008, s. 50. 

                                                 

11  http://www.arrl.org/statistics (29.12.2011). 
12  International Telecommunication Union, Telecommunication Development Bureau, 

ITU-D Study Groups, Document 2/009-E, 31 July 1998. 
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 Z zestawienia wynika, iż w latach 2007‒2017 przewidywany jest wzrost licz-

by wydanych pozwoleń na używanie i instalowanie radiostacji amatorskiej o prawie 

53%. Tym samym przewiduje się, iż dzięki aktywnym działaniom PZK liczba 

członków związku wzrośnie prawie trzykrotnie. Dla porównania, liczba licencji 

radioamatorskich w USA13 od 2005 do 2010 roku wzrosła z 662 600 do 696 041. 

Całkowita liczba użytkowników systemu LoTW, umożliwiającego zapis przepro-

wadzonych łączności i automatyczne generowanie ich potwierdzeń, wynosiła 

47 612 osób pochodzących z 339 podmiotów wg DXCC. Liczba użytkowników 

LoTW w USA to 22 999 osób14. 

 Analiza liczby licencji radioamatorskich skłania bezwzględnie do stwierdze-

nia, iż krótkofalarstwo należy do zainteresowań niszowych, jednak zauważalny 

wzrost liczby licencji postrzegać można jako otwarcie społeczeństwa informacyj-

nego na to nowatorskie i rozwijające technicznie hobby. 

 

 

3.  Emisje cyfrowe w radiokomunikacji amatorskiej jako przejaw  

innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

 

 Od początku istnienia radiokomunikacji amatorskiej główną rolę odgrywały 

dwie emisje: telegrafia (CW) i fonia. Przez długi czas jednak największą popular-

nością cieszyła się telegrafia. Przemawiały za nią zarówno prostota aparatury 

nadawczo-odbiorczej, jak i możliwość uzyskania dalekich zasięgów przy niskich 

mocach nadajników. Dopiero w okresie po II wojnie światowej pojawiły się takie 

emisje, jak amatorskie dalekopisy (RTTY) i telewizja z wolną analizą obrazu 

(SSTV). W ostatnich dwóch dziesięcioleciach XX oraz na początku XXI wieku 

nastąpił dynamiczny wzrost liczby emisji cyfrowych. Opracowane zostały systemy 

Amtor, Packet-Radio, Pactor, a następnie PSK31 i pokrewne, MT63, Olivia, rodzi-

na emisji WSJT, ROS i wiele innych. Dzięki wykorzystaniu skomplikowanych 

algorytmów cyfrowej obróbki sygnałów, cyfrowych filtrów zawężających pasmo 

odbioru, technik kumulacji sygnałów w pamięci odbiornika, specjalnych protoko-

łów łączności i mechanizmów korekcji przekłamań wiele z tych nowych systemów 

łączności cyfrowych zapewnia prowadzenie łączności przy wyraźnie niższych sto-

sunkach sygnału do szumów i zakłóceń, niż to zapewnia klasyczna telegrafia. Po-

zwala to z jednej strony na obniżenie mocy nadajnika i z drugiej, przy zachowaniu 

dotychczasowych mocy nadajników, na powiększenie zasięgów stacji. W obecnych 

rozwiązaniach amatorskich do generacji i dekodowania sygnałów emisji cyfrowych 

wykorzystuje się komputery PC15. 

                                                 

13  www.arrl.org. 
14  www.arrl.org/lotw. 
15  K. Dąbrowski, Łączności cyfrowe na falach krótkich, t. 1, BPK cz. 5, Wiedeń 2011, s. 6‒9. 
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 Nowe emisje stwarzają też nowe możliwości ‒ np. komunikacji na duże odle-

głości niewielką mocą, wysyłania zdjęć i obrazów z kamer internetowych, spraw-

dzania map pogodowych, eksperymentowania z szybkim przesyłaniem danych. 

Łączności cyfrowe uwydatniają swoją przydatność szczególnie tam, gdzie zawodzi 

tradycyjna komunikacja. Dzięki projektom typu „PSKmail” istnieje możliwość 

sprawdzenia poczty elektronicznej, wysłania pozycji poprzez APRS, a nawet aktu-

alizacji statusu na Twitterze. Możliwe jest to nawet ze środka dżungli lub z jachtu 

na środku oceanu16. 

 Jedną z interesujących, innowacyjnych dziedzin eksperymentów radioamator-

skich jest komunikacja przy wykorzystaniu stosunkowo słabych sygnałów – często 

leżących poniżej poziomu szumów i zakłóceń. Interesującymi rozwiązaniami w tym 

obszarze są programy WSJT i WSPR autorstwa J. Taylora. WSJT pozwala  

w pierwszym rzędzie na prowadzenie łączności poprzez odbicia od smug meteory-

tów (MS) i odbicia od powierzchni Księżyca (EME). Użycie takich emisji jak 

JT6M czy FSK441 pozwoliło na pracę MS również stacjom skromniej wyposażo-

nym, aniżeli było to konieczne w czasach, gdy używano wyłącznie telegrafii. Do-

datkowo dzięki kodowaniu i dekodowaniu sygnałów przez komputer zniknęła ko-

nieczność stosowania magnetofonów o przełączanej szybkości przesuwu taśmy, co 

w znacznym stopniu ułatwiło pracę w eterze. Dzięki emisji JT65 obniżono wyma-

gania techniczne stawiane stacjom pracującym EME. WSPR to program i emisja 

przeznaczone zasadniczo do badania warunków propagacji dla słabych stacji. Pra-

wie wszystkie z pracujących nią stacji posługują się mocami nieprzekraczającymi 

10 W. Emisja WSPR jest stosowana na falach długich, średnich, na wszystkich 

amatorskich pasmach krótkofalowych oraz w pasmach 6 i 2 m. W wyniku rosnące-

go zainteresowania wprowadzono również możliwość prowadzenia łączności emi-

sją WSPR, a także powstał program JT65HF, przeznaczony specjalnie do prowa-

dzenia łączności emisją JT65A na falach krótkich17. 

 Liczba użytkowników oprogramowania umożliwiającego przeprowadzanie 

łączności z wykorzystaniem słabych sygnałów systematycznie rośnie. Na potrzeby 

tej społeczności powstał serwis internetowy WSPRnet.org. Jest on wyrazem aktyw-

ności radioamatorów zmierzających do analizy warunków propagacyjnych w kon-

tekście wykorzystywania słabych i bardzo słabych sygnałów.  

 Serwis ten jest formą głównego repozytorium raportów słyszanych stacji. 

Pozwala on na analizę danych, ich graficzną interpretację oraz oferuje inne usługi 

wspierające działalność z wykorzystaniem słabych sygnałów. Aktualnie Serwisu 

używa codziennie około 300‒500 krótkofalowców rozproszonych po całym świe-

cie, generując od 50 000 do 100 000 raportów dziennie18.  

                                                 

16  Ł. Jachowicz, Wykład honeja ‒ 7th Guard, czyli Linux w krótkofalarstwie, 
www.honey.7thguard.net/stuff/ pingwinaria_2010_tekst.pdf (29.12.2011). 

17  K. Dąbrowski, Technika słabych sygnałów, t. 2, BPK cz. 4, Wiedeń 2011, s. 6. 
18  J. Taylor, B. Walker, WSPRing Around the World, QST, November 2010. 
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 Stopień zainteresowania wykorzystaniem emisji cyfrowych zauważyć można, 

obserwując aktywność członków klubów i stowarzyszeń zrzeszających miłośników 

tego rodzaju łączności. Jako jeden z przykładów posłużyć może European PSK 

Club (EPC). Jest to klub zrzeszający krótkofalowców pracujących emisjami cyfro-

wymi BPSK oraz QPSK19. EPC wydaje dyplomy oraz organizuje coroczne zawody 

CIS DX PSK Contest, których celem jest ustanowienie jak największej ilości łącz-

ności z wykorzystaniem cyfrowej emisji QPSK6320. Liczbę członków EPC, wyda-

nych dyplomów oraz uczestników zawodów zaprezentowano w tabelach 3 i 4. 
 

Tabela 3 

Liczba nowo przyjętych członków EPC i dyplomów za osiągnięcia sportowe  

w zakresie wykorzystania emisji cyfrowych w latach 2006‒2011 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba nowo przyjętych członków 

1360 1720 2407 4721 4101 3245 

Liczba wydanych dyplomów 

1161 9993 31198 131016 144481 145721 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych EPC. 

 

Tabela 4 

Liczba uczestników zawodów EPC z wykorzystaniem emisji cyfrowych w latach 2004‒2010 

wg przesłanych i zakwalifikowanych dzienników zawodów 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

184 171 207 181 298 246 389 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych EU PSK Club. 

 

 Z zestawień wynika, iż zainteresowanie emisjami cyfrowymi wzrasta. W każ-

dym kolejnym roku liczba członków EPC zwiększała się, co znalazło swoje od-

zwierciedlenie w liczbie wydawanych dyplomów. 

 Jako rodzimy przykład klubu zrzeszającego miłośników emisji cyfrowych 

posłużyć może Polski Klub Radiowideografii (PK RVG), powołany do życia jako 

klub specjalistyczny o zasięgu ogólnopolskim 28 stycznia 1984 roku. Skupia on 

liderów i pasjonatów cyfrowych emisji. Organizuje on współzawodnictwo Inter-

kontest PK RVG, którego liczbę sklasyfikowanych uczestników przedstawiono  

w tabeli 5. 

 Z zestawienia wynika, że liczba sklasyfikowanych uczestników systematycz-

nie rośnie, wzrastając w analizowanym okresie prawie trzykrotnie. 
  

                                                 

19  http://www.sp5psl.pzk.org.pl/public_html/htm/sp5nhk.htm. 
20  www.eupsk.com. 
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Tabela 5 

Liczba sklasyfikowanych radiostacji amatorskich  

we współzawodnictwie Interkontest PK RVG w latach 1997‒2009 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PK RVG. 

 

Podsumowanie 

 

 Analiza aktywności radioamatorskiej wskazuje, iż zainteresowanie wykorzy-

staniem emisji cyfrowych wzrasta. Świadczy to zapewne o wszechobecności cyfry-

zacji społeczeństwa oraz dążeniach rozwojowych i innowacyjnych społeczności 

radioamatorskiej. Z drugiej strony na podkreślenie zasługuje fakt, iż samą istotę 

przedmiotowego hobby cechuje wysoka innowacyjność, zatem osoby uprawiające 

ten rodzaj aktywności mogą być postrzegane jako typowi przedstawiciele rozwinię-

tego społeczeństwa informacyjnego. 

 Społeczeństwo informacyjne to baza dla aplikacji i rozwoju nowoczesnych roz-

wiązań, w tym komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i jego dążenie 

do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w sferze niekomercyjnej, hobbystycznej 

ma wpływ na aktywność zawodową i postrzeganie zaawansowanych technologii.  

 Przykład społeczności radioamatorskiej stanowić może kolejny dowód na to, że 

społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem prorozwojowym, że nowoczesne 

narzędzia stanowią wyzwanie do dalszych postępów. Społeczność ta doskonale wpi-

suje się w specyfikę nowej gospodarki. Pomimo swego niszowego charakteru ma 

globalny zasięg, przywiązuje ogromną wagę do idei, informacji i wzajemnych powią-

zań, cechując się silnymi wewnętrznymi więzami wzmacnianymi transferem wiedzy, 

umiejętności i potrzebą przynależności do wspólnot lokalnych i tematycznych. Spo-

łeczność radioamatorska to doskonały przykład otwartego myślenia i nieustannego 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w elektronicznej gospodarce. 
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COMMUNICATION IN THE INFORMATION SOCIETY.  

A NON-COMMERCIAL ASPECT 

 

 

Summary 

 

 The paper presents the essence of the information society and it draws a special 

attention to non-commercial aspect of communication in the information society, which 

amateur radio-communication is. The paper depicts general characteristics of radio-

amateur communication and pays attention to development of digital technologies uti-

lized by radio-amateurs. Therefore, there is demonstrated the pursuit of the maintenance 

of interpersonal communication via non-commercial solutions. The presented image 

may bring about broadening the horizon of perceiving the contemporary information 

society and the communication techniques they use. 
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NIEKOMERCYJNE ZACHOWANIA W SIECI – WYBRANE ZAGADNIENIA 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Nowe supertechnologie dały nam sieć (Internet) i obfitość, przede wszystkim 

informacji i wrażeń. Wraz z rozwojem technologii mobilnych postępuje intensyfi-

kacja interakcji i ruchu w sieci, zapewniając totalne podłączenie i uczestnictwo. 

 Stworzona dla celów wojskowych i rozwijana w środowiskach akademickich 

sieć od samego początku funkcjonowała na zasadach gospodarki daru (gift econo-

my). Nauka potrzebuje przyjaznego środowiska, w którym informacje i idee krąży-

łyby nieskrępowane i w którym ich wymiana nie byłaby podobna do wymiany to-

warowej. Dzielenie się pomysłami za darmo jest warunkiem koniecznym dla roz-

woju społeczeństwa. 

 Sieć łączy i ujednolica zachowania ludzi. U jej podstaw można znaleźć nie 

tylko zasady rynkowe, ale również nową radykalizację etyki daru. Globalna sieć 

powstała do komunikacji łączącej wojskowych i naukowców. Ten projekt bezinte-

resownej wymiany szybko ewoluował w innym kierunku, aby stać się utopią z naj-

większym w historii rynkiem – niezależnym od terytorium, a zatem niezależnym od 

wszelkich ograniczeń. Obie radykalizacje – globalny dar i światowy rynek – są 

wzajemnie powiązane.  

 W książce Za darmo1 Chris Anderson analizuje problem „zerujących się” 

kosztów oraz kto na tym zarabia: „Nie ma darmowych obiadów”. Pozycje te nie 

wyjaśniają jednak niesamowitej aktywności w sieci i ogromu czasu spędzanego  

w niej na – na pozór – bezużytecznych czynnościach. 

                                                 

1  C. Anderson, Za darmo, Znak, Kraków 2011. 
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 W sieci powstają wirtualne wspólnoty epistemiczne, które jednak są zbyt kru-

che i efemeryczne. Dla względnej stabilności potrzebują zaufania, które można 

uzyskać tylko przez bezinteresowną wymianę darów – w postaci uwagi, porady czy 

poświęconego czasu. 

 

 

1. Copyleft 

 

 Technologie cyfrowe podważają dotychczasowe sposoby wykonania rzeczy, 

rozumienia oraz podają w wątpliwość takie założenia jak „konieczność” lub „stan 

naturalny” wielu procesów ekonomicznych i zasad organizacyjnych. W późnych 

latach dziewięćdziesiątych Kevin Kelly ogłosił, że sieć stworzyła „nowy paradyg-

mat”, który miał zastąpić spotykane dotąd w gospodarce cykle „od wzrostu do 

spadku”2. 

 Na początku lat osiemdziesiątych Richard Stallman wprowadził na rynek idei 

wolne oprogramowanie. Aby uniknąć problemów prawnych, zaproponował pojęcie 

„licencja wolnego i otwartego programowania” (General Public License), co za-

bezpiecza oprogramowanie przed próbami ograniczenia jego stosowania, rozpro-

wadzania i modyfikowania. Oprogramowanie, tak jak idee i informacja, musi nale-

żeć do wszystkich.  

 Zdaniem Stallmana: „Podstawowym aktem przyjaźni pomiędzy programista-

mi jest dzielenie się programami; typowe współczesne układy marketingowe zasad-

niczo nie pozwalają programistom traktować innych jak przyjaciół”3. Wprowadził 

on termin copyleft, który zgodnie z nieprzetłumaczalną grą słów jest przeciwień-

stwem praw autorskich (copyright): wyraża zarówno ideę dzielenia się darami  

i etykę daru w technologiach komputerowych, jak i jej lewicowy charakter (kopia + 

lewy)4.  

 Manovich używa metafory z kultury komputera, aby opisać, jak nowe media 

zmieniają wszystkie kultury i teorię kultury w „open source”. Takie „otwarcie” 

wszystkich kulturowych technik, konwencji, form i koncepcji jest, jego zdaniem,  

w rezultacie najbardziej pozytywnym wpływem komputeryzacji na kulturę5. 

 Do procesu tworzenia wystarczy kliknięcie myszy ‒ „wytnij i wklej". Ma-

novich porównuje ten proces do pobierania elementów z baz danych i bibliotek, 

staje się to domyślną procedurą, a tworzenie od podstaw – wyjątkiem. Sieć „jest 

gigantyczną biblioteką grafik, zdjęć, klipów wideo, nagrań dźwiękowych, układów 

                                                 

2  R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone. Od maszyny myślącej do globalnej wioski, Muza, 
Warszawa 2009, s. 22. 

3  The GNU Manifesto, http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html. 
4  R. Barbrook, The Hi-Tech Gift Economy, 2011, http://innovate.ucsb.edu/796-richard-

barbrook-the-hi-tech-gift-economy/. 
5  L. Manovich, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, s. 278. 
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graficznych, kodów programów i tekstów, a każdy element jest dostępny bez naj-

mniejszych problemów, ponieważ można łatwo go zapisać na komputerze użyt-

kownika jednym kliknięciem myszy”6. 

 Prace Deleuze’a i Guattariego dostarczały teoretycznej metafory, która opisuje 

niekomercyjne aspekty sieci. Ich metafora kłącza obrazuje, jak zorganizowana jest 

cyberprzestrzeń – jako otwarta, spontaniczna i pozioma sieć7. 

 Dla większości użytkowników sieci jest ona miejscem pracy, zabawy, miłości, 

uczenia się czy dyskutowania z innymi ludźmi. Nieograniczeni przez fizyczną od-

ległość mogą współpracować ze sobą bez pośrednictwa rynku lub instytucji.  

W takiej sytuacji społeczności sieciowe konsolidują się na podstawie wzajemnego 

zobowiązania tworzonego przez dary czasu i idei. 

 

 

2. Etyka daru 

 

 W kulturze zachodniej pozostałość po starej gospodarce daru jest nadal aktywna 

w społeczności naukowej. Pośrednictwo CMC wspomaga szerzenie specyficznych 

dla wspólnoty naukowej metod pracy. Naukowiec, który dzieli się swoimi ideami  

i pomysłami z innymi, otrzymuje najwięcej uznania i statusu. Może on prowadzić 

swoje badania w samotności, ale nie może tego zrobić w pojedynkę. Nauka wymaga 

koordynacji. Syntetyczny charakter wymiany daru czyni go odpowiednim środkiem 

dla tej integracji: to nie tylko osoby muszą być połączone, lecz same idee8.  

 Barbrook podkreśla, że w społeczeństwie informacyjnym dawanie jest też 

braniem. „W supertechnologicznej gospodarce daru (hi-tech gift economy) każdy 

ściągał o wiele więcej informacji, niż zdołałby kiedykolwiek uploadować”9.  

W sieci przyjęto hakerską etykę wspólnego tworzenia i otwartą możliwość zdoby-

wania informacji10. 

 W globalnej megaprzestrzeni, gdzie nie funkcjonują prawa i kontrola państwa, 

a relacje międzyludzkie mogą być oparte wyłącznie na tym, co Mauss znajduje  

w przedpaństwowych formach życia społecznego – etyce daru. Internauci wymie-

niają się informacją, utworami muzycznymi, programami itp. na zasadzie wzajem-

ności i naturalnej wymiany.  

 Ludzie spędzają całe godziny np. tworząc strony internetowe, przy czym nie 

pobierają opłaty za odwiedziny. W porównaniu do mediów działających w ciągu 

                                                 

6  Ibidem, s. 222. 
7  R. Barbrook, The Lost Utopia, 2007, http://www.imaginaryfutures.net/2007/04/13/the-

holy-fools-long-mix-by-richard-barbrook/. 
8  L. Hyde, The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, Random House, New 

York 1983, s. 80‒81. 
9  R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone…, op. cit., s. 332. 
10  Ibidem, s. 333. 
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ostatnich 200 lat tym, co zmienia nowe media w coś nowego, jest żywotność tych 

działań niekomercyjnych. Informacja jest do dzielenia się, nie do sprzedaży. Wie-

dza jest darem, nie jest towarem. Sieć jest dziwną i nową formą masowego przeka-

zu11. Barbrook uważa, że „przełom technologiczny zamieniał bierną konsumpcję 

dostępnych informacji w płynny proces »interaktywnych kreatywności«”12. 

 W analizie klasycznej ekonomii daru Baudrillarda13 dary są symbolami, które 

nie mogą być zredukowane do wartości praktycznej lub wymiennej. Zamiast tego 

funkcjonują one jako część symbolicznej wymiany pomiędzy różnymi osobami 

zaangażowanymi we wspólnym zachowaniu. Dar jest aktem interakcji społecznej 

między stronami, gdzie obiekt symbolizuje ich specyficzne relacje. Obiekt zyskuje 

swoją wartość poprzez bycie częścią systemu znaków. 

 W sieci informacja może istnieć zarówno jako towar, jak również jako dar.  

W sfetyszyzowanej gospodarce kapitalistycznej informacja dotycząca pracy stała 

się nieodróżnialna od pracy, jakiej wymagało pozyskiwanie informacji14. Postindu-

strialne technologie nie służyły więc do utowarowienia informacji; przeciwnie, 

raczej je dekomodyfikowały (odtowarowiały).  

 W wielu przypadkach informacja raczej zyskuje, a nie traci na wartości po-

przez wymianę. Podczas gdy gospodarka wymiany może być odpowiednia dla ery 

przemysłowej; gospodarka daru wraca, gdy wchodzimy w wiek informacji15.  

 Dobrze wyraził to Stewart Brand: „Z jednej strony informacja pragnie być 

kosztowna, ponieważ jest tak wartościowa. (…) Z drugiej jednak strony informacja 

pragnie być także wolna, ponieważ koszt jej otrzymania wciąż maleje wraz z upły-

wem czasu”16. 

 Typowe dla czasów obecnych jest wykorzystanie technologii sieciowych do 

tworzenia nowych treści, niski koszt tworzenia nowej wiedzy i krótki czas dostępu 

do niej. Nie kosztuje prawie nic, żeby zrobić doskonałe kopie danych cyfrowych17. 

 W supertechnologicznej gospodarce daru ludzie z powodzeniem współpracują 

poprzez otwarty proces społeczny z udziałem oceny, porównania i współpracy. 

Innego zdania jest John Horvath: „»Darmowa rzecz« oferowana w sieci jest albo 

produktem, który udaje się podłączyć do innego produktu, albo zmusza po prostu 

do pozostania (jak naj)dłuższego czasu w sieci. W końcu celem dostępu ludzi  

i telekomunikacji jest, aby użytkownicy spędzali możliwie jak najwięcej czasu  

                                                 

11  R. Barbrook, Giving is Receiving, 2007, http://www.imaginaryfutures.net/2007/04/06/ 
giving-is-receiving-by-richard-barbrook/. 

12  R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone…, op. cit., s. 340. 
13  J. Baudrillard, The Mirror of Production, Telos Press, St. Louis 1975; Idem,  

For a Critique of the Political Economy of the Sign, Telos Press, St. Louis 1981. 
14  R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone…, op. cit., s. 82. 
15  Ibidem, s. 168. 
16  S. Brand, The Media Lab: Inventing the Future at MIT, Viking, New York 1987, s. 202. 
17  R. Barbrook, Giving is Receiving, op. cit. 
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w sieci, niezależnie od tego, co tam będą robić. Celem jest wymuszanie pełniejsze-

go wykorzystywania przepustowości”18. 

 Dzielenie się informacją jest dokładnie tym, co zostało wymyślone dla sieci. 

Naukowcy potrzebują swobodnego dostępu do badań innych. Hakerzy korzystają  

z pisania kodu razem. Aktywiści chcą promować swoje sprawy. W przeciwieństwie 

do korporacji medialnych nie żyją z kupowania i sprzedawania informacji. Na-

ukowcy mogą osiągnąć sławę, publikując w czasopismach i wysyłając referaty na 

konferencje. Hakerzy zyskać szacunek swoich rówieśników poprzez poprawę pro-

gramów open source i łamanie zaszyfrowanego oprogramowania. Aktywiści mogą 

zyskać poparcie dla swoich pozycji politycznych poprzez publikację swoich idei do 

jak najszerszej grupy odbiorców. Nic dziwnego, że ich zdaniem „informacja chce 

być wolna” w najbardziej dosłownym gospodarczym znaczeniu tego słowa19. 

 W rzeczywistości zdecydowaną większość użytkowników sieci stanowią lu-

dzie zwykli i przeciętni, wolący poświęcać czas spędzany przed komputerem na 

plotkowanie o swych przeżyciach, przyjaciołach, celebrytach, sporcie, fajnych stro-

nach, muzyce pop, programach telewizyjnych czy podróżach. Cybernetyczny ko-

munizm okazał się mieć wyjątkowo mainstreamowy charakter20. 

 

 

3. Rozwój wspólnot (community development) 

 

 Tożsamość grupowa kształtuje się wokół wspólnych zainteresowań i aktyw-

ności21. Internet tworzy „wirtualne wspólnoty” i podtrzymuje transterytorialne sieci 

diaspor. Łatwe jest odnalezienie grup interesów i kontaktów oraz poznanie niespo-

tykanych dotychczas ludzi. Nowe technologie wspomagają tworzenie się wspólnot 

– ludzi mających taki sam cel – zorientowanych pragmatycznie z charakterystycz-

nymi formami komunikowania się i myślenia, z właściwą tożsamością kulturową.  

 Urry spostrzega, że „aktywności ludzi w (…) związkach pasji wymagają po-

rozumiewania się, łączności sieciowej i wiążą się z emocjonalną satysfakcją z okre-

ślonych wydarzeń”22. Zajęcia podejmowane z własnego wyboru w wolnym czasie 

są często bardziej absorbujące niż wysiłki związane z pracą zawodową. W tak wy-

soce zindywidualizowanym i urynkowionym społeczeństwie w znacznym stopniu 

niezamierzonym skutkiem jest intensyfikacja praktyk społecznych, które zdaniem 

Berkinga „systematycznie wymykają się dyktatowi wartości wymiennej i logice 

                                                 

18  J. Horvath, Freeware Capitalism, 1998, http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-
l- 9802/msg00026.html. 

19  R. Barbrook, Giving is Receiving, op. cit. 
20  R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone…, op. cit., s. 346. 
21  Ibidem, s. 336. 
22  J. Urry, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009, s. 199. 
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rynku”23. Entuzjazm (zbiorowy) ludzi oparty jest na zasadzie wzajemności i pomo-

cy. Praktyki tworzące sieci oparte są często na związkach wzajemności obejmują-

cych darmową, dobrowolną pracę, sieci samopomocy, związki przyjaźni.  

 Według Rheingolda24 na społeczność wirtualną składają się społeczne agrega-

ty wyłaniające się z sieci. Jest to grupa ludzi, którzy, nie spotykając się face-to-face, 

spędzają czas w cyberprzestrzeni, wymieniając miedzy sobą opinie na temat polity-

ki, zainteresowań czy prowadząc interesy. Jeśli wystarczająco duża liczba osób 

uczestniczy w publicznych dyskusjach, wystarczająco długo i z odpowiednio du-

żym zaangażowaniem emocjonalnym, to w cyberprzestrzeni tworzą się nowe sieci 

osobistych relacji. W tworzeniu relacji istotna jest wymiana. 

 Większą uwagę zwraca się na zdobywanie, za pośrednictwem sieci odpowied-

nich form wiedzy i umiejętności. Silny sprzeciw skierowany jest wobec interesow-

ności, dominujących stosunków rynkowych i utowarowienia zarówno produktów, 

jak i różnych form pracy grupowej25.  

 Gęstość sieci obywatelskiego zaangażowania w społeczeństwie warunkuje 

większe prawdopodobieństwo współpracy dla wspólnych korzyści – zwiększają się 

potencjalne koszty wyłamania się ze współpracy. Ułatwiają komunikację i popra-

wiają przepływ informacji odnoszących się do otwartości na współpracę z innymi 

członkami wspólnoty. Obieg darów produkuje i utrzymuje społeczności, podczas 

gdy wymiana darów na towary fragmentuje lub niszczy tę samą społeczność. 

 Członkostwo w takim związku charakteryzuje się dużą płynnością. Głównym 

motywem pozostania może być emocjonalna satysfakcja wynikająca ze wspólnych 

celów i doświadczeń społecznych, nawet tymczasowych. Z tego względu utrzyma-

nie ich na dłuższy czas – tak jak sytuacji każdej wspólnoty – wymaga darów: dzie-

lenia się wspólnym czasem, uwagami, pomysłami. Dodanie komentarza do blogu 

nic nie kosztuje oprócz naszego czasu, przeczytanie tych uwag – tak samo. Wikipe-

dia tworzona jest na zasadzie wolontariatu przez setki tysięcy osób. W TED z kolei 

jest 23 166 tłumaczeń, dokonanych przez 6582 tłumaczy26.  

 Aby utrzymać stabilność więzów, w grupach znacznie przewyższających licz-

bę Dunbara (150) użytkownicy Internetu podtrzymują „intensywny” ruch w sieci, 

często na zasadzie smalltalk. Nagrodą jest jedynie satysfakcja z niesienia wzajem-

nej pomocy i wsparcia27. Motywacją najczęściej okazała się „»społeczność« – lu-

                                                 

23  H. Berking, Solitary Individualism: The Moral Impact of Cultural Modernisation in Late 
Modernity, w: Risk, Environment and Modernity, red. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne, Sage, 
London 1996, s. 192. 

24  H. Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, The 
MIT Press, London 2000, http://www.rheingold.com/vc/book/index.html. 

25  S. Strange, Casino Capitalism, Blackwell, Oxford 1986; J. Urry, op. cit., s. 202. 
26  TED Translations, http://www.ted.com/OpenTranslationProject/ (dane z 10.2011). 
27  C. Anderson, op. cit., s. 48. 
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dzie [chcieli się czuć] jej częścią i chcieli się przyczynić do jej rozwoju”28, jak rów-

nież szacunek i uwaga. 

 Zdaniem Lewisa Hyde’a gospodarka rynkowa jest celowo bezosobowa, ale 

całym sensem „gospodarki daru” jest stworzenie i wzmocnienie relacji między 

ludźmi, aby połączyć ich wzajemnie. „To jest ten element relacji, w której mówimy 

o wymianie darów jako »erotycznym« handlu, przeciwstawiając eros (zasadę przy-

ciągania, związków, zaangażowania, które łączą) logosowi (rozsądkowi i logice  

w ogóle, zasadzie zróżnicowania w szczególności)”29.  

 W gospodarce daru bogactwo jest zmniejszane przy gromadzeniu, bo to obieg 

darów w ramach wspólnoty prowadzi do wzrostu – przez wzrost połączeń, wzrost 

siły związku. W towarowej (lub wymiennej) gospodarce status jest przyznawany 

tym, którzy mają najwięcej. W gospodarce daru status jest przyznawany tym, któ-

rzy dają najwięcej innym30.  

 W tak dynamicznych warunkach procesy ewolucyjne nabierają prędkości – 

„zwyciężają” memy (idee, zachowania, strategie i taktyki) charakteryzujące się 

większą elastycznością, mające lepsze zasoby oraz możliwości techniczne. Ludzie 

odtwarzają zachowania, które są bliższe ich naturze, kulturze i doświadczeniu. Dą-

żąc do spójnego postępowania, stosują te same wzorce zarówno w cyberprzestrzeni, 

jak i w życiu.  

 Zwolennikiem życzliwego dzielenia się jest również Rheingold: „Ta niefor-

malna, niepisana umowa społeczna jest podtrzymywana przez zestaw silnych  

i słabych relacji między ludźmi, którzy kierują się mieszanką motywów i ulotnych 

przynależności. Wymagane jest: dawać coś i otrzymywać coś. Uważam, że pomoc, 

którą otrzymują, zdecydowanie przewyższa energię, którą ja wydaję pomagając 

innym; połączenie altruizmu i interesowności”31. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Sieć powstała na zasadzie gospodarki daru. Rozwijana w środowiskach aka-

demickich podlega etyce hakerskiej: „Informacja chce być wolna”. Metafora kłącza 

Deleuze’a i Guattariego trafnie opisuje niekomercyjne aktywności w sieci. Nadmiar 

informacji stwarza paradoksy podczas próby określenia jej wartości. 

 Pracując na komputerach przyswajamy proste czynności, jak „copy‒paste” 

(kopiuj–wklej) – tę zasadę zaczynamy stosować w życiu codziennym. Koszt powie-

                                                 

28  Ibidem. 
29  L. Hyde, op. cit., s. 83. 
30  Ibidem. 
31  H. Rheingold, op. cit. 
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lania i rozsyłania produktów wirtualnych jest prawie zerowy. Kosztem surfowania 

w sieci jest przede wszystkim czas jej użytkowników. 

 Przebywając tak dużo czasu w Internecie, zaczynamy tworzyć „wirtualne 

wspólnoty epistemiczne”. Aby ustabilizować więzi wewnątrzgrupowe i przedłużyć 

ich „życie”, potrzebna jest bezinteresowna wymiana „darów” w postaci informacji, 

uwagi, czasu, szacunku, wsparcia. 

 Mimo prób komercjalizacji sieci jesteśmy świadkami obfitości produktów 

wirtualnych i informacji. Zarażeni tym memem daru zaczynamy również zacho-

wywać się bezinteresownie. Każdy otrzymany dar obliguje do dalszego obdarowa-

nia. 
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NON-COMMERCIAL NETWORK BEHAVIOR – SELECTED ISSUES 

 

 

Summary 

 

 The Net was founded on the principle of the gift-economy. Developed in academ-

ic society is subject to the hacker ethic: “Information wants to be free”. Working on 

computers with simple operations like “copy‒paste” we begin to apply this principle in 

everyday life. The cost of duplication and distribution of virtual products is nearly zero. 

Spending so much time on the Internet begins to create “virtual epistemic communi-

ties”. To stabilize them and prolong their “life” you need a gratuitous exchange of 

“gifts” in the form of information, attention, time, respect and support. 

 

Translated by Aleksander Z. Wassilew 

 

 


