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KULTURA ORGANIZACYJNA  

A ZARZ DZANIE WIEDZ  W PRZEDSI BIORSTWACH

Wprowadzenie

Informacja (a z ni  zwi zana wiedza) staje si , obok ziemi, pracy i kapita-
u, czwartym, i to bardzo istotnym czynnikiem produkcji. Posiadanie wiedzy 

otwiera dost p do pozosta ych zasobów i umo liwia dzia ania tworz ce bogac-
two. Tempo zachodz cych przemian gospodarczych oraz procesy i zjawiska 
wyst puj ce w zmieniaj cym si  otoczeniu implikuj , a nawet wymuszaj , po-
trzeb  zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia zastosowania wiedzy. Dla 
wspó czesnych organizacji, które chc  przetrwa  oraz mie  szans  na dalszy 
rozwój, wiedza powinna stanowi  kluczowy zasób strategiczny. Oznacza to 
potrzeb  opracowania oraz implementacji systemu zarz dzania wiedz  w ka -
dym obszarze dzia alno ci organizacji, jako procesu integruj cego, b d cego
wyznacznikiem realizacji przyj tych celów strategicznych1. Aby umiej tnie
zarz dza  wiedz , nale y mie  rozwini ty system zarz dzania informacj .

Kluczowe dla sprawno ci funkcjonowania przedsi biorstw sta y si  dane, 
informacje, wiedza, umiej tno  ich gromadzenia, przetwarzania i kreowania 
nowej warto ci. Tradycyjne podej cie do zarz dzania musi zosta  zast pione

                                                          
1 Zarz dzanie wiedz  w przedsi biorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ  

im. Leona Ko mi skiego, Warszawa 2003, s. 72. 
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prorozwojowym, opartym na koncepcji organizacji ucz cej si , organizacji wie-
dzy. Wed ug Ch. Evans, najcz stsz  przyczyn  pora ki przestawienia organiza-
cji na tory zarz dzania wiedz  jest zbytnia koncentracja uwagi mened erów na 
budowie sformalizowanych rozwi za  u atwiaj cych wymian  informacji przy 
jednoczesnym niedocenieniu nieformalnych relacji mi dzyludzkich, które two-
rz  kultur  organizacyjn  przedsi biorstw. Du e nak ady zainwestowane w sys-
temy pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udost pniania ogrom-
nych ilo ci informacji niejednokrotnie nie przynosz  po danych efektów2.

1.  Kultura organizacyjna  

Dla g ównego prekursora i teoretyka kultury organizacyjnej E.H. Scheina 
jest ona zespo em norm, warto ci, procedur i zachowa  obowi zuj cych w or-
ganizacji. Jest ona skumulowanym wynikiem do wiadcze  w rozwi zywaniu 
problemów z wewn trzn  integracj , jak i zewn trzn  adaptacj . Nowi pracow-
nicy nabywaj  jej w wyniku socjalizacji, która mo e mie  ró noraki charakter3.
W podobnym duchu definiuje kluczowe warto ci i normy dla procesu budowa-
nia kultury wiedzy Ch. Evans: otwarto , szczero , zaufanie, uczciwo ,
akceptacja pora ek, szacunek do wk adu wnoszonego przez poszczególnych 
pracowników, szczodro  i wzajemne wsparcie oraz wspó praca4.

Wa n  rol  w zrozumienia procesu kreowania kapita u intelektualnego 
w organizacji odgrywa koncepcja organizacji ucz cej si  zaproponowana przez 
P.M. Senge’a. Organizacja ucz ca si  postrzegana jest jako5:

a) miejsce, gdzie pracownicy permanentnie poszerzaj  swoje zdolno ci
w celu osi gni cia wyznaczonych przez siebie wyników, gdzie stale 
ucz  si  tego, jak by  razem, i odkrywaj , e tworz  rzeczywisto ;

b) organizacja gromadz ca i przetwarzaj ca informacje w wiedz , któr
rozpowszechnia we wszystkich swoich jednostkach, modyfikuj c dzia-
ania zgodnie z wynikami tej wiedzy; 

                                                          
2  Ch. Evans, Zarz dzanie wiedz , PWE, Warszawa 2005, s. 14. 
3  E.H. Schein, Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco 2004, s. 26. 
4  Ch. Evans, op.cit., s. 59. 
5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, Systainability w biz-

nesie, czyli przedsi biorstwo przysz o ci. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarz dzania, Poltext, 
Warszawa 2010, s. 136. 
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c) organizacja ucz ca si , która wiadomie wykorzystuje proces uczenia 
si  na poziomie indywidualnym, grupowym i systemowym do sta ego
kszta cenia siebie w kierunku zmierzaj cym do zwi kszenia satysfak-
cji beneficjentów; 

d) organizacja zdolna do poznania i dopasowania si  do rodowiska i oto-
czenia, do znajdowania w a ciwego typu dostosowania si  do spo-
dziewanych rezultatów albo ich braku. 

Nie mo na wiedzie  wszystkiego. Trzeba jednak wiedzie , gdzie szuka
informacji na interesuj cy nas temat. Zadanie to jest w znacznym stopniu utrud-
nione przez gwa towny rozwój nauki i coraz wi kszy stopie  specjalizacji. By-
wa, e cz sto mened erowie nie orientuj  si  w aktywach intelektualnych w as-
nej firmy. Powoduje to, e jednym z g ównych zada  zarz dzania wiedz  jest 
ujawnienie i zlokalizowanie tych aktywów6. Zarz dzanie mi dzykulturowymi 
przedsi biorstwami, a tak e funkcjonowanie w ró norodnych grupach kulturo-
wych motywuje ludzi do poszukiwania nowych form porozumiewania si  oraz 
wspólnych obszarów dzia ania, co u atwia synergi  wiedzy jednostek w ogól-
nodost pn  wiedz  organizacyjn . W przysz o ci, jak i obecnie wspó praca
krajów, narodów i spo eczno ci z pomini ciem d enia do zrozumienia szeroko 
rozumianej ró norodno ci postaw etycznych, kulturowych, literackich, filozo-
ficznych, spo ecznych, politycznych, a tak e j zykowych i metodycznych jest 
ju  niemo liwa7.

Wymiana my li i do wiadcze  jest gwarantem tworzenia nowych warto ci
spo ecznych i kulturowych pozwalaj cych na rozbudow  potencja u wiedzy 
w przedsi biorstwach. Pracownik firmy yj cy w okre lonej spo eczno ci uto -
samia si  z grup  pracownicz , b d c jednocze nie w opozycji do grup w jego 
rozumieniu obcych. G ówn  funkcj  przynale no ci grupowej jest z jednej stro-
ny budowanie wi zi mi dzyludzkich, korzystanie z tych samych zasobów wie-
dzy oraz ich rozbudowa, z drugiej za  – mechanizm tworzenia si  niech ci
i uprzedze  w stosunku do obcych8.

                                                          
6  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarz dzanie wiedz  w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 81. 
7 Kultura dialogu. To samo  europejska a edukacja, red. B. Borkowska, M. yda, Wy-

dawnictwo WSZMiJO, Katowice 2004, s. 5. 
8  V. Peltokorpi, Intercultular Communications in Foreing Subsidiaries. The Influence  

of Expatriates’ Language and Cultural Competencies, „Scandinavian Journal of Management” 
2010, s. 176–188. 
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2. Zarz dzanie wiedz  w organizacji 

Zarz dzanie wiedz  jest definiowane jako ogó  dzia a  maj cych na celu 
identyfikacj , gromadzenie, przetwarzanie i udost pnianie jawnej i ukrytej wie-
dzy kadry w celu podniesienia sprawno ci i efektywno ci funkcjonowania 
przedsi biorstwa9.

Poj cie wiedzy jest poj ciem niejednoznacznym, co w g ówniej mierze 
wynika z interdyscyplinarno ci badawczej. Z poj ciem wiedzy mo na si  spot-
ka  na gruncie wielu dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, informatyki 
czy nauk o zarz dzaniu. Wiedz  nie tylko trudno zdefiniowa , ale równie
zmierzy  i wykorzysta  w praktyce za pomoc  poj , terminologii, ale przede 
wszystkim struktur, które wywodz  si  z ery przemys owej10. W organizacji 
opartej na wiedzy warto  dodana powstaje poprzez efektywne wykorzystywa-
nie wiedzy. Przedsi biorstwu opartemu na wiedzy mo na przypisa  nast puj ce
atrybuty: 

a) systemowe my lenie nakazuj ce tworzenie i wykorzystywanie wiedzy 
przez wszystkich pracowników bez wzgl du na pozycj  zajmowan
w strukturze przedsi biorstwa;

b) dzia anie proinnowacyjne i wykorzystywanie projektów w implemen-
towaniu zmian; 

c) sprawne systemy komunikacji i informacji s u ce do tworzenia, kapi-
talizowania i rozpowszechniania nowej wiedzy i umiej tno ci;

d) elastyczno  w redefiniowaniu podstaw w asnej dzia alno ci;
e) umiej tno  tworzenia warto ci wy szej ni  tworzona przez innych 

uczestników rynku11.

                                                          
9  D. Jemielniak, A. Ko mi ski, Zarz dzanie wiedz , Wydawnictwo Akademickie i Profe-

sjonalne, Warszawa 2008, s. 32. 
10  G. Koby ko, M. Morawski, Przedsi biorstwo zorientowane na wiedz , Difin, Warszawa 

2006, s. 11. 
11  Z. Malara, Umiej tno  zarz dzania wiedz  i kapita em intelektualnym jako czynnik suk-

cesu wspó czesnego przedsi biorstwa, w: Spo eczne uwarunkowania sukcesu organizacji, „Prace 
i Materia y Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego” 2009, nr 2–3, s. 813. 
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3. Kultura organizacyjna a zarz dzanie wiedz

Organizacje, które zamierzaj  zachowywa  sw  wiedz  tak, by mog a by

wykorzystywana w przysz o ci, musz  uruchomi  trzy podstawowe procesy. Po 

pierwsze – wybór wiedzy (osób, zdarze , procesów), która jest warta zachowa-

nia. Po drugie – nadania wyselekcjonowanej wiedzy w a ciwej formy, w której 

ma ona by  przechowywana, i po trzecie – aktualizowanie pami ci organizacji. 

W obliczu szumu informacyjnego oraz znacz cej liczby informacji problemem 

staje si  selekcja w a ciwej wiedzy, na któr  sk adaj  si  procesy, zdarzenia 

i osoby12.

Transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje dzia a : transmisj  i absorpcj .

Transmisja wiedzy polega na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego ród a

i przekazaniu odbiorcy. Nast pnie musi nast pi  akceptacja, przyswojenie i wy-

korzystanie otrzymanej wiedzy. Do w a ciwego zaabsorbowania wiedzy ko-

nieczne jest jej wiarygodne ród o i odpowiednia posta . E.K. Sveiby uwa a, e

umiej tno  transferu wiedzy dotyczy szeroko rozumianych aspektów komuni-

kacji organizacji z otoczeniem i komunikacji wewn trznej13.

wiadomo  znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji w polskich przedsi -

biorstwach nieustannie ro nie. wiadcz  o tym mi dzy innymi wyniki bada

przeprowadzonych przez W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowsk  i M. Wa -

tuchowicz, które przedstawia tabela 1. Wynika z nich, e spo ród 70 przebada-

nych przedsi biorstw 64% uwa a, e wiedza ma bardzo istotne znaczenie w bu-

dowaniu trwa ej przewagi konkurencyjnej. Jedynie jedno przedsi biorstwo oce-

ni o, e wiedza ma znaczenie zupe nie nieistotne. 

Z kolei ponad 52% przedsi biorstw uwa a, i  kultura organizacyjna ma 

istotne znaczenie i wp ywa na budow  przewagi konkurencyjnej. 

                                                          
12 Kierunki i metody zarz dzania przedsi biorstwem, red. W. Kowalczewski, W. Matwiej-

czuk, Difin, Warszawa 2007, s. 179. 
13  J.O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarz dzanie kapita em intelektualnym,

ALPHA, Ostro ka 2005, s. 71. 
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Tabela 1 

Ocena wa no ci czynników w budowaniu trwa ej przewagi konkurencyjnej 

Czynnik 
Zupe nie
nieistotne

(%)

Nie-
zbyt 

istotne
(%)

Do
istotne

(%)

Istotne
(%)

Bardzo
istotne

(%)

Nie
mam 

zdania
(%)

rednia
ocena

Wiedza 1,43 1,43 4,29 27,15 64,29 1,43 4,54 
Innowacje 1,43 2,86 10,00 27,15 54,29 4,29 4,36 
Przedsi bior-
czo  1,43 2,86 15,70 22,86 55,72 1,43 4,31 
Zaufanie 1,43 2,86 10,00 40,00 44,29 1,43 4,25 
Kultura orga-
nizacyjna 1,43 2,86 20,00 52,86 22,86 0,00 3,93 
Przywództwo 2,86 7,15 21,40 38,58 30,00 0,00 3,86 
Warto
przedsi bior-
stwa 2,86 7,15 20,00 51,43 18,58 0,00 3,76 
Sieciowo  5,72 10,00 31,40 27,15 14,29 4,29 3,49 
Wirtualizacja 4,29 10,00 40,00 27,15 14,29 4,29 3,39 
Ekologia 5,72 24,29 45,70 18,58 5,72 0,00 2,95 

ród o: W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, W kierunku 
zarz dzania drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów 
wspó czesnego przedsi biorstwa, „E-mentor” 2010, nr 1. 

Dzielenie si  wiedz  to proces rozpowszechniania wiedzy, który jest cen-
tralnie kierowany w obr bie okre lonej grupy pracowników, albo te  jest to 
transfer wiedzy mi dzy osobami lub zespo ami pracowników. W ród zada
nale cych do procesu dzielenia si  wiedz  i rozpowszechniania jej mo emy 
wyró ni  trzy kategorie14:

1. Powielanie wiedzy – to forma centralnego sterowania procesem rozpo-
wszechniania wiedzy. Celem takiego dzia ania jest szybkie dostarczenie okre -
lonych zasobów wiedzy wielu pracownikom. Zasoby te powinny by  rozpow-
szechniane natychmiast i na sta e, tak aby u ytkownicy mieli do nich sta y do-
st p.

2. Dzielenie si  do wiadczeniami z wcze niej realizowanych projektów 
i ich dokumentowanie. Narz dzia wspieraj ce ten proces to: sieci informatyczne 
(internet, intranet, ekstranet), oprogramowanie do pracy zespo owej oraz syste-
my eksperckie. 

                                                          
14  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op.cit., s. 185–206. 
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3. Wymiana bie cych do wiadcze , prowadz ca do rozwijania wiedzy; 
wymiana do wiadcze  jest mo liwa dzi ki wykorzystaniu zespo ów benchmar-
kingowych (które poszukuj  najlepszych rozwi za  na zewn trz firmy, ich za-
daniem jest równie  wspieranie transferu najlepszych rozwi za  powsta ych 
w obr bie firmy, ze szczególnym uwzgl dnieniem usprawnie  dotycz cych 
kluczowych procesów w organizacji), zespo ów do spraw najlepszych rozwi -
za  (funkcjonuj  na bazie nieformalnej wymiany informacji mi dzy pracowni-
kami, wa n  rol  we wspieraniu tych nieformalnych struktur odgrywaj  techno-
logie informatyczne i telekomunikacyjne). Proces transferu wiedzy polega na 
przekazywaniu zarówno nowej wiedzy, jak równie  ju  istniej cej w organiza-
cji, ale w danym momencie niedost pnej dla wszystkich. Transfer wiedzy po-
winien by  prowadzony selektywnie, nie wszystkim dana wiedza bowiem po-
trzebna jest w danym miejscu i czasie.  

Istota etapu procesu dzielenia si  wiedz  polega na prezentowaniu, publi-
kowaniu i przekazywaniu wiedzy z wykorzystaniem ró nych metod jej rozpow-
szechniania. W praktyce mo na zastosowa  nast puj ce rozwi zania w celu 
wspierania i rozwijania procesu dzielenia si  wiedz 15:

a) cz ste spotkania sprzyjaj ce wymianie wiedzy ukrytej (np. spotkania 
kole e skie, wspólne lunche, pikniki, seminaria mi dzywydzia owe,
ogniska, wspólne wycieczki); 

b) portal korporacyjny umo liwiaj cy lokalizowanie wiedzy specjalis-
tycznej oraz wej cie na stron  internetow  danej organizacji; 

c) zdobywanie wiedzy poprzez systemy eksperckie, inteligentnych agen-
tów, technologie wideo; 

d) u ywanie inteligentnych agentów do przekazywania do wiadcze
i materia ów odpowiednim u ytkownikom; 

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

f) stosowanie systemów wspomagania pracy grupowej (poczta elektro-
niczna, grupowy rozk ad zaj , system obiegu dokumentów); 

g) chat roomy, tablica og osze , listy dyskusyjne, spo eczno ci wymiany 
do wiadcze  dzia aj ce w sieci, grupy wspólnych zainteresowa  w sieci; 

h) kodyfikacja wiedzy i informacji do odpowiednich repozytoriów, baz 
danych: najlepszych rozwi za  i wymiany do wiadcze ;

                                                          
15  J.O. Paliszkiewicz, op.cit., s. 74. 



12 Agnieszka Budziewicz-Gu lecka

i) wykorzystanie danych i technik rozpoznawania tekstu do znalezienia 
wzorców do tworzenia wiedzy; 

j) udzia  w szkoleniach, konferencjach; 
k) stosowanie systemów wspomagania decyzji. 
W przedsi biorstwie zarz dzanym przez wiedz  powinno si  tak e zwraca

szczególn  uwag  na kszta towanie kapita u spo ecznego. Powinno si  zach ca
pracowników do twórczego rozwijania zasobów wiedzy poprzez: wzajemne kon-
sultacje, stosowanie burzy mózgów, naukowe kreowanie przysz o ci, seminaria 
tematyczne, konferencje naukowe, realizacj  warsztatów innowacyjnych nasta-
wionych na ró norodno  kulturow  w rozwi zywaniu problemów, wykorzysty-
wanie gier kierowniczych oraz transformacj  wiedzy ukrytej w jawn 16.

Zarz dzanie wiedz  odnosi si  nie tylko do zespo ów pracowniczych, ale 
i pojedynczych pracowników funkcjonuj cych w okre lonym kontek cie kultu-
rowym. Zarówno kontekst kulturowy organizacji, jak i poziom kompetencji 
mi dzykulturowych oddzia uje na wszystkie obszary zarz dzania, w tym za-
gadnienia zwi zane z personelem, rozwojem firmy czy te  jej informatyzacj .
Kompletne zarz dzanie wiedz  oznacza wi c wzmocnienie zwi zków mi dzy 
pracownikami, grupami a struktur  firmy uwzgl dniaj ce jej mi dzykulturowy 
charakter17.

Uwagi ko cowe

Przedsi biorstwa obieraj ce jako kluczowe w organizacji zarz dzanie wie-
dz  powinny uwzgl dnia  kilka czynników: mi dzykulturowy efekt synergii, 
kreowanie warunków przyspieszaj cych rozwój, wykorzystanie osi gni  tech-
nologii dla tworzenia nowych produktów i us ug, wi ksze tempo wyszukiwania 
i wdra ania innowacji, skracanie cyklów ycia produktów i us ug, uczestnictwo 
pracowników w szkoleniach, kursach i studiach podnosz cych ich kwalifikacje 
i wiedz , kreowanie marki firmy i jej produktów, kszta towanie i podnoszenie 
warto ci firmy18.

                                                          
16  A. Paliwoda-Matiola ska, Odpowiedzialno  spo eczna w procesie zarz dzania przed-

si biorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009. 
17  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarz dzanie wiedz  w przedsi biorstwie, „E-mentor” 

2005, nr 1. 
18 Ibidem.
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Zarz dzanie wiedz  jest rozwi zaniem pozwalaj cym na osi gni cie prze-
wagi konkurencyjnej. Jednak e firmy musz  liczy  si  ze stosunkowo du ymi 
wydatkami na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (poprzez odpowiednie 
techniki i technologie) teleinformatycznej i na dzia ania zwi zane z przeszkole-
niem pracowników, aby umieli korzysta  z zasobów wiedzy oraz na dokszta -
canie pracowników. Przewaga konkurencyjna w przedsi biorstwie, gdzie sto-
sowane jest zarz dzanie wiedz , b dzie uzyskana poprzez odpowiedni dobór 
pracowników oraz stworzenie im warunków do rozwoju oraz dost p do najlep-
szych technik przesy ania wiedzy.  
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ORGANIZATIONAL CULTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT  

IN COMPANIES 

Summary

The article presents that knowledge management is a necessary element of build-

ing competitive advantage of companies. However, whether employees are inclined  

to this type of management depends on the existing organizational culture in compa-

nies. It has significant influence and motivates employees to obtain information and 

then to use the useful knowledge in the organization. 
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POWSZECHNE US UGI POCZTOWE W REGULACJACH UNIJNYCH 

Wprowadzenie

Regulacji mo na przypisa  dwa g ówne cele: popraw  efektywno ci rynku 
albo redystrybucj  dochodu. Najcz ciej przytaczan  w literaturze przedmiotu 
koncepcj  efektywno ci rynku jest efektywno  w sensie Pareto, sprowadzaj ca
si  do za o enia, e nie mo na powi kszy  czyjego  dobrobytu bez pomniejsza-
nia dobrobytu kogo  innego. Praktycznie ka da regulacja przynosi zmian  tych 
warunków1. Oznacza to, e regulacji towarzyszy redystrybucja dochodu nawet 
wówczas, kiedy nie jest ona celem takiej regulacji. W praktyce pa stwo oddzia-
uje na ca  gospodark  za pomoc  okre lonych narz dzi polityki fiskalnej 

i monetarnej. W odniesieniu do wybranych sektorów funkcje pa stwa s  bar-
dziej rozbudowane, co mo na nazwa  regulacj  sektorow . Ma ona przede 
wszystkim chroni  klientów indywidualnych przed skutkami braku konkurencji 
w tych obszarach, w których konkurencja ta nie wyst puje oraz prowadzi  do 
jej rozwoju. Nale y zaznaczy , e regulowanie gospodarki nie jest to same 
z interwencjonizmem, który mo e mie  charakter dora ny, w przeciwie stwie
do regulacji, która zasadniczo ma charakter systemowy i realizowana jest 
w d u szym okresie. 

                                                          
1  D. Carlton, J. Perloff, Modern Industrial Organizations, Addison Wesley Longman, Bos-

ton 1999, s. 652. 
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1. Zielona ksi ga us ug pocztowych i jej skutki regulacyjne 

Dzia alno  pocztowa jest jednym z najbardziej regulowanych obszarów 
gospodarki w Unii Europejskiej ze wzgl du na przypisywane jej znaczenie spo-
eczno-gospodarcze. Pierwszym unijnym dokumentem podnosz cym problema-

tyk  powszechnych us ug pocztowych by a opublikowana w 1992 roku zielona 
ksi ga na temat rozwoju wewn trznego rynku us ug pocztowych2. W opraco-
waniu tym, reprezentuj cym stanowisko Komisji Europejskiej, wezwano do 
szerokich konsultacji na temat zmian, jakie powinny nast pi  na wspólnotowym 
rynku pocztowym w kontek cie zapewnienia zadowalaj cego dost pu do po- 
wszechnych us ug pocztowych. Podstawow  przes ank  podj cia tej problema-
tyki by a zidentyfikowana w wielu unijnych krajach niska jako  oferowanych 
wiadcze  i zwi zana z tym konieczno  zmiany w podej ciu do kwestii nak a-

dania zada  z zakresu powszechno ci, szczególnie w odniesieniu do problema-
tyki jej finansowania.  

Za kolejne wa ne wydarzenie nale y uzna  opublikowanie w 1993 roku3

wytycznych Komisji Europejskiej dla rozwoju wspólnotowych us ug poczto-
wych. W dokumencie tym, stanowi cym podsumowanie publicznych konsulta-
cji zainicjowanych opublikowaniem zielonej ksi gi, wskazano, e wspólnotowy 
rynek us ug pocztowych musi bazowa  na spójnej koncepcji us ugi powszech-
nej. Postulowano, aby kraje cz onkowskie wiadczy y powszechne us ugi pocz-
towe o wysokiej jako ci, dost pne dla wszystkich, po przyst pnej cenie, maj c
na wzgl dzie zarówno ruch krajowy, jak i mi dzynarodowy. Zaproponowano 
równie  konieczno  sformu owania definicji us ugi powszechnej, obejmuj cej
minimalny zakres wymogów, który powinien obowi zywa  w krajach unijnych. 
Zaznaczono zarazem, e ka de pa stwo cz onkowskie b dzie mia o prawo  
adaptowa  do swoich potrzeb rozszerzon  wersj  definicji, uwzgl dniaj c
skutki spo eczne, warunki finansowe oraz ró nice regionalne w poszczególnych 
pa stwach cz onkowskich. Akcentowano przy tym, e swoboda w tym zakresie 
nie mo e prowadzi  do pogorszenia poziomu wiadczenia powszechnych us ug
pocztowych w tych pa stwach cz onkowskich, w których jest on wy szy od 

                                                          
2 Green Paper on Development of the Single Market for Postal Services, Commission  

of the European Communities, Brussels 1992. 
3 Guidelines for the Development of Community Postal Services, Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament. Follow up to the Green Paper. COM 
(93) 247 final, Brussels 1993. 
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proponowanego. Z kolei inne pa stwa powinny mie  odpowiedni czas do dopa-
sowania si  do proponowanych wymaga .

Wytyczne wskazywa y równie , e w celu zagwarantowania op acalno ci
finansowej sieci operatorów pocztowych, na których na o ono obowi zek
wiadczenia us ugi powszechnej, pa stwa cz onkowskie powinny mie  mo li-

wo  wydzielenia zbioru us ug zastrze onych wy cznie dla dostawców tych 
us ug. Podkre lono, e nale y dokona  wi cej oceny, w jakim zakresie mo na
ograniczy  konkurencj  na rynku pocztowym albo nawet j  wykluczy , by za-
gwarantowa  niezb dne finansowanie tej cz ci dzia alno ci operatorów, która 
zwi zana jest z dostarczaniem us ug powszechnych. Wskazano, e zgodnie 
z zasad  proporcjonalno ci zakres us ug zastrze onych powinien by  dostatecz-
nie szeroki, jednak nie mo e przekracza  tego, co jest niezb dnie konieczne do 
zapewnienia równowagi finansowej.

Zaproponowano ponadto, aby zakres us ug zastrze onych stanowi  pod-
zbiór us ug powszechnych, a do wiadczenia us ugi poza zakresem dopuszczeni 
byliby równie  operatorzy alternatywni. Lista us ug zastrze onych powinna by
jednolita dla ca ej Unii Europejskiej, przy czym ka de pa stwo cz onkowskie
mo e ograniczy  zakres us ug zastrze onych, je li nie wp ynie to na poziom 
wiadczenia us ugi powszechnej.

W lutym 1994 roku Rada Unii Europejskiej podj a uchwa 4 prezentuj c
jej stanowisko wobec zalece  zawartych w zielonej ksi dze na temat rozwoju 
rynku wewn trznego us ug pocztowych oraz zwi zanych z ni  wytycznych 
Komisji Europejskiej. Uchwa a precyzowa a, e w procesie regulacji wspólno-
towego sektora pocztowego za konieczne nale y uzna :

a) zdefiniowanie us ugi powszechnej, która powinna by wiadczona
w ka dym pa stwie cz onkowskim, dla wszystkich u ytkowników, za 
rozs dn  cen , z zapewnieniem odpowiedniej jako ci i w sposób niko-
go niedyskryminuj cy; 

b) zapewnienie finansowej i ekonomicznej op acalno ci wiadczenia
us ugi powszechnej; 

c) zdefiniowanie obszaru zastrze onego dla dostawców us ugi pow- 
szechnej z uwzgl dnieniem zasady proporcjonalno ci;

                                                          
4  Council Resolution of 7 February 1994 on the development of Community postal ser-

vices (COM/93/247).



18 Jacek Buko

d) stopniowe otwarcie rynku us ug pocztowych na konkurencj  z gwaran-
towanym wiadczeniem us ugi powszechnej; 

e) opracowanie standardów jako ci dla us ug wchodz cych w zakres 
us ugi powszechnej; 

f) niezale ne monitorowanie jako ci us ug powszechnych oraz publiko-
wanie wyników tych bada ;

g) ustalenie zasad taryfowych dla us ugi powszechnej odpowiadaj cych 
uzasadnionym kosztom i zapewnienie, e ewentualne niezb dne dota-
cje b d  przejrzyste co do celu, zakresu i rozmiaru oraz zgodne z unij-
nym prawem; 

h) wprowadzenie systemu op at ko cowych, opartego o realne koszty 
oraz wymagania jako ciowe, maj cego na uwadze uwarunkowania 
krajowe oraz gwarantuj cego w a ciwe zabezpieczenia operatorów 
wiadcz cych us ug  powszechn  przed ewentualnymi nadu yciami; 

i) uwzgl dnienie potrzeb u ytkowników us ug pocztowych, pracowni-
ków sektora pocztowego, maj c na uwadze udzia  sektora w ekono-
micznym, kulturalnym i spo ecznym rozwoju Unii Europejskiej; 

j) uwzgl dnienie spójno ci Unii Europejskiej oraz szczególnych trudno-
ci, które mog  napotyka  regiony peryferyjne. 

Uchwa a Rady wzywa a, aby wymienione zalecenia znalaz y swój wyraz w po-
dejmuj cej problematyk  pocztow  dyrektywie unijnej. 

Postulowana dyrektywa zosta a przyj ta przez Parlament Europejski 
w 1997 roku5. Zgodnie z jej zapisami celem us ug powszechnych jest oferowa-
nie wszystkim u ytkownikom atwego dost pu do sieci pocztowej, przede 
wszystkim poprzez udost pnienie wystarczaj cej liczby punktów dost pu i za-
pewnienie zadowalaj cych warunków dotycz cych cz stotliwo ci wybierania 
i dor czania przesy ek. W odniesieniu do ostatniego z wymienionych warun-
ków jednoznacznie wskazano, e pa stwa cz onkowskie musz  zapewni , by 
operatorzy wiadcz cy us ugi powszechne gwarantowali ich obs ug  w ka dy 
dzie  roboczy i nie mniej ni  pi  dni w tygodniu, poza okoliczno ciami lub 
warunkami geograficznymi uwa anymi przez krajowe organy regulacyjne za 
wyj tkowe. Obowi zkom tym przypisano zarazem przywilej, na mocy którego 
w zakresie koniecznym do finansowego utrzymywania us ug powszechnych 

                                                          
5  Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 

on common rules for the development of the internal market of Community postal services and 
the improvement of quality of service. 
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pa stwa cz onkowskie mog y zastrzega  dla operatorów wiadcz cych te us ugi
wy czno  na obs ug  tych przesy ek listowych, które wa  poni ej 350 gra-
mów6. Podmioty konkurencyjne dopuszczone by yby do wiadczenia us ug
w obszarze zastrze onym jedynie w sytuacji ustalenia dla tych us ug cen na 
poziomie pi ciokrotno ci op aty naliczanej przez operatora publicznego. 

Kolejne, szczegó owe postanowienia dyrektywy narzuca y, aby ka de pa -
stwo cz onkowskie obj o us ug  powszechn  przynajmniej nast puj ce wiad-
czenia:

a) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dor czanie przesy ek
pocztowych do dwóch kilogramów; 

b) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dor czanie paczek pocz-
towych do dziesi ciu kilogramów; 

c) dor czanie paczek pocztowych wa cych do dwudziestu kilogramów, 
otrzymywanych od innego pa stwa cz onkowskiego;

d) us ugi obejmuj ce przesy ki polecone i przesy ki warto ciowe.
Podkre lono zarazem, e u ytkownicy us ug powszechnych powinni by  odpo-
wiednio informowani o zakresie oferowanych us ug, warunkach ich wiadcze-
nia i korzystania z nich, jako ci wiadczonych us ug oraz o taryfach. 

W celu zapewnienia prawid owego zarz dzania us ugami powszechnymi 
i unikni cia zniekszta cenia konkurencji narzucono wymóg, aby taryfy stoso-
wane do us ug powszechnych by y obiektywne, przejrzyste, niedyskryminuj ce
i ustalone z uwzgl dnieniem kosztów ich wiadczenia. W zwi zku z tym, za 
niezb dne uznano prowadzenie odr bnych rachunków dla ró nych us ug zas-
trze onych i niezastrze onych w celu zapewnienia, by wzajemne subsydiowanie 
z obszaru zastrze onego do obszaru niezastrze onego nie wywiera o negatyw-
nego wp ywu na konkurencyjne warunki w tym ostatnim7. Przyjmuj c za praw-
dopodobne, e obowi zki wiadczenia us ug powszechnych mog  stanowi
nadmierne obci enie finansowe dla operatora publicznego, w dyrektywie do-
puszczono mo liwo  kompensowania ponoszonych przez niego kosztów z tego 

                                                          
6  Przesy ki listowe o masie powy ej 350 gramów stanowi  mniej ni  2% ca ego wolumenu 

przesy ek listowych. Na podstawie: T. Dawitz, Alternative Zustelldienste und Liberalisierung des 
Postwesens, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1999, s. 41. 

7  Nale y domniemywa , e niestosowanie odr bnych rachunków kosztów jest dopusz-
czalne wy cznie w sytuacji, gdy regulator jest przekonany, e aden z dostawców us ugi po- 
wszechnej nie otrzymuje pomocy pa stwa w adnej formie oraz e konkurencja na rynku jest 
w pe ni skuteczna. 
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tytu u. Mechanizm ten bazuje na narzuceniu obowi zkowej, niedyskryminuj cej
i proporcjonalnej sk adki na pozosta ych us ugodawców rynku us ug pocztowych.  

Dla potrzeb zapewnienia dobrej jako ci powszechnych us ug pocztowych, 
w dyrektywie zosta y ustalone normy dotycz ce czasu przebiegu przesy ek oraz 
regularno ci i niezawodno ci us ug. W przypadku us ug krajowych ustalanie 
tych norm pozostawiono w gestii poszczególnych pa stw cz onkowskich, na-
tomiast w odniesieniu do obrotu zagranicznego w ramach Wspólnoty kompe-
tencje w tym zakresie przypisano Parlamentowi Europejskiemu. W tym drugim 
przypadku znalaz o to swoje odzwierciedlenie w zawartych w dyrektywie limi-
tach, okre laj cych, e 85% przesy ek powinno by  w ramach Unii dor czanych 
najpó niej w trzy dni po nadaniu, a 97% w ci gu dni pi ciu. Odst pstwo od 
tych parametrów dopuszczono jedynie w przypadku wyj tkowych sytuacji 
zwi zanych z infrastruktur  lub warunkami geograficznymi8.

2. Dyrektywy pocztowe 

W 2002 roku opublikowano sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego na temat stosowania pierwszej dyrektywy pocztowej. W spra-
wozdaniu tym stwierdzono, e istotne elementy us ugi powszechnej zosta y
wprowadzane do ustawodawstw krajowych po raz pierwszy i nast puje etap ich 
harmonizacji z wymaganiami Wspólnoty. Podkre lono, e w wi kszo ci pa stw
cz onkowskich przekroczono minimalne wymagania dla us ugi powszechnej9.

Równie  w 2002 roku przyj to tzw. drug  dyrektyw  pocztow 10, w isto-
cie aktualizuj c  zapisy dyrektywy 97/67/WE. W ród odnosz cych si  do prob-

                                                          
8  Czas przebiegu przesy ek w praktyce zale ny jest od szeregu czynników, znajduj cych 

si  zarówno po stronie producenta us ug, tj. sprawno  transportu w fazach gromadzenia, prze-
mieszczania i dor czania, sprawno  czynno ci ekspedycyjno-rozdzielczych, organizacja pracy, 
technologia, zaanga owanie personelu, zdolno  do obs ugi okre lonej liczby przesy ek w urz -
dach, jak i cz ciowo po stronie klienta. O poziomie terminowo ci decyduj  tak e wahania sezo-
nowe prowadz ce do spi trzenia si  liczby przesy ek w pewnych okresach oraz warunki atmosfe-
ryczne, np. opady niegu i mg y utrudniaj ce komunikacj  lotnicz , jak i drogow .

9  Przyk adowo co najmniej dziesi  pa stw przyj o maksymaln  wag  20 kilogramów dla 
paczek. Na podstawie Report from the Commission to the Council and the European Parliament 
on the application of the Postal Directive (97/67/EC Directive COM(2002) 632 final, Brussels 
25.11.2002.

10  Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 
amending Directive 97/67/EC with regard to further opening to competition of Community postal 
services, Brussels, Official Journal of the European Communities, L 176, 5.07.2002. 
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lematyki powszechnych us ug pocztowych przes anek tej nowelizacji wymieni
nale y d enie do uregulowania zjawiska subsydiowania krzy owego. W tej 
kwestii wskazano, e wzajemne subsydiowanie us ug powszechnych poza sek-
torem zastrze onym z przychodów z us ug wiadczonych w tym sektorze jest 
zabronione, z wyj tkiem sytuacji, gdy ma to miejsce w rozmiarze, co do którego 
wykazano, e jest to ca kowicie niezb dne do wywi zania si  ze szczególnych 
zobowi za  powszechnych us ug na o onych w obszarach konkurencji11. Dyrek-
tywa wprowadzi a tak e planowane zmiany dotycz ce limitów wagowych i ceno-
wych dla zastrze onych us ug powszechnych, co zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela 1 

Limity wagowe i cenowe12 dla obj tych monopolem przesy ek listowych  

w Unii Europejskiej 

Okres obowi zywania regulacji Kryterium wagowe Kryterium cenowe*

1 stycznia 1997 do 350 gramów do 5-krotno ci op aty 
1 stycznia 2003 do 100 gramów do 3-krotno ci op aty 
1 stycznia 2006 do 50 gramów do 2,5-krotno ci op aty 

*
Maksymalne krotno ci op aty przewidziane dla przesy ek z korespondencj  obs ugiwanych przez operato-
rów innych ni  posiadaj cy prawa wy czne publiczny operator pocztowy, w pierwszym przedziale wago-
wym najszybszej kategorii, tj. o masie do 20 gramów i deklarowanym przez operatora terminie dor czenia
w nast pnym dniu po nadaniu przesy ki.

ród o: opracowanie w asne na podstawie zapisów dyrektywy 2002/39/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 roku zmieniaj cej dyrektyw
97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia us ug pocztowych Wspólnoty na kon-
kurencj .

Uzasadnieniem dla stopniowania redukcji obszaru zastrze onego by a ch
ustabilizowania sytuacji operatora publicznego w okresie dostosowawczym do 
warunków pe nej liberalizacji13.

                                                          
11  W dotychczasowych rozwi zaniach pa stwo, jako w a ciciel, wymusza o na swoim 

przedsi biorstwie realizacj  obowi zków wiadczenia us ugi powszechnej, zak adaj c, e opera-
tor, maj c pozycj  monopolistyczn , sfinansuje ich koszt, subsydiuj c jedne us ugi innymi. Ko-
nieczno  zmiany pojawi a si  wraz z rozpocz ciem procesów liberalizacji. Zalecano, tam gdzie 
to tylko mo liwe, stopniowe odej cie od gwarantowania praw wy cznych w zamian za zobowi -
zania do realizacji zada  z zakresu wiadczenia us ug powszechnych przez monopole sieciowe. 

12  W przypadku us ug pocztowych podlegaj cych zwolnieniu z op aty dla osób niewido-
mych i niedowidz cych dopuszczono wyj tki w ograniczeniach wagowych i cenowych. 

13  Nale y zaznaczy , e niektóre, nieliczne pa stwa ju  wcze niej ca kowicie odst pi y od 
zapewniania swym operatorom pocztowym pozycji monopolistycznej – wed ug stanu na koniec 
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Za kolejny wa ny dokument unijny podnosz cy problematyk  powszech-
nych us ug pocztowych nale y uzna  opublikowan  w styczniu 2006 roku Re-
zolucj  Parlamentu Europejskiego w sprawie dotychczasowego stosowania 
dyrektywy o us ugach pocztowych14. W dokumencie tym wezwano Komisj
Europejsk  mi dzy innymi do podj cia takich dzia a  zabezpieczaj cych, aby 
otwieranie rynku us ug pocztowych na konkurencj  nie pogarsza o warunków 
dost pu do powszechnych us ug pocztowych dla najbiedniejszych i najbardziej 
odseparowanych spo eczno ci na terenie Unii Europejskiej15. Zwrócono równo-
cze nie uwag , e z racji gruntownych przemian, jakim podlegaj  rynki us ug
pocztowych, oraz zmieniaj cych si  sposobów komunikowania si  nale y na 
nowo przeanalizowa  definicj  us ug powszechnych. 

Na podstawie wyników sprawozdawczo ci16 i bada  perspektywicznych 
dotycz cych wp ywu, jaki na us ug  powszechn  wywrze pe ne urzeczywist-
nienie wewn trznego rynku pocztowego w 2009 roku oraz wymogi sformu o-
wane w dyrektywie 2002/39/WE, w 2006 roku przygotowano i przed o ono
projekt tzw. trzeciej dyrektywy pocztowej17. Po przeprowadzeniu szerokich 
konsultacji z uczestnikami18 europejskiego rynku us ug pocztowych znoweli-
zowana dyrektywa pocztowa zosta a przyj ta przez Parlament Europejski  

                                                          
2007 roku w Unii Europejskiej takie rozwi zanie obowi zywa o w Finlandii, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii. Na podstawie: Analiza dokumentów i aktów prawnych dotycz cych rynku us ug poczto-
wych na poziomie Wspólnoty oraz w Polsce w okresie 1997 r. – I p. 2007 r., Program Wieloletni 
– Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie spo ecze stwa informacyjnego SPIII.3, Opracowa-
nie 1, Warszawa 2007. 

14  European Parliament resolution on the application of the Postal Directive (Directive 
97/67/EC, as amended by Directive 2002/39/EC) 02.02.2006, P6_TA(2006)0040. 

15  W przyj tym 18 pa dziernika 2006 roku sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego (Prospective study on the impact on universal service of the full accomplishment 
of the postal internal market in 2009, Report from the Commission to the Council and the Euro-
pean Parliament COM(2006) 596 final, Brussels 18.10.2006) stwierdzono, e w Europie osi -
gni to zadowalaj cy poziom rozwoju powszechnych us ug pocztowych: us uga powszechna jest 
wysokiej jako ci, ceny s  przyst pne, dost p do us ug jest atwy, a wielu operatorów odnotowuje 
znacz ce zyski. W sprawozdaniu zaznaczono jednak, e pogorszy  mo e si  dost p na obszarach 
peryferyjnych, co mo e wi za  si  z potrzeb  wprowadzenia rodków pomocniczych, je eli
operatorzy wiadcz cy us ug  powszechn  i pozostali uczestnicy rynku nie przedstawi  zadowa-
laj cych alternatywnych rozwi za .

16 The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal 
market in 2009, PriceWaterhouseCoopers, 2006.

17 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Di-
rective 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal 
services, COD/2006/0196.

18 Public consultation on postal services, European Commission, November 2006. 



Powszechne us ugi pocztowe w regulacjach unijnych 23

w styczniu 2008 roku19. W ród jej zapisów podstawowe znaczenie nale y przy-
pisa  kwestii zasad powo ywania operatora do realizowania obowi zku w za-
kresie wiadczenia us ugi powszechnej. Obok obowi zuj cego wcze niej roz-
wi zania, polegaj cego na bezpo rednim wyznaczaniu takiego operatora przez 
w adz  publiczn , dopuszczono mo liwo  wybierania go przez og oszenie
przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto do wiadcze-
nia us ug powszechnych mo e by  wy oniony jeden lub kilku operatorów, któ-
rzy nie musz  mie  obowi zku oferowania ca ego pakietu us ug. Dyrektywa 
dopuszcza równie  podzia  us ug z katalogu powszechnych mi dzy poszczegól-
nych operatorów oraz podzia  terytorialny ze wzgl du na obszary dzia a  opera-
torów. Poprzednie dyrektywy przewidywa y mo liwo  dzia ania kilku operato-
rów, ale ka dy z nich musia wiadczy  pe en zakres us ug powszechnych na 
terytorium ca ego kraju.

Istotn  kwesti  podj t  w dyrektywie jest okre lenie róde  finansowania 
pocztowej us ugi powszechnej. Nale y jednak e podkre li , e mimo przedsta-
wienia kilku mo liwo ci w tym zakresie adnej z nich nie zalecono jako opty-
malnej20. W ród dopuszczonych przez dyrektyw  rozwi za , tj. takich, na jakie 
zezwala prawo wspólnotowe, nale y wymieni :

1. Powierzenie finansowania us ugi powszechnej si om rynku. 
2. Pomoc pa stwa, opart  na zasileniach ze rodków publicznych. 
3. Finansowanie us ugi powszechnej wp ywami uzyskiwanymi z utrzy-

mywania obszaru zastrze onego w okresie limitowanym przez dyrektyw 21;
w podstawowym zakresie dyrektywa wprowadza obowi zek pe nego otwarcia 
rynku us ug pocztowych do 1 stycznia 2011 roku z mo liwo ci  dalszego prze-
suni cia tej daty o dwa lata w tych pa stwach, które o to wyst pi 22.

                                                          
19  Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 

amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market  
of Community postal services. 

20  Brak wskazania przez w adze unijne optymalnej formu y zapewnienia finansowania 
pocztowej us ugi powszechnej, a przez to przerzucenie odpowiedzialno ci i ryzyka za decyzje 
w tym zakresie na kraje cz onkowskie, mo e by  obja niane niedostatecznym rozpoznaniem tej 
problematyki przez zespo y przygotowuj ce dyrektyw . Por. E. Van Heesvelde, D. Appelmans, 
The Third Postal Directive on Postal Services: Undeniable Challenges, „Netzwirtschaften  
& Recht (N&R)” 2008, nr 3, s. 105. 

21  Finansowanie us ugi powszechnej wp ywami uzyskiwanymi z obszaru zastrze onego
stanowi typowe rozwi zanie, które wykorzystuje wi kszo  krajów europejskich. 

22  Pa stwa cz onkowskie, które znios y obszar zastrze ony przed ko cem 2012 roku, mog
odmówi  operatorom pocztowym, którym utrzymano obszar zastrze ony w innym pa stwie lub 
podmiotom przez nie kontrolowanym udzielenia zezwolenia na wiadczenie us ug powszechnych 
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4. Podj cie decyzji o przeznaczeniu ca o ci lub cz ci zysków pochodz -
cych z innych, komercyjnych rodzajów dzia alno ci operatora wiadcz cego
us ug  powszechn  na finansowanie kosztów netto us ugi powszechnej23.

5. Fundusz kompensacyjny, sprowadzaj cy si  do wspó pokrywania kosz-
tów netto us ugi powszechnej przez: 

a) innych operatorów wiadcz cych zamienne wzgl dem us ugi po- 
wszechnej us ugi pocztowe lub zakwalifikowane jako jej substytuty24;

b) us ugobiorców (poprzez na o enie narzutu na rzecz funduszu kompen-
sacyjnego na inne ni  powszechne us ugi pocztowe). 

6. Mechanizm wyboru, uzale niaj cy udzielanie zezwole  na prowadzenie 
dzia alno ci pocztowej od zgody na wiadczenie us ug powszechnych lub od 
zobowi zania wniesienia sk adki finansowej do funduszu kompensacyjnego.  

Dyrektywa nakazuje jednocze nie zmodyfikowanie wymogu rozdzielno ci
ksi gowania kosztów w sposób wyra nie odró niaj cy takie us ugi, w odniesieniu 
do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytu u kosztów netto 
us ugi powszechnej, od us ug, których przedmiotowa rekompensata nie dotyczy,  
a od których wnoszony jest wk ad na rzecz funduszu kompensacyjnego. 

Uwagi ko cowe

Podsumowuj c zawarte w analizowanych dokumentach regulacje odno-
sz ce si  do us ug powszechnych, nale y podkre li , e:

a) prawo Unii Europejskiej nie reguluje bezpo rednio dost pno ci po- 
wszechnych us ug pocztowych – uprawnienie to pozostawione jest 
w gestii pa stw cz onkowskich;

                                                          
w zniesionym obszarze zastrze onym. Zastosowanie regu y wzajemno ci ma sprzyja  wyrówny-
waniu szans w prowadzeniu dzia alno ci na terenie UE i zach ca  pa stwa cz onkowskie do 
zniesienia swoich obszarów zastrze onych. 

23  Metodologicznie finansowanie us ugi powszechnej powinno by  oparte wy cznie na 
pokrywaniu tych kosztów, których operator unikn by, gdyby nie by  zobowi zany przez wymo-
gi us ugi powszechnej do dostarczania jej w obszarach nierentownych. Koszt netto wiadczenia
us ugi powszechnej powinien by  obliczany jako ró nica pomi dzy kosztem netto dzia ania
z obowi zkiem wiadczenia us ugi powszechnej a kosztem dzia ania bez obowi zku wiadczenia
us ugi powszechnej. Kalkulacja kosztów netto powinna ocenia  korzy ci, w czaj c korzy ci
niematerialne, jakie odnosi dostawca us ugi powszechnej. 

24  W dyrektywie pocztowej kwestia definicji substytutów jest niesprecyzowana. W pream-
bule do nowej dyrektywy pocztowej wskazano, e pod poj ciem substytutu mog oby by  rozu-
miane wiadczenie us ugi podobnej przynajmniej w jednym elemencie do us ugi powszechnej. 
Nie wskazano zarazem, w gestii których organów, tj. krajowych czy unijnych, znajdzie si
uprawnienie do ustalenia definicji substytutywno ci.



Powszechne us ugi pocztowe w regulacjach unijnych 25

b) przes anki wprowadzenia dyrektyw wskazuj , e dopuszczalna jest re-
gulacja dost pu do us ug, wyrównuj ca szanse u ytkowników na ob-
szarach zmarginalizowanych geograficznie i gospodarczo, w tym 
zw aszcza obszarach wiejskich; 

c) dopuszczona jest mo liwo  uzyskiwania wyrównania strat ponoszo-
nych wskutek wiadczenia us ug powszechnych; 

d) mo liwo  subsydiowania skro nego sugeruje, e Unia Europejska 
dopuszcza popraw  wyników operatora publicznego ponosz cego stra-
ty wskutek wprowadzenia norm zmuszaj cych operatora do dzia a ,
które mog  nie mie  uzasadnienia ekonomicznego, ale maj cych uza-
sadnienie spo eczne;

e) w gestii pa stw cz onkowskich pozostawiono swobod  decyzji w za-
kresie stosowania jednolitych cen na terenie ca ego kraju.
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UNIVERSAL POSTAL SERVICES IN THE EU REGULATIONS 

Summary

This paper puts forward the thesis that the public regulation can be attributed to 

two main objectives: to improve market efficiency or redistribution of income. In prac-

tice, each brings a change of control of these conditions. This means that public regula-

tion is accompanied by the redistribution of income, even when it is not the purpose of 

such regulation. Considering that the postal service is important to maintain public 

coherence, one important questions must be addressed: Why can basic necessities, 

which are more important than the postal service, be sold in a competitive market? 

Translated by Jacek Buko 
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STANDARDOWY SYSTEM INFORMATYCZNY  

JAKO PRODUKT W UJ CIU MARKETINGOWYM

W OCENIE INSTRUMENTÓW CONTROLLINGU 

Wprowadzenie

Systemy informatyczne klasy ERP stanowi  aktualnie najcz ciej wdra-
an  w podmiotach gospodarczych grup  rozwi za  informatycznych. Orga-

nizacje decyduj ce si  na wybór systemu informatycznego musz  zdecydowa ,
czy potrzebuj  rozwi za  dedykowanych – indywidualnych, czy mog  wy-
korzysta  istniej ce na rynku rozwi zania oferowane przez systemy stan-
dardowe (zwane tak e powielarnymi lub uniwersalnymi). Poniewa  klasyczny 
system uniwersalny zawiera zestaw standardowych funkcji pozwalaj cych na 
kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodz cych 
w przedsi biorstwach, wi kszo  firm, kieruj c si  kryterium cenowym, wybie-
ra rozwi zanie tego typu.  

Dla firm informatycznych b d cych producentami rozwi za  standardo-
wych systemy te stanowi  klasyczny produkt, który powinien podlega  ocenie 
i weryfikacji z perspektywy rachunku ekonomicznego szacuj cego korzy ci
wynikaj ce z wprowadzenia i utrzymania konkretnego produktu na rynku.  
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Z tego punktu widzenia celem niniejszego artyku u jest ukazanie standar-
dowych systemów informatycznych (SI) klasy ERP jako produktu w uj ciu
marketingowym. W zwi zku z tym w artykule pokrótce omówiona zastanie 
istota produktowego uj cia systemów tego rodzaju, cykl ich ycia oraz podsta-
wowe grupy instrumentów controllingowych, które mog  zosta  wykorzystane 
w ich ocenie w kontek cie uj cia produktowego.

1. Istota standardowych systemów informatycznych (SI) klasy ERP 

Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) nale  do grupy 
zintegrowanych systemów zarz dzania informatycznego (ang. Integrated Ma-
nagement Information Systems – IMIS). Systemy tej grupy mog  by  tworzone 
w sposób indywidualny – specjalistycznie dla ka dego u ytkownika, lub jako 
rozwi zania powielarne, które umo liwiaj , po pewnych modyfikacjach, wyko-
rzystanie przez wielu u ytkowników1. Zakup rozwi zania powielarnego (zwa-
nego tak e standardowym lub uniwersalnym2) powoduje, e mamy do czynienia 
z produktem przetestowanym rynkowo, a punkt ci ko ci prac wdro eniowych 
przeniesiony jest z projektowania i programowania na analiz  i konfigurowanie 
systemu, czyli na jego dostosowanie do potrzeb organizacji, która decyduje si
na zakup tego rozwi zania.

Rozwi zania standardowe w zakresie systemów zintegrowanych dominuj
na rynku przede wszystkim ze wzgl du na wysokie koszty tworzenia rozwi za
jednostkowych. Systemy powielarne zawieraj  zestaw standardowych funkcji 
pozwalaj cych na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodar-
czych realizowanych w wi kszo ci podmiotów organizacyjnych. To stwarza 
mo liwo  sprzeda y systemu ró nym podmiotom, a przez to zmniejsza jed-
nostkowy koszt wytworzenia.  

Oczywi cie zestaw standardowych funkcji musi zosta  dostosowywany do 
potrzeb danego klienta w procesie konfiguracji, ale koszty tego typu operacji s
znacznie ni sze. Tak  cech  systemów informatycznych nazywamy skalowal-
no ci . Dzi ki niej systemy zintegrowane cechuj  si  du  elastyczno ci  struk-

                                                          
1  I. Chomiak-Orsa, Zarz dzanie przedsi wzi ciami informatycznymi, w: Procesy informa-

cyjne w zarz dzaniu, red. A. Nowicki, M. Sitarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc awiu, Wroc aw 2010. 

2  Nazwy te b d  stosowane w artykule zamiennie. 
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turaln  i funkcjonaln . Po czenie tych cech z jednej strony pozwala na dosto-
sowanie sytemu do indywidualnych potrzeb organizacji podczas pierwotnej 
instalacji, za  z drugiej – na dynamiczne dostosowywanie go do zmieniaj cych 
si  wraz z up ywem czasu wymaga .

Zestaw oferowanych przez producentów oprogramowania funkcji sytemu 
na ogó  pozwala na odwzorowanie wi kszo ci procesów gospodarczych zacho-
dz cych u przysz ych u ytkowników. Niemniej jednak u ytkownicy mog  po-
trzebowa  pewnych rozwi za  wymagaj cych stworzenia funkcji dedykowa-
nych, które w kolejnych etapach zostan  zintegrowane ze standardow  cz ci
systemu. Ta z kolei cecha pozwala charakteryzowa  powielarne systemy infor-
matyczne jako otwarte, gdy  mog  one by czone z aplikacjami zewn trznymi 
oraz rozszerzane o nowe modu y. Ponadto standardowe systemy zintegrowane 
s  na ogó  niezale ne od platformy sprz towej, czyli mog  by  eksploatowane 
na komputerach wyposa onych w odmienne systemy operacyjne. Niemniej 
jednak definiowanie wymaga  sprz towych jest bardzo wa ne, bowiem syste-
my zintegrowane dzia aj  na scentralizowanych konfiguracjach sieciowych typu 
komputer centralny – terminal (ang. host-terminal) lub sieciach o architekturach 
klient–serwer lub klient–network3.

Z punktu widzenia u ytkownika ko cowego zintegrowany system posiada 
nast puj ce cechy4:

a) u ytkownik, korzystaj c z w asnej stacji roboczej, mo e uruchomi
dowoln  funkcj  sytemu, je li oczywi cie posiada odpowiednie upraw-
nienia;

b) w obr bie ca ego systemu u ytkownicy maj  do czynienia z jednoli-
tym interfejsem; 

c) dane s  wprowadzane do systemu raz i automatycznie uaktualniaj  je-
go stan oraz s  widoczne dla wszystkich uprawnionych u ytkowni-
ków;

d) w systemie mo e pracowa  jednocze nie wielu u ytkowników – cech
t  nazywamy wielodost powo ci .

W tym miejscu nale y równie  zauwa y , e w wi kszo ci systemów zin-
tegrowanych funkcje podzielone s  na obszary pokrywaj ce si  z podstawowy-

                                                          
3 Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wroc awiu, Wroc aw 2003. 
4  P. Lech, Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, 

wdra anie, Difin, Warszawa 2003. 
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mi zadaniami realizowanymi przez przedsi biorstwo. I cho  ich budowa i za-
kres funkcjonalny mog  si  znacz co ró ni  w zale no ci od producenta, to 
najcz ciej, podaj c za P. Lechem, za standardowy uznaje si  podzia  wspiera-
nych obszarów na5:

– obszar finansów, 
– obszar logistyczny, 
– obszar kadrowy, 
– obszar produkcyjny. 
Dodatkowym elementem rozwijanych wspó cze nie zintegrowanych sys-

temów informatycznych, o którym nie mo na zapomnie , s  nak adki anali-
tyczne zwane Business Intelligence (BI), oparte na technologii hurtowni da-
nych. W najprostszym uj ciu hurtownia danych to kopia danych z systemu zin-
tegrowanego maj ca specjaln  struktur  s u c  analizie. 

Obecnie mo na obserwowa  ewolucj  systemów klasy ERP poprzez ich 
otwieranie na otoczenie zewn trzne, zw aszcza relacje z dostawcami, klientami 
oraz pracownikami. W tym uj ciu systemy te okre lane s  mianem ERP II. 
Niemniej jednak trudno mówi  o standardzie ERP II, cho by nawet jako o nie-
pisanym standardzie przemys owym, jak to ma miejsce w przypadku klasy 
ERP. Poza tym w polskich realiach gospodarczych trudno jest spotka  rozwi -
zania w pe ni odpowiadaj ce idei ERP II.

2. System informatyczny jako produkt w kontek cie marketingowym 

W procesach zwi zanych z tworzeniem oraz wdra aniem standardowych 
systemów klasy ERP wyst powa  mog  3 g ówne podmioty rynkowe: 

– producent – b d cy twórc  oprogramowania, 
– partner wdro eniowy – zajmuj cy si  jedynie procesem dostosowywa-

nia systemu do potrzeb danej organizacji, 
– klient – u ytkownik ko cowy. 
Producent jest podmiotem, który dostarcza na rynek oprogramowanie 

standardowe, które stanowi dla niego podstawowy produkt generuj cy przy-
chody. Jest to firma, w której stworzono dany system ERP i która zajmuje si
jego promocj , marketingiem oraz utrzymywaniem i rozwojem. Producent od-

                                                          
5 Ibidem.
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powiada równie  za dystrybucj  swojego produktu na rynku. Na uwadze nale y
mie  jednak fakt, e w przypadku rynku systemów informatycznych na przed-
miot wymiany rynkowej sk ada si :

– produkt – okre lona kompilacja kodu systemu ERP, 
– us ugi powi zane – pozwalaj ce na dostosowanie produktu do specyfiki 

danego odbiorcy i jego prawid owe funkcjonowanie w tak zdefiniowa-
nym rodowisku, zaliczy  do niech nale y mi dzy innymi analiz , kon-
figuracj , modyfikacje, szkolenia, serwis. 

W my l marketingowej definicji produkt jest to ka dy obiekt wymiany 
rynkowej lub wszystko, co mo na oferowa  na rynku. Poj cia produktu nie 
nale y wi c uto samia  jedynie z obiektami materialnymi. Produktem mo e
by : dobro materialne, us uga, miejsce, organizacja czy idea. W zwi zku z tym 
mo na równie  powiedzie , e produktem jest ka da wi zka korzy ci oferowa-
na nabywcy w celu zaspokojenia jego potrzeb6. Wiele wspó czesnych produk-
tów zawiera w sobie elementy materialne i niematerialne, co równie  dotyczy 
produktów informatycznych7. W tym rozumieniu na produkt informatyczny 
sk ada si  z jednej strony kod programu, którego kompilacj  kupuje odbiorca, 
za  z drugiej – zestaw us ug informatycznych. Us ug  informatyczn  mo na
zdefiniowa , jako: „relacj  b d c  kombinacj  wiedzy, zasobów fizycznych 
(produktów) i wsparcia technicznego wiadczonych przez dostawc  klientowi”8.
Podstawow  cech  us ug jest ich niematerialno . Ponadto sprzeda  us ug wi e
si  z dostarczeniem okre lonych korzy ci kupuj cemu i na ogó  nie prowadzi do 
powstania praw w asno ci. Us ugi s wiadczone, a nie produkowane i istniej
tylko w momencie ich wiadczenia.

Jak ju  wspomniano, w przypadku systemów informatycznych mamy ra-
czej do czynienia z wi zk  produktów i us ug. Produkt informatyczny jest bo-
wiem integraln  cz ci  us ugi informatycznej. W my l przytoczonych definicji 
trudno postawi  wyra n  granic  mi dzy produktem a us ug  informatyczn ,
bowiem kupuj c standardowy system informatyczny, nabywamy raczej zestaw 
us ug zwi zanych z jego wdro eniem ani eli kod programu. De facto nawet po 
zako czeniu wdro enia przedsi biorstwo nie staje si  w a cicielami kodu pro-

                                                          
6 Podstawy marketingu, red. J. Pindakiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

1997.
7 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Wydanie Wydawnictwo OO. Franciszkanów, In-

stytut Marketingu, Kraków 2000. 
8  A. Lotko, Czas na us ugi informatyczne, http://cio.cxo.pl/artykuly/46513.html (20.11.2011). 
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gramu, a jedynie jego kompilacji skonfigurowanej na jego potrzeby. Mo e sta
si  w a cicielem jedynie kodu rozwi za  dedykowanych, ale jest to przedmio-
tem negocjacji na etapie podpisywania umowy wdro eniowej.

Powracaj c do wspomnianej ju  marketingowej perspektywy spojrzenia na 
system klasy ERP, za T. Levitt  mo na mówi  o okre lonej strukturze produktu. 
Mo na w niej wyodr bni  analogicznie jak na przekroju drzewa cztery s oje czy 
warstwy9:

1. Rdze  produktu – stanowi okre lon  kompilacj  kodu. 
2. Produkt rzeczywisty – s  to wszelkie dodatkowe, u yteczne cechy 

zwi zane z rdzeniem produktu, np. us ugi zwi zane z analiz  przed-
wdro eniow  oraz samym wdro eniem produktu, czyli mówi c ina-
czej, us ugi zwi zane z jego konfiguracj .

3. Produkt poszerzony – s  to, wszelkie dodatkowe elementy produktu, 
które maj  za zadanie u atwia  konsumpcj  danego dobra. W przypad-
ku systemów informatycznych mo emy do tej grupy zaliczy  reklam ,
gwarancj , serwis oprogramowania, tworzenie oprogramowania dedy-
kowanego zintegrowanego z systemem czy us ugi konsultingowe lub 
pomoc w pozyskiwaniu rodków unijnych na sfinansowanie projektu 
wdro enia.

4. Produkt potencjalny – to wszystko to, co mo e uczyni  produkt bar-
dziej atrakcyjnym i przyci gn  uwag  odbiorcy w przysz o ci.
W dziedzinie systemów informatycznych jako produkt potencjalny 
mo na traktowa  wizje rozwojowe prezentowane przez producentów 
w postaci zapowiedzi kolejnych wersji. Na produkt potencjalny sk a-
daj  si  elementy wynalazczo ci, na ladownictwa czy adaptacji, a jego 
kszta t zale y zarówno od samych u ytkowników postuluj cy udosko-
nalenia funkcjonalne, firm wdro eniowych, jak i producentów odpo-
wiadaj cy przede wszystkim za dostosowanie systemu do szybko 
zmieniaj cych si  realiów prawno-gospodarczych. 

                                                          
9 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, op.cit.
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3. Cykl ycia powielarnych systemów klasy ERP
 z perspektywy marketingowej 

Kontynuuj c rozwa ania nad marketingow  istot  sytemu informatyczne-
go klasy ERP jako produktu, nie mo na pomin  charakterystyki cyklu jego 
ycia, bowiem ka dy produkt b d cy przedmiotem wymiany rynkowej prze-

chodzi fazy funkcjonowania na rynku. Fazy te prezentuje rysunek 1. 

WPROWADZENIE 

SPADEK 

DOJRZA O

WZROST 

S
P
R
Z
E
D
A

CZAS

Rys. 1. Typowy cykl ycia produktu w uj ciu marketingowym 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn,  
 Wydanie Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Instytut Marketingu, Kraków 2000. 

Faza wprowadzenia rozpoczyna si  w momencie, kiedy produkt po raz 
pierwszy pojawia si  na rynku. Systemy uniwersalne najcz ciej zaczynaj  ist-
nie  na rynku jako systemy dedykowane konkretnemu nabywcy. W okresie 
wprowadzania na rynek ich sprzeda  jak wszystkich produktów w tej fazie 
wzrasta powoli, zysk za  jest niewielki. W du ej mierze wi e si  to z poniesie-
niem du ych nak adów inwestycyjnych w okresie rozwoju produktu, zw aszcza
gdy tworzony system powstaje od samego pocz tku z za o eniem, e ma 
w przysz o ci sta  si  rozwi zaniem standardowym. W fazie tej twórcy systemu 
zdobywaj  referencje zarówno dla produktu, jak i firmy. Nale y nadmieni , e
bran a systemów informatycznych jest bran  w du ym stopniu referencyjn ,
w której sprzeda  rozwija si  w oparciu o opinie klientów, u których system ju
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funkcjonuje. Twórcy systemu musz , wi c skoncentrowa  si  przede wszystkim 
na wysokiej jako ci swojego produktu oraz us ug z nim zwi zanych. Cz sto na 
tym etapie decyduj  si  na obs ug  wybranych klientów, którzy w przysz o ci
stan  si  klientami referencyjnymi, nawet je li ich obs uga w danym momencie 
nie przynosi oczekiwanych zysków.  

W fazie wzrostu wysi ki producenta koncentruj  si  na „konsumpcji” do-
wiadcze  zdobytych w pierwszych wdro eniach i prze o eniu ich na nowe 

funkcjonalno ci w systemie tak, aby stworzy  produkt jak najlepiej dostosowa-
ny do potrzeb odbiorców, co z jednej strony zadowala dotychczasowych klien-
tów, za  z drugiej – pozwala pozyska  nowych. W fazie tej nast puje wzrost 
sprzeda y. System funkcjonuje u okre lonej grupy klientów, którzy s ród em 
jego referencji. Produkt i tworz ca go firma wypracowa y tym samym okre lo-
n  mark , rozpoznawaln  na rynku docelowym. Na tym etapie nast puje roz-
powszechnienie systemu na rynku oraz jego stabilizowanie i standaryzacja. 
Ponadto twórcy bogatsi o do wiadczenia zdobyte w grupie pierwszych klientów 
rozwijaj  swój produkt, tworz c jego kolejne wersje rozszerzone o nowe funk-
cjonalno ci. Na etapie wzrostu du ego znaczenia nabiera zorganizowanie dla 
produktu mo liwie jak najszerszej sieci dystrybucji tak, aby by  on atwo do-
st pny dla klientów docelowych.  

W fazie dojrza o ci stabilizuj  si  przychody ze sprzeda y systemu, który 
jest dobrze rozpoznawalny na rynku produktów informatycznych, ma swoj
mark  i okre lon  renom . G ównym celem twórców systemu jest na tym etapie 
utrzymanie wypracowanego udzia u w rynku. W Polsce aktualnie mo emy ob-
serwowa  wej cie wielu firm rynku systemów ERP we wczesn  faz  dojrza o-
ci. Omawiaj c faz  dojrza o ci, nale y jeszcze podkre li , e w czasie jej trwa-

nia SI mo e by  rozbudowywany o funkcjonalno ci niezb dne dla bran y, która 
jest g ównym odbiorc  danego produktu. Niezwykle wa ne obok reakcji na 
sygna y p yn ce od dotychczasowych klientów jest aktualizowanie systemu do 
zmian formalnoprawnych zachodz cych w otoczeniu makroekonomicznym. 
W a nie aktualno  systemu z punktu widzenia wymogów prawnych jest nie-
zwykle wa nym czynnikiem pozwalaj cym przed u y  obecno  systemu na 
rynku. Pozwala równie  na utrzymanie jego sprzeda  na okre lonym, stabilnym 
poziomie nawet, gdy znajduje si  on w fazie dojrza o ci, kiedy nale y spodzie-
wa  si  rozpocz cia powolnego jej spadku.

Faza spadku pojawia si , gdy sprzeda  i zyski zaczynaj  si  obni a . Bar-
dzo cz sto produkt, zw aszcza system informatyczny, wchodzi w t  faz  w wy-
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niku procesu ekonomicznego starzenia si . Proces ten jest nast pstwem rozwoju 
nauki i techniki i wynika przede wszystkim z du ej dynamiki rozwoju techno-
logii programowania. Obrana w fazie rozwoju technologia, w której pisany jest 
kod programu, narzuca ograniczenia, które negatywnie wp ywaj  na ocen  pro-
duktu na rynku. Nowo tworzone systemy, cho  funkcjonalnie mog  by  ubo -
sze, maj  np. bardziej ergonomiczne interfejsy u atwiaj ce u ytkownikom co-
dzienn  prac . W takiej sytuacji firmy z bran y systemów ERP decyduj  si  na 
utrzymywanie danego rozwi zania ze wzgl du na klientów, u których on funk-
cjonuje, ale bez jego dalszego rozwijania. Swoje wysi ki innowacyjne koncen-
truj  natomiast na rozwoju nowego systemu, który przejmie mark  i referencje 
firmy zbudowane na sprzeda y poprzedniego produktu. Wa ne jest, aby z uwa-
gi na dobro firmy zainicjowa  tego rodzaju dzia ania ju  w fazie wzrostu pro-
duktu, kiedy cz  zysków mo na przeznaczy  na badania i rozwój nowego 
systemu informatycznego. 

4. Instrumenty controllingu wykorzystywane w ocenie systemu informa- 
tycznego jako produktu podlegaj cego dzia alno ci marketingowej 

W literaturze funkcjonuje wiele opracowa  dotycz cych efektywno ci
wdro e  systemów informatycznych z perspektywy u ytkowników decyduj -
cych si  na podj cie inwestycji w rozwi zania informatyczne. Natomiast sza-
cowanie i ocena dzia a  podejmowanych przez producentów oprogramowania 
w zakresie oceny ekonomiczno ci procesu polegaj cego na stworzeniu standar-
dowego systemu informatycznego, jak równie  wprowadzeniu go na rynek, 
rozwoju jego funkcjonalno ci, utrzymaniu i na koniec prowadzeniu wspó pracy 
polegaj cej na serwisowaniu sprzedanego systemu u ytkownikom nie jest tema-
tem podejmowanym cz sto.

Mimo wchodzenia w faz  dojrza o ci i stabilizacji na rynku producentów 
oprogramowania niezwykle rzadko omawiane s  klasyczne narz dzia z zakresu 
analiz ekonomicznych oraz controllingowych, które stanowi  pewien standard 
u atwiaj cy finansowe zarz dzanie przedsi wzi ciami polegaj cymi na wytwo-
rzeniu produktu informatycznego, jakim jest standardowy system klasy ERP, 
oraz na szacowaniu kosztów poniesionych na wszystkie dzia ania zwi zane
z wprowadzeniem go na rynek oraz utrzymaniem na stabilnym poziomie sprze-
da y. 
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Brak powy szego standardu wynika przede wszystkim ze z o ono ci prob-
lemu oceny standardowego systemu informatycznego w uj ciu produktowym 
jak równie  z szacowania dzia a  marketingowych, które w pierwszej fazie 
polegaj  przede wszystkim na zdobyciu zaufania w grupie klientów, którzy 
mog  stanowi  baz  referencyjn  zarówno dla produktu, jak i samej firmy. 

Ponadto w przedsi biorstwach produkuj cych oprogramowanie proces sa-
mej produkcji jest ci le skorelowany czasowo ze zdobywaniem pierwszych 
klientów b d cych przysz ymi u ytkownikami systemu informatycznego, co 
niejednokrotnie utrudnia szacowanie kosztów wytworzenia poszczególnych 
elementów funkcjonalno ci.

To powoduje, e instrumenty controllingu, które mog  by  wykorzystane 
do oceny standardowych systemów informatycznych, powinny uwzgl dnia
dwie g ówne p aszczyzny dzia alno ci producenta oprogramowania: dzia alno
produkcyjn  oraz dzia alno  marketingow .

W zakresie dzia alno ci produkcyjnej najcz ciej stosowanym miernikiem 
kosztowym s  roboczogodziny, jakie przepracowali programi ci podczas two-
rzenia konkretnych funkcjonalno ci oraz rozwi za  systemowych. Z perspek-
tywy ustalania ceny produktu dla klienta – taka kalkulacja jest wygodna dla 
producenta oprogramowania, poniewa  stworzona nowa funkcjonalno  mo e
by  wielokrotnie sprzedana. Natomiast w kontek cie prowadzenia dok adnego
controllingu zwi zanego z szacowaniem nak adów oraz uzyskanych przycho-
dów stanowi ju  do  istotny problem. 

Druga p aszczyzna, której dotyczy niniejszy artyku , zwi zana jest z wy-
korzystaniem controllingu w ocenie dzia a  marketingowych traktuj cych stan-
dardowy system informatyczny jako klasyczny produkt wprowadzany na rynek. 

Controlling dzia alno ci marketingowej powinien rozpoczyna  si  od iden-
tyfikowania kosztów, jakie producent oprogramowania zacz  ponosi  od mo-
mentu rozpoznawania pierwszych potrzeb przysz ych u ytkowników systemu. 
Controlling w obszarze dzia alno ci marketingowej powinien przede wszystkim 
wskaza  – w obiektywny sposób – za pomoc  liczb, kto jest kluczowym inicja-
torem oraz klientem pe ni cym rol  motywatora do tworzenia produktu infor-
matycznego.  

Przez obiektywn  ocen  ekonomiczn  podejmowanych dzia a  marketin-
gowych producent oprogramowania mo e zwi kszy  efektywno  tych dzia a .
Najcz ciej do zada  controllingu, jakie powinien pe ni  w obszarze dzia alno-
ci marketingowej, zalicza si  analizy handlowe, nak ady poniesione na badanie 
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rynku, kontrol  kosztów dzia alno ci handlowej oraz podejmowanych dzia a
marketingowych. Szczegó owe instrumenty, które mog  by  realizowane  
w controllingu dzia alno ci marketingowej, zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Instrumenty stosowane w controllingu dzia alno ci marketingowej 

Zadania Instrumenty controllingu 
Analiza obszarów handlowych Planowanie i okresowa ocena sprzeda y, planowanie 

oraz oceny poszczególnych kategorii kosztów oraz 
przychodów 

Badanie rynku Ocena mo liwo ci sprzeda y w grupie docelowej, 
ocena oraz si a konkurencji w okre lonym segmencie 
odbiorców

Kontrola sprzeda y Ocena odchyle  od planów, kontrola zmian i dyna-
miki sprzeda y

Kontrola efektów dzia ania komórki 
sprzeda y

Instrumenty pozwalaj ce na szacowanie efektów 
sprzeda y w odniesieniu do poszczególnych pracow-
ników komórki sprzeda y

Analiza klientów Badanie potrzeb klientów, prognozowanie rozwoju 
potrzeb oraz mo liwo ci stworzenia sieci referencyj-
nej

Kontrola kosztów marketingowych Zestawienie kosztów dzia a  marketingowych zwi -
zanych z tworzeniem folderów, reklamówek, spotka
promocyjnych 

ród o: opracowanie w asne.

Poniewa  zdobywanie przysz ych klientów na standardowe systemy in-
formatyczne klasy ERP najcz ciej realizowane jest poprzez prowadzenie roz-
mów handlowych, uzupe nieniem powy szych instrumentów mog  by  mierni-
ki takie, jak: 

– rednia dzienna liczba wizyt handlowych na sprzedawc ,
– redni czas trwania wizyty handlowej na kontrakt, 
– redni dochód z wizyty handlowej, 
– redni koszt wizyty handlowej, 
– koszty reprezentacyjne wizyty handlowej, 
– liczba zamówie  na sto wizyt handlowych, 
– liczba nowych klientów w danym okresie, 
– koszty osobowe handlowców jako udzia  w warto ci sprzeda y, 
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– koszty osobowe handlowców w ca kowitych kosztach osobowych pro-
ducenta oprogramowania, 

– koszty szkole  handlowców, 
– koszty zatrudnienia handlowców, 
– wska nik nieobecno ci handlowców, 
– wska nik fluktuacji w grupie handlowców, 
– koszty rekrutacji handlowców, 
– wska niki udzia u kosztów handlowców w ró nych grupach kosztów 

producenta oprogramowania. 
Powy sze instrumenty controllingu pozwalaj  producentom oprogramo-

wania na bardziej obiektywne podejmowanie decyzji zwi zanych z prowadze-
niem marketingu bezpo redniego dotycz cego produktów informatycznych. 

Uwagi ko cowe

Na zako czenie powy szych rozwa a  nale y podkre li , e specyficzne 
cechy SI klasy ERP (omówione w punkcie 1) przek adaj  si  równie  na jego 
specyfik  w uj ciu marketingowym. Mamy do czynienia z produktem, którego 
zakup zawsze wi e si  z zakupem pakietu us ug pozwalaj cych na dostosowa-
nie go do potrzeb danego podmiotu rynkowego. Ponadto jest to produkt, który 
ma na ogó  d ugi cykl ycia. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo d u-
giego okresu tworzenia systemów informatycznych klasy ERP oraz zwi zanych 
z tym znacznych nak adów inwestycyjnych, jakie nale y ponie . Nie bez zna-
czenia jest równie  fakt, e mog  by  one wraz z up ywem czasu rozwijane 
i dostosowywane do nowych potrzeb eksploatuj cych je podmiotów, a tym 
samym by  produktem konkurencyjnym dla potencjalnych nowych odbiorców. 
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PACKAGE ERP SYSTEMS AS A MARKETING PRODUCT

IN THE EVALUATION OF CONTROL INSTRUMENTS 

Summary

Package ERP Systems represent a specific solution, because they contain a set of 

standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes 

taking place in the enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an en-

terprise requires configuration process or modification the variable parameters of soft-

ware. The proper conduct of this process is primarily determined by identification of the 

business processes taking place in the company and their restructuring in the terms of 

how best to apply the software. These activities are linked together with training users 

in the process of implementation. Discussed above specifics of ERP packages affect the 

particular structure of the market and the product itself. In the article authors will re-

cognize how the concept of package IS can be relate to this marketing knowledge and 

how package IS assessed by controlling instruments. 

Translated by Iwona Chomiak-Orsa 
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WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU INFORMATYCZNEGO GMIN  

W POLSCE 

Wprowadzenie

Rozwój lokalny w znacznej mierze uzale niony jest od dzia a , które s
podejmowane przez gminy. Rozwój gospodarczy rozumiany jest jako zdolno
regionu do wytwarzania warto ci dodanej oraz wywierania wp ywu na istotne 
z perspektywy rozwoju regionu zjawiska1. W dzia alno ci operacyjnej gmin 
przede wszystkim wa ne jest stwarzanie nowych miejsc pracy, a wi c tworzenie 
bazy rozwoju dla spo eczno ci. Baza ta przyczynia si  do osiedlania si  ludno-
ci na danym terenie. Dodatkowo, wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta 

standard ycia, dochód spo eczny oraz mo liwo ci wyboru dla mieszka ców – 
nie s  oni ograniczeni do jednego miejsca i sposobu uzyskiwania dochodu2. Po 
drugie, wzrost liczby przedsi biorstw operuj cych na danym terenie powoduje 

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

lidarno , Gda sk 1991, s. 250. 
2  J. Melkers, D. Bugler, B. Bozeman, Technology Transfer and Economic Development,

w: Theories of Local Economic Development, red. R.D. Bingham, R. Mier, SAGE Publications, 
Newbury Park CA 1993, s. 233. 
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zwi kszenie dochodów bud etowych w ramach dochodów w asnych gmin, np. 
z podatków lokalnych. Wzrost ten przek ada si  bezpo rednio na mo liwo ci
inwestycyjne, co z kolei prowadzi do zwi kszenia przewagi konkurencyjnej i do 
kolejnego przy pieszenia rozwoju gospodarczego regionu.

Celem niniejszego artyku u jest analiza wybranych aspektów rozwoju in-
formatycznego gmin. Oprócz przedstawienia mo liwych do podj cia dzia a
w zakresie wykorzystania rozwi za  informatycznych w obszarze wspierania 
rozwoju gmin zaprezentowane zosta y oceny wybranych instrumentów IT sto-
sowanych w badanych przez autorów gminach.  

1. Technologie informacyjne w operacyjnej dzia alno ci gmin 

Gmina stanowi podstawow  jednostk  samorz du terytorialnego3. Jej klu-
czowym zadaniem jest realizowanie zagadnie  publicznych o znaczeniu lokal-
nym oraz dba o  o zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorz dowej tworzonej 
przez jej mieszka ców. Tote  szeroko rozumiana informatyzacja gmin powinna 
by  traktowana nie tylko jako wdra anie systemów informatycznych w celu 
usprawniania dzia alno ci urz dów gmin, ale tak e jako proces zastosowywania 
i wdra ania narz dzi teleinformatycznych do realizacji zada  w asnych gminy. 
W wi kszo ci opracowa  po wi conych informatyzacji gmin g ówny nacisk 
po o ony jest na ocen  wdra ania rozwi za  informatycznych wspomagaj cych 
funkcjonowanie urz du gminy jako podmiotu organizacyjnego4. Takie podej-
cie do wykorzystania systemów informatycznych pozwala na doskonalenie 

realizowanych procesów biznesowych w urz dach gmin zwi zanych przede 
wszystkim z obs ug  mieszka ców jako petentów5. Natomiast analizuj c dzia-
alno  gminy jako jednostki samorz du terytorialnego wspieraj cego rozwój 

regionu, konieczne jest uwzgl dnienie szerszej perspektywy wykorzystania 
technologii informacyjnych w operacyjnej dzia alno ci gminy. Ka da gmina 

                                                          
3  Art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
4  I. Chomiak-Orsa, W. Gryncewicz, Wirtualizacja jako kierunek rein ynieringu procesów 

biznesowych w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarz dzaniu publicznym, red. 
J. Go uchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. 

5  I. Chomiak-Orsa, M. Flieger, Computerization as the Improvement of Processes in Local 
Governments, w: Business Informatics, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu”, Wroc aw 2011.
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w Polsce opracowuje i zatwierdza strategie rozwoju, które zawieraj  kluczowe 
kierunki rozwoju w podstawowych obszarach dzia alno ci. Wytyczne te najcz -
ciej zwi zane s  z: 

– rozwojem gospodarczym regionu, 
– rozwojem spo ecznym, 
– upowszechnianiem edukacji, 
– doskonaleniem funkcjonowania urz du jako instytucji wiadcz cej

us ugi,
– promowaniem regionu oraz rozwoju turystyki6.
W dobie rozwoju technologii teleinformacyjnych powy sze dzia ania – 

aby mog y by  skuteczne – musz  by  realizowane przy wykorzystaniu rozwi -
za  teleinformatycznych. Wa ne jest, e coraz wi cej gmin, dostosowuj c si
do ogólnopolskiej strategii informatyzacji spo ecze stwa przedstawionej 
w czerwcu 2005 roku przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji7, a nast pnie
kontynuowanej dokumentem Ministerstwa zawieraj cym strategie rozwoju 
informatyzacji Polski do roku 2013, opracowuje lokalne strategie informatyza-
cji gmin. W strategiach gmin jako priorytetowe przyjmuje si  dzia ania upo-
wszechniaj ce dost p oraz wykorzystanie technologii informacyjnych zarówno 
przez mieszka ców gminy, jak i przez przedsi biorców. D y si  równie  do 
pe nego zinformatyzowania urz du, który b dzie móg wiadczy  us ugi zdal-
nie.

W strategiach informatyzacji gmin na pierwszym miejscu wymienia si
zazwyczaj zapewnienie mieszka com gminy powszechnego dost pu do interne-
tu. W tym obszarze podstawowymi priorytetami dla informatyzacji s  zazwy-
czaj d enie do poprawy infrastruktury teleinformatycznej na terenie gmin, 
budowanie sieci dost powej wykorzystuj cej nowoczesne rozwi zania informa-
tyczne oraz wyrównywanie szans dla poszczególnych grup mieszka ców po-
przez walk  z wykluczeniem cyfrowym oraz patologiami spo ecznymi.  

Drugim niezmiernie istotnym celem rozwoju gminy, którego realizacj
powinna umo liwi  informatyzacja, jest tworzenie przyjaznego spo ecze stwu

                                                          
6  Strategie rozwoju wybranych gmin województwa dolno l ska z powiatów z bkowickie-

go, dzier oniowskiego, k odzkiego oraz wa brzyskiego. 
7  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Pol-

ski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji spo ecze stwa informacyjnego do 
roku 2020, http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/pliki/PL-MNiI-2005-Strategia_kierunkowa_rozwo-
ju_informatyzacji_Polski_do_roku_2013.pdf (12.12.2011). 
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e-urz du oraz systemu nowoczesnego wiadczenia us ug dla mieszka ców.
Wykorzystanie technologii informacyjnych powinno przyczyni  si  do realiza-
cji takich priorytetów, jak:  

– usprawnienie przep ywu informacji do obywatela, 
– zapewnienie mo liwo ci za atwiania spraw pomi dzy obywatelem czy 

podmiotem gospodarczym a urz dem drog  elektroniczn ,
– mo liwo  sk adania za po rednictwem internetu wniosków o wydanie 

dokumentów, 
– u atwienie dost pu do danych medycznych i ubezpieczeniowych, 
– wymiana informacji pomi dzy urz dami online8.
Wykorzystanie technologii informacyjnych do zdalnej obs ugi mieszka -

ców powinno generowa  takie korzy ci, jak:
– minimalizacja osobistej obecno ci interesariuszy w urz dach,
– standaryzacja procedur za atwiania spraw, 
– skrócenie czasu za atwiania spraw, 
– podniesienie jako ci i efektywno ci wiadczonych us ug9.
Kolejnym kierunkiem wykorzystania technologii informacyjnych w roz-

woju spo eczno-gospodarczym gmin jest d enie do poprawy wspó pracy z lo-
kalnym biznesem oraz promowanie gminy w ród potencjalnych inwestorów. 
W tym obszarze gminy najcz ciej tworz  portale internetowe zawieraj ce
wszystkie wa ne dla przedsi biorców informacje. 

Kolejnym znacz cym obszarem zastosowania technologii informatycznych 
w rozwoju spo ecznym gminy jest upowszechnianie i u atwianie dost pu do 
edukacji przede wszystkim poprzez promowanie form e-learningowych. 

Ostatni  z wymienianych sfer dzia alno ci gminy, w której szczególn  rol
odgrywa wykorzystanie technologii informacyjnych, jest tworzenie systemu 
i bazy informacji o charakterze promocyjnym dla gminy. Jako podstawowe 
priorytety wymienia si  zazwyczaj w strategiach informatyzacji upowszechnia-
nie informacji turystycznej, promowanie lokalnych specjalno ci, reklamowanie 
bazy hotelowej i agroturystycznej. 

                                                          
8  C.T Szyjko, Internet jako rodek komunikacji obywatelskiej w UE, www.stosunki-

miedzynarodowe.pl (8.06.2011).
9  B. Radzikowska, Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu „e-PUAP”, w: Ra-

port ARC Rynek i Opinia. E-PUAP, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, luty 2005; 
W. Chmielarz, Stadium rozwoju systemów e-administracji w Polsce, w: Technologie wiedzy 
w zarz dzaniu publicznym 2007, red. J. Go uchowski, A. Fr ckiewicz-Wronka, „Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, Katowice 2008. 
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Wymienione powy ej obszary dzia alno ci gmin, które s  uwzgl dniane
w strategiach informatyzacji idealnie wpisuj  si  w tworzone strategie rozwoju 
spo eczno-gospodarczego. Gminy, d c do rozwoju spo eczno-gospodarczego
w powy szych obszarach, stosuj  ró norodne instrumenty maj ce na celu dotar-
cie do mieszka ców oraz zaktywizowanie ich w procesie rozwoju. 

Autorzy artyku u prowadzili badania maj ce na celu dokonanie oceny sku-
teczno ci zastosowanych rozwi za  informatycznych przez odbiorców, do któ-
rych dzia ania powy sze by y adresowane. Szczegó owe wyniki bada  zosta y
zaprezentowane przez autorów w publikacji Rola informatyzacji w rozwoju 
spo eczno-gospodarczym gmin10.

2. Wybrane instrumenty informatyczne wspomagaj ce
 operacyjn  dzia alno  gmin 

Dzia alno  operacyjna gmin zwi zana jest przede wszystkim z d eniem 
do rozwoju gminy jako regionu w kilku zasadniczych p aszczyznach. 

Autorzy poprzez prowadzone badania nad strategiami wybranych gmin 
wyspecyfikowali pi  podstawowych obszarów rozwoju, w których gminy wy-
korzystuj  technologie informatyczne w celu zwi kszenia efektywno ci dzia a .
Obszarami tymi s :

– rozwój gospodarczy regionu, 
– rozwój spo eczny, 
– upowszechnianie edukacji w regionie, 
– doskonalenie funkcjonowania urz du jako instytucji wiadcz cej us ugi,
– promowanie regionu oraz rozwoju turystyki. 
W powy szych obszarach dzia alno ci operacyjnej gmin autorzy dokonali 

identyfikacji stosowanych kluczowych instrumentów informatycznych. Nast p-
nie przeprowadzili badania ankietowe po ród mieszka ców oraz przedsi bior-
ców z dwóch gmin powiatu dzier oniowskiego.

Ogó em w okresie wrzesie –pa dziernik 2011 roku przeprowadzonych zo-
sta o 168 ankiet bezpo rednich, w których respondenci dokonali oceny wybra-
nych i wymienionych przez autorów instrumentów informatycznych stosowa-
nych w ich gminach.  

                                                          
10 I. Chomiak-Orsa, M. Flieger, Rola informatyzacji w rozwoju spo eczno-gospodarczym

gmin. Wyniki bada  skuteczno ci instrumentów IT, w: Systemy informatyczne w zarz dzaniu,
red. J. Korczak, H. Dudycz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu”,
Wroc aw 2011. 
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Respondenci oceniali ka dy z instrumentów w skali 0–5, gdzie „0” ozna-
cza o ca kowity brak stosowania wymienionego instrumentu przez gmin , na-
tomiast „5” – e narz dzie to jest w pe ni stosowane, a respondent uwa a, e
mo liwo ci, jakie daje to narz dzie, s  na t  chwil  ca kowicie wystarczaj ce.
Brak odpowiedzi wynikaj cy z niewiedzy respondenta nie by  brany pod uwag
do ustalania redniej oceny wytypowanych instrumentów informatycznych. 
Uzyskane rednie wyniki zosta y zaprezentowane na rysunku 1.  

Z zaprezentowanych na rysunku wyników bada  wynika, e mieszka cy 
gmin powiatu dzier oniowskiego stosunkowo dobrze oceniaj  stopie  stosowa-
nia instrumentów informatycznych w wybranych obszarach rozwoju spo eczno-
-gospodarczego. Najlepiej oceniane by y przez respondentów instrumenty zwi -
zane z dzia aniem domowych stron urz dów gmin. Na stronach tych pozytyw-
nie zosta y ocenione instrumenty maj ce informowa  mieszka ców o funkcjo-
nowaniu urz du jako instytucji wiadcz cej us ugi, jak równie  zawieraj ce
podstawowe informacje dla przedsi biorców. Wed ug respondentów gmina 
powinna zwi kszy  wykorzystanie technologii informacyjnych w celu promo-
wania regionu i rozwoju turystyki, jak równie  powinny zosta  rozwini te za-
stosowania informatyki w zakresie rozwoju spo ecznego oraz upowszechniania 
edukacji.

3. Kluczowe bariery wdra ania rozwi za  informatycznych  
 w dzia alno ci gmin

Przyczyny barier rozwoju e-administracji, jak równie  mo liwo ci ich ni-
welowania s  tematem licznych rozmów i spotka  zarówno pracowników lo-
kalnych organów samorz dowych, jak i organów naczelnych. W ramach pro-
gramu e-VITA III 5 kwietnia 2011 roku odby a si  ju  szósta debata dotycz ca
oceny stopnia oraz perspektyw rozwoju elektronicznej administracji w Polsce11.

Wymieniane problemy i bariery mo na podzieli  na trzy zasadnicze grupy: 
bariery natury legislacyjnej, organizacyjno-finansowe, spo eczno-kulturowe.

Podstawow  barier  w obszarze prawnym jest brak jednolitej interpretacji 
przepisów przez poszczególne urz dy. Trudno  ta wynika z jednej strony 

                                                          
11  A. Baranowska-Skima, E-administracja w Polsce: perspektywy rozwoju, eGospodarka.pl 

(3.05.2011).
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z nieostrych sformu owa , które s  nieadekwatne do specyfiki elektronicznej 
wymiany danych. Z drugiej strony poziom zinformatyzowania urz dów w ob-
r bie kraju jest ró ny, co przyczynia si  do konieczno ci modyfikacji procedur 
komunikacyjnych. Drugim bardzo wa nym problemem w obszarze ustawodaw-
czym jest konieczno  wprowadzenia jednolitych zasad dotycz cych stosowa-
nia podpisu elektronicznego. W prawie wspólnotowym definicja i skutki praw-
ne podpisu elektronicznego uregulowane s  Dyrektyw  nr 1999/93/EC o wspól-
notowej infrastrukturze podpisów elektronicznych. Dyrektywa ta definiuje pod-
pis elektroniczny jako „dane w formie elektronicznej, które s  przy czone lub 
w logiczny sposób powi zane z innymi danymi elektronicznymi i które s u
jako metoda uwierzytelniania”12. Natomiast „zaawansowany podpis elektro-
niczny” oznacza „podpis elektroniczny, który spe nia nast puj ce wymogi: 

a) jest w sposób unikalny powi zany z sygnatariuszem; 
b) pozwala na identyfikacj  sygnatariusza; 
c) jest tworzony przy u yciu rodków, które sygnatariusz mo e utrzy-

mywa  pod w asn  kontrol ;
d) jest powi zany z danymi, do których si  odnosi, w taki sposób, e

ka da kolejna zmiana tych danych jest mo liwa do wykrycia”13.
Tak przyj ta w Dyrektywie definicja pozwala na pewn  dowolno  w in-

terpretacji oraz przyczyni a si  do wykreowania i u ywania w praktyce nast pu-
j cych rodzajów podpisu elektronicznego: 

1. Podpis elektroniczny – czyli graficzny zapis autentycznego podpisu, 
b d cy deklaracj  i potwierdzeniem to samo ci autora. Mo e by
przes any jako podpis pod e-mailem lub zeskanowany podpis odr czny 
wklejony w dokument PDF. 

2. Zaawansowany (bezpieczny) podpis elektroniczny – jest to podpis, 
który za pomoc  odpowiednich rodków technicznych (kryptograficz-
nych) jest jednoznacznie i w sposób trudny do sfa szowania zwi zany 
z dokumentem oraz autorem. Kategoria ta odnosi si  do wi kszo ci
systemów tradycyjnie nazywanych podpisem elektronicznym i wyko-
rzystuj cych ró ne algorytmy kryptograficzne dla zapewnienia bezpie-
cze stwa.

                                                          
12  Dyrektywa 1999/93/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r., 

http://www.kig.pl/assets/upload/e-gospodarka/Dyrektywa_UE_1999.pdf, s. 7. 
13 Ibidem, s. 7. 
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3. Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowana forma podpisu, 
która jest mo liwa tylko przez wykorzystanie certyfikatu kwalifiko-
wanego oraz przy u yciu bezpiecznego urz dzenia do sk adania podpi-
su (SSCD)14.

Podstawow  barier  w tym obszarze jest to, e dla wi kszo ci interesariu-
szy nie jest jasne, którego podpisu mog  u y  w danej sytuacji. Ponadto stoso-
wanie podpisu kwalifikowanego nie jest bezp atne.

W obszarze organizacyjno-finansowym jako podstawowe bariery rozwoju 
e-administracji wymienione w debacie zosta y takie problemy, jak: 

a) wymagana w praktyce konieczno  za czania licznych dokumentów 
i za wiadcze  w formie tradycyjnej – stosowana mimo zawartego 
w art. 220 kpa zakazu dania dodatkowych za wiadcze , które po-
winny by  znane organowi z urz du lub mo liwe do ustalenia na pod-
stawie posiadanej ewidencji; 

b) obci anie obywateli konieczno ci  znajomo ci skomplikowanych 
procedur zwi zanych z wype nianiem i przesy aniem dokumentów 
w formie elektronicznej – brak czytelnych formularzy, które mog yby 
by  wype niane za pomoc  kreatorów; 

c) tendencja do przenoszenia biurokracji papierowej na biurokracj  elek-
troniczn , czyli wdra anie rozwi za  elektronicznych nie powoduje 
upraszczania procedur, ale je wyd u a;

d) brak rozwi za  organizacyjnoformalnych pozwalaj cych na swobodn
komunikacj  mi dzy urz dami – powoduje to wielokrotne wprowa-
dzanie i pozyskiwanie tych samych danych, co w efekcie podnosi 
koszty funkcjonowania urz dów;

e) niepe ne rejestry ród owe oraz brak standaryzacji zapisów cyfrowych 
w tych rejestrach – w wi kszo ci urz dów dominuje archiwizacja tra-
dycyjna, a tylko w nieznacznym zakresie prowadzone s  rejestry cy-
frowe, które stanowi yby podstaw  do tworzenia cyfrowych baz do-
kumentów; 

f) bariery zwi zane z infrastruktur  oraz z dost pno ci  internetu na tere-
nach wiejskich – konieczno  tworzenia przyjaznej infrastruktury 

                                                          
14  R. Podp o ski, P. Popis, Podpis elektroniczny, Difin, Warszawa 2004. 



50 Iwona Chomiak-Orsa, Micha  Flieger

w celu minimalizowania efektu wykluczenia cyfrowego15 zw aszcza
dla ludno ci terenów wiejskich. 

Mimo niedogodno ci zarówno legislacyjnych, jak i finansowo-organi-
zacyjnych, w przeprowadzonej debacie jako najwi ksze bariery wdra ania
e-administracji uznane zosta y problemy zwi zane ze sfer  spo eczno-kulturo-
w 16. W tym obszarze jako podstawowe bariery rozwoju e-administracji zosta y
wymienione: 

a) brak umiej tno ci, niewystarczaj cy poziom wiedzy oraz wiadomo ci
spo ecznej – zarówno po stronie urz dników, jak i petentów urz dów;

b) brak u wiadomionej potrzeby wdra ania rozwi za  e-administracji – 
rozwój elektronicznej komunikacji ma przyczyni  si  przede wszyst-
kim do podniesienia jako ci ycia mieszka ców;

c) niska kultura pracy z dokumentami cyfrowymi – ma a liczba wdro o-
nych formularzy i dokumentów w formie elektronicznej powoduje, e
pracownicy urz dów mimo przeszkolenia zapominaj , jak elektronicz-
nie realizowa  procedury, a przez to udzielaj  mieszka com niekom-
petentnych wskazówek, jak obs ugiwa  e-formularze; 

d) niski poziom kompetencji menad erskich w obszarze wykszta cenia
informatycznego w samorz dach, zw aszcza na poziomie gmin, przy 
równoczesnym braku wiedzy menad erskiej w ród zatrudnionych  
w urz dach informatyków; 

e) nieczytelne strony internetowe urz dów, nieergonomiczne systemy ob-
s ugi, skomplikowane formularze i procedury ich wype niania zwi k-
szaj  niech  obywateli do korzystania z elektronicznej komunikacji17.

Podsumowuj c debat  dotycz c  barier rozwoju e-administracji, dyskutan-
ci podkre lali znaczenie harmonizacji dzia a  administracji centralnej z jednost-
kami samorz du terytorialnego. Post p komunikacji elektronicznej mi dzy 
urz dami a obywatelami jest mo liwy tylko poprzez zarówno integracj  zaso-
bów finansowych, ludzkich, jak i standaryzacj  przep ywu danych.  

                                                          
15 Aktualne problemy i wydarzenia, badanie CBOS, kwiecie  2010.
16 Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje. Raport z debaty,

Fundacja Wspomagania Wsi, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Spo ecze -
stwa Informacyjnego, Polsko-Ameryka ska Fundacja Wolno ci, Warszawa, kwiecie  2011, 
www.witrynawiejska.org.pl (20.07.2011). 

17  A. Baranowska-Skima, op.cit.
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Uwagi ko cowe

Rozwój spo eczno-gospodarczy gminy jest jednym z priorytetowych zada
wspó czesnych samorz dów. Wraz ze wspieraniem rozwoju gminy dokonuj
wspó cze nie szeregu dzia a  zwi zanych z szeroko poj t  informatyzacj ,
obejmuj c  wszystkie aspekty funkcjonowania samorz dów. Nale y jednak 
zwróci  uwag  na fakt, e dzia ania zwi zane z informatyzacj  stanowi  jedno-
cze nie instrumentarium wspierania rozwoju lokalnego. Jednak, bior c pod 
uwag , e s  one zwi zane zwykle ze znacznymi nak adami finansowo-organi-
zacyjnymi, wa ne jest okre lenie wp ywu poszczególnych dzia a  na ten roz-
wój. Przeprowadzone badania pozwoli y na zweryfikowanie skuteczno ci dzia-
a  z obszaru IT w gminach pod k tem ich przydatno ci w procesie stymulowa-

nia rozwoju. 
Przeprowadzone badania potwierdzi y, e w celu wspierania rozwoju gmi-

na ma do dyspozycji szereg instrumentów, tak e z sektora IT. Instrumenty te 
mo na podzieli  ze wzgl du na obszary oddzia ywania na instrumenty wspiera-
j ce rozwój gospodarczy, rozwój spo eczny, upowszechnienie edukacji, dosko-
nalenie funkcjonowania urz du jako instytucji wiadcz cej us ugi oraz promo-
wanie rozwoju i turystyki. W ka dej z tych grup znajduje si  szereg dzia a
szczegó owych, które gminy mog  wykorzysta . Nale y jednak podkre li , e
badania ujawni y znaczne zró nicowanie poziomu skuteczno ci dost pnych 
instrumentów, co w perspektywie ograniczonych zasobów oznacza konieczno
dokonywania przez gminy wyboru pewnego spójnego zestawu stosowanych 
instrumentów. Instrumenty te wspieraj  si  na zasadzie synergii i s  w stosunku 
do siebie komplementarne. 

Do najskuteczniejszych instrumentów zaliczy  nale y posiadanie inter-
aktywnej strony WWW, na której znajduj  si  najistotniejsze dla mieszka ców
oraz przedsi biorców informacje, stworzenie portalu wymiany informacji po-
zwalaj cego na integracj  spo eczno ci lokalnej, promocj  o rodków rozwoju 
spo ecznego na terenie gminy, dost pno  urz du gminy jako jednostki wiad-
cz cej us ugi publiczne oraz informacje na stronie WWW dotycz ce najwa -
niejszych atrakcji na terenie gminy. 

Wyniki przeprowadzonych bada  pozwalaj  na stworzenie hierarchii dzia-
a , które gmina powinna podejmowa  w obszarze wspierania rozwoju instru-

mentami IT. W zwi zku z tym nale y podkre li  przydatno  powy szych 
wskaza  dla praktyki zarz dzania gminami w Polsce. Poprawnie dobrane in-
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strumenty mog  skutkowa  przy pieszeniem rozwoju i osi gni ciem przewagi 
konkurencyjnej przez gminy.  
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PACKAGE ERP SYSTEMS AS A MARKETING PRODUCT

IN THE EVALUATION OF CONTROL INSTRUMENTS 

Summary

Package ERP Systems represent a specific solution, because they contain a set of 

standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes 

taking place in the enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an en-

terprise requires configuration process or modification the variable parameters of soft-

ware. The proper conduct of this process is primarily determined by identification of the 

business processes taking place in the company and their restructuring in the terms of 

how best to apply the software. These activities are linked together with training users 

in the process of implementation. Discussed above specifics of ERP packages affect the 

particular structure of the market and the product itself. In the article authors will re-

cognize how the concept of package IS can be relate to this marketing knowledge and 

how package IS assessed by controlling instruments. 

Translated by Iwona Chomiak-Orsa 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 746        EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR  101        2012 

MACIEJ CZAPLEWSKI 
Uniwersytet Szczeci ski

WYBRANE KONCEPCJE I KOMPONENTY INFORMACJI 

Wprowadzenie

Informacja jest poj ciem stosowanym w wielu dyscyplinach naukowych 
i ró nie przedstawianym. Jest ona zarazem wykorzystywana do definiowania 
innych poj , takich jak np. spo ecze stwo informacyjne. 

Przyk adowo W. Folta i A. Stoli ska stwierdzaj , e „spo ecze stwo in-
formacyjne jest nowym typem zbiorowo ci ludzkiej, w której szczególnie wa -
n  rol  odgrywa zarz dzanie informacj , jej jako  oraz sposób u ytkowania”1.
M. Luterek podaje, e „spo ecze stwo informacyjne zaistnieje wtedy, kiedy 
informacja b dzie podstaw  funkcjonowania gospodarki, a wi c, gdy cz owiek
uniezale ni si  od odnawialnych róde  energii”2. Natomiast H. Kubicek spo e-
cze stwo informacyjne definiuje jako „formacj  spo eczno-gospodarcz ,

                                                          
1  W. Folta, A. Stoli ska, Biometria w spo ecze stwie informacyjnym – nieograniczona 

kontrola czy poczucie bezpiecze stwa?, w: Problemy spo ecze stwa informacyjnego, t. I:  
red. A. Szewczyk, Printshop, Szczecin 2007, s. 57. 

2  M. Luterek, Zmiany w strukturze spo ecznej i modelu ycia jednostki: od spo eczno ci
opartych na owiectwie i zbieractwie do spo ecze stwa informacyjnego, w: Spo ecze stwo infor-
macyjne i jego technologie, red. B. Sosi ska-Kalata, M. Majerska, W. Gli ski, Wydawnictwo 
SBP, Warszawa 2004, s. 233, za: M. Rzadkowolska, Spo ecze stwo informacyjne – spo ecze -
stwo bez ksi ek?, w: Problemy spo ecze stwa informacyjnego, s. 98. 
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w której produktywne wykorzystanie zasobu, jakim jest informacja oraz inten-
sywna pod wzgl dem wiedzy produkcja, odgrywa dominuj c  rol ”3.

Przedstawione definicje, jak te  szereg innych prezentowanych w literatu-
rze, przybli aj  istot  spo ecze stwa informacyjnego, jednak w sposób nie  
w pe ni zadowalaj cy. Jednym z powodów tego stanu jest wieloaspektowo
samego poj cia informacji.  

1. Poj cie informacji oraz jej koncepcje 

Poj cie informacji etymologicznie wywodzi si  od aci skiego s owa „in-
formatio”4. Mimo zgodnego wykazywania ród a pochodzenia s owa „informa-
cja” samo definiowanie tego poj cia przez ró nych autorów wykazuje rozbie -
no ci. Przyk adowo w S owniku wyrazów obcych z roku 1974 poj cie „informa-
cja” okre lane jest jako „powiadomienie o czym ; zakomunikowanie czego ;
wiadomo ; pouczenie”5. Natomiast w s owniku W. Kopali skiego poj cie
„informacja” prezentowane jest znacznie szerzej: jako „wiadomo , wie , no-
wina, rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat; pouczenie, powia-
domienie, zakomunikowanie o czym ; dane; pokój, okienko, stanowisko, gdzie 
si  udziela informacji”6.

Z przedstawionych uj  „informacji” wynika, e wiele dyscyplin nauko-
wych przedstawia w asne jej rozumienie, odpowiadaj ce ich potrzebom, odno-
sz c informacj  do ró nych rodzajów komunikatów wyst puj cych np. w for-
mie mowy, tonu, pisma, obrazów, liczb, znaków. Z tego wzgl du cz  autorów 
d cych do pewnego uporz dkowania poj cia „informacji” wspiera si  osi -
gni ciami semiotyki, która jako ogólna teoria znaku zajmuj ca si  problemem 
typologii ró nych postaci i odmian znaków oraz ich istot  i rol , wykorzystuje 
w tym celu syntaktyk , semantyk  i pragmatyk 7.

                                                          
3  http://uni-bremen.de/ig/WS99-00/studienbrief/index.html (20.11.2011), za: . Tamkun, 

Cechy spo ecze stwa informacyjnego, w: Problemy spo ecze stwa informacyjnego, s. 154. 
4  Zob. m.in. S ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1974 oraz W. Kopali ski, S ownik

wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989; Brockhaus.
Die Enzyklopädie. 20. Auflage, F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig und Mannheim 1999. 

5  Zob. S ownik wyrazów…
6  Zob. W. Kopali ski, op.cit.
7  Zob. S ownik wyrazów…
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Syntaktyczna koncepcja informacji koncentruje uwag  na analizowaniu 
poszczególnych znaków i sygna ów, powi za  mi dzy nimi oraz regu  ich po-
rz dkowania8. Oznacza to, e koncepcja ta uwzgl dnia jedynie formalne zna-
czenie sygna ów przenosz cych informacj 9.

Semantyczna koncepcja informacji odnosi si  do strony znaczeniowej  
informacji i wzajemnych relacji mi dzy zbiorem znaków tworz cych informa-
cj  a obiektami czy zjawiskami, którym te znaki odpowiadaj 10. Podej cie to 
wymaga nie tylko zdolno ci do rozró niania znaków, ale tak e pojmowania ich 
znaczenia11.

Natomiast pragmatyczna koncepcja informacji pozwala ustali  zale no
mi dzy informacj , jej odbiorc  i celem b d  celami, jakie odbiorca informacji 
sobie stawia. Pozwala to wykorzystywa  t  koncepcj  do sterowania celow
dzia alno ci 12. Uj cie pragmatyczne ró ni si  od podej cia semantycznego 
tym, e uwzgl dnia kwestie sposobu wykorzystywania informacji przez u yt-
kownika13.

                                                          
8  Zob. R.G. Gallager, Information Theory and Reliable Communication, John Wiley  

& Sons, New York 1986, s. 5, za: D.M. Lincke, Informationsschnittstellen zwischen Anbietern 
und Nachfragern im elektronischen Handel, digicenter GmbH, St. Gallen 2002, s. 17. 

9  E. W drowska, Ilo ciowe i jako ciowe koncepcje informacji, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczeci skiego”, nr 597, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 57, „E-gospodarka  
w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczeci skiego, Szczecin 2010, s. 51. 

10  Zob. J. Ole ski, Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, s. 76 oraz  
E. Kowalczyk, Cz owiek w wiecie informacji, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1974, za: E. W -
drowska, op.cit., s. 52. 

11  R. Wigand, A. Picot, R. Reichewald, Information, Organization and Management. Ex-
panding Markets and Corporate Boundaries, John Wiley & Sons, Chichester 1997, s. 60,  
za: D.M. Lincke, op.cit., s. 18. 

12  W. Radzikowski, Systemy informatyczne w organizacji i zarz dzaniu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, za: E. W drowska, op.cit., s. 53. 

13  Podej cie to pozwala czy  informacj  z wiedz , która w przeciwie stwie do daj cej si
atwo transferowa  informacji ci le wi e si  z konkretnym systemem b d  konkretn  jednostk

(zob. R. Kuhlen, Informationsmarkt. Chancen und Risiken der Kommerzialisierung von Wissen,
Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1995, s. 38, za: D.M. Lincke, op.cit., s. 19) i która jest 
funkcj  informacji, kultury i umiej tno ci (H.K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników, Pla-
cet, Warszawa 2004, s. 39). 
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2. Miejsce informacji w uk adzie wertykalnym i horyzontalnym 

Wykorzystuj c przedstawione trzy koncepcje informacji, mo na stworzy
prosty uk ad hierarchiczny, którego podstaw  tworz  znaki, a wierzcho ek wie-
dza. Uk ad ten przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Znaki, dane, informacje i wiedza jako uk ad hierarchiczny 

ród o: opracowanie w asne z uwzgl dnieniem J. Rehäuser, H. Krcmar, Wissensmana-
gement im Unternehmen, w: Wissensmanagement. Managementforschung 
(6.Bd.), red. G. Schreyögg, P. Conrad, de Gryuter, Berlin–New York 1996,  
s. 6, za: D.M. Lincke, Informationsschnittstellen zwischen Anbietern und 
Nachfragern im elektronischen Handel, digicenter GmbH, St. Gallen 2002,  
s. 20.

Przedstawiony na rysunku 1 uk ad ukazuj cy, e wiedza powstaje dzi ki
informacjom stworzonym z danych, wywodzi si  z tzw. infologicznej koncepcji 
informacji, któr  w literaturze polskiej szeroko przedstawi  B. Stefanowicz14.

                                                          
14  Zob. B. Stefanowicz, Ró norodno  informacji, „Wiadomo ci Statystyczne” 1996, nr 4, 

s. 67–72 oraz idem, Wst p do informatyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999. 
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W interpretacji infologicznej dane rozumiane s  jako elementy komunikatu15.
Powy szy uk ad mo na rozbudowywa  zarówno w uj ciu wertykalnym, jak 
i horyzontalnym. Przyk adem rozbudowy wertykalnej jest uj cie D. Jemielniaka 
i A.K. Ko mi skiego zaprezentowane na rysunku 216.

Rys. 2. Uk ad  dane, informacje, wiedza, m dro

ród o: D. Jemielniak, A.K. Ko mi ski, Zarz dzanie wiedz , Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25, za: K. Machaczka, M. Gorzela-
ny-Dziadkowiec, Zastosowanie koncepcji genowej w kszta towaniu rozwoju 
organizacji opartych na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci -
skiego”, nr 544, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 35, cz. 2, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2009, s. 72. 

                                                          
15  E. W drowska, op.cit., s. 54. 
16  W literaturze mo na te  spotka  ujmowanie informacji w innej sekwencji, której uk ad

powi zany jest z za o onym celem badania. Przyk adem takiej sekwencji jest uk ad: informacji – 
wiedza – kompetencje – kreatywno  K. Spiekermann, M. Wegener, Informationsgesselschaft 
und Rahmenentwicklung. 9 Dezember 2008 (slajdy – slajd 14), www.spiekermann-
wegener.de/mir/pdf/MIR1_8_091208.pdf (27.05.2009), czy te  uk ad: dane – informacja – decy-
zja (zob. J. Tarkowski, B. Irestål, K. Lumsden, Transport–Logistyka, ILiM, Pozna  1995, s. 304). 
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Bli sz  charakterystyk  kategorii uj tych na rysunku 2 przedstawia  
R.W. Griffin, wskazuj c, e17:

– dane to liczby i fakty gromadzone w tzw. hurtowniach danych, 
– informacja to przetworzone dane, 
– wiedza to informacje wykorzystywane w procesie zarz dzania wiedz ,
– m dro  to umiej tno  wybierania z wielu mo liwo ci tego, co w da-

nej sytuacji jest najlepsze. 
Zaprezentowany uk ad „dane – informacja – wiedza – m dro ” w uj ciu

bardziej rozbudowanym przedstawiaj  P. Sienkiewicz i H. Swieboda, okre laj c
go mianem hierarchii informacyjnej. Uj cie to zaprezentowano na rysunku 3. 

Rys. 3. Hierarchia informacyjna 

ród o: P. Sienkiewicz, H. wieboda, Niebezpieczna przestrze  cybernetyczna, Trans-
formacje, Warszawa 2007, za: P. Sienkiewicz, Kryzysy i konflikty w spo ecze -
stwie informacyjnym, w: Problemy spo ecze stwa informacyjnego, t. I,  
red. A. Szewczyk, Printshop, Szczecin 2007, s. 123. 

                                                          
17  R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997, s. 676. 



Wybrane koncepcje i komponenty informacji 61

Z punktu widzenia tematu artyku u, jak te  prowadzonych tu rozwa a  za-
sadne jest równie  przedstawienie mo liwej rozbudowy horyzontalnej prezen-
towanego poj cia „informacja”.  

Horyzontalne rozbudowanie poj cia „informacja” wi zane jest z post pu-
j cym procesem digitalizacji informacji. Autorzy analizuj cy informacje w po-
staci cyfrowej z regu y w jej ramach wyodr bniaj  dwa komponenty: wiadomo-
ci i dane18. W uj ciu graficznym zaprezentowano na rysunku 4. 

wiadomo ci informacja dane 

Rys. 4. Horyzontalny uk ad informacji 

ród o: opracowanie w asne.

Przedstawione na rysunku 4 dwa komponenty: wiadomo ci i dane s  w li-
teraturze ró nie definiowane, a w konsekwencji tak e odmiennie prezentowane 
s  ró nice mi dzy nimi. 

Wed ug F. Bergmana, H.J. Gerhardta i W. Frohberga wiadomo ci tworzo-
ne s  przy wykorzystaniu jednej lub wi cej informacji19. Oznacza to, e wiado-
mo ci tak samo jak informacje powstaj  w oparciu o znaki i mog  by  prezen-
towane w formie np. mowy, tekstu, obrazu i obrazów ruchomych. Uproszczone 
uj cie powstawania wiadomo ci tekstowej, jako przyk adowej formy informa-
cji, przedstawiono na rysunku 5. 

                                                          
18  Ze wzgl du na to, e we wcze niej prezentowanym podej ciu infologicznym (rys. 2) da-

ne s  elementem sk adowym tworzenia informacji powstaj cej przez ich czenie i w uk adach
hierarchicznych sytuowane poni ej informacji, prezentowane uj cie mo e komplikowa  rozu-
mienie podej cia infologicznego. 

19  F. Bergmann, H-J. Gerhardt, W. Frohberg, Taschenbuch der Telekommunikation, Carl 
Hanser Verlag, München–Wien 2003, s. 17. 
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Rys. 5. Uproszczone uj cie procesu tworzenia wiadomo ci tekstowej jako przyk ado-
 wej formy informacji 

ród o: opracowanie na podstawie: F. Bergmann, H-J. Gerhardt, W. Frohberg,  
Taschenbuch der Telekommunikation, Carl Hanser Verlag, München–Wien 
2003, s. 18. 

Wed ug innych autorów podstawowa ró nica mi dzy wiadomo ciami i da-
nymi sprowadza si  do tego, e dane najcz ciej przedstawiaj  informacje trud-
ne do bezpo redniego poznania, w zwi zku z czym ich interpretacja wymaga 
zastosowania procesu przetwarzania20.

Jeszcze inne podej cie prezentuj  P. Stahlknecht i U. Hasenkampf, którzy 
utworzone ze znaków informacje21:

– w przypadku ich przetworzenia nazywaj  danymi, 
– w przypadku ich dalszego przekazywania nazywaj  wiadomo ciami. 
Mimo ró nych sposobów okre lania wiadomo ci i danych panuje zgod-

no  co do tego, e oba te poj cia s  elementami sk adowymi informacji, które 
mog  wyst powa  w ró nej formie, w tym zw aszcza:

                                                          
20 Ibidem, s. 17–18. 
21  Zob. P. Stahlknecht, U. Hasenkamp, Wirtschaftsinformatik, Einführung in die Wirt-

schaftsinformatik, wyd. 8, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 1997, s. 9–10, za:  
C. Regn, Wettbewerbsvorteile durch IKT bei Ubiquität und Standardisierung im Ablauf eines 
techno-ökonomischen Paradigmenwechsels. Analyse Nicholas Carrs Infrastrukturtechnologie,
Diplomarbeit an der Universität zu Köln, Köln 2004, s. 26. 
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– mowy, 
– d wi ków,
– pisma, 
– obrazów,
– liczb,
– znaków.
Wielo  komponentów informacji i ró norodno  jej form sk aniaj  do 

preferowania szerokiego definiowania tego poj cia. Zasadno  przyj cia takie-
go stanowiska wzmacnia podej cie teorii systemów22, zgodnie z któr  informa-
cja jest obok energii i materii traktowana jako trzecia kategoria uniwersalna23.

Jako interesuj ce przyk ady szerokiego ujmowania informacji mo na
przedstawi  nast puj ce jej definicje: 

a) jest takim odzwierciedleniem rzeczywisto ci, które wywo uje zmian
zachowa  odbiorcy24;

b) to czynnik, który zwi ksza nasz  wiedz  o otaczaj cej nas rzeczywi-
sto ci25;

c) to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwi kszenie naszej wiedzy  
o nas i otaczaj cym nas wiecie26;

d) „informacja to celowo ukierunkowana wiedza zawieraj ca elementy 
nowo ci na temat konkretnego materialnego i/lub niematerialnego sta-
nu rzeczy w okre lonej przestrzeni i w okre lonym czasie”27;

                                                          
22  Nowocze nie rozumiana teoria systemów sk ada si  z czterech g ównych elementów: 

cybernetyki, teorii katastrof, chaosu deterministycznego i teorii z o ono ci. Podana kolejno
uwzgl dnia chronologi  ich powstawania. A. Jakimowicz, O niektórych implikacjach nieliniowo-
ci w Keynesizmie, „Ekonomista” 2009, nr 1, s. 23. 

23  Zob. E. Grochla, Systemtheorie und Organisationstheorie, „Zeitschrift für Betriebswirt-
schaftslehre” 1970, nr 1, s. 8, 10–11 za: C. Regn, op.cit., s. 27. 

24  M. Bratnicki, Informacyjne przes anki przedsi biorczo ci, w: System informacji strate-
gicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001, s. 43, za: M. Matulewski, 
Wp yw informacji i wiedzy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w dobie Spo ecze stwa
Informacyjnego na przyk adzie Just-in-time, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”,
nr 597, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 57, „E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspek-
tywy rozwoju”, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2010, 
s. 520. 

25  W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarz dzaniu. Uwarunkowania, technologie, ro-
dzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002, za: M. Matulewski, op.cit., s. 520. 

26  J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 14,  
za: M. Matulewski, op.cit., s. 521. 

27  B.F. Schmid, B. Lyczek, Unternehmenskommunikation, Gabler Verlag, Wiesbaden 2006, 
s. 360. 
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e) informacje to „przekazy (relacje) poprawiaj ce stan rozpoznania i wie-
dzy podmiotu na temat stanu okre lonego obiektu w istniej cej sytua-
cji i istniej cym otoczeniu, pozwalaj ce danemu podmiotowi na lepsze 
wype nienie stoj cego przed nim zadania”28.

Cech  tych definicji jest akcentowanie pierwiastka nowo ci uzyskiwanego 
dzi ki informacji, co tworzy mocne przes anki dla poprawienia pozycji podmio-
tu dysponuj cego dan  informacj . Mo na wr cz przyj , e stopie  nowator-
sko ci zawarty w pozyskanej informacji jest decyduj cy dla oceny warto ci
danej informacji. Stopie  spo ytkowania warto ci zawartej w informacji pozo-
staje jednak w cis ym zwi zku ze zdolno ciami i umiej tno ciami jej odbior-
ców.

Uwagi ko cowe

Przestawione rozwa ania wskazuj  na trudno  przedstawienia precyzyjnej 
definicji informacji. Wynika to z wieloaspektowo ci tego poj cia oraz pos ugi-
wania si  nim przez wiele dyscyplin naukowych. 

Z tego wzgl du najw a ciwsze wydaje si  szerokie definiowanie tego po-
j cia. D c jednak do wskazania kryteriów, które pozwol  na wyró nienie
poj cia informacji w tworzonych definicjach, nacisk nale y po o y  na podkre-
lanie nast puj cych jej cech29:

a) informacje s  niematerialne, w zwi zku z czym nie ul gaj  zu yciu 
w przypadku ich wielokrotnego u ytkowania; 

b) informacje mog  by  przedstawiane za pomoc  znaków (symboli), 
przy czym niekiedy dla przedstawienia informacji wystarczaj  poje-
dyncze b d  nieliczne znaki, a ich rodzaj i warto  nale y traktowa
jako niezale ne od rodzaju i warto ci samej informacji; 

                                                          
28  N. Szyperski, Informationsbedarf, w: Handwörterbuch der Organisation, red. E. Groch-

la, 2. Auflage, Poeschel, Stuttgart 1980 (Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, 2), s. 904–913,  
za: C. Regn, op.cit., s. 26. 

29  A. Picot, R. Reichwald, R.T. Wigand, Die grenzlose Unternehmung. Information, Orga-
nisation und Management, 4. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2001, s. 61–62, za: C. Regn, 
op.cit., s. 26.  
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c) informacje poprawiaj  stan rozpoznania i wiedzy, redukuj c w ten 
sposób poziom niepewno ci i w tpliwo ci w post powaniu podmiotów 
dysponuj cych danymi informacjami; 

d) informacje mog  by  ró nie wykorzystane, a stopie  ich wykorzysta-
nia przez podmioty je pozyskuj ce zale y od ich subiektywnych cech, 
w tym zw aszcza ich dotychczasowej wiedzy i dotychczasowych 
umiej tno ci.

Wydaje si , e poszukiwanie i wypracowanie ogólnego i mo liwie szeroko 
akceptowanego rozumienia poj cia informacji sprzyja oby równie  pracom nad 
analizowaniem i diagnozowaniem spo ecze stwa informacyjnego. 
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INFORMATION – ITS BASIC CONCEPTS AND COMPONENTS 

Summary

The article describes some of the basic concepts and components of an, especially 

nowadays, very important issue, which is information. The author focused on present-

ing the position of information in various configuration. Subsequently some difficulties 

regarding the defining of this notion were pointed out. At the end of the article, the 

author tried to present a comprehensive definition by indicating the main features of the 

notion of information. 

Translated by Maciej Czaplewski 



68 Maciej Czaplewski



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 746        EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR  101        2012 

ROMAN CZAPLEWSKI 
Uniwersytet Szczeci ski

REGULACJA RYNKU US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Wprowadzenie

Poj cie regulacji jest przedmiotem rozwa a  wielu dyscyplin naukowych. 
W uj ciu prawnym regulacj  najcz ciej przedstawia si  jako ogó  przepisów 
s u cych wiadomemu ograniczaniu aktywno ci podmiotów prawnych. W na-
ukach politycznych jest ona badana z punktu widzenia interesów grup, które 
korzystaj  z wprowadzania i utrzymywania regulacji. Z punktu widzenia eko-
nomii regulacja jest analizowana jako sposób interwencji pa stwa, zw aszcza
w obszary o szczególnym znaczeniu dla gospodarki1.

Wprowadzenie pa stwowej regulacji konkretnego rynku powinno by
uzasadnione g ównie jego zawodno ci . U jej podstaw, najogólniej rzecz bior c,
mog  tkwi  nast puj ce przes anki:

a) ekonomiczne, na przyk ad poziom cen dóbr oferowanych na danym 
rynku, sposób gospodarowania posiadanymi zasobami; 

b) socjalne, na przyk ad stopie  zaspokojenia potrzeb uznanych za spo-
ecznie niezb dne.

                                                          
1   R.H. Weber, Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen,

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1986, s. 31.
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1. Otwarcie rynku us ug telekomunikacyjnych i nadzorowanie cen  
 by ych monopolistów jako podstawowy kierunek regulacji bran owej

Rynek us ug telekomunikacyjnych (RUT) by  tradycyjnie poddawany 
szczegó owym regulacjom. Koncentrowa y si  one na dwóch kwestiach: 

a) kszta towaniu struktury RUT poprzez regulowanie dost pu do niego; 
b) kszta towaniu zada  podmiotów tego rynku przez regulowanie regu

ich post powania.
Pierwsze dzia ania regulacyjne stosowane wobec RUT opiera y si  na tzw. 

teorii interesu publicznego (Public Interest Theory), zak adaj cej, e niedosko-
na o ci rynku mo na usun , stosuj c ukierunkowane dzia ania regulacyjne2.
Teoria interesu publicznego, okre lana te  mianem teorii normatywnej, zak ada
„istnienie podmiotu (polityka) dzia aj cego w interesie nieokre lonych, jedna-
kowych jednostek i w czaj cego «wol  spo ecze stwa» do spo ecznej funkcji 
dobrobytu”3. We wspó czesnej literaturze wskazuje si  jednak, e teoria ta po-
mija nast puj ce aspekty rzeczywisto ci:

– „to, e system gospodarczy nie sk ada si  z jednakowych jednostek, 
– to, e politycy nie s  anonimowi”4.
Niedoskona o ci teorii interesu publicznego, dostrzegane coraz silniej 

w zetkni ciu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdyna-
mizowa y prace zmierzaj ce do doskonalenia procesu regulacji RUT. Wa nym 
ich efektem by o doprowadzenie do otwarcia tego rynku dla konkurencji oraz 
wypracowanie instrumentów s u cych regulowaniu cen us ug telekomunika-
cyjnych dawnych monopolistów, okre lanych mianem: 

– regulacji „Rate of Return”, 
– regulacji „Price Cap”. 
Regulacja „Rate of Return”, stosowana g ównie w USA, zak ada a kszta -

towanie cen us ug oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych na po-
ziomie zapewniaj cym zwrot ponoszonych kosztów i pozwalaj cym uzyskiwa

                                                          
2  M. Zadrazil, Handlungsformen der Regulierung In der Europaeischen Union am Beispiel 

des Telekommunikationsrechtsrahmens, Universite de Lausanne – Faculte de Droit, Lausanne 
2006, s. 53. 

3   A. Downs, An Economic Theory of Goud Decision-Making in Democracy, Harper  
& Row, New York 1957, cyt. za: N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Warto ci i metody 
analizy, PWN, Warszawa 2002, s. 240. 

4   N. Acocella, op.cit., s. 240. 
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zysk, odpowiadaj cy poziomowi zysków osi ganych na porównywalnych ryn-
kach5. S abo ci  tego instrumentu regulacyjnego by  brak bod cowego oddzia-
ywania na racjonalizowanie przez operatorów telekomunikacyjnych bie cych 

kosztów ich dzia alno ci. Podnoszono tak e inny mankament tego instrumentu 
– wysokie koszty jego stosowania.  

Regulacja „Price Cap” zosta a zastosowana w procesie prywatyzacji Bri-
tish Telecom i do dzi  (z pewnymi modyfikacjami) stosowana jest w wielu kra-
jach, zw aszcza Unii Europejskiej. Bazuje ona na wyznaczaniu maksymalnego 
pu apu wzrostu cen us ug telekomunikacyjnych przy uwzgl dnieniu ogólnego 
indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych i pomniejszeniu go o tzw. parametr „X”, 
którego wysoko  jest przedmiotem negocjacji mi dzy regulatorem i operato-
rem telekomunikacyjnym. 

Celem wprowadzenia tego instrumentu regulacyjnego jest chronienie kon-
sumentów przed nieuzasadnionymi podwy kami cen us ug telekomunikacyj-
nych oraz sk onienie dominuj cych na rynku operatorów telekomunikacyjnych 
do poprawiania efektywno ci funkcjonowania. Mankamentem tego instrumentu 
jest z regu y nieposiadanie przez regulatora wystarczaj cej wiedzy na temat 
mo liwo ci redukowania kosztów dzia alno ci regulowanego operatora, co mo-
g o prowadzi  do podejmowania decyzji zbyt restrykcyjnych, a w nast pstwie
tego do pogorszenia stosunków mi dzy regulatorem i regulowanymi operatora-
mi.  

Praktyka regulowania RUT w wielu krajach dawa a i nadal daje przyk ady 
sporów regulatora z regulowanymi operatorami, zw aszcza dotycz cych decyzji 
cenowych. Wi e si  to przede wszystkim z istnieniem klasycznej sytuacji od-
powiadaj cej asymetrii informacji. Z jednej strony istniej  operatorzy dobrze 
zorientowani w swej sytuacji, w tym dzi ki posiadaniu  szczegó owego rachun-
ku ekonomicznego dobrze znaj cy swoj  sytuacj  ekonomiczn , a z drugiej 
strony regulatorzy posiadaj cy mniejsz  wiedz  na temat regulowanego opera-
tora. Na stan ten nak ada si  niech  regulowanego operatora do ujawniania 
szczegó ów o swej sytuacji ekonomicznej, w tym zw aszcza na temat kosztów 
w asnych. Powody niech ci operatorów do udzielania szczegó owych danych 
regulatorowi, ogólnie rzecz ujmuj c, s  nast puj ce:

                                                          
5  W przypadku niestosowania si  operatorów telekomunikacyjnych do tych regu  do akcji 

wkracza  regulator, który podejmuj c badania porównawcze, bra  pod uwag  ceny z porówny-
walnych rynków, charakteryzuj cych si  jednak wy szym poziomem konkurencji (G. Knieps, 
Wettbewerbsoekonomie, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 2001, s. 143). 
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a) utrudnienie sobie, a nawet wr cz pozbawienie si  przez operatora mo -
liwo ci negocjowania wielu kwestii z regulatorem, który dysponowa -
by takimi samymi zasobami informacji jak operator; 

b) zagro enie ewentualnego „przenikni cia” szczegó owych danych do 
konkurentów, co zdecydowanie u atwi oby im podejmowanie decyzji 
os abiaj cych pozycj  rynkow  danego operatora; 

c) mo liwo  wyci gni cia ze szczegó owych danych nie tylko informa-
cji o bie cej sytuacji operatora, ale tak e o jego planach na najbli sz
przysz o , stanowi cych dane szczególnie cenne i szczególnie chro-
nione.

Mimo dostrzeganych ró nic interesów regulatora i operatorów regulowa-
nych i pojawiaj cych si  na tym tle sporów ogólny efekt prowadzonej i dosko-
nalonej regulacji RUT nale y oceni  pozytywnie. Istotnym dowodem tego jest 
zmieniona struktura wspó czesnych RUT, dzi ki której: 

a) istnieje konkurencja w obszarze tego rynku, jak te  w poszczególnych 
jego segmentach; 

b) stworzono klientom mo liwo  wyboru operatora w poszczególnych 
segmentach RUT; 

c) pobudzono operatorów telekomunikacyjnych do doskonalenia oferty 
us ugowej i systemów obs ugowych, które to dzia ania w nowych 
uwarunkowaniach s  niezb dne dla przyci gni cia klienta. 

2. Zobowi zanie by ych monopolistów do udost pniania sieci konkuren-
 tom jako kolejny wa ny etap regulacji rynku telekomunikacyjnego 

Ogólnie pozytywne zmiany w obszarze RUT s  efektem ci g ego poszu-
kiwania nowych rozwi za  regulacyjnych, wzmacniaj cych pozycj  konkuren-
cji. Proces ten nie przebiega bezkonfliktowo, gdy  po pozbawianiu tzw. opera-
torów zasiedzia ych (by ych monopolistów) ich wcze niejszej pozycji monopo-
listycznej nast pnym etapem by o regulacyjne wymuszanie na operatorach za-
siedzia ych udost pniania swej infrastruktury sieciowej konkurentom, dla któ-
rych dost p do tej infrastruktury niekiedy wr cz warunkuje ich byt rynkowy. 

Dzia ania takie napotykaj  reakcje obronne operatorów zasiedzia ych, któ-
rzy podejmuj  próby ich blokowania lub przynajmniej spowalniania. Regulato-
rzy d cy pocz tkowo do wprowadzenia konkurencji na RUT, a nast pnie do 
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jej utrwalenia i wzmocnienia, maj  jednak w swym dzia aniu pot nego sojusz-
nika. Jest nim szybki post p w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. 
Jednym z jego efektów jest powstanie i szybki rozwój telefonii mobilnej, która 
sta a si  oczywist  konkurencj  telefonii stacjonarnej i w ten sposób dodatkowo 
os abi a pozycj  operatorów zasiedzia ych6.

Obserwowany w obszarze RUT nowy trend zwi zany z silnym rozwojem 
telefonii mobilnej i internetu wywo uje silny wzrost popytu na infrastruktur
sieciow , w tym na nowoczesne, szerokopasmowe stacjonarne sieci telekomu-
nikacyjne. Oznacza to powstanie nowego popytu na us ugi operatorów siecio-
wych, w tym operatorów zasiedzia ych. Nale yte wykorzystanie tej szansy wy-
maga dostosowania si  do jako ciowych oczekiwa  telefonii mobilnej i interne-
tu, co wi e si  z konieczno ci  poniesienia znacznych nak adów na: 

– modernizacj  posiadanej sieci, 
– budow  nowych, nowoczesnych linii telekomunikacyjnych. 
Zaistnia a sytuacja sta a si  nowym polem konfliktu mi dzy infrastruktu-

ralnymi operatorami telekomunikacyjnymi, w tym zw aszcza operatorami za-
siedzia ymi, i regulatorem RUT. Zaistnia y spór wi  si  z d eniem operato-
rów zasiedzia ych do uzyskania od regulatora akceptacji swobodnego dyspo-
nowania takimi sieciami przez okre lony, z góry wyznaczony czas. Operatorzy 
zasiedziali z regu y wskazuj , e powinien to by  okres co najmniej pi cioletni7,
uzasadniaj c to wysokimi kosztami budowy nowoczesnych sieci telekomunika-
cyjnych oraz znacznym ryzykiem zwi zanym z podj ciem takich inwestycji. 
Regulatorzy bran owi, jak te  organizacje reprezentuj ce nowych oferentów 
us ug telekomunikacyjnych stoj  na stanowisku, e ewentualne preferencje tego 
typu, bior c pod uwag  szybki post p w technologiach komunikacyjnych, po-
winny si ga  2–3 lat8.

                                                          
6  Nale y jednak uwzgl dni , e rozwój telefonii mobilnej tworzy tak e szanse dla operato-

rów zasiedzia ych. Wi  si  one z wykorzystywaniem przez operatorów telefonii mobilnej 
równie  sieci stacjonarnych, których g ównymi dysponentami, wzgl dnie jednymi z g ównych 
dysponentów, s  operatorzy zasiedziali. Rynkowe znaczenie tych operatorów wzmacnia ponadto 
szybki rozwój internetu, równie  w znacznej mierze oparty na wykorzystaniu sieci operatorów 
zasiedzia ych. 

7  Niektórzy operatorzy w stosunku do nowo budowanych nowoczesnych sieci oczekuj
tzw. wakacji regulacyjnych si gaj cych nawet 10 lat (Monopolkommission Sondergutachten 56, 
Telekommunikation 2009. Klaren Wettbewerbskurs halten, s. 102). 

8  Stanowisko takie reprezentuj  m.in. regulator niemieckiego RUT oraz zwi zek niemiec-
kich oferentów us ug telekomunikacyjnych  VATM [F. Ufer, Bundesnetzagentur. Referat 114,  
s. 10,  www.vatm.de/uploads/media/07-07-2009.pdf (5.01.2013)]. 
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K opoty z porozumieniem si  w tym obszarze spowodowa y, e w wielu 
krajach operatorzy zasiedziali ograniczyli podejmowanie inwestycji w nowo-
czesne sieci, jednocze nie nag a niaj c hamuj ce oddzia ywanie regulatorów 
bran owych na innowacyjno  RUT. Sytuacja taka, ogólnie niekorzystna, roz-
budzi a zainteresowanie budow  w asnych nowoczesnych sieci przez innych 
operatorów, zw aszcza telewizji kablowych i sieci energetycznych, prowadz c
do wzrostu konkurencji w tym segmencie RUT. 

Obserwowany proces b d cy przejawem dzia ania samoczynnego mecha-
nizmu rynkowego zadzia a  dopinguj co na: 

a) podejmowanie inwestycji w nowoczesne sieci przez operatorów zasie-
dzia ych; 

b) poszukiwanie rozwi za  regulacyjnych u atwiaj cych skojarzenie inte-
resów operatorów zasiedzia ych ze stanowiskiem regulatorów9.

Korzystanie z porozumie  jako narz dzia kojarz cego interesy operatorów 
i regulatora mo na potraktowa  jako osi gni cie kolejnego etapu w procesie 
doskonalenia regulacji RUT. Kolejnego etapu w procesie, w którym po zasto-
sowaniu administracyjnego prze amania monopolu na RUT nast pi o przej cie
do wykorzystywania instrumentów reguluj cych kwestie ekonomiczne, w tym 
zw aszcza ceny us ug telekomunikacyjnych oraz ceny dost pu do infrastruktury 
by ych monopolistów. 

Osi gni cie nowego etapu w procesie regulacji RUT jest efektem 
uwzgl dnienia zarówno dotychczasowych do wiadcze  regulacyjnych, jak te
zmieniaj cych si  uwarunkowa  rynkowych zwi zanych z osi gni tym pozio-
mem konkurencji, b d cym efektem zarówno dzia a  regulacyjnych, jak rów-
nie  post pu w technologiach komunikacyjnych. 

3. Oczekiwane dalsze zmiany w dzia aniu regulatora rynku telekomunika-
 cyjnego jako konsekwencja przekszta ce  tego rynku 

Skuteczna regulacja RUT musi uwzgl dnia  stan tego rynku oraz zmiany 
zachodz ce w jego ramach i jego otoczeniu. Osi gni cie podstawowego celu tej 
regulacji, jakim by o stworzenie konkurencji w obszarze RUT, w pierwszym 

                                                          
9  Przyk adem takiego instrumentu regulacyjnego jest porozumienie zawarte mi dzy UKE  

i TP (na ocen  rzeczywistych efektów tego porozumienia trzeba jeszcze poczeka , natomiast ju
obecnie mo na podkre li  racjonalno  przyj tej cie ki post powania).
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etapie wymaga o oparcia si  na narz dziach administracyjnych. Osi gni cie
kolejnego istotnego celu dotycz cego umocnienia konkurencji wi za o si
przede wszystkim z wypracowaniem, wdro eniem i doskonaleniem regulowania 
kwestii ekonomicznych. Poszerzenie dotychczas stosowanych instrumentów  
o narz dzia opieraj ce si  na wspó pracy i porozumieniach regulatora z operato-
rami telekomunikacyjnymi mo na uzna  za wej cie w kolejny etap doskonale-
nia dzia alno ci regulacyjnej dotycz cej RUT. 

Na tempo dotarcia do tego etapu znacz cy wp yw mia  post p w technolo-
giach komunikacyjnych. Dotychczas obserwowany wa ny efekt tego post pu,
prowadz cy do powstania telefonii mobilnej i jej dynamicznego rozwoju, bar-
dzo wspar  regulacyjne d enia do umocnienia konkurencji w obszarze RUT. 

Oddzia ywanie post pu w technologiach komunikacyjnych na RUT i regu-
lacj  tego rynku nie jest jednak jednokierunkowe. Obok wp ywu na wzrost 
konkurencji wspieraj cej osi ganie za o onych celów regulacyjnych zachodz -
cy post p w technologiach komunikacyjnych bardzo silnie oddzia uje równie
na proces konwergencji RUT. Ten kierunek oddzia ywania post pu w technolo-
giach komunikacyjnych: 

– komplikuje struktur  wewn trzn  RUT, 
– utrudnia analiz  funkcjonowania tego rynku, 
– wymaga nowych umiej tno ci przy konstruowaniu instrumentów regu-

lacyjnych maj cych wp ywa  na po dane zachowanie firm. 
Post puj cy i u atwiany przez nowoczesne technologie komunikacyjne 

proces konwergencji prowadzi do poszerzenia obszaru dzia alno ci poszczegól-
nych operatorów i powstawania rynku informacyjno-komunikacyjnego. Charak-
terystycznym przyk adem rynkowych nast pstw post puj cej konwergencji jest 
pojawienie si  w ofertach wielu operatorów tzw. potrójnej us ugi (Triple Play) 
obejmuj cej us ugi telekomunikacyjne, internetowe i telewizyjne, jak te  tzw. 
poczwórnej us ugi (Quadruple Play) obejmuj cej us ugi telefonii stacjonarnej, 
telefonii mobilnej, us ugi internetowe oraz telewizyjne. 

Kontynuowanie takiego kierunku przekszta ce  opartego na zbli aniu
technologii z obszarów telekomunikacji, informatyki, internetu i telewizji i co-
raz silniejszym przeplataniu si  tych rynków tworzy: 

a) sprzyjaj ce warunki dla nowych aliansów i przej  prowadz cych do 
koncentracji rynkowej i mog cych sprzyja  procesom demonopolizacji 
w tworz cym si  rynku informacji i komunikacji; 
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b) nowe pola potencjalnej regulacji, nie tylko wymagaj ce od regulato-
rów zdobywania nowej wiedzy i stosowania z o onych instrumentów, 
ale cz sto przekraczaj ce dotychczasowy zakres kompetencji poszcze-
gólnych bran owych regulatorów. 

W literaturze ekonomicznej prezentuje si  ró ne pogl dy na temat potrze-
by regulacyjnego wspierania konkurencji na rynkach komunikacji elektronicz-
nej. Przeciwnicy stosowania takich regulacji wskazuj , e operatorzy funkcjo-
nuj cy na rynkach komunikacji elektronicznej s  poddawani ci g emu nacisko-
wi innowacyjnemu, w wyniku czego bariery dost pu do tego rynku s  stosun-
kowo niskie10.

Wydaje si  jednak, e silna pozycja cz ci operatorów pozwala im narzu-
ca  swoje regu y gry tak e na rynkach elektronicznych i budowa  bariery do-
st pu, zw aszcza bariery sieciowe. Przyjmuj c ten punkt widzenia, nale y za-
akceptowa  potrzeb  zachowania regulacji na podlegaj cym coraz silniejszej 
konwergencji rynku komunikacji elektronicznej. Jednak tworz ce si  nowe 
uwarunkowania, charakterystyczne dla rynku komunikacji elektronicznej, wy-
muszaj  na regulatorach tego rynku obserwowanie szerokiego pola obejmuj ce-
go telekomunikacj , informatyk , internet i telewizj , poszukiwanie skutecz-
nych instrumentów regulacyjnych tego obszaru oraz przedstawianie propozycji 
zmian przepisów reguluj cych jego funkcjonowanie. Konieczne jest zw aszcza
skupienie uwagi na: 

a) konwergencji sieci komunikacyjnych i oddzia ywaniu tego procesu na 
wzmacnianie pozycji rynkowej operatorów infrastrukturalnych rynku 
komunikacji elektronicznej; 

b) us ugach oferowanych w tych sieciach i zasadach uzyskiwania dost pu
do nich; 

c) prawie autorskim, zw aszcza w aspekcie jego wp ywu na efektywno
korzystania z ró nych utworów w ró nych sieciach11.

Skomplikowanie tych kwestii oraz potrzeba ich jak najbardziej przejrzy-
stego uregulowania wskazuj  przede wszystkim na potrzeb  jasnego sprecyzo-
wania obowi zków i uprawnie  ró nych regulatorów maj cych wp yw na rynek 
komunikacji elektronicznej i stworzenia podstaw ich zgodnej wspó pracy. 

                                                          
10  Szerzej na ten temat pisze A.K. Sohns, Monopolisierungstendenzen bei Netzwerkguetern,

Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, s. 230–231. 
11 Prawo hamuje rozwój nowoczesnych technologii (rozmowa z A. Piecuchem, pracowni-

kiem CMS Carmeron McKenna) „Dziennik Gazeta Prawna” z 10 lutego 2011. 
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Uwzgl dniaj c, e zmiany zachodz ce w technologiach komunikacyjnych 
prowadz ce do rozwoju rynku komunikacji elektronicznej wymagaj  nowych 
rozstrzygni  prawnych i pos ugiwania si  coraz bardziej skomplikowanymi 
procedurami regulacyjnymi, mo na rozwa y  skoncentrowanie poczyna  regu-
lacyjnych na: 

a) dzia aniach ex post – podejmowanych w przypadku dostrze enia zaist-
nienia niekorzystnych sytuacji rynkowych; 

b) przedstawianiu projektów zmian w przepisach prawnych dotycz cych 
rynku komunikacji elektronicznej, tworzonych w oparciu o nabywane 
do wiadczenia i obserwacje funkcjonowania tego rynku. 

Podej cie takie powinno sprzyja  tworzeniu efektywnej konkurencji w ob-
szarze coraz bardziej z o onego i skomplikowanego rynku komunikacji elektro-
nicznej przy mo liwie ograniczonej intensywno ci regulacyjnych ingerencji 
w ten rynek. 

Uwagi ko cowe

Zaistnia e nowe uwarunkowania zwi zane z przekszta ceniami rynku in-
formacji i komunikacji wymagaj  od regulatorów bran owych obserwowania 
szerszego pola i poszukiwania nowych instrumentów regulacyjnych. Uwzgl d-
niaj c, e stosowane rozwi zania maj  swoje ród o przede wszystkim w roz-
strzygni ciach wypracowanych w Unii Europejskiej (UE), zasadne jest bli sze
poznanie sposobu dzia ania regulatorów z przoduj cych krajów unijnych12.
Porównanie zasad funkcjonowania krajowych regulatorów ze sposobem post -
powania Regulatorów przoduj cych pa stw UE pozwala na wyci gni cie nast -
puj cych syntetycznych spostrze e 13:

a) organy regulacyjne funkcjonuj ce w wysoko rozwini tych pa stwach
UE s  organami kolegialnymi; 

b) organy regulacyjne funkcjonuj ce w wysoko rozwini tych pa stwach
UE szeroko wspieraj  si  opiniami specjalistycznych cia  doradczych; 

                                                          
12  Wa ne informacje na ten temat dostarcza analiza post powania europejskich organów 

regulacyjnych, dost pna na www.pracodawcyrp.pl. 
13  A. Malinowski, O potrzebie wyregulowania regulatorów, „Rzeczpospolita” z 25 lutego 

2011.
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c) decyzje organów regulacyjnych w wysoko rozwini tych pa stwach
UE mog  by  zmienione w specjalnym trybie, je li jest to uzasadnione 
wa nym interesem pa stwa.

Na podstawie tych spostrze e  A. Malinowski, prezydent Pracodawców 
RP, wskazuje na potrzeb 14:

a) silniejszego otwarcia si  polskich regulatorów na wspó prac  ze ro-
dowiskiem naukowym, zewn trznymi instytucjami i organizacjami 
skupiaj cymi przedsi biorców;

b) wprowadzenia zasady publicznego uzasadnienia przez regulatorów 
podejmowanych decyzji; 

c) usprawnienia procesu odwo awczego od decyzji regulatora, czemu 
mog oby s u y  wprowadzenie obok dotychczas obowi zuj cej drogi 
s dowej mo liwo ci stosowania merytorycznego badania rozstrzy-
gni  podj tych przez Regulatora15.

Uwzgl dniaj c post puj ce przenikanie si  rynków telekomunikacji, in-
formatyki, internetu i telewizji, wykorzystywane przez regulatora badanie tzw. 
rynku w a ciwego, na którym dzia aj  analizowane podmioty, staje si  coraz 
bardziej skomplikowane. W tej sytuacji przedstawione propozycje dotycz ce
doskonalenia funkcjonowania krajowych Regulatorów wydaj  si  szczególnie 
cenne, gdy  mog  przyczyni  si  do udoskonalenia podejmowanych decyzji 
regulacyjnych i usprawnienia funkcjonowania gospodarki. 
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MARKET REGULATION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES 

Summary

Telecommunications market is a traditional market regulation. An important im-

provement stages of telecommunications regulation was the administrative opening 

previously monopolized market and introduction of the regulatory instruments of tele-

communications prices (Rate of Return, Price Cup). This has strengthened the tele- 
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communications market significantly. The next important improvement of telecommu-

nications regulation are the application of market agreements between telecom opera-

tors and the regulatory authorities. The trend is positive in the economic perspective. 

Translated by Maciej Czaplewski 
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SPÓ KI TELEINFORMATYCZNE  
JAKO SPÓ KI DEFENSYWNE

NA GIE DZIE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH

Wprowadzenie

Okresem, w którym najcz ciej mówi si  o spó kach defensywnych, zale-
tach i wadach inwestowania w takie spó ki oraz wskazuje si  sposoby ich od-
powiedniego doboru do portfela akcji, s  okresy du ych, gwa townych za ama
na gie dach kapita owych przechodz ce w okresy bessy. W ostatnich siedmiu 
latach na gie dach kapita owych, w tym na Gie dzie Papierów Warto ciowych 
w Warszawie, dwukrotnie mo na by o zauwa y  tak  sytuacj . Pierwszy okres 
to czas mi dzy 6 lipca 2007 roku a 7 kwietnia 2009 roku, kiedy to g ówny in-
deks gie dowy w Warszawie spad  z poziomu 67 569 punktów do 21 423 punk-
tów (spadek o ponad 68%), drugi natomiast rozpocz  si  7 kwietnia 2011 roku 
przy poziomie WIG-u 50 372 (chocia  gwa towny spadek jego warto ci rozpo-
cz  si  dopiero w po owie lipca 2011 roku) i trwa  do ko ca wrze nia 2011 
roku (30 wrze nia 2011 roku poziom indeksu wynosi  38 269, czyli w tym 
okresie nast pi  spadek warto ci WIG-u o 24%).  

Inwestorów gie dowych zasadniczo mo emy podzieli  na dwie grupy: na 
tych, którzy aktywnie graj c na gie dzie, próbuj  zarabia  nie tylko na hossie, 
ale równie  w czasie bessy, graj c na spadki poprzez wykorzystanie tzw. krót-
kiej sprzeda y czy te  zarabiaj c na pojawiaj cych si  w tym czasie korektach. 



82 Rafa  Czy ycki

Druga grupa inwestorów gie dowych preferuje inwestowanie raczej pasywne, 
d ugoterminowe. Dla tej grupy zdecydowanie wa niejsz  kwesti  jest ochrona 
zainwestowanego kapita u i godz c si  na potencjalnie ni sze zyski, preferuj
oni spó ki obarczone mniejszym ryzykiem zwi zanym mi dzy innymi z waha-
niami koniunkturalnymi. W sferze zainteresowa  takich inwestorów znajduj
si  w a nie tzw. spó ki defensywne, czyli takie, których notowania gie dowe
w mniejszym stopniu uzale nione s  od koniunktury, inaczej mówi c, dzia aj -
ce w bran ach odpornych na wszelkie zawirowania w koniunkturze gospodar-
czej. Do takich sektorów najcz ciej zalicza si  sektor u yteczno ci publicznej, 
spo ywczy, energetyczny czy w a nie telekomunikacyjny. S  to bowiem sekto-
ry, na produkty b d  us ugi których zawsze znajdzie si  popyt, nawet w czasach 
dekoniunktury gospodarczej.  

1. Wyniki bada

W okresie od 6 lipca 2007 roku do 7 kwietnia 2009 roku, kiedy to indeks 
szerokiego rynku straci  na warto ci ponad 68%, a indeks firm deweloperskich 
nawet 75%, indeks sektora teleinformatycznego odnotowa  strat  tylko  
19-procentow . W okresie od 7 kwietnia 2011 roku do 30 wrze nia 2011 roku, 
kiedy to indeks WIG straci  nieomal jedn  czwart  warto ci, a indeks firm bu-
dowlanych ponad po ow  swojej warto ci, indeks firm spo ywczych straci
21%, energetycznych 14% natomiast indeks dla sektora telekomunikacyjnego 
wzrós  o 1,9%. Szczegó owe informacje dotycz ce zmian warto ci poszczegól-
nych indeksów sektorowych w omawianych okresach zaprezentowano w tabeli 1. 

Niestety, to, co jest zalet  spó ek i sektorów defensywnych w okresach 
bessy, czyli niezbyt wysoki stopie  skorelowania zmian warto ci akcji takich 
spó ek ze zmianami rynkowymi, reprezentowanymi przez g ówny indeks gie -
dowy, w okresach wzrostu gospodarczego powoduje znaczenie mniejsze stopy 
zwrotu z akcji. W okresie od 2 maja 2005 roku do 6 lipca 2007 roku, kiedy 
indeks rynku szerokiego wzrós  o 161%, a liderem wzrostów by  sektor budow-
lany, który zanotowa  wzrost o 485%, sektor telekomunikacyjny odnotowa
wzrost swojego indeksu o zaledwie 48%. Natomiast w przeci gu dwóch lat, 
pocz wszy od 7 kwietnia 2009 roku, indeks WIG wzrós  o 91%, WIG-Chemia 
o 220%, natomiast WIG-Telekomunikacja tylko 20%. Powy sze przyk ady 
jednoznacznie wskazuj , e inwestorzy, którzy lokuj  swoje rodki w akcje 



Spó ki teleinformatyczne jako spó ki defensywne… 83

spó ek defensywnych w celu ochrony kapita u w okresach bessy, musz  liczy
si  z kilkukrotnie mniejszymi wzrostami w porównaniu do liderów wzrostów 
w okresach hossy. W tabeli 2 przedstawiono zmiany warto ci poszczególnych 
indeksów bran owych notowanych na warszawskiej gie dzie w okresach, 
w których nast pi y istotne wzrosty. 

Tabela 1 

Zmiany indeksów sektorowych w wybranych okresach bessy 

 Okres 

Indeks
od 6 lipca 2001 roku

do 7 kwietnia 2009 roku 
od 7 kwietnia 2011 roku 

do 30 wrze nia 2011 roku 
WIG-Banki –64% –26% 
WIG-Budownictwo –62% –51% 
WIG-Chemia X1 –20%
WIG-Deweloperzy –75% –42% 
WIG-Energia X2 –14%
WIG-Informatyka –61% –27% 
WIG-Media –50% –26% 
WIG-Paliwa –53% –28% 
WIG-Spo ywczy –66% –21% 
WIG-Surowce X3 –29%
WIG-Telekomunikacja –19% +1,9% 

1 Indeks notowany od 22 wrze nia 2008 roku. 
2  Indeks notowany od 4 stycznia 2010 roku. 
3  Indeks notowany od 31 grudnia 2010 roku.

ród o: obliczenia w asne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na by oby ju  zaliczy  spó ki
nale ce sektora telekomunikacyjnego do spó ek defensywnych cho by ze 
wzgl du to, e w omawianych okresach hossy warto  ich akcji wzrasta a,
a w okresach bessy spada a wolniej ni rednia rynkowa.  

Klasycznie stosowan  jednak miar  ryzyka systematycznego (rynkowego) 
jest wspó czynnik beta akcji oraz jego modyfikacja, wspó czynnik beta Blau-
me’a. Wspó czynniki te badaj  stopie  skorelowania stóp zwrotu z inwestycji  
w akcje danej spó ki, z hipotetyczn  stop  zwrotu z inwestycji z ca ego rynku 
(reprezentowan  najcz ciej przez g ówny indeks gie dowy).  
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Tabela 2 

Zmiany indeksów sektorowych w wybranych okresach bessy 

 Okres 
Indeks od 2 maja 2005 roku  

do 6 lipca 2007 roku 
od 7 kwietnia 2009 roku 
do 7 kwietnia 2011 roku 

WIG +161% +91% 
WIG-Banki +168% +126% 
WIG-Budownictwo +485% +8% 
WIG-Chemia X1 +220%
WIG-Deweloperzy X2 +62%
WIG-Energia X3 X3

WIG-Informatyka +133% +40% 
WIG-Media +59% +74% 
WIG-Paliwa +11%4 +102% 
WIG-Spo ywczy +111% +182% 
WIG-Surowce X5 X5

WIG-Telekomunikacja +48% +20% 
1  Indeks notowany od 22 wrze nia 2008 roku. 
2  Indeks notowany od 18 czerwca 2007 roku. 
3 Indeks notowany od 4 stycznia 2010 roku. 
4  Od 31 grudnia 2005 roku. 
5 Indeks notowany od 31 grudnia 2010 roku.

ród o: obliczenia w asne.

U podstaw wspó czynnika wra liwo ci beta le y jednowska nikowy mo-
del Sharpe’a wskazuj cy, o ile zmieni si  stopa zwrotu z akcji, je eli stopa 
zwrotu indeksu gie dowego (portfela rynkowego) wzro nie o jednostk . Jego 
posta  sprowadza si  do relacji: 

,i m iR = + R

gdzie Ri – jest to stopa zwrotu z i-tej akcji, Rm – stopa zwrotu z indeksu gie do-
wego (portfela akcji), i – czynniki specyficzne dla i-tej akcji (czyli takie, które 
powoduj  zmian  ceny tej akcji, ale nie wp ywaj  na ceny pozosta ych akcji),  

 – sta a modelu, a  – w a nie warto  wspó czynnika wra liwo ci, która jest 
szacowana zwykle zgodnie ze wzorem: 

2

( , )
.

( )
i m

m

Cov R R
S R
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Je eli w wyniku szacowania warto ci wspó czynnika wra liwo ci jego warto
bezwzgl dna ukszta tuje si  na poziomie jedno ci, to czynniki, które spowodo-
wa yby jednoprocentow  zamian  warto ci indeksu gie dowego, spowodowa y-
by równie  jednoprocentow  zmian  danej i-tej akcji (ryzyko inwestowania 
w akcje danej spó ki jest porównywalne z ryzykiem rynku). W przypadku, gdy 
warto  wyniesie powy ej jedno ci, to stopy zwrotu z danej akcji zmieniaj  si
bardziej ni  stopa zwrotu hipotetycznego rynku (s  to akcje bardziej ryzykowa-
ne ni  rynek, ale daj ce perspektyw  wi kszych zysków). Natomiast o spó kach
defensywnych mówimy wówczas, gdy modu  warto  oszacowanego dla tych 
akcji wspó czynnika wra liwo ci ukszta tuje si  poni ej jedno ci.

Warto  wspó czynnika beta najcz ciej liczona jest z 60 ostatnich noto-
wa  na koniec miesi ca, co oznacza potrzeb  uwzgl dnienia przy jej wyznacze-
niu okresu pi ciu lat. Natomiast w praktyce mo liwe jest jej wyznaczenie dla 
ró nych okresów i ró nej liczby notowa .

Wspó czynnik beta Blaume’a jest modyfikacj  wspó czynnika beta,
wprowadzon  ze wzgl du na do  du e wahania warto ci wspó czynnika beta
dla tej samej spó ki w ró nych okresach oraz ze wzgl du na zdarzaj ce si  du e
ró nice w jego warto ci dla podobnych spó ek tej samej bran y. Wyznaczenie 
warto ci wspó czynnika Blaume’a sprowadza si  do wyznaczenia relacji: 

0,371 0,635 .Blaume a’

Na podstawie bada  historycznych mo na obecnie stwierdzi , e wspó czynnik 

beta Blaume’a jest lepszy do przewidywania przysz o ci i jako taki jest obecnie 

cz ciej stosowanym ni  standardowy wspó czynnik beta.

Analizuj c kszta towanie si  wspó czynnika beta oraz beta Blaume’a dla 

WIG-Telekomunikacja mo na zauwa y , e w pierwszym z omawianych okre-

sów, kiedy na gie dzie panowa a hossa, warto ci tych wspó czynników na po-

cz tku okresu znacznie przekracza y warto  jedno ci (czyli sektor rozwija  si

szybciej ni  rynek) nast pnie oscylowa y w okolicy jedno ci i tu  przed ko cem 

hossy ukszta towa y si  w okolicach jedno ci. W okresie bessy z lat 2007–2009 

warto ci obu wspó czynników kszta towa y si  znacznie poni ej jedno ci, co 

wskazuje, e sektor „przechodzi ” przez ten okres agodniej ni  ca y, szeroki 

rynek. W trzecim okresie, czyli okresie hossy z lat 2009–2011, warto ci wspó -

czynników znacznie si  waha y, dochodz c nawet do poziomu 1,4–1,6.  
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W ostatnim okresie, czyli od 7 kwietnia 2011 roku, ponownie warto ci kszta tu-

j  si  znacznie poni ej jedno ci. Wskazuje to, e dla inwestorów szukaj cych 

spó ek defensywnych, które w okresach bessy trac  mniej ni  inne, a w okre-

sach hossy mog  da  w niektórych okresach stopy zwrotu znacznie powy ej

rynkowych, sektor telekomunikacyjny jest sektorem wartym uwagi. Na wykre-

sie 1 przedstawiono kszta towanie si  warto ci omawianych wspó czynników 

dla sektora telekomunikacyjnego liczone dla 60 dziennych stóp zwrotu. 

Wykres 1. Warto ci wspó czynnika beta i beta Blaume’a dla WIG-Telekomunikacja  
 w okresach hossy i bessy na GPW 

ród o: opracowanie w asne.

Spó kami sektora telekomunikacyjnego notowanymi na Gie dzie Papierów 

Warto ciowych w Warszawie s : Hawe, Hyperion, Mediatel, MNI, Netia 

i TPSA. Spo ród tych spó ek najbardziej interesuj c , z punktu widzenia defen-

sywno ci, spó k  jest TPSA. Poniewa  jest ona najwi ksz  spó k  sektora tele-

komunikacyjnego, jej notowania mia y istotny wp yw na sytuacj  ca ego sekto-

ra. Dla danych z okresu 2 maja 2005 roku – 6 lipca 2007 roku, czyli okresu 

hossy na GPW, warto ci wspó czynnika beta praktycznie w ca ym okresie 

kszta towa  si  na poziomie powy ej jedno ci. W kolejnym okresie, kiedy na 

gie dzie panowa y spadki, by  z kolei poni ej jedno ci. W okresie drugiej hossy 

(7 kwietnia – 30 wrze nia 2011 roku), w jej drugiej po owie znowu jego war-
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to  „wspi a” si  nawet do poziomu 1,6–1,8, aby tu  przed pocz tkiem bessy 

w 2011 roku spa  po raz kolejny poni ej jedno ci. Graficzn  prezentacj  war-

to ci omawianych wspó czynników w okresie 2 maja 2005 roku – 30 wrze nia

2011 roku zaprezentowano na wykresie 2. 

Wykres 2. Warto ci wspó czynnika beta i beta Blaume’a dla TPSA w okresie 2 maja 
 2005 roku – 30 wrze nia 2011 roku 

ród o: opracowanie w asne.

O oczekiwanym przez inwestora d ugoterminowego zachowywaniu si

stóp zwrotu z akcji TPSA wiadcz  obliczone statystyki dla warto ci wspó -

czynnika wra liwo ci beta oraz beta Blaume’a. W okresach hossy warto ci tych 

wspó czynników mia y istotnie wy sz  warto  ni  w okresach bessy. W okre-

sach dekoniunktury na gie dzie warto ci powy szych wspó czynników mia y

warto  zawsze poni ej jedno ci, natomiast w pozosta ych okresach niejedno-

krotnie warto  powy ej jedno ci. Obliczone warto ci statystyk dla wspó czyn-

nika beta oraz beta Blaume’a zawarto w tabeli 3. 
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Tabela 3 

Warto ci podstawowych statystyk dla wspó czynnika beta i beta Blaume’a
w analizowanych okresach 

2 maja 2005 roku 
– 6 lipca

2007 roku 

6 lipca 2007 roku 
– 7 kwietnia
2009 roku 

7 kwietnia 2009 
roku – 7 kwietnia 

2011 roku 

7 kwietnia 2011 
roku – 30 wrze-

nia 2011 roku 

beta beta
Blaume’a beta beta

Blaume’a beta beta
Blaume’a beta beta

Blaume’a
rednia 1,177 1,118 0,701 0,816 0,878 0,928 0,584 0,742 

Mediana 1,108 1,075 0,728 0,833 0,830 0,898 0,531 0,708 

Minimum 0,744 0,844 0,438 0,649 0,350 0,594 0,425 0,641 

Maksimum 1,963 1,618 0,973 0,989 1,893 1,573 0,953 0,976 

Kwartyl I 0,971 0,988 0,629 0,770 0,571 0,733 0,498 0,687 

Kwartyl III 1,256 1,169 0,773 0,862 1,149 1,101 0,633 0,773 

Odchylenie 
standardowe 0,298 0,189 0,109 0,069 0,346 0,220 0,127 0,081 

ród o: obliczenia w asne.

Uwagi ko cowe

W okresach du ej zmienno ci na rynkach kapita owych i wyst puj cej
w gospodarce cykliczno ci koniunkturalnej szczególnym zainteresowaniem 
inwestorów d ugoterminowych, zw aszcza preferuj cych pasywn  strategi
inwestowania, ciesz  si  spó ki defensywne. Z przeprowadzonej analizy wyni-
ka, e w zainteresowaniu takiej grupie inwestorów funkcjonuj cych na Gie dzie
Papierów Warto ciowych w Warszawie winny znale  si  walory spó ek tele-
komunikacyjnych, w tym przede wszystkim TPSA. Spó ka ta, jak i ca y sektor, 
nale y do typowych defensywnych, które mo e i w okresie silnych wzrostów 
daj  mniej ni  przeci tna stopa zwrotu, ale w okresach nag ych zmian koniunk-
turalnych zapewniaj  nale yt  ochron  kapita u. Ze wzgl du na wyst puj cy 
popyt na us ugi firm defensywnych nawet w okresach bessy nie bez znaczenia 
jest równie  fakt mo liwo ci wyp acania dywidendy. 



Spó ki teleinformatyczne jako spó ki defensywne… 89

Literatura

Leksykon bankowo-gie dowy, red. Z. Krzy kiewicz, Poltext, Warszawa 2006. 

Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarz dzanie portfelem, PWE, Warsza- 

wa 2001. 

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, PWN, Warszawa 2008. 

Wi niewska E., Gie dowe instrument pochodne, CeDeWu.PL, Warszawa 2008. 

www.bankier.pl.

www.money.pl. 

TELECOMMUNICATIONS COMPANY AS A DEFENSIVE COMPANIES

ON THE GWP 

Summary

The paper presents an approach to defensive companies, as companies are less 

vulnerable to economic fluctuations and thus a relatively high safety of investment with 

a relatively stable return. When adjusting the sensitivity coefficients beta and beta 

Blame’a, analyzed the possibility of lending to businesses and defensive players of the 

telecommunications sector has been set for this sector for the historical returns for  

periods of boom and slump of the GWP. 

Translated by Rafa  Czy ycki
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W SIECI INTERNET 

Wprowadzenie

Rosn ca dynamicznie popularno  internetu sprawi a, i  coraz wi ksza
liczba firm wykorzystuje go w swojej dzia alno ci marketingowej. Przedsi -
biorstwa upatruj  w sieci ród a nowych szans rynkowych, mimo i  do niedaw-
na przedsi biorstwa te postrzega y ten obszar dzia alno ci jedynie jako form
wsparcia. W dzia alno ci biznesowej mo na wskaza  na dwa g ówne modele 
wykorzystywania internetu. S  to:

– model informacyjny, 
– model transakcyjny. 
Nale y wskaza , e sposób wykorzystania internetu do celów marketin-

gowych w du ym stopniu zale y od preferowanego przez organizacj  modelu 
biznesowego. Organizacja, której bli szy jest model informacyjny, w oczywisty 
sposób wykorzystuje internet g ównie do celów promocji prowadzonej przede 
wszystkim poprzez w asne strony WWW. Natomiast organizacje opowiadaj ce
si  za modelem transakcyjnym i w zwi zku z tym anga uj ce si  w ró ne formy 
handlu poprzez internet traktuj  elektroniczny marketing w sposób szerszy  
i w zwi zku z tym wykorzystuj  go intensywniej.  

Nale y podkre li , i  internet cechuje si  pewnymi, specyficznymi ele-
mentami. Jest to rodowisko o wiele bardziej dynamiczne, silniej interaktywne, 
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charakteryzuj ce si  bardzo mocn  pozycj  klientów. Marketing prowadzony  
w internecie musi ró ni  si  od dzia a  tradycyjnych. 

Internet, oferuj c wiele zupe nie nowych instrumentów oraz sposobów 
dzia ania, przyczyni  si  do powstania marketingu internetowego (e-marketingu, 
marketingu online). Marketing online jest prowadzony w ramach interaktyw-
nych us ug sieci komputerowej, elektronicznie cz cej konsumentów ze sprze-
dawcami.  

E-marketing mo e s u y  wspieraniu dzia a  tradycyjnych, jak równie  re-
alizacji wy cznie wirtualnych przedsi wzi . Dzi ki swoim walorom jest nie-
ocenion  pomoc  w realizacji celów przedsi biorstw. Z punktu widzenia marke-
tingu internet: 

a) jest rodowiskiem interaktywnym, tj. umo liwia interakcj  z kompute-
rem, jak i interakcj  spo eczn ;

b) pozwala na dwukierunkowy proces komunikacji; 
c) umo liwia tworzenie przekazu skierowanego do indywidualnego od-

biorcy; 
d) jest rodowiskiem hipermedialnym, cz cym ide  hipertekstu z za-

warto ci  o charakterze multimedialnym; 
e) pozwala na pe n  integracj  poszczególnych instrumentów marketingu 

(np. cz c reklam  z mo liwo ci  dokonania bezpo redniego zakupu); 
f) wymusza od u ytkownika aktywnego poszukiwania informacji, co po-

zwala przedsi biorstwu atwiej zidentyfikowa  potencjalnych konsu-
mentów i ich potrzeby. 

Internet tworzy now  jako  w procesie komunikowania si  z klientem. 
Jest medium komunikacyjnym, które charakteryzuje si  zestawem cech nie-
dost pnym w istniej cych dotychczas kana ach marketingowych (prasa, radio, 
telewizja, narz dzia marketingu bezpo redniego). Unikalno  t  pokazuje opra-
cowana przez Ernst & Young koncepcja MEDIUM, wskazuj ca kluczowe ce-
chy internetu w dzia aniach marketingowych. 

Poszczególne cechy uzyskuje si  poprzez korzystanie z istniej cych narz -
dzi marketingowych. Jednak aden dotychczasowy kana  komunikacji z klien-
tami nie charakteryzowa  si  wszystkimi lub przynajmniej wi kszo ci  tych 
cech naraz. Marketing internetowy jest:  

1. Masowy – internet jest medium, które nie zna granic geograficznych. 
Wystarczy jeden oddzia  firmy (witryna WWW), aby obs u y  klienta w do-
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wolnym miejscu. Fakt, i  witryna jest dost pna bez przerwy, znacz co uspraw-
nia komunikacj  oraz dost pno  informacji. 

2. Ekonomiczny, tani – internet jest w wi kszo ci wypadków medium ta-
nim. Na potrzeby wi kszo ci produktów wystarczy w pierwszym etapie stosun-
kowo nieskomplikowana technicznie witryna. Nie oznacza to jednak, e mo e
to by  „p aski”, nieinteraktywny zbiór stron WWW. 

3. Bezpo redni – internet to medium bez zb dnych po redników. Przyk a-
dy internetowych ksi garni, firm komputerowych czy wielu serwisów pokazuj ,
e mo na obs ugiwa  klienta w sposób bezpo redni równie  na tzw. rynkach 

masowych. Fakt, i  internet jest „czynny” 24 godziny na dob  oraz brak ograni-
cze  geograficznych powoduje, i  klient komunikuje si  bezpo rednio. Nie-
zwykle istotne jest równie  to, i  dzi ki coraz bardziej zaawansowanym techno-
logiom (bazy danych) mo na coraz bardziej indywidualnie traktowa  klientów. 
Chyba najbardziej adekwatnym przyk adem s  du e ksi garnie internetowe, 
które traktuj  indywidualnie ka dego z setek tysi cy swoich klientów. 

4. Interaktywny – wi kszo  dotychczasowych sposobów komunikacji ma 
charakter jednostronny (producent mówi – klient s ucha lub nie). Dzi ki inter-
netowym rozwi zaniom tworzy si  dialog, a ka de klikni cie klienta to jego 
g os w rozmowie z producentem. Dzi ki temu mo na lepiej „obs u y ” klienta, 
dopasowuj c si  do jego potrzeb. 

5. Ultraszybki – internet jest niezwykle szybkim medium. Wys anie in-
formacji poczt  elektroniczn  do nawet najbardziej oddalonych klientów zajmu-
je niewiele czasu. Sami, korzystaj c z poczty elektronicznej, mo emy przeko-
na  si , jak bardzo przyspiesza i u atwia ona procesy komunikacji. Wykorzy-
stanie tej cechy wymaga jednak sta ych dzia a  zwi zanych z aktualizacj  i re-
akcj  na g osy klientów. Z tej cechy wynika jednak du e zagro enie – negatyw-
ne informacje czy plotki rozchodz  si  nadzwyczaj szybko. 

6. Mierzalny – internet jest medium anonimowym i mierzalnym. Z jednej 
strony klient czuje si  jak w ogromnym supermarkecie, gdzie nienagabywany 
przez nikogo mo e ogl da , dotyka , zbiera  informacje, wyszukiwa  ciekawe 
oferty. Z drugiej strony, poruszaj c si  w sieci, zostawia du o danych o sobie. 
Gdy doda si  do tego dane, które zostawia na witrynie w sposób wiadomy  
(np. wype niaj c krótki kwestionariusz wymagany do stworzenia w asnego
profilu), marketingowcy otrzymuj  spor  ilo  informacji. 

Do g ównych narz dzi informatycznych stosowanych w procesie komuni-
kowania si  zalicza si : atwo edytowalne dokumenty elektroniczne, multime-
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dia, sieci komputerowe, które pozwalaj  na korzystanie z poczty elektronicznej, 
wideokonferencji, stron WWW, grup dyskusyjnych oraz sie  internet1.

Internet oddzia uje na wszystkie obszary gospodarki. Przyczynia si  do 
powstania nowych form dzia ania firm (wirtualne organizacje), zmusza trady-
cyjne media do ponownego zdefiniowania swojej dzia alno ci. Internet to me-
dium, które wywiera coraz wi kszy wp yw tak e na dzia ania w obszarze mar-
ketingu.

Na szczególn  uwag  zas uguje wykorzystanie internetu w komunikacji 
marketingowej, która w literaturze przedmiotu jest okre lana jako proces wy-
miany informacji mi dzy przedsi biorstwem a jego otoczeniem, s u cy reali-
zacji okre lonej strategii marketingowej przez przedsi biorstwo. W odró nieniu
od promocji, gdzie strumie  informacji p ynie g ównie od przedsi biorstwa do 
nabywcy, komunikacja marketingowa zak ada swobodny przep yw informacji 
w obie strony, jest zatem poj ciem szerszym od poj cia promocji w jej klasycz-
nym brzmieniu2.

1. Istota komunikacji marketingowej   

W ostatnich latach rodowisko komunikacji marketingowej do wiadczy o
dwóch g ównych zmian: 

a) fragmentaryzacji tradycyjnych mediów (pojawienie si  telewizji sateli-
tarnej, cyfrowej, kana ów tematycznych kierowanych do w skiej gru-
py odbiorców); 

b) pojawienia si  nowych sposobów komunikacji (np. product placement,
interaktywne media elektroniczne). 

W wyniku tych zmian pojawi a si  mnogo  i ró norodno  dost pnych 
opcji kontaktu z klientami. Oprócz tradycyjnie pojmowanej reklamy pojawi a
si  reklama interaktywna.  

Nale y podkre li , i  zadaniem komunikacji marketingowej jest takie 
skonstruowanie przekazu, aby jego odbiorca podj  oczekiwane przez nadawc
dzia ania. Wymiana informacji wywo uje u odbiorcy reakcje na komunikat – 

                                                          
1 Komunikowanie si  w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Pozna  2002, s. 188. 
2 Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 

2006, s. 15. 
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mi dzy innymi dekodowanie, przyswajanie oraz warto ciowanie. Stosowanie 
ró norakich technik perswazji ma na celu wzmocnienie si y nadawanego prze-
kazu. Jednak e maj  one szans  odnie  zamierzony sukces tylko wtedy, gdy 
nadawca (ju  na etapie projektowania przekazu) uwzgl dni cechy psycholo-
giczne, demograficzne, kulturowe, spo eczne oraz ekonomiczne, w a ciwe da-
nemu odbiorcy (danej grupie odbiorców)3. Podobnie jest z doborem mediów, 
które maj  stanowi  no nik spersonalizowanego przekazu. 

2. Personalizacja  

Ewolucja komunikacji marketingowej i rozwój mediów, jak ju  wcze niej

wskazano, umo liwi y zaawansowan  personalizacj  przekazów w czasie rze-

czywistym. Personalizacja jest obecnie dominuj cym trendem w e-marketingu. 

Internet oferuje wiele efektywnych form indywidualizacji przekazów i produk-

tów, co mo e pomóc przedsi biorstwu sta  si  bardziej konkurencyjnym. Mo -

liwo ci, jakie daje internet, umo liwiaj  coraz lepsz  komunikacj  z klientami 

oraz pozwalaj  na szybsze reagowanie na zmiany w ich zachowaniach. 

Dzi ki wykorzystaniu narz dzi, które oferuje internet, mo liwe jest stwo-

rzenie wra enia osobistej blisko ci z zainteresowanym udzia em w do wiadcze-

niach oferowanych przez firm  oraz jej produkty. Jednak przede wszystkim 

internet jest nieograniczon  platform  kontaktu osób, które w nim przebywaj .

Bariery znikaj  i obecnie ka dy mo ne kontaktowa  si  z ka dym za jego po-

rednictwem. Dla firm kluczowy powinien by  udzia  w procesie komunikacji, 

który zachodzi mi dzy u ytkownikami sieci. Bez tego b d  skazane na to, e

opinia o nich b dzie kreowana bez ich udzia u.

W kontek cie budowania relacji z otoczeniem internet jest cennym narz -

dziem z trzech powodów4:

a) daje mo liwo  kierowania ceny, po niewielkim koszcie, do indywi-

dualnego odbiorcy; 

                                                          
3  G. Rosa, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego,

Szczecin 2005, s. 42. 
4  A. Tiwana, Przewodnik po zarz dzaniu wiedz . E-biznes i zastosowania CRM, Placet, 

Warszawa 2003, s. 36.
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b) zast puje jednokierunkow  transmisj  przekazu – znan  z marketingu 
tradycyjnego – dwustronn  wymian  mi dzy nabywcami; 

c) umo liwia dzia anie w czasie rzeczywistym. 
Wyrazem powy szych mo liwo ci powinien by  dialog z klientem, s u-

chanie jego potrzeb i opinii, a nast pnie odpowiadanie na nie. W ten sposób 
mo na zyska  lojalnych klientów, darz cych zaufaniem dane przedsi biorstwo
i ceni cych jego us ugi. A zatem poprzez budow  w a ciwie funkcjonuj cych 
kana ów komunikacji z klientem mo liwe staje si  osi ganie przewagi konku-
rencyjnej.  

Mo na wskaza  na pi  warunków efektywnego zarz dzania relacjami  
z klientami5:

– dobrze rozwini te procedury marketingowe, 
– atwo  gromadzenia nazwisk, adresów i informacji o zachowaniach 

zwi zanych z zakupem, 
– mo liwo  gromadzenia danych o powtarzaj cych si  zakupach w mo-

mencie sprzeda y, 
– umiej tno  tworzenia i przeszukiwania w asnych baz danych, 
– mo liwo  zaoferowania programu nagradzania sta ych klientów, przy-

nosz cego wymierne korzy ci obu stronom. 
Zarz dzanie relacjami z klientami pozwala zdefiniowa  klientów: kim fak-

tycznie s , jak si  zachowuj  oraz jakie s  ich preferencje i dot d niezaspokojo-
ne potrzeby. Wnikliwa analiza i znajomo  tych zagadnie  pozwala w a ciwie,
spójnie i szybko reagowa  na pojawiaj ce si  zapotrzebowanie ze strony klien-
ta. Nale y podkre li , i  gromadzenie informacji o klientach powinno odbywa
si  w sposób ci g y. Tylko takie dane stworz  pe en obraz preferencji klientów, 
dzi ki czemu pozwol  przewidywa  i w por  reagowa  na ewentualne zmiany. 

Przedsi biorstwa stosuj ce marketing indywidualny zbieraj  informacje 
o klientach i kontaktuj  si  z ka dym z osobna w celu stworzenia trwa ych, 
osobistych relacji komercyjnych. W gospodarce elektronicznej oferta bazuj ca
na wiedzy stymuluje rosn ce przychody. Cho  koszt produkcji pierwszej jed-
nostki jest do  wysoki, koszty produkcji kolejnych jednostek s  niemal zero-

                                                          
5  D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 

2002, s. 95. 
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we. Wiedz  o klientach dostarczaj  przedsi biorstwu oni sami, a informacje 
mog  by  zbierane na szereg sposobów – mi dzy innymi za pomoc 6:

– ankiet,
– formularzy rejestracji (np. na newsletter, za o enie konta u ytkownika 

w serwisie), 
– ledzenia historii zakupów i odwiedzanych stron, 
– statystyki ruchu na stronach WWW, 
– obserwowania komentarzy i opinii na forach, 
– systemów zbierania informacji zwrotnej (np. sugester.pl, uservo-

ice.com), 
– ledzenia liczby klikni  linków przesy anych e-mailingiem, 
– komunikacji poprzez poczt  elektroniczn .
Wszystkie wymienione sposoby mog  by  stosowane zarówno indywidu-

alnie, jak i cznie, w ró norodnych kombinacjach. 
Indywidualizacja oferty polega na takim jej dostosowaniu, aby jak najle-

piej odpowiada a potencjalnej grupie odbiorców danego produktu (us ugi), wy-
odr bnionej na bazie psycho- i demograficznych danych. Personalizacja idzie  
o krok dalej – mo na powiedzie , e tu oferta dopasowywana jest nie tylko na 
poziomie cech (zachowa ) danej grupy odbiorców, ale tak e na poziomie poje-
dynczego odbiorcy z tej grupy.  

Celem personalizacji jest wywo anie u odbiorcy poczucia, e dana oferta 
jest skierowana tylko do niego – ma on si  poczu  kim  wyj tkowym. To  
z kolei prowokuje go do skorzystania z oferty.  

Personalizacja przekazów w wiecie cyfrowym wbrew pozorom nie jest 
jednak bardzo trudna do stosowania, wymaga jedynie specyficznych warunków. 
Podstaw  jej wykorzystania jest posiadanie odpowiednich danych na temat 
odbiorcy i odpowiedniej technologii s u cej do ich zbierania oraz przetwarza-
nia (np. formularz rejestracji w serwisie internetowym). W obu tych kwestiach 
szczególn  rol  zaczynaj  odgrywa  bazy informacji o klientach.  

                                                          
6  A. Tiwana, op.cit.
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3. Korzy ci personalizacji w komunikacji marketingowej 

Korzy ci, jakie czerpie odbiorca z personalizacji w tradycyjnych i elektro-
nicznych relacjach z klientem indywidualnym, to przede wszystkim7:

– mo liwo  korzystania z promocji, 
– sprawna obs uga,
– mo liwo  prenumerowania biuletynu zgodnego z preferencjami  

(w przypadku portalu – np. finanse, porady, rozrywka), 
– sprawny dost p do interesuj cej oferty sklepu elektronicznego, 
– mo liwo  kompozycji indywidualnej strony z dost pnych tre ci,
– szybki dost p do poszukiwanych zasobów, 
– spójno  personalizowanej komunikacji we wszystkich kana ach elek-

tronicznych, 
– mo liwo  sk adania zamówie  na nietypowe produkty (np. w asna

kompozycja elementów butów firmy Nike lub zamawianie indywidual-
nego druku ksi ki w wydawnictwie Helion). 

W ród korzy ci, jakie uzyskuje organizacja, mo na z kolei wymieni :
– mo liwo  zdefiniowania grupy docelowej, 
– budowanie w asnej bazy adresowej, 
– zainicjowanie i podtrzymanie sprawnego procesu komunikacyjnego  

z okre lonymi u ytkownikami, 
– szans  na pozyskanie lojalno ci klienta, 
– generowanie ponownych wizyt sieciowych odbiorców, zdobycie zado-

wolenia klienta, które mo e by ród em najbardziej efektywnej rekla-
my rozpowszechnianej drog  rekomendacji, 

– konkurencyjno  wobec firm niestosuj cych podobnych praktyk perso-
nalizacyjnych, 

– mo liwo  udost pniania zdefiniowanej p aszczyzny reklamowej, 
– zdobycie pozytywnych opinii na temat strony lub firmy, 
– pozyskanie uwagi licznego audytorium internetowego, 
– zdobycie uznania w ród spo eczno ci internetowej za unikatowo

wiadczonych us ug.

                                                          
7  J. Stasie ko, System informatyczny wspomagaj cy zarz dzanie relacjami z klientami,

http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/V/Stasienko.pdf  (1.12.2011). 
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Wa n  zalet  internetu jest równie  mo liwo ledzenia tego, co na dany 
u ytkownik robi w serwisie, a nawet w innych miejscach w sieci. Ograniczaj c
si  do w asnego serwisu, firma mo e zebra  szereg informacji o u ytkownikach 
ju  na etapie rejestracji (je eli oferuje tak  funkcjonalno ), wykorzystuj c do 
tego celu odpowiednio skonstruowany formularz rejestracyjny.  

4. Formy spersonalizowanej reklamy8

Rekomendacje oferty w e-sklepach 
Rekomendacje, inaczej polecenia, polegaj  na sugerowaniu u ytkowniko-

wi, jakie inne produkty (us ugi, artyku y) mog  go jeszcze zainteresowa . Naj-
powszechniej tego typu rekomendacje wykorzystywane s  w serwisach infor-
macyjnych i na blogach oraz – szerszej – w bran y e-commerce.  

E-mail marketing 
Personalizacja jest równie  coraz cz ciej wykorzystywana w e-mail mar-

ketingu. Podobnie jak w przypadku reklam w serwisach, tak i tutaj mo na wy-
korzysta  imi  u ytkownika oraz jego dane pochodz ce z profilu. Mo liwa jest 
równie  automatyczna, uwzgl dniaj ca p e  odbiorcy odmiana tre ci wiadomo-
ci – zarówno samego zwrotu powitalnego, jak i poszczególnych s ów w tek-
cie.

Personalizacja w wyszukiwarkach 
Twórcy najpopularniejszej obecnie w Polsce wyszukiwarki internetowej 

Google kierunkiem jej rozwoju uczynili spersonalizowanie wyników wyszuki-
wania. Jest to tzw. wyszukiwanie semantyczne. W ród danych zbieranych przez 
Google mog  znale  si  m.in. s owa kluczowe wpisywane przez u ytkowni-
ków, historie klikni  w strony b d ce wynikiem wyszukiwania i wy wietlane
na nich linki sponsorowane. Zebrane dane maj  pos u y  generowaniu wyni-
ków wyszukiwania pod k tem dotychczasowych upodoba  u ytkownika.  

                                                          
8  N. Szwarc, Od masowej komunikacji marketingowej po personalizacj  w e-marketingu,

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/762 (1.12.2011). 
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Uwagi ko cowe

Internet jako pierwsze medium umo liwia tak zaawansowany dialog po-
mi dzy przedsi biorstwem a klientem i w konsekwencji – budowanie z nim 
trwa ych relacji. Przed przedsi biorstwami pojawiaj  si  olbrzymie mo liwo ci
konkurencyjne, ale i wyzwania. Budowanie bazy wiedzy o klientach jest proce-
sem d ugotrwa ym, wymaga ci g ej uwagi i przemy lanego wykorzystywania 
dost pnych narz dzi, ale efekty mog  by  o wiele bardziej znacz ce od ponie-
sionych nak adów.

Wykorzystuj c spersonalizowane przekazy i produkty, trzeba równie  pa-
mi ta  o poszanowaniu prywatno ci odbiorców. Raz naruszona – mo e wywo-
a  nieufno  i doprowadzi  do utraty klienta. W rodowisku internetowym 

utracone zaufanie równie trudno odzyska , jak i poza nim.  
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MARKETING COMMUNICATIONS IN THE INTERNET 

Summary

Internet is the first medium allows such a powerful dialogue between the firm and 

the client, and consequently – to build lasting relationships with them. Before compa-

nies appear great potential competitors, but also challenges. Building a knowledge base 

for customers is a lengthy process, it requires constant attention and deliberate use of 

the tools available, but the effects can be much more significant than their expenses. 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 746        EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR  101        2012 

WALDEMAR GRZYWACZ 
Uniwersytet Szczeci ski

ROZWÓJ POLICENTRYZMU KAPITALISTYCZNEGO 

Zró nicowane tempo rozwoju spo eczno-gospodarczego w wiecie dopro-
wadzi o do zró nicowa  rozwojowych i standardów gospodarczych poszcze-
gólnych pa stw i ich spo ecze stw. Bank wiatowy dokona  podzia u wiata na 
kraje o wysokim oraz rednim i niskim poziomie rozwoju gospodarczego.  
W sposób wyra ny wydzielone zosta y kraje wysoko rozwini te i bogate, które 
tworz  centra rozwojowe w wiecie. Kraje rednio i nisko rozwini te, a wi c
rednio zamo ne i ubogie, zosta y potraktowane zbiorczo, aczkolwiek werbalnie 

w opisach i dyskusjach s  rozpatrywane rozdzielnie. Ich nierozdzielenie przez 
BS mo e wynika  z p ynno ci zmian w przyporz dkowywaniu poszczególnych 
pa stw do krajów o rednim lub niskim poziomie rozwoju w poszczególnych 
latach. Szczególnie mo e to dotyczy  krajów mieszcz cych si  w rodku tej 
grupy. Zaliczenie konkretnych krajów lub terytoriów1 do okre lonych grup jest 
ró ne w poszczególnych latach. W latach 2007–2010 do krajów o wysokim 
poziomie rozwoju gospodarczego zaliczano te, w których warto  dochodu 
narodowego brutto (DNB) na jednego mieszka ca przekracza a 11 500 USD, co 
dotyczy o 65 krajów lub terytoriów. Wszystkie pozosta e zosta y zaliczone do 
grupy krajów rednio i nisko rozwini tych. 

                                                          
1  Oprócz krajów (pa stw) suwerennych pomimo formalnie zniesionego kolonializmu 

przez ONZ wyst puj  na wiecie kraje nie w pe ni suwerenne. Jest to grupa oko o 50 terytoriów 
niesamodzielnych, zale nych od innych pa stw. S  to przyk adowo posiad o ci brytyjskie: Wy-
spa wi tej Heleny, Falklandy, Gibraltar, czy specjalne regiony administracyjne ChRL – Hong-
kong i Makau. Por. Rocznik statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2009, tabl. 8 (608),  
s. 756–763. 
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Rozpi to  w dochodach mieszka ców krajów zaliczanych do pierwszej  
i drugiej grupy jest bardzo du a. Z danych udost pnionych przez ONZ, publi-
kowanych w „World Factbook”, wynika, e rozpi to  PKB2 na jednego miesz-
ka ca wed ug si y nabywczej (PPP – Purchasing Power Standard) w dolarach 
ameryka skich kszta towa a si  w latach 2007–2010 nast puj co:

– w krajach wysoko rozwini tych by a to rozpi to  5,9-krotna, ze skraj-
n  warto ci  maksymaln  w Luksemburgu – 105 tys. USD (2009 rok), 

– w krajach rednio i nisko rozwini tych by a to rozpi to  38-krotna, ze 
skrajnie nisk  warto ci  w Demokratycznej Republice Konga – 300 USD. 

Na 229 pa stw i terytoriów zale nych zaprezentowanych w „World Factbook” 
2008 poni ej warto ci 2000 USD jest wymienionych 50 pa stw lub terytoriów, 
w tym 16 z warto ciami poni ej 1000 USD. S  to pa stwa lub terytoria formal-
nie nisko rozwini te, a w rzeczywisto ci zacofane i skrajnie ubogie. 

Z grupy krajów wysoko rozwini tych wykszta ci a si  w drugiej po owie
XX wieku Triada kapitalistyczna. S  to trzy centra rozwini tej gospodarki wia-
towej. Wed ug Banku wiatowego Triada sk ada si  z krajów za o ycielskich 
OECD oraz Hongkongu, Tajwanu, Singapuru i Chile. Triada obejmuje Amery-
k  Pó nocn  bez Meksyku, Japoni  i rozwini te kraje Dalekiego Wschodu 
(„azjatyckie tygrysy”), wraz z Australi , Now  Zelandi  i Izraelem (nieprzy-
nale nymi do Azji) oraz Europ  Zachodni  (z wy czeniem Bu garii i Rumu-
nii). Pozosta e pa stwa tworz  ich peryferie bli sze i dalsze. 

Rys. 1. Centra Triady kapitalistycznej i ich peryferia bli sze i dalsze 

ród o: opracowanie w asne.

                                                          
2  PKB jest rednio oko o 1/3 wy szy od warto ci DNB. Interpretacja ró nicy jest przed-

stawiona w: W. Grzywacz, Makroekonomia, WSETiNS, Kielce 2008, s. 131. 
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W Triadzie wytwarza si  60% P B (2007 rok), 
udzia  w wiatowych badaniach naukowych wynosi 
oko o 85%, co jest g ównym czynnikiem post pu
w wiecie, produkuje si  i konsumuje ponad 90% 
produktów wysoko przetworzonych wiata. Powsta-
j  w niej wszelkie obowi zuj ce standardy (zwane 
„z otymi”) w dziedzinie techniki, technologii, eko-
nomii (gospodarki), organizacji, zarz dzania, nauki 
i bada  oraz ycia spo ecznego.

Pa stwa i ich gospodarki ci ce do jednego z centr 
Triady. Charakteryzuj  si  niektórymi cechami 
zbli onymi, kompatybilnymi do standardów Triady. 
Maj  szans  przyspieszonego rozwoju, awansu 
cywilizacyjnego i ewentualnego wej cia w sk ad
okre lonego centrum Triady. 

Pa stwa i ich gospodarki, których cechy odbiegaj
od wymogów i norm Triady – zacofane, nierozwi-
ni te lub rozwijaj ce si , bez wyra nej szansy na 
szybk  na transformacj  i przesuni cie do kr gu
peryferii bli szych, a nast pnie wej cia w sk ad
Triady. 

Z ote standardy kapitalizmu zapewniaj  pa stwom Triady wysoki poziom 
wzrostu i rozwoju spo eczno-gospodarczego. S  to mi dzy innymi: 

– w Triadzie pa stwa panuj  nad inflacj  dzi ki ostro nej polityce mone-
tarnej, kontroli emisji papierów warto ciowych i d u nych, stóp procen-
towych i kursów walut oraz dba o ci o równowag  bud etow ,

– w Triadzie zachodz  sta e i szybkie procesy prywatyzacji oraz deregu-
lacji, które prowadz  do stopniowego wycofywania si  pa stwa z w as-
no ci maj tku produkcyjnego oraz cz ciowo i pozaprodukcyjnego 
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(szpitale, uczelnie, teatry itp.) w drodze jego sprzeda y inwestorom 
prywatnym: pa stwa zmniejszaj  intensywno  aktywnego, bezpo red-
niego i po redniego oddzia ywania na realne procesy w gospodarce, 

– nast puje stopniowe zmniejszanie udzia u kosztów pracy w kosztach 
wytwarzania przy wzro cie kapita och onno ci,

– szybko ro nie wydajno  u ytkowania zasobów dzi ki du ym nak a-
dom na kszta cenie, rozwój najnowocze niejszej techniki i technologii 
oraz informatyki, 

– w najwy ej rozwini tych gospodarkach restrukturyzacja polega na wy-
cofywaniu si  przedsi biorstw ze stagnacyjnych rynków i produktów  
o niskiej warto ci dodanej oraz niskiej rentowno ci i przechodzeniu na 
szybko rosn ce rynki i produkty o wysokiej warto ci dodanej i wyso-
kiej rentowno ci z produkcji high tech: zbrojeniowej, lotniczej, kos-
micznej, farmaceutycznej, nano- i biotechnologicznej i innej; szczegól-
nie szybko ro nie sektor us ug, zw aszcza w dzia alno ci wymagaj cej
najwy szych kwalifikacji: w us ugach finansowych, medycznych, in-
ynieryjnych, edukacyjnych, konsultingowych itp., 

– w Triadzie ceny sta e energii i podstawowych surowców s  ustabilizo-
wane, a ich poda  zapewniona, 

– gospodarki Triady s  otwarte na wymian  handlow  i wspó prac
przedsi biorstw, s  eliminowane celne i pozacelne bariery; kraje te s
zarazem eksporterami i importerami kapita u.

Globalna polityka wiatowa, zgodnie ze wskazaniami ekonomii norma-
tywnej i mi dzynarodowej oraz pozytywnymi intencjami integracyjnymi ogra-
niczania dysproporcji rozwojowych, powinna zmierza  do podnoszenia stan-
dardów pa stw/gospodarek peryferii dalszych w celu przesuni cia ich do kr gu
peryferii bli szych – pa stw, które powinny by  inkorporowane przez centra 
Triady. 

Nale y jednak pami ta , e spontanicznie rozwijaj ca si  globalizacja ma 
trzy oblicza: pozytywne, negatywne i ambiwalentne: 

1. Oblicze oficjalne, pozytywne globalizacji. Dzi ki procesom globaliza-
cyjnym nast puje swobodny przep yw kapita u i ludzi, wyst puje swobodny 
dost p do rynków, rozwija si  komunikacja, powstaj  ponadnarodowe firmy, 
rozwija si  kultura masowa, nast puje przenikanie i rozprzestrzenianie si  wie-
dzy, nast puje mcdonaldyzacja produkcyjna i konsumpcyjna. 
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2. Oblicze negatywne, dezintegruj ce globalizacj . Z powodu rozwoju na-
uki i techniki, rozprzestrzeniania si  zasad liberalno-demokratycznych, korzy-
stania ze swobód oraz rodków komunikacji elektronicznej rozwija si  i wzmac-
nia wiatowe podziemie przest pcze, mafijno , korupcyjno , nielegalny han-
del broni  i narkotykami, wyst puj  nieuczciwe transfery zysków, pranie brud-
nych pieni dzy, rejestrowanie firm w rajach podatkowych w celu niep acenia
podatków, spekulacje i oszustwa gie dowe, nast puje prywatyzacja przemocy 
przez istniej ce „prywatne” armie i firmy quasi-ochroniarskie (przemoc by a
kiedy  monopolem pa stwowym), wyst puje masowa nielegalna migracja ludzi 
sfrustrowanych, niemaj cych warunków do egzystencji w swoich pa stwach
itd., itp. Wiele z tych negatywnych zjawisk globalizacji jest rozpoznanych. S
one trudne do kontroli, nie atwo udowodni  ich cechy przest pcze. S  legalne 
w swojej nielegalno ci.

3. Oblicze ambiwalentne zwi zane z nowymi formami ycia spo ecznego
i wzrostem relatywizmu. Przejawy tego oblicza ci  do pozytywnych, jak i ne-
gatywnych cech globalizacji wiatowej.

W nast pstwie rozwoju procesów integracyjnych i globalizacyjnych 
w wiecie, dzia a  rz dów i spo ecze stw uwzgl dniaj cych paradygmat GOW 
(gospodarki opartej na wiedzy) propagowany przez wskazania ekonomii mi -
dzynarodowej niektóre pa stwa obecnych peryferii bli szych aspiruj  do 
ukszta towania w asnych center rozwini tego kapitalizmu z ci cymi do nich 
peryferiami. S  to pa stwa o czasowo trwa ym dynamizmie rozwojowym 
w przyrostach PKB oraz handlu zagranicznego, du ym potencjale gospodar-
czym, szczególnie w zakresie zasobów naturalnych i demograficznych, du ej
przestrzenno ci terytorialnej oraz ugruntowanej pozycji militarnej. Ze wzgl -
dów kulturowych, politycznych i historycznych nie chc  si  one czy  z do-
tychczasowymi centrami, przy mo liwo ci wykszta cenia si  ró nych konfigu-
racji w przysz o ci. Powstanie nowych center rozwini tego kapitalizmu wyeli-
minowa oby zacofanie i ubóstwo na znacznych obszarach globu i zapewni oby 
wzgl dny dobrobyt kilku miliardom ludzi. 

Dotychczasowy rozwój gospodarczy i cywilizacyjny w wiecie wskazuje, 
e nowymi centrami kapitalizmu mog  by  Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. 

1. USA i Chin; USA od wielu lat s  g ównym importerem z Chin, dla których 
USA s  g ównym rynkiem zbytu, tam lokuj  19% warto ci swego eksportu. 
Przerwanie tej symbiozy przy uwzgl dnieniu wielkiego deficytu handlowe-
go i p atno ciowego USA wobec Chin, które s  g ównym wierzycielem 
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USA, a równocze nie wstrzymanie kredytowego eksportu z Chin do USA 
za ama oby produkcj  w Chinach, które do tej pory nie maj  o ywionego 
krajowego rynku zbytu, co doprowadzi oby do katastrofy gospodarczej  
i spo ecznej w obu tych wielkich krajach. Wyst puj  w zwi zku z tym roz-
wa ania publicystyczne, na razie odrzucane przez polityków, e w przy-
sz o ci sytuacja wzajemnych uzale nie  tych pa stw doprowadzi do inte-
gracji nieformalnej lub formalnej o nierozpoznanym dotychczas statusie 
pod nazw  Chimeryka (Chiny + USA). Zwi zek ten jest równie  prawdo-
podobny ze wzgl du na odmienn  sytuacj  finansow . USA s  najbardziej 
zad u onym pa stwem wiata (d ug publiczny USA w 2010 roku szacowa-
ny by  na 14,2 biliona USD, a deficyt finansów publicznych wyniós  11%), 
a Chiny dysponuj  40% rezerw walutowych wiata w kwocie prawie 3 bi-
lionów USD z 6,5 bilionów USD rezerw wiatowych wed ug stanu na ko-
niec 2010 roku. Mog  one by  potencjalnie wykorzystywane przez Chiny 
do ekonomicznego zdominowania wiata, w tym narzucenia okre lonego
dyktatu powi za  mi dzynarodowych. 
USA poch aniaj  24% energii wytwarzanej w wiecie, co jest syntetycznym 
wska nikiem udzia u w wiatowej wielko ci konsumpcji globalnej.  
1350 milionów Chi czyków (20% populacji wiatowej, licz cej od 18 pa -
dziernika 2009 roku 7 miliardów osób) konsumuje zaledwie 10% tego, co 
konsumuje 313 milionów Amerykanów (4,4% populacji wiatowej), wspie-
ranych kredytowo przez Chi czyków. Ta nierówno  mo e by  katalizato-
rem wymuszenia innych rozwi za .
Próba zbli enia przez prezydenta B. Obam  USA z UE w celu wspólnego 
dzia ania na rzecz skoordynowanego przeciwdzia ania kryzysowi gospodar-
czemu, zwi kszenia zaanga owania krajów UE w misji wojskowej w Afga-
nistanie oraz wypracowania wspólnej polityki energetycznej, która pozwoli-
aby UE uniezale ni  si  od Rosji i wspólnie z USA prowadzi  z ni  nego-

cjacje – napotka a negatywne nastawienie UE. Jest ona skonfliktowana 
wewn trznie, prowadzi neguj ce ideom wspólnotowym nacjonalistyczne 
polityki antykryzysowe. 
Destabilizuje to sytuacj  w UE i uniemo liwia pog bienie integracji we-
wn trznej, a tym bardziej z USA w zakresach polityczno-gospodarczych.  
W tej sytuacji USA pog bia wzajemne relacje z Chinami, tworz c z nimi 
strategiczny sojusz, co zapowiedzia  w lipcu 2009 roku prezydent Obama. 
Stwierdzi  mi dzy innymi, e Ameryka nie uwa a si  ju  za jedyne wiato-
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we mocarstwo i e od stosunków mi dzy USA a Chinami b dzie zale e
kszta t XXI wieku. Wed ug Obamy, najwa niejszym sojuszem, jaki istnieje 
na arenie mi dzynarodowej, jest obecnie G-2, czyli sojusz USA i Chin,  
a nie G-7 (8), czy G-20 (grupa najbogatszych pa stw wiata).
Chiny b d ce najwi kszym wierzycielem USA przestrzegaj  je, e je li nie 
uzdrowi  swoich finansów publicznych i nie ogranicz  deficytu bud eto-
wego, to mog  zrewidowa  swoj  polityk  kredytowego finansowania 
USA. Odwraca to w sposób spektakularny dotychczasowe wzajemne rela-
cje. Chiny zaczynaj  poucza  Amerykanów, jak maj  prowadzi  polityk
fiskaln  i gospodarcz .
Chiny w coraz wi kszym stopniu wypieraj  USA z Trzeciego wiata. Roz-
pinaj  parasol ochronny nad re imami Korei Pó nocnej, Birmy, Sudanu, 
Wenezueli czy Zimbabwe. Inwestuj  w tych krajach dla zapewnienia sobie 
przysz o ciowych dostaw surowców. W 2008 roku Chiny zainwestowa y
w infrastruktur  afryka skich pa stw przesz o 4,5 miliarda USD, a w 2010 
roku ju  9 miliardów USD. 
Wymienione fakty wiadcz , e Chimeryka mo e sta  si  bytem realnym3.

2. Europy Zachodniej (UE) i Rosji; pomimo: obecnie wyst puj cych przeci-
wie stw w standardach rozwoju gospodarczego, systemów politycznych, 
ró nic kulturowo-cywilizacyjnych i w wyznawanych warto ciach (religii), 
w przyznawaniu praw i swobód obywatelskich, a nawet nieufno ci militar-
nej Europa Zachodnia i Rosja s  „skazane” na siebie wzajemnie. EZ jest 
uzale niona od Rosji energetycznie i w zakresie zbytu na jej wielkim rynku 
znacznej cz ci swojej produkcji. Rosja jest natomiast uzale niona od EZ 
kapita owo i cywilizacyjnie w zakresie dostaw wysokiej techniki. Rosja jest 
cz ci  Europy i w lu nych rozwa aniach politycy UE przewiduj  w nie-
okre lonej przysz o ci przyj cie Rosji do UE, a politycy rosyjscy tego nie 
neguj . EZ i Rosja maj  wspólne interesy geopolityczne. Bez Rosji Europa 
prawdopodobnie nigdy nie stanie si  równorz dnym partnerem (rywalem) 
dla USA i Chin, a Rosja nie b dzie w stanie bez wsparcia EZ by  partnerem 
dla innych mocarstw gospodarczych, z którymi rywalizuje, zw aszcza dla 
Chin, a w przysz o ci i Indii oraz Brazylii. Podobnie jak w odniesieniu do 

                                                          
3  Por. Chiny i USA podziel wiat, „Dziennik” z 29 lipca 2009, s. 14; K. Wigura, Porzuce-

nie hase  wyborczych (wywiad z E. Luttwakiem, ur. 1942, ameryka skim historykiem, ekonomi-
st , specjalist  studiów strategicznych), „Dziennik. Europa – Magazyn Idei” z 14–16 sierpnia 
2009, s. 2–3. 
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Chimeryki wyst puj  lu ne rozwa ania o integracji EZ i Rosji (Eurosja – 
EZ + Rosja), bez skrystalizowanego statusu, jako przeciwwagi dla przysz ej
Chimeryki. 
Rozwa ana jest równie  trzecia mo liwo : powstanie zwi zku pa stw

aspiruj cych do wykreowania nowych center rozwini tego kapitalizmu: Brazy-
lii, Rosji, Indii i Chin – BRIC, z przywódcz  rol  Chin lub Indii. Nieformalnie 
BRIC wyst puj  w wiecie jako kraje o du ym dynamizmie wzrostowym  
i przysz e pot gi gospodarcze. Pomimo rozprzestrzenienia mi dzykontynental-
nego czy je oprócz dynamizmu rozwojowego pragmatyzm w dzia alno ci
gospodarczej, odpowiadaj cy staremu chi skiemu porzekad u – „niewa ne, czy 
kot jest czarny, czy bia y, grunt eby owi  myszy”, oraz awersja intelektualna 
do obecnych pa stw rozwini tego kapitalizmu oraz zbli one „socjalizuj ce
ideologie” i systemy warto ci.

Rys. 2. Prawdopodobne przysz o ciowe centra kapitalizmu 

ród o: opracowanie w asne.



Rozwój policentryzmu kapitalistycznego 111

Kraje BRIC s  nieformalnym „klubem” (od 2001 roku), bez adnych 
wspólnych struktur. Ich przywódcy spotykaj  si  okazjonalnie w celu koordy-
nowania polityki zagranicznej i gospodarczej oraz wypracowania wspólnego 
stanowiska przedk adanego na forum ONZ i na innych gremiach, np. G-20.  
W 2000 roku kraje te wytwarza y prawie 18% wiatowego PKB, a wed ug prog-
noz w roku 2011 wytworz  26%, a w 2015 roku 30%. 

Do krajów BRIC aspiruje Republika Po udniowej Afryki, co ustanowi oby 
„klub” BRICS (S – ang. South Africa). Wprawdzie RPA ma ma y potencja
gospodarczy (0,7-procentowy udzia  w wiatowym PKB), ale reprezentuje 1/3 
warto ci PKB ca ej Afryki. RPA w BRICS reprezentowa aby politycznie ca
Afryk , a „klub” sta by si  czterokontynentalny, co wzmocni oby jego pozycj
wiatow .
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DEVELOPMENT OF THE CAPITALIST POLYCENTRISM 

Summary

The paper presents selected issues concerning the development of the capitalist 

polycentrism. Attention is drawn at the spread in per capita income of countries with 

different levels of socio-economic development. The centres of the capitalist Triad are 

analysed and their closer and more distant outskirts are analysed. There are presented 

the capitalism gold standards, which provide a high level of development to the Triad 

countries. The faces of globalization are discussed. The probable future capitalism cen-

tres are indicated. 
Translated by Waldemar Grzywacz 
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REGIONALNE ZRÓ NICOWANIE
POZIOMU ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO  

W POLSCE 

Wprowadzenie

W artykule analizie poddano poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego
regionów (NTS1) w Polsce. Zbudowano ranking regionów oraz przeprowadzo-
no analiz  skupie  celem wyodr bnienia podgrup podobnych regionów.  

Nale y zwróci  uwag , e rozwój spo eczno-gospodarczy – stanowi cy 
merytoryczny przedmiot analizy – jest pewn  wielowymiarow  charakterysty-
k , której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny, a ze wzgl du na niepre-
cyzyjno  tego typu terminów najcz ciej zak ada si  daleko id c  zgod  po-
wszechn  co do ich znaczenia. Wyniki bada  determinuje w g ównej mierze 
ostateczna lista zmiennych diagnostycznych, jak równie  wybór miary odleg o-
ci i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formu y agregacji (przy po-

rz dkowaniu liniowym). W zwi zku z istnieniem wielu formu  normalizacji 
zmiennych, sposobów okre lania wag, metod u redniania warto ci znormalizo-
wanych, sposobów ustalania wspó rz dnych obiektu odniesienia i formu  obli-
czania odleg o ci w literaturze naukowej opisano szereg ró nych miar agrega-
towych (wykorzystywanych w praktyce przy m.in. sporz dzaniu ró nego typu 
rankingów). Nale y zatem pami ta , e ró ne formu y agregacji mog  dawa
ró ne ko cowe wyniki nawet w odniesieniu do kryterium ogólnego reprezento-
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wanego przez t  sam  list  zmiennych diagnostycznych. Ostateczna lista zmien-
nych uwzgl dnionych w badaniu ma jednak decyduj ce znaczenie przy klasyfi-
kacji obiektów, a wi c powinna by  przedyskutowana w gronie ekspertów  
i uznana za najlepiej reprezentuj c  analizowane zagadnienie.

Z uwagi na przes anki merytoryczne oraz dost pno  danych statystycz-
nych jako zmienne determinuj ce poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego
regionów w Polsce uwzgl dniono – przedyskutowane w gronie ekspertów – 
nast puj ce cechy statystyczne1:
X1  –  przyrost naturalny na 1000 ludno ci,
X2  –  pracuj cy na 1000 ludno ci,
X3  –  stopa bezrobocia rejestrowanego w %, 
X4  –  mieszkania na 1000 ludno ci,
X5  –  widzowie i s uchacze w teatrach i instytucjach muzycznych  

 na 1000 ludno ci,
X6  –  studenci szkó  wy szych w wieku 19–24 lata w % ludno ci w grupie 

 wieku odpowiadaj cej temu poziomowi nauczania, 
X7  –  przest pstwa stwierdzone na 10 tys. ludno ci,
X8  –  samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludno ci,
X9  –  PKB w 2008 roku w z  na 1 mieszka ca,
X10  –  przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w z ,
X11  –  nak ady inwestycyjne w z  na 1 mieszka ca,
X12  –  podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON ogó em  

 na 10 tys. ludno ci.

Wyniki bada

Ilustruj c graficznie analizowane dane wielowymiarowe2, wykorzystano 
wielowymiarowe wykresy obrazkowe jako jedne z lepszych ogólnych technik 
eksploracyjnej analizy danych. Twarze Chernoffa (por. rysunek 1) pozwalaj
obserwacje wielowymiarowe przedstawi  w postaci zarysów ludzkich twarzy, 

                                                          
1  Dane statystyczne obrazuj  stan na koniec 2009 roku, a pochodz  z: Rocznik statystyczny 

województw 2010, GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl (25.08.2011). 
2  Ze wzgl du na fakt opisywania ka dego z sze ciu analizowanych regionów przy wyko-

rzystaniu dwunastu tych samych cech mamy do czynienia z sze cioma obiektami w przestrzeni 
dwunastowymiarowej.  
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przez co podobie stwo analizowanych w badaniu regionów mo na ocenia  na 
podstawie podobie stwa twarzy zdefiniowanych za pomoc  branych pod uwag
dwunastu cech statystycznych3. Zauwa y  mo na zatem, e przyk adowo Re-
gion Centralny ze wzgl du na analizowane cechy jest najmniej podobny do 
Regionu Wschodniego. 

Rys. 1. Twarze Chernoffa 

ród o: opracowanie w asne.

Ustalaj c kolejno  w liniowym porz dku regionów Polski ze wzgl du na 
kryterium ogólne, jakim jest poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego repre-
zentowany przez cechy uwzgl dnione w badaniu, wykorzystano wchodz cy 
w sk ad metod porz dkowania liniowego, wzgl dny wspó czynnik rozwoju, 
czyli miar  agregatow  stanowi c redni  arytmetyczn  ze zmiennych diagno-
stycznych sprowadzonych do porównywalno ci poprzez unitaryzacj , wyra on
wzorem4:

                                                          
3  Przyporz dkowanie cech poszczególnym elementom twarzy przyj to domy lnie propo-

nowane przez program STATISTICA firmy StatSoft, przy u yciu którego wykonano wszystkie 
niezb dne obliczenia na potrzeby niniejszego artyku u.

4  Por. A. Soko owski, Analizy wielowymiarowe. Materia y kursowe, StatSoft Polska, Kra-
ków 2005, s. 19–20. 
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gdzie:
Wi –  wzgl dny wspó czynnik rozwoju, 
m –  liczba cech statystycznych branych pod uwag  w badaniu, 

j   –  waga j-ej zmiennej, 

'
ijx   –  znormalizowane metod  unitaryzacji warto ci cech statystycznych 

branych pod uwag  w badaniu. 

Identyfikuj c charakter ka dej z dwunastu wyst puj cych w badaniu 
zmiennych z uwagi na ich wp yw na rozwój spo eczno-gospodarczy, uznano,  
e stopa bezrobocia rejestrowanego w % (X3) i przest pstwa stwierdzone  

na 10 tys. ludno ci (X7) to destymulanty, a pozosta e cechy to stymulanty.  
Analiza prezentowanych w tabeli 1 warto ci wzgl dnego wspó czynnika 

poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego Wi otrzymanych w wyniku nie-
wa onych rednich warto ci znormalizowanych zmiennych X1, X2, …, X12 po-
mno onych przez 100 lokuje Region Centralny na pierwszym miejscu. Wi-
doczne s  jednak wyra ne ró nice w poziomie rozwoju spo eczno-gospodar-
czego regionów Polski. 

Tabela 1  

Warto ci wzgl dnego wska nika poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego

i pozycja danego regionu 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne.
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Poszukuj c skupisk regionów o podobnym poziomie rozwoju spo eczno-
-gospodarczego, zastosowano aglomeracyjn  metod  Warda z wykorzystaniem 
odleg o ci euklidesowej. Wykorzystuj c znormalizowane metod  standaryzacji 
zmienne diagnostyczne X1, X2, …, X12, otrzymano drzewko po cze  zaprezen-
towane na rysunku 2. Na podstawie analizy tego dendrogramu rozs dne wydaje 
si  podzielenie regionów Polski na cztery grupy. W sk ad poszczególnych sku-
pisk wchodz  nast puj ce obszary: 

Grupa I  –  Region Centralny, 
Grupa II  –  Regiony: Po udniowy i Po udniowo-zachodni,
Grupa III  –  Region Wschodni, 
Grupa IV  –  Regiony: Pó nocny i Pó nocno-zachodni.

Rys. 2. Wyniki grupowania 

ród o: opracowanie w asne.

Podejmuj c prób  weryfikacji uzyskanych wyników, zastosowano jedno-
czynnikow  analiz  wariancji (por. tabela 2).
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Tabela 2 

Wybrane wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne.

Cechami istotnie ró nicuj cymi (przy poziomie istotno ci 0,1) grupy re-
gionów s  mieszkania na 1000 ludno ci (X4), widzowie i s uchacze w teatrach 
i instytucjach muzycznych na 1000 ludno ci (X5), studenci szkó  wy szych 
w wieku 19–24 lata w % ludno ci w grupie wieku odpowiadaj cej temu pozio-
mowi nauczania (X6), PKB w 2008 roku w z  na 1 mieszka ca (X9) i przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto w z  (X10). Pozosta e cechy okaza y si  nie-
istotne statystycznie, a zatem nie mia y one znaczenia przy grupowaniu regio-
nów w Polsce. 

Tabela 3 

Wybrane statystyki opisowe w grupach 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne.
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Porównuj c warto ci rednich grupowych, mo na podj  prób  charakte-
rystyki uzyskanych grup regionów (por. tabela 3)5. Najwy szy poziom rozwoju 
spo eczno-gospodarczego ma Region Centralny (grupa I) o czym wiadcz
najwy sze rednie poziomy cech istotnie ró nicuj cych grupy. Nieco ni szym 
poziomem rozwoju spo eczno-gospodarczego charakteryzuj  si  regiony z gru-
py II (Po udniowy i Po udniowo-zachodni), nast pnie z grupy IV (Pó nocny 
i Pó nocno-zachodni) i na ko cu najs abiej rozwini ty Region Wschodni (gru-
pa III).

Uwagi ko cowe

Na postawie przeprowadzonej analizy nale y stwierdzi  widoczne zró ni-
cowanie poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego regionów w Polsce. Re-
gion Centralny na tle pozosta ych analizowanych obszarów zajmuje niekwe-
stionowan  pozycj  lidera, a najs abiej rozwini ty pozostaje Region Wschodni. 
Przedstawione opis i ocena mog  okaza  si  przydatne w adzom centralnym 
przy budowaniu strategii rozwoju kraju. 

Nie bez znaczenia dla zaprezentowanych w niniejszym artykule rozwa a
pozostaje równie  fakt, i  metody ilo ciowe znajduj  szerokie zastosowanie 
w procesach analiz i diagnoz gospodarczych, a przy ich u yciu opis i ocena 
kszta towania si  zmiennych ekonomicznych w przestrzeni staj  si  bardziej 
precyzyjne.
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REGIONAL DIFFERENCES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

IN POLAND 

Summary

The paper analyzes the level of socio-economic development of the regions in Po-

land. Ranking the regions and the built grouping was performed to isolate subsets  

of similar regions. 

Translated by Rafa  Klóska 
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PROCES UTRZYMANIA  
ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

Wprowadzenie

Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) zawieraj  zestaw standardo-
wych funkcji pozwalaj cych na kompleksowe wsparcie podstawowych proce-
sów gospodarczych zachodz cych w przedsi biorstwach. Funkcjonuj  one 
w przestrzeni rynkowej w dwóch postaciach. Przede wszystkim jako produkty 
oferowane na rynku, a z drugiej strony – jako rozwi zania ju  wdro one w kon-
kretnych przedsi biorstwach (zwane instalacjami systemu). Musz  ci gle nad -
a  za zmianami zachodz cymi w przestrzeni prawno-gospodarczej, technolo-

gicznej oraz za specyficznymi potrzebami aktualnych i potencjalnych odbior-
ców. Z tego punktu widzenia zasadne oraz ciekawe wydaje si  wi c podj cie
analizy procesu ich utrzymania przez pryzmat dorobku teoretycznego oraz prak-
tycznego, co jest celem niniejszego artyku u.

1. Proces utrzymania w wietle dorobku literatury zagranicznej 

Literatura obcoj zyczna wi e proces utrzymania z poj ciem ewolucji. 
Ewolucja oprogramowania (ang. software evolution) okre lana jest jako proces 
zmian zachodz cych w oprogramowaniu w czasie jego ycia i jako taki nie-
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unikniony i naturalny. Pogl d ten dominuje w pracach ameryka skiego na-
ukowca M.M. Lehmana, który w wyniku swoich wieloletnich bada  sformu o-
wa  osiem praw dotycz cych ewolucji systemów informatycznych1. Nale y
zauwa y , e prawa Lehmana powsta y na bazie obserwacji kilku du ych sys-
temów informatycznych (np. IBM OS/360-70), arbitralnie wybranych przez ich 
twórc , prowadzonej od lat sze dziesi tych do osiemdziesi tych ubieg ego
wieku. Do ich stworzenia nie wykorzystano metod analizy statystycznej ani 
formalnych metod dowodzenia, st d te  w chwili powstania nie by y w pe ni
akceptowane jako prawa. Z czasem wyniki prac M.M. Lehmana zosta y po-
nownie zweryfikowane i potwierdzone w serii projektów FEAST (ang. Feed-
back, Evolution and Software Technology) i nazwa „prawa” zosta a utrzymana, 
a twierdzenia M.M. Lehmana wesz y na sta e do kanonu nauk zwi zanych z in-
ynieri  oprogramowania. Najwa niejsze z nich mówi  o tym, e2:

a) program stosowany w rzeczywistym rodowisku musi by  stale do 
niego adaptowany, w przeciwnym przypadku b dzie stopniowo coraz 
mniej u yteczny – prawo ci g ej zmiany (1974 rok); 

b) wraz z ewolucj  oprogramowania jego struktura staje si  coraz bar-
dziej z o ona, chyba e w wyniku dodatkowych prac (i nak adów) na-
st puje jej uproszczenie – prawo wzrastaj cej z o ono ci (1974 rok); 

c) funkcjonalno  oprogramowania musi rosn , aby satysfakcja odbior-
ców systemu pozosta a na tym samym poziomie – prawo ci g ego
wzrostu (1991 rok); 

d) procesy ewolucyjne oprogramowania s  wielopoziomowe, maj  natur
iteracyjn  i wymagaj  informacji z wielu punktów widzenia. Wyko-
rzystanie informacji zwrotnej pozwala osi gn  istotn  popraw  pro-
cesu ewolucji – prawo przyrostowego rozwoju (1996 rok). 

W kontek cie prac M.M. Lehmana utrzymanie (ang. software maintenan-
ce) zawiera si  w ewolucji. Jest procesem zaplanowanym, maj cym na celu 
kontrol  procesów ewolucyjnych i czynników, które je implikuj . Proces 
utrzymania w literaturze obcoj zycznej, podobnie jak i w krajowej, umiejsca-
wiany jest po fazach analizy, projektowania, tworzenia i wdro enia, czyli 
w momencie, kiedy system przechodzi w faz  eksploatacji w danej organizacji. 

                                                          
1  M.M. Lehman, The Future of Software – Managing Evolution, inv.contr., vol. 15, no. 1, 

IEEE Softw., Jan-Feb 1998. 
2 Ibidem.
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Ponadto podobnie, jak w literaturze krajowej wielu autorów obcoj zycznych 
ogranicza si  jedynie do umiejscowienia utrzymania w cyklu ycia, koncentru-
j c swoje rozwa ania na jego wcze niejszych faza. Sytuacja ta ulega zdecydo-
wanej zmianie w ostatnim dziesi cioleciu, kiedy to zaczynaj  si  pojawia  po-
zycje koncentruj ce swoje rozwa ania na utrzymaniu systemu informatycznego.  

Opracowywane s  te  mi dzynarodowe standardy takie, jak IEEE Stan-
dard for Software Maintenance No. 1219 czy ISO/IEC 14764 (Software Engi-
neering – Software Life Cycle Processes – Maintenance), które jednoznacznie 
definiuj  proces utrzymania jako „proces obejmuj cy: modyfikacj  oprogra-
mowania po jego dostarczeniu i wdro eniu w celu korygowania b dów, podno-
szenia efektywno ci lub innych atrybutów, adaptowania produktu do zmieniaj -
cych si  warunków otoczenia, w tym rodowiska operacyjnego”3, czyli zarówno 
rozwój, jak i napraw  oprogramowania w zale no ci od potrzeb. Ponadto w po-
zycji Software Maintenance Management, Evolution and Continuous Improve-
ment, mówi si  ju  nie tylko o perspektywie u ytkowników oprogramowania, 
lecz tak e o perspektywie jego twórców4.

Literatura obcoj zyczna obfituje w liczne definicje poj cia utrzymania. 
W ród przyk adowych mo na wymieni :

a) „utrzymanie obejmuje sprz t, oprogramowanie, dokumentacj  oraz 
procedury maj ce na celu eliminacj  ewentualnych b dów systemu, 
odpowied  na nowe wymagania oraz podniesienie efektywno ci
wspomaganych procesów biznesowych”5;

b) „utrzymanie to ogó  dzia a  wymaganych do wsparcia oprogramowa-
nia po najni szych kosztach; niektóre dzia ania s  inicjowane na etapie 
tworzenia oprogramowania, ale wi kszo  ma miejsce ju  po jego do-
starczeniu do odbiorcy”6;

                                                          
3 Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard for Software Mainte-

nance, Standard 1219, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 1998. 
4  A. April, A. Abran, Software Maintenance Management, Evolution and Continuous  

Improvement, John Wiley & Sons, Hoboken 2008. 
5  K.C. Loudon, J.P. Loudon, Management Information Systems. Managing The Digital 

Firm, Prentice Hall, Upper Saddle River 2006. 
6  A. Abran, J.W. Moore, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-

BOK). 2005 Version. IEEE Computer Society: Los Alamos, California, 2005. 
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c) „utrzymanie to proces wprowadzenia do systemu niezb dnych zmian 
wynikaj cych g ównie ze sprz enia zwrotnego mi dzy otoczeniem  
a organizacj ”7;

d) „utrzymanie to modyfikacje kodu i powi zanej dokumentacji w odpo-
wiedzi na problemy lub potrzeby rozwojowe, celem jest modyfikowa-
nie istniej cego oprogramowania bez naruszania jego integralno ci”8;

e) „utrzymanie to zmiany, które s  wprowadzane w oprogramowaniu po 
jego uruchomieniu u odbiorcy”9.

Rys. 1. Udzia  utrzymania w stosunku do pozosta ych dzia a  zwi zanych z oprogra-
mowaniem 

ród o: J. Capers, Estimating Software Costs, McGraw-Hill 2007. 

Autorzy angloj zyczni podkre laj  ponadto znaczenie utrzymania z uwagi 
na koszty tego procesu, które znacz co przekraczaj  koszty zwi zane z pier-
wotnym stworzeniem systemu. W tym kontek cie mo na rozpatrywa  utrzyma-
nie jako najd u sz  i w wietle bada  najkosztowniejsz  faz  cyklu ycia syte-

                                                          
7  P. Beynon-Davies, Information systems. An Introduction to Informatics in Organisa-

tions. PALGRAVE. Houndmills–New York 2002. 
8 International Standards Organization. Information Technology. Software Life Cycle 

Processes, ISO/IEC Standard 12207. International Organization for Standardization: Geneva, 
Switzerland, 1995. 

9  J. Martin, C. McClure, Software Maintenance. The Problem and Its Solutions, Prentice 
Hall, Englewood Cliffs 1983. 
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mu. Ocenia si , e koszty zwi zane z utrzymaniem to oko o 50–90% wszyst-
kich kosztów ponoszonych na przestrzeni ca ego cyklu ycia oprogramowania, 
a na ka dego dolara wydanego na stworzenie systemu przypadaj  dwa wydane 
na jego utrzymanie10. Ponadto udzia  dzia a  zwi zanych z utrzymaniem opro-
gramowania w stosunku do wszystkich przedsi wzi  zwi zanych z oprogra-
mowaniem stale ro nie z oko o 10% w latach pi dziesi tych, do 60% obecnie 
i oko o 70% w ci gu najbli szych 10 lat (patrz rysunek 1). W tym kontek cie
P. Beynon-Davies zauwa a, e „dzia alno  zwi zana z utrzymaniem SI powin-
na by  traktowana priorytetowo g ównie ze wzgl du na jej koszty, które zna-
cz co przekraczaj  koszty tworzenia i wdra ania systemu”11. Wskazuje na ko-
nieczno  traktowania jej jako procesu i podj cia dzia a  maj cych na celu za-
rz dzanie nim. W ród dróg realizacji tego postulatu wymienia: 

a) tworzenie komórek odpowiedzialnych za utrzymanie SI poprzez mo-
dyfikowanie, naprawianie i uaktualnianie zastosowanych rozwi za ;

b) projektowanie systemu z my l  o jego przysz ym rozwoju, czyli sto-
sowanie elastycznych rozwi za , które u atwi  jego dostosowywanie 
do zachodz cych zmian; 

c) zarz dzanie konfiguracj  maj ce na celu identyfikowanie koniecznych 
zmian SI, kontrolowanie poprawno ci ich wprowadzania i dzia ania,
informowanie o zmianach pozosta ych u ytkowników; 

d) aktualizowanie starzej cych si  rozwi za  poprzez planowanie i wpro-
wadzanie zmian w zakresie zastosowanego sprz tu, oprogramowania 
oraz technologii teleinformatycznych. 

Kontynuuj c rozwa ania P. Beynon-Daviesa, nale y zauwa y , e ZSI 
pomimo tego, e s  rozwi zaniami ustabilizowanymi pod wzgl dem programo-
wym i funkcjonalnym na skutek nieustanych zmian otoczenia oraz samych 
podmiotów, w których zosta y wdro one, podlegaj  procesom ci g ych modyfi-
kacji. W tym kontek cie zmiana staje si  naturaln  cz ci  cyklu ich ycia i nie 
da si  jej unikn . Proces maj cy na celu kontrol , planowanie i zorganizowanie 
dzia a  podejmowanych w odpowiedzi na potrzeby wprowadzania zmian w sys-
temie informatycznym (niezale nie od ich róde ) jest w pracy definiowany 
jako proces utrzymania. O rozpocz ciu procesu utrzymania nale y mówi

                                                          
10  A. April, A. Abran, op.cit., B.W. Boehm, Industrial Software Metrics Top 10 List, IEEE 

Software 1987. 
11  P. Beynon-Davies, op.cit.
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w kontek cie okre lonej perspektywy. Z perspektywy przedsi biorstwa, które 
u ytkuje dany system, utrzymanie systemu informatycznego rozpoczyna si
w momencie zako czenia procesu wdro enia (na ogó  okre lanego formalnie 
podpisaniem protoko u zako czenia wdro enia) i rozpocz cia jego eksploatacji. 
Z perspektywy dostawcy oprogramowania, wiod cej dla rozwa a , o utrzyma-
niu systemu mo na mówi  od momentu zako czenia jego pierwszego wdro e-
nia. Eksploatacja systemu przez u ytkowników obfituje bowiem w liczne wyda-
rzenia, w wyniku których odkrywane s  wcze niej niewykryte b dy, pojawiaj
si  nowe wymagania czy zmienia si rodowisko funkcjonowania systemu.  

2. Proces utrzymania w wietle dorobku literatury krajowej 

Z kolei w krajowej literaturze przedmiotu poj cie utrzymania jest stosun-
kowo nowe. W odniesieniu do systemów informatycznych stosowane jest do-
piero od oko o dziesi ciu lat. W tym kontek cie proces utrzymania jest identy-
fikowany jako jedna z faz cyklu ycia systemu informatycznego. Dominuj ca
dla prowadzonych rozwa a  jest perspektywa u ytkowników systemów infor-
matycznych, w zwi zku z tym wskazuje si , e utrzymanie nast puje po wdro-
eniu i uruchomieniu systemu informatycznego w danej organizacji. Zaznaczy

nale y, e autorzy krajowi w stosunku do dzia a  charakterystyczny dla tej fazy 
cyklu ycia systemu informatycznego nie zawsze stosuj  nazw  „utrzymanie”. 
W tym kontek cie cz sto mówi si  o: doskonaleniu, doskonaleniu i rozwoju, 
adaptacji i modyfikacji, eksploatacji, eksploatacji i modyfikacji lub piel gnacji
i wyg adzaniu. Niemniej jednak w literaturze krajowej jednoznacznie wskazuje 
si  na powi zanie dzia a  z tej fazy cyklu ycia systemu informatycznego z jego 
deprecjacj . Deprecjacja rozumiana jest jako zmniejszenie lub utrata warto ci
systemu informatycznego w trakcie eksploatacji. Jako przyczyny deprecjacji 
wskazuje si  mi dzy innymi takie procesy, jak: zu ycie sprz tu komputerowe-
go, aktualizacje systemów operacyjnych, zmiany w przepisach prawa, wzrost 
wiadomo ci potrzeb w asnych u ytkowników, rozwój technologii informacyj-

nych. Ponadto literatura krajowa klasyfikuje deprecjacj  na materialn , ekono-
miczn  i funkcjonaln . Deprecjacja materialna jest zwi zana z technicznym 
zu yciem sprz tu komputerowego, ekonomiczna – z moralnym zu yciem sprz -
tu i oprogramowania wynikaj cym z tempa rozwoju technologii informatycz-
nych, z kolei deprecjacja funkcjonalna – ze zmianami potrzeb informacyjnych 
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u ytkownika. Potrzeby te mog  ulega  zmianom na skutek przyczyn obiektyw-
nych, które s  niezale ne od u ytkownika (np. zmiany przepisów prawnych) lub 
wymuszone przez rynek i konkurencj  (zmiana sposobu komunikacji z koope-
rantami, np. faktury czy zamówienia elektroniczne), oraz subiektywnych  
(np. u wiadomienie przez u ytkownika konieczno ci poszerzenia zakresu mery-
torycznego systemu czy te  zwi kszania stopnia informatycznego wspomagania 
procesów decyzyjnych). Odpowiedzi  na deprecjacj  s  dzia ania o charakterze 
modernizacyjnym i rozwojowym. Dzia ania modernizacyjne maj  na celu wy-
krywanie wad i usterek systemu oraz ich usuwanie, tak aby standard systemu 
zosta  na dotychczasowym poziomie bez wprowadzania zmian ilo ciowych czy 
jako ciowych. Z kolei dzia ania rozwojowe polegaj  na wprowadzeniu rozwi -
za  strukturalnych i funkcjonalnych niestosowanych w przesz o ci. W ten spo-
sób dochodzi do powstawania systemu o wy szych parametrach u ytkowych. 

Wymienione dzia ania we wspó czesnym rozumieniu mo na jednoznacz-
nie odnie  do procesu utrzymania, który w literaturze krajowej definiowany 
w nast puj cy sposób: 

a) „utrzymanie polega na ci g ym monitorowaniu i ocenie poprawno ci
dzia ania systemu, na tym etapie ujawniaj  si  nieusuni te wcze niej
defekty, mo e by  wymagane poszerzenie funkcjonalno ci lub cech 
u ytkowych systemu, mo e te  wyst pi  potrzeba dopasowania syste-
mu do zmieniaj cego si rodowiska i realizowanych procesów”12;

b) „utrzymanie to czynno ci maj ce na celu zachowanie lub podniesienie 
wydajno ci systemu, wprowadzenie zmian usprawniaj cych prac
u ytkowników czy w czenie w zakres obj ty systemem nowych ob-
szarów funkcjonalnych”13;

c) „utrzymanie to celowe czynno ci serwisowe, modernizacyjne lub roz-
wojowe”14;

d) „utrzymanie to ci g dzia a  umo liwiaj cych prawid owe u ytkowanie 
i obs ug  systemu”15.

                                                          
12  J. Kisielnicki, H. Sroka, Metody projektowania i wdra ania systemów, Placet, Warszawa 

2001 i 2005. 
13  P. Lech, Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, 

wdra anie, Difin, Warszawa 2003. 
14 Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010. 
15 Informatyka gospodarcza, red. J. Zawi a-Nied wiecki, K. Rostek, A. G siorkiewicz, 

C.H. Beck, Warszawa 2010. 
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Analizuj c literatur  krajow , zauwa y  nale y, e autorzy ograniczaj  si
jedynie do wskazania miejsca procesu utrzymania w cyklu ycia systemów 
informatycznych oraz krótkiego zdefiniowania samego poj cia. Proces utrzy-
mania w przeciwie stwie do pocz tkowych faz cyklu ycia systemów informa-
tycznych (analiza, projektowanie, wdra anie) nie jest szczegó owo charaktery-
zowany.  

3. Praktyczne aspekty procesu utrzymania 

Za wzrostem znaczenia utrzymania zintegrowanych systemów informa-
tycznych w wymiarze nie tylko teoretycznym, ale równie  praktycznym prze-
mawiaj  wspó cze nie argumenty, które mo na zidentyfikowa  zarówno po 
stronie odbiorców, jak i dostawców tych systemów. Przedsi biorstwa, które 
zdecydowa y si  na zakup i wdro enie systemu zintegrowanego, na ogó  pono-
sz  bardzo wysokie pocz tkowe nak ady inwestycyjne zwi zane z zakupem 
oprogramowania oraz niezb dnych us ug powi zanych, takich jak: analiza 
przedwdro eniowa, konfiguracja zmiennych parametrów systemu, szkolenia, 
asysty po uruchomieniu, serwis oprogramowania. Implikuje to ch  jak najd u -
szego u ytkowania danego systemu. Przemawia za tym równie  fakt, e wdro-
enie systemu cz sto wymusza reorganizacj  dotychczasowego rodowiska

pracy oraz zmian  zakresu obowi zków u ytkowników systemu, czyli mówi c
inaczej, wprowadzenie daleko id cych, na ogó  kosztownych zmian organiza-
cyjnych. Ponadto rzadko kiedy mamy do czynienia z sytuacj  spe nienia
wszystkich potrzeb u ytkowników i nadziei pok adanych w systemie na etapie 
jego wdro enia. Dopiero podczas eksploatacji pojawiaj  si  nowe potrzeby czy 
wykrywane s  niezidentyfikowane na wcze niejszych etapach b dy. Do tego 
dochodzi du a dynamika zmian otoczenia, w którym funkcjonuje dana organi-
zacja, i to zarówno tego bli szego (konkurencyjnego, np. nowe potrzeby klien-
tów, nowe formy wspó pracy z dostawcami), jak i dalszego (np. zmiany praw-
ne), które na ogó  nie uzasadniaj  w wystarczaj cy sposób konieczno ci wdro-
enia kolejnego systemu, a jedynie modyfikacj  ju  u ytkowanego. Wszystko 

to przemawia za istotno ci  procesu utrzymania z perspektywy jego u ytkow-
ników.

Po stronie dostawcy oprogramowania mo na równie  znale  istotne  
argumenty wskazuj ce na du e znaczenie procesu utrzymania w bie cej dzia-
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alno ci. Przede wszystkim wspó cze nie podkre la si , e trzeba ponie
znacznie wi cej nak adów na utrzymanie istniej cego oprogramowania ni  na 
jego wytworzenie. Ponadto stosowane technologie umo liwiaj  znaczne wyd u-
enie cyklu ycia SI poprzez zapewnienie du ego potencja u rozwojowego two-

rzonych rozwi za  oraz reu ywalno  komponentów programistycznych. 
Wskazane uwarunkowania technologiczne umo liwiaj  wielokrotne wdra anie
danego rozwi zania, co znacz co komplikuje proces jego utrzymania. Ka dora-
zowa zmiana wprowadzona do systemu (rozwojowa lub eliminuj ca b dy) 
musi by  bowiem rozpatrywana z punktu widzenia konsekwencji, jakie przy-
niesie dla konkretnych instalacji (w tym ró nych parametrów konfiguracyjnych) 
i rodowisk funkcjonowania. Ponadto zmiany systemu s  inicjowane zarówno 
przez istniej cych u ytkowników, jak i oczekiwania rynku tak, aby system nie 
tylko sprawnie funkcjonowa  jako rozwi zanie ju  wdro one, ale równie  jako 
konkurencyjny produkt rynkowy. Nale y równie  zauwa y , e proces utrzy-
mania wi e si  z okre lonymi korzy ciami finansowymi w postaci nowych 
sprzeda y, op at licencyjnych, umów serwisowych. Zw aszcza te ostatnie s
poszukiwanymi przez producentów ród ami dochodów, bowiem zapewniaj
sta y i z góry okre lony przychód, który w czasach koniunktury mo e finanso-
wa  rozwój systemu, a w czasach dekoniunktury zapewnia  finansowanie kosz-
tów sta ych prowadzonej przez producenta dzia alno ci.

Dla producenta ZSI faza utrzymania trwa nieprzerwanie od momentu zdo-
bycia pierwszego klienta i wdro enia u niego systemu do momentu wycofania 
go z rynku. W praktyce dzia alno ci dostawców ZSI obejmuje dzia ania (patrz 
rysunek 2): 

a) marketingowe na rzecz pozyskania nowych klientów; 
b) z zakresu marketingu posprzeda owego na rzecz ju  pozyskanych 

klientów;
c) modernizuj co-rozwojowe polegaj ce na ci g ym dostosowywaniu 

systemu do zmieniaj cego si  otoczenia, potrzeb klientów oraz elimi-
nowaniu b dów oprogramowania realizowane w ramach dzia alno ci
wdro eniowej i serwisowej. 
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Rys. 2. Sk adowe procesu utrzymania 

ród o: opracowanie w asne.

W ramach dzia a  marketingowych nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
te dzia ania, które maj  na celu pozyskanie nowego klienta. Pozyskanie przy-
sz ego u ytkownika systemu wi e si  z prowadzeniem dzia a  o charakterze 
handlowym, do których nale y zaliczy :

a) telemarketing i inne dzia ania (np. udzia  w konferencjach bran o-
wych) pozwalaj ce na penetracj  rynku pod k tem wy onienia poten-
cjalnych u ytkowników systemu informatycznego; 

b) spotkania z potencjalnymi u ytkownikami, na których wst pnie rozpo-
znaje si  potrzeby klienta, prezentuje system oraz firm  wdro eniow ;

c) przygotowanie oferty na zakup oprogramowania, analiz  przedwdro-
eniow  oraz samo wdro enie (cz sto razem z infrastruktur  sieciowo- 

-sprz tow );
d) negocjacje umowy wdro eniowej wraz z warunkami finansowymi. 
Cz sto w praktyce równocze nie z umow  wdro eniow  negocjuje si  za-

pisy umowy serwisowej zapewniaj cej wspó prac  mi dzy dostawc  oprogra-
mowania a klientem po zako czeniu procesu wdro enia.

Z kolei g ównym celem dzia a  obs ugi (marketingu) posprzeda owego,
z uwagi na referencyjno  bran y ZSI (zapewnianie nowych sprzeda y na pod-
stawie referencji od dotychczasowych u ytkowników), jest przede wszystkim 
utrzymanie d ugofalowych, dobrych relacji z klientami. Inne zadania realizowa-
ne w ramach marketingu posprzeda owego to: informowanie o udost pnionych 
przez producenta poprawkach do oprogramowania lub nowych jego wersjach, 
badanie poziomu zadowolenia klientów, wysy ka folderów, ofert, cenników, 
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organizowanie targów, seminariów czy konferencji. Z wymienionych dzia a  na 
szczególn  uwag  zas uguje aktywno  w zakresie organizowania konferencji. 
Zasadniczo w praktyce biznesowej mamy do czynienia z dwoma ich rodzajami, tj.: 

a) konferencjami dla potencjalnych u ytkowników – maj cymi na celu 
promowanie sprzedawanego produktu – systemu informatycznego,  
adresowanymi do wszystkich firm my l cych o zmianie oprogramo-
wania (s  one cz ci  dzia alno ci przedwdro eniowej;

b) konferencje dla obecnych u ytkowników systemu informatycznego, 
w tym ogólne i bran owe – maj ce na celu promowanie nowych funk-
cjonalno ci, wymian  wiedzy i do wiadcze  z innymi u ytkownikami 
oraz pracownikami, a tak e nawi zanie mi dzy pracownikami a klien-
tami relacji interpersonalnych (s  one cz ci  dzia alno ci powdro e-
niowej).

Dzia ania modernizuj ce i rozwojowe maj  na celu zapewnienie, aby sys-
tem przystawa  do realiów prawno-gospodarczych oraz osi gni  techniki i na-
uki. Maj  za zadanie zapewni  odpowiedni  wydajno ci systemu oraz popraw-
no  jego dzia ania. Przez dzia ania modernizacyjne nale y rozumie  dzia ania
maj ce na celu eliminowanie b dów systemu. Z kolei dzia ania rozwojowe 
odnoszone b d  do dzia a  przyczyniaj cych si  do optymalizacji istniej cych 
funkcjonalno ci lub ich rozbudowy i b d  w skrócie nazywane modyfikacjami. 
Dzia ania modernizacyjno-rozwojowe w praktyce obejmuj :

a) modyfikacje systemu podczas kolejnych wdro e  zgodnie z potrzeba-
mi nowych klientów; 

b) modyfikacje systemu w ramach zg osze  serwisowych zgodnie z po-
trzebami aktualnych klientów; 

c) modyfikacje sytemu zgodnie z potrzebami rynku na podstawie zg o-
sze  o brakach, sugestii rozwojowych, analizy stanu prawnego czy 
rozwi za  konkurencyjnych; 

d) poprawianie b dów.
Jak wida , dzia ania modernizacyjno-rozwojowe prowadzone w ramach 

procesu utrzymania ZSI wi  si  z jednej strony z zapewnieniem poprawno ci
dzia ania systemu, z drugiej – z pozyskiwaniem od klientów informacji o bra-
kach w funkcjonalno ci systemu, które nale y uzupe ni , i sugestii rozwojo-
wych, które nale y uwzgl dni  w nowych wersjach tak, aby system by  ade-
kwatny do potrzeb rynku. Producent mo e powo a  zespó  czuwaj cy nad roz-
wojem produktu, który weryfikuje zg oszenia klientów, na bie co ledzi zmia-
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ny realiów formalnoprawnych i ustala, które z nich b d  wprowadzane do sys-
temu. Modyfikowanie systemu, zw aszcza je eli skutkuje ono wydaniem nowej 
wersji ZSI, nale y traktowa  jako odr bny projekt. Pojawienie si  na rynku 
nowej wersji SI poci ga za sob  konieczno  podj cia przez producenta decyzji 
dotycz cej okresu wspierania starszych wersji oprogramowania (s  to na ogó
dwie wersje wstecz). Musi by  ona ci le powi zana z polityk  udost pniania
klientom nowych wersji.  

Szeroko rozumiane modyfikowanie systemu zgodnie z potrzebami no-
wych, aktualnych klientów oraz potrzebami rynku mo e mie  dwojaki charak-
ter: modyfikacji specyficznych i modyfikacji standardowych. Modyfikacje spe-
cyficzne s  wykonywane w celu zrealizowania potrzeb konkretnego klienta 
i nie s  dost pne dla pozosta ych firm u ytkuj cych ZSI. Natomiast modyfika-
cje standardowe s  dost pne dla wszystkich klientów producenta ZSI i realizo-
wane g ównie przez niego. 

Obok wprowadzania modyfikacji wa nym elementem dzia a  zwi zanych 
z utrzymaniem prowadzonych przez producenta ZSI jest zbieranie i weryfiko-
wanie zg osze  dotycz cych b dów. Wymaga to sprz enia zwrotnego mi dzy 
producentem a u ytkownikiem systemu i na ogó  odbywa si  za po rednictwem 
konsultantów z dzia u wdro e , a przede wszystkim dzia u serwisu oraz partne-
rów wdro eniowych.  

Przez pryzmat mo liwo ci oddzia ywania na ostateczny kszta t ZSI lub/i 
jego konkretnych instalacji utrzymanie ZSI ma odmienne znaczenie dla produ-
centa oprogramowania oraz firm wdro eniowych. W ka dej z tych dwóch per-
spektyw inny element jest sednem procesu utrzymania ZSI. Dla producenta to 
przede wszystkim dzia ania maj ce na celu ci g e dostosowywanie systemu do 
realiów prawno-gospodarczych oraz nowo ci technologicznych tak, aby system 
ZSI by  jako produkt w uj ciu marketingowym konkurencyjny na rynku.  

Konkurencyjno  ta odnosi si  zarówno do aktualnych u ytkowników, 
którzy powinni mie  mo liwo  pracy na systemie nad aj cym za zmianami 
zachodz cymi w otoczeniu makroekonomicznym, jak równie  do podmiotów 
dopiero poszukuj cych systemu informatycznego. Ma to bardzo istotne znacze-
nie, poniewa  bran a ZSI jest, jak ju  wspomniano, silnie referencyjna, co 
w praktyce oznacza, e w du ej mierze zadowolony z systemu u ytkownik ge-
neruje jego dalsz  sprzeda . Dla producenta jest to jedna z najwa niejszych 
przes anek utrzymywania systemu. Podobne przes anki ma równie  firma 
wdro eniowa. Ona równie  stara si  poprzez utrzymywanie systemu zaspokoi
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potrzeby aktualnych klientów z my l  o referencjach dla kolejnych sprzeda y. 
Niemniej jednak punkt ci ko ci utrzymania SI w przypadku firmy wdro enio-
wej jest po o ony w nieco innym miejscu ni  w przypadku producenta. Firma 
wdro eniowa nie jest w a cicielem kodu systemu ZSI, który dystrybuuje na 
rynku, w zwi zku z tym nie jest w stanie dostosowywa  go do realiów makro-
ekonomicznych czy najnowszych trendów technologicznych. Jest to, jak ju
wspomniano, zadanie producenta. Firma wdro eniowa mo e si  natomiast 
skoncentrowa  na modyfikacjach systemu w mniejszym zakresie, wynikaj cych 
ze specyfiki funkcjonowania danego podmiotu. Zmiany tego rodzaju oczywi-
cie mog  by  z czasem wprowadzone przez producenta do kodu oprogramo-

wania, je li ich zg oszenia nie s  przypadkami odosobnionymi. Niemniej jednak 
s  one od o one w czasie. W zwi zku z tym dzia ania tego rodzaju z natury 
rzeczy s  podejmowane przez firmy partnerskie, które mog  odpowiedzie  na 
nie niemal na bie co. S  realizowane w postaci p atnych us ug, jako modyfika-
cje specyficzne. Ponadto tego rodzaju niestandardowe rozwi zanie, które nie 
zosta y wprowadzone do kodu systemu ZSI przez producenta, a s  jedynie do-
men  danej firmy wdro eniowej, mog  sta  si  cennym elementem zdobywania 
przewagi konkurencyjnej zw aszcza w stosunku do podmiotów z okre lonej
grupy (bran y). Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania mo na, wi c po-
wiedzie , e o ile producent jako w a ciciel kodu realizuje przede wszystkim 
potrzeby wynikaj ce ze zmian makroekonomicznych, o tyle firma wdro eniowa
zapewnia realizacj  potrzeb wynikaj cych ze specyfiki mikroekonomicznej 
danego podmiotu. Obu uczestnikom rynku ZSI przy wieca jedna idea – zado-
wolenie aktualnych u ytkowników przede wszystkim w celu zdobycia referen-
cji dla kolejnych sprzeda y systemu. 

Z kolei klient – finalny u ytkownik systemu – jest zainteresowany tym, aby 
system spe nia  jego potrzeby, i to zarówno w wymiarze makro-, jak i mikro-
ekonomicznym. Kolejne sprzeda e systemu, którego jest u ytkownikiem, s  dla 
jego interesów ekonomicznych oboj tne. Mog  by  istotne z punktu widzenia 
pewnych bie cych korzy ci we wspó pracy z firm , której udziela referencji, 
jednak w skali globalnej, jak ju  wspomniano, nie maj  wi kszego znaczenia. 
Ponadto z punktu widzenia klienta, zw aszcza gdy nabywa system za po rednic-
twem firmy wdro eniowej, istotna jest wiadomo , e swobod  we wprowa-
dzaniu zmian, zarówno rozwojowych, jak i modernizacyjnych, do oprogramo-
wania ma jedynie jego producent (rozumiany jako w a ciciel kodu), natomiast 
nie zawsze zdecyduje si  on na ich wprowadzenie, poniewa  koszt takiej opera-
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cji dla jednego u ytkownika mo e si  okaza  zbyt du y lub po prostu zamiana 
ta nie jest zgodna z przyj tym planem rozwoju funkcjonalno ci ZSI. Wtedy 
istnieje jeszcze mo liwo , e b dzie to modyfikacja specyficzna, której wpro-
wadzenie jest op acalne dla firmy wdro eniowej. Nale y mie  w tym przypadku 
na uwadze jeszcze fakt, e wprowadzenie danej modyfikacji musi by  zgodne 
z umow  zawart  mi dzy producentem a firm  wdro eniow , bowiem brak 
takiej zgodno ci mo e pozbawi  klienta na przyk ad gwarancji producenta na 
posiadane oprogramowania.  

Uwagi ko cowe

Podsumowuj c rozwa ania zawarte w artykule i bior c pod uwag  zarów-
no analiz  dorobku literaturowego, jak i praktyczne aspekty utrzymania ZSI, 
mo na je zdefiniowa  w nast puj cy sposób – z perspektywy producenta 
utrzymanie ZSI to dzia ania polegaj ce na ci g ym dostosowywaniu systemu do 
realiów prawno-gospodarczych, najnowszych osi gni  technologicznych, 
a przede wszystkim potrzeb aktualnych i potencjalnych u ytkowników po -
czone z bie cym eliminowaniem b dów oprogramowania. Dla firmy wdro e-
niowej utrzymanie SI to dzia ania polegaj ce na ci g ym dostosowywaniu po-
szczególnych instalacji systemu do zmiennych w czasie potrzeb jego u ytkow-
ników w zakresie i formie dopuszczonej umow  zawart  z producentem opro-
gramowania z uwzgl dnieniem potrzeb przysz ych, potencjalnych u ytkowni-
ków po czone z bie c  pomoc  w zakresie eliminowania b dów oprogramo-
wania. Z kolei z perspektywy klienta utrzymanie to dzia ania polegaj ce na 
dostosowywaniu specyficznie skonfigurowanej pod jego potrzeby wersji syste-
mu do realiów prawno-gospodarczych, najnowszych osi gni  technologicz-
nych, a przede wszystkim nowo pojawiaj cych si  potrzeb przy wspó pracy 
oraz na zasadach i w granicach okre lonych w umowach z firm  wdro eniow
i producentem systemu po czone z bie cym eliminowaniem b dów oprogra-
mowania. 
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INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS MAINTENANCE PROCESS

IN THEORY AND PRACTICE 

Summary

The article reviews and analyzes integrated information systems maintenance 

process in theory and practice. The author shows how the approach to the maintenance 

of IS is changing in recent years in the foreign and domestic literature. In the end author 

characterizes the importance of maintaining process in practice of IT vendors and their 

customers. 

Translated by Maja Leszczy ska
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Wprowadzenie

Rynek us ug telefonii komórkowej w Polsce ma ju  25 lat historii. W tym 
czasie sta  si  bardzo wa nym obszarem prowadzenia dzia alno ci telekomuni-
kacyjnej i dostawc  us ug komunikacyjnych dla znacz cej cz ci polskiego 
spo ecze stwa. Wed ug raportu Urz du Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
oko o 84% konsumentów deklarowa o posiadanie telefonu komórkowego1, co 
pozwala ju  mówi  o jego powszechnym wykorzystaniu. Nie sposób sobie 
w chwili obecnej wyobrazi  funkcjonowania sfery spo ecznej i gospodarczej 
wspó czesnej cywilizacji bez dost pu do technologii telefonii komórkowej  
i us ug w niej wiadczonych. Mo na zatem stwierdzi , i  dla dzisiejszego spo-
ecze stwa telefonia komórkowa sta a si  podstawowym medium komunikacyj-

nym, a us ugi przez ni wiadczone nale y uzna  za podstawowe na obecnym 
poziomie rozwoju cywilizacyjnego ze wzgl du na mo liwo  wykorzystania ich 
w praktycznie ka dym obszarze dzia alno ci spo ecznej i gospodarczej. Z tego 
powodu konieczne si  staje zwrócenie szczególnej uwagi na dalszy rozwój tele-
fonii komórkowej w Polsce w kontek cie zdynamizowania poziomu dost pno-
ci do us ug telefonii komórkowej i obni enia poziomu stawek taryfowych.  

                                                          
1 Raport o stanie rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce w 2010 roku, Urz d Komuni-

kacji Elektronicznej, Warszawa 2011. 
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1. Charakterystyka rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce2

Rynek us ug telefonii komórkowej w Polsce ukszta towany zosta  w du ej
mierze poprzez decyzje organów regulacyjnych, które przez kilka lat utrzymy-
wa y oligopolistyczn  struktur  tego sektora komunikacji elektronicznej. By o
to konsekwencj  przede wszystkim braku dost pnych cz stotliwo ci radiowych 
warunkuj cych prowadzenie dzia alno ci telefonii bezprzewodowej, polityki 
regulatora wobec sektora telekomunikacyjnego, ale tak e braku wizji rozwoju 
rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce. Jako przyk ad nale y wskaza
prognozy z 1996 roku zak adaj ce na rok 2005 oko o 5 milionów abonentów 
telefonii komórkowej, podczas gdy w rzeczywisto ci liczba ta przekroczy a
znacznie 29 milionów.  

Rozwój telefonii komórkowej przekroczy  oczekiwania decydentów, do-
prowadzi  do znacznych zmian w strukturze popytu i poda y na rynku us ug
telekomunikacyjnych, staj c si  g ównym czynnikiem spadku zainteresowania 
telefoni  stacjonarn . Mo na odnie  wra enie, i  w a nie ten aspekt by  zasad-
nicz  przyczyn  dzia a  organów regulacyjnych rynku us ug telekomunikacyj-
nych w Polsce. Ograniczaj c liczb  operatorów do ju  funkcjonuj cych na ryn-
ku us ug telefonii komórkowej podmiotów gospodarczych, a tym samym prze-
ciwdzia aj c spadkowi stawek taryfowych, w swoisty sposób subsydiowano 
sektor telefonii stacjonarnej, przed u aj c sztucznie jego cykl ycia. Z drugiej 
strony ograniczenie liczby operatorów wiadcz cych us ugi telefonii mobilnej 
mia o bezpo redni wp yw na rentowno  sektora czno ci mobilnej, co umo -
liwia o stosunkowo szybki zwrot nak adów poniesionych przez istniej ce na 
rynku podmioty gospodarcze na budow  infrastruktury sieciowej.  

Mo na tak e przyj , i  przyj ty model struktury podmiotowej rynku 
us ug telefonii komórkowej w Polsce nawi zywa  do wzorców z wi kszo ci
rynków telekomunikacyjnych Europy, gdzie funkcjonowa o zazwyczaj trzech 
operatorów telefonii komórkowej dysponuj cych infrastruktur  telekomunika-
cyjn  i wiadcz cych za jej po rednictwem us ugi. Pomimo tych dzia a  (czy 
te  mo e zaniecha  w stosunku do sektora mobilnego) rynek us ug telefonii 
komórkowej nadal dynamicznie rós , a od roku 2005 liczba abonentów telefonii 
stacjonarnej zacz a si  zmniejsza . Nale y przyj , i  dopiero ten fakt (a tak e
zmiana personalna regulatora rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce) sta
si  impulsem do zmian na rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce.  

                                                          
2  Dane prezentowane w niniejszym artykule pochodz  z ko ca 2010 roku. 
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W roku 2005 koncesj  na wiadczenie us ug telefonii komórkowej i ze-
zwolenie na budow  sieci czno ci mobilnej uzyska a firma telekomunikacyjna 
P4, która do czy a tym samym do funkcjonuj cych na rynku od prawie 10 lat 
operatorów telefonii komórkowej znanych pod markami Orange, Plus, Era. 
Pojawienie si  nowego podmiotu, który bardzo intensywnie rozpocz  dzia ania
maj ce na celu zdobycie abonentów na rynku o stosunkowo wysokim poziomie 
nasycenia us ugami, spowodowa o wzrost dynamiki konkurencyjno ci we-
wn trz sektora telefonii komórkowej. Operator P4 zaoferowa  klientom intere-
suj ce pod wzgl dem cenowym, jako ciowym i organizacyjnym rozwi zania
us ugowe, które dotychczas nie by y dost pne na polskim rynku us ug telefonii 
komórkowej. Atrakcyjno  oferty prze o y a si  na szybki wzrost liczby abo-
nentów i postrzeganie tego operatora jako technologicznego lidera. Na dzia ania
konkurencyjne pozosta ych podmiotów wiadcz cych us ugi telefonii komór-
kowej nie trzeba by o d ugo czeka , na czym skorzystali przede wszystkim kon-
sumenci us ug.

Rok 2005 by  swoist  cezur  czasow . Od tego momentu mo na mówi
o stosunkowo wysokim poziomie konkurencyjno ci rynku us ug telefonii ko-
mórkowej w Polsce, ale dzia ania maj ce na celu dalsze jej pobudzanie bynaj-
mniej nie ograniczy y si  tylko do tej daty. Ju  w roku 2007 koncesj  na wiad-
czenie us ug telefonii komórkowej i zezwolenie na budow  sieci czno ci mo-
bilnej uzyskali operatorzy telekomunikacyjni Mobyland oraz CenterNet Mobile, 
którzy trzy lata pó niej we wspó pracy zbudowali infrastruktur  sieciow  tele-
fonii komórkowej nowej generacji opart  na technologii LTE (Long Term Evo-
lution). Ta inwestycja sta a si  przyczynkiem do dynamicznego rozwoju konku-
rencji o charakterze infrastrukturalnym, bowiem sie  oparta na technologii LTE 
ma parametry jako ciowe transmisji sygna u radiowego na bardzo wysokim 
poziomie oraz pozwala wiadczy  nowe, innowacyjne us ugi telefonii komór-
kowej niedost pne w dotychczas wykorzystywanych technologiach. 

Kolejny etap rozwoju konkurencji na rynku us ug telefonii komórkowej 
zwi zany jest z pojawieniem si  operatorów wirtualnych3. Pierwsze podmioty 
gospodarcze funkcjonuj ce na zasadach operatora wirtualnego rozpocz y dzia-
alno  komercyjn  w grudniu 2006. Z dost pnych danych z pocz tku 2011 

roku wynika, i  pozwolenia na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych w cha-

                                                          
3  Termin „operator wirtualny” oznacza podmioty gospodarcze niedysponuj ce w asn  in-

frastruktur  telekomunikacyjn  i wiadcz ce us ugi telefonii komórkowej w oparciu o sieci b d -
ce w asno ci  innych operatorów. 
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rakterze operatorów wirtualnych posiada o a  312 podmiotów gospodarczych4.
Znakomita wi kszo  z nich nie podj a jeszcze dzia alno ci, a te podmioty 
gospodarcze, które to uczyni y, nie osi gn y jak dotychczas znacz cych sukce-
sów. Dla kilku z nich próba wiadczenia us ug na rynku telefonii komórkowej 
zako czy a si  pora k .

Trudno jednoznacznie oceni , jaki wp yw na konkurencyjno  rynku us ug
telekomunikacyjnych mia o pojawienie si  na nim operatorów wirtualnych. 
Z pewno ci  swoj  obecno ci  stworzy y konsumentom dodatkowe mo liwo ci
wyboru, a istniej cy na rynku operatorzy infrastrukturalni zmuszeni zostali do 
redukcji mar y zysku. Maj c jednak na uwadze do wiadczenia wynikaj ce
z obserwacji telekomunikacyjnych rynków krajów Unii Europejskiej, nale y
przyj , i  historia funkcjonowania wirtualnych operatorów telekomunikacyj-
nych w Polsce jeszcze si  nie ko czy i mo na oczekiwa , e po pierwszych 
niepowodzeniach pojawi  si  nowe koncepcje prowadzenia dzia alno ci opera-
torskiej, które uczyni  t  form wiadczenia us ug telefonii komórkowej atrak-
cyjn  z punktu widzenia rentowno ci. Kwestia kszta towania si  rozwoju opera-
torów wirtualnych na rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce zostanie 
omówiona w dalszej cz ci artyku u.

Rozpatruj c konkurencyjno  rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce, 
warto zaznaczy , i  pojawi  si  nowy operator infrastrukturalny wiadcz cy 
hurtowy dost p do sieci bezprzewodowej. Tym samym stworzone zosta y wa-
runki do konkurowania tak e cenami dost pu do infrastruktury warunkuj cej

czno  komórkow .
Rynek us ug telefonii komórkowej w Polsce jak na warunki krajowe nale-

y uzna  za konkurencyjny. Poziom konkurencji, jak ju  wspomniano powy ej,
jest konsekwencj  nasycenia rynku i pojawienia si  nowych podmiotów wiad-
cz cych us ugi telefonii komórkowej. Warto zatrzyma  si  nad pierwszym  
z tych czynników. Wed ug raportu Electronic Communications Market Indicators 
poziom penetracji rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce na koniec 2010 roku 
wynosi  110,8%, co plasowa o Polsk  na 20. miejscu w ród krajów Unii Europej-
skiej, jednak znacznie poni ej redniej dla ca ej Unii, która wynosi 124,5%5.

                                                          
4  Lista operatorów wirtualnych na 2 lutego 2011 roku, UKE, www.uke.gov.pl 

(15.03.2011).
5 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/pillar/electronic_

communications.pdf (15.03.2011). 
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Wed ug raportu Urz du Komunikacji Elektronicznej poziom penetracji 
rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce na koniec 2010 roku osi gn
123,2%. Ró nica jest wynikiem przyj cia w obu raportach odmiennych za o e
w metodologii liczenia penetracji. W ka dym jednak raporcie poziom penetracji 
wynosi ponad 100%, co oznacza, e ka dy statystyczny Polak powinien mie
telefon komórkowy. Nale y wnosi , i  nie posiadaj  go osoby niezamo ne lub 
niech tne tej nowej technologii komunikacji. Pozyskanie nowych abonentów 
zatem mo liwe jest tylko z grupy osób o niskim statusie materialnym lub kosz-
tem innych podmiotów gospodarczych wiadcz cych na rynku us ugi telefonii 
komórkowej.  

Aby oceni , jakie przyrosty roczne poziomu penetracji rynku us ug telefo-
nii komórkowej s  mo liwe do osi gni cia na rynku polskim, warto przeanali-
zowa  dane historyczne. W tabeli 1 przedstawiona zosta a liczba u ytkowników 
oraz penetracja rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce w poszczególnych 
latach.

Tabela 1 

Liczba u ytkowników i penetracja rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce  

w poszczególnych latach 

Lp. Lata 
Liczba u ytkowników 

telefonii komórkowej w Polsce
(w mln) 

Penetracja rynku us ug
telefonii komórkowej w Polsce 

(w %) 

1. 2005 29,20 76,40 
2. 2006 36,70 96,30 
3. 2007 41,39 108,60 
4. 2008 43,93 115,20 
5. 2009 44,81 117,40 
6. 2010 46,95 123,20 

ród o: Raport o stanie rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce w 2010 roku, 
 Urz d Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2011. 

Z tabeli wynika, i  przyrost liczby abonentów w ostatnich trzech latach 
uleg  znacznemu spowolnieniu. Ponadto zestawienie danych przedstawionych 
w tabeli z informacj , i  tylko 15% mieszka ców Polski nie posiada telefonu 
komórkowego, ukazuje, e potencja  rynku wyra nie si  zmniejsza, co nie jest 
dobr  wiadomo ci  dla operatorów, zw aszcza tych dopiero wchodz cych na 
rynek.  
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Analizuj c rynek us ug telefonii komórkowej w Polsce, warto odnie  si
tak e do jego struktury podmiotowej. Na rynku us ug telefonii komórkowej  
w Polsce na koniec grudnia 2010 roku prowadzi o dzia alno  21 podmiotów 
gospodarczych (7 operatorów infrastrukturalnych i 15 firm o statusie operatora 
wirtualnego) o bardzo zró nicowanym udziale rynkowym. Wszyscy oni wy-
generowali przychody z rynku detalicznego o warto ci blisko 19 miliardów 
z otych, co w 99,8 % by o zas ug  operatorów infrastrukturalnych6. W tabelach 
2 i 3 przedstawiona zosta a struktura rynku us ug telefonii komórkowej w Pol-
sce. W pierwszej z tabel zaprezentowano udzia y operatorów w rynku, uwzgl d-
niaj c liczb  abonentów, natomiast w drugiej przedstawiono udzia y operatorów 
w rynku wed ug kryterium przychodów. 

Tabela 2 

Udzia y operatorów pod wzgl dem liczby abonentów w 2010 roku 

Lp. Operator telefonii komórkowej 
Udzia  w rynku 

(w %) 
1. PTK Centertel (Orange) 30,5 
2. Polkomtel (Plus) 29,9 
3. PTC (T-Mobile) 27,6 
4. P4 11,0 
5. Pozostali 1,0 

ród o: Raport o stanie rynku us ug telekomunikacyjnych w Pol-
sce w 2010 roku, Urz d Komunikacji Elektronicznej, 
Warszawa 2011. 

Tabela 3 

Udzia y operatorów pod wzgl dem przychodów w 2010 roku 

Lp. Operator telefonii komórkowej 
Udzia  w rynku 

(w %) 
1. Polkomtel (Plus) 32,7 
2. PTK Centertel (Orange) 31,4 
3. PTC (T-Mobile) 29,5 
4. P4 6,1 
5. Pozostali 0,2 

ród o: Raport o stanie rynku us ug telekomunikacyjnych w Pol-
sce w 2010 roku, Urz d Komunikacji Elektronicznej, 
Warszawa 2011. 

                                                          
6 Ibidem.
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Z przedstawionych tabel wynika, i  operatorzy, którzy funkcjonuj  na 
rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce od kilku lat, zdominowali rynek. 
Operator P4 próbuje wywalczy  dla siebie udzia  w rynku poprzez bardzo 
atrakcyjne oferty us ugowe i w ci gu 5 lat dzia alno ci pozyska  11% ogó u
abonentów. Pozostali operatorzy praktycznie nie s  widoczni na rynku. Je li
chc  zaistnie  na rynku us ug telefonii komórkowej na d u ej i czerpa  z niego 
wymierne korzy ci finansowe, musz  podj  radykalne dzia ania, które prze a-
mi  hegemoni  potentatów rynku polskiego.  

2. Kierunki rozwoju rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce 

Rozwa aj c kwestie perspektyw rozwoju rynku us ug telefonii komórko-
wej w Polsce, nale y przeanalizowa  go w uj ciu podmiotowym i przedmioto-
wym. Bior c pod uwag  aspekt przedmiotowy, nale y zada  podstawowe pyta-
nie, czy na polskim rynku us ug telefonii komórkowej jest jeszcze miejsce na 
dodatkowych operatorów. Do niedawna g ównym czynnikiem ograniczaj cym 
pojawienie si  nowych operatorów czno ci bezprzewodowej by  brak dost p-
nych cz stotliwo ci radiowych.  

Obecnie w warunkach cyfryzacji praktycznie wszelkiej transmisji radiowej 
zwalnia si  znaczna liczba cz stotliwo ci, które mog  by  wykorzystane mi dzy 
innymi na potrzeby telefonii komórkowej. Przyk adowo tylko przej cie z tele-
wizji analogowej na cyfrow  zwalnia oko o 80% cz stotliwo ci radiowych, 
które s u  obecnie telewizji7. Warto tak e doda , e nowe technologie pozwa-
laj  wykorzysta  do wiadczenia us ug telefonii komórkowej wi kszy zakres 
cz stotliwo ci radiowych, ni  by o to mo liwe do tej pory.  

Powy ej zaprezentowane kwestie sprawiaj , i  dost p do cz stotliwo ci
radiowych nie jest ju  tak siln  barier  ograniczaj c  liczb  operatorów na ryn-
ku us ug telefonii komórkowej. Wskazuje na to znaczna liczba przetargów na 
cz stotliwo ci radiowe przeprowadzane na potrzeby innych form dzia alno ci
telekomunikacyjnej. Mo na zatem uzna , i  w najbli szych kilku latach mo li-
we by oby przyznanie nowym operatorom zezwole  na budow  i eksploatacj
sieci telefonii komórkowej. Z pewno ci  konieczna b dzie rozbudowa infra-

                                                          
7 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1595&format=HTML 

(15.03.2011).
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struktury telefonii komórkowej, bowiem potencja  istniej cych sieci przy dy-
namicznym wzro cie ruchu telekomunikacyjnego mo e niebawem okaza  si
niewystarczaj cy. W tej kwestii nie ma adnych w tpliwo ci.

Problemem dyskusyjnym jest kwestia, kto powinien otrzymywa  zwalnia-
ne cz stotliwo ci. Oczywiste jest, e w przetargach partycypowa  powinni ope-
ratorzy dotychczas prowadz cy dzia alno  na rynku, którzy otrzymane cz sto-
tliwo ci przeznacz  na rozbudow  potencja u us ugowego. Natomiast w tpliwo-
ci mo e budzi  kwestia przydzia u cz stotliwo ci radiowych podmiotom go-

spodarczym, które chcia yby dopiero podj  dzia alno  na rynku us ug telefo-
nii komórkowej. Ta w tpliwo  wynika z, omawianego ju  powy ej, stosunko-
wo wysokiego poziomu penetracji rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce.  

Analizuj c dane przedstawione w tabeli 1, mo na zwróci  uwag , i  po-
ziom nasycenia rynku us ug telefonii komórkowej w niektórych pa stwach Unii 
Europejskiej jest o ponad 40 punktów procentowych wy szy ni  w Polsce. Mo-
e to wiadczy  o istnieniu znacznych mo liwo ci wzrostu liczby abonentów na 

polskim rynku, nawet przy uwzgl dnieniu ró nic w potencjale ekonomicznym 
gospodarstw domowych i przedsi biorstw. Niemniej jednak trzeba doda , i
badania rynkowe w tym zakresie dotychczas nie by y prowadzone i przed pod-
j ciem decyzji o zwi kszeniu liczby operatorów infrastrukturalnych warto, aby 
regulator rynku dysponowa  stosownymi informacjami. 

Za g ówne zagro enie przy wydawaniu zezwole  na budow  sieci telefonii 
komórkowej uznaje si  sytuacj , w której operator nie b dzie w stanie wype ni
warunków zezwolenia, nie wybuduje sieci, a abonenci korzystaj cy z jego us ug
nie b d  w stanie realizowa  po cze . Wydaje si , i  s  to zagro enia zbyt 
wyolbrzymione. Przede wszystkim ka dy podmiot decyduj cy si  na tak kosz-
towne przedsi wzi cie, jakim jest budowa infrastruktury sieciowej, ma wia-
domo  ryzyka i posiada business plan, gdzie zosta y uwzgl dnione wszystkie 
aspekty ekonomiczne. Gdyby faktycznie wej cie na rynek sko czy o si  pora -
k , to w przypadku przedsi wzi  telefonii komórkowej nie grozi to adnymi 
powa nymi konsekwencjami dla rynku. Istniej ce na rynku podmioty gospo-
darcze wiadcz ce us ugi telefonii komórkowej z ca  pewno ci  b d  zaintere-
sowane przej ciem infrastruktury sieciowej (taniej, bowiem pochodz cej z masy 
upad o ciowej), natomiast przydzielone cz stotliwo ci regulator mo e powtór-
nie skierowa  do przetargu. Natomiast abonenci s  po pierwsze dostatecznie 
chronieni przez zapisy Prawa telekomunikacyjnego, a po drugie ka dy operator 
telefonii komórkowej ch tnie zechce ich przej . Dlatego nale y postulowa ,
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aby w miar  zwalniania cz stotliwo ci radiowych organizowa  przetargi i kie-
rowa  je na rynek. Takie post powanie daje znacz ce korzy ci ekonomiczne 
(np. dalsz  obni k  op at taryfowych, znaczne op aty operatorów za otrzymane 
cz stotliwo ci radiowe) oraz organizacyjne (wi ksze pokrycie kraju sieciami 
telefonii komórkowej). Oczywi cie mo e si  w pewnym momencie pojawi  na 
rynku us ug telefonii komórkowej w Polsce zjawisko nasycenia operatorami  
i dalsze ich kreowanie nie b dzie racjonalne. Niemniej jednak nale y przyj , i
rynek tak e w sytuacji nadmiaru operatorów telekomunikacyjnych znajdzie 
korzystne rozwi zanie.

Ju  obecnie pojawiaj  si  informacje o planach podmiotów gospodarczych 
wiadcz cych us ugi telefonii komórkowej w Polsce odno nie do przej  firm 

konkurencyjnych. W przysz o ci zapewne pojawi si  sytuacja, gdy operatorzy, 
chc c poprawi  rentowno  sektora telefonii komórkowej, poprzez dzia ania kon-
solidacyjne zmniejsza  b d  liczb  podmiotów gospodarczych. Zatem kwestie 
dotycz ce liczby operatorów na rynku nale y zostawi  dzia aniu praw rynku.  

Podobnie sytuacja przedstawia si  w odniesieniu do operatorów wirtual-
nych, których jest znakomita wi kszo  na rynku us ug telefonii komórkowej. 
Niemniej jednak, jak ju  wspomniano powy ej, ich udzia  w liczbie klientów na 
polskim rynku stanowi niespe na 1%. Do wiadczenia z rynków telekomunika-
cyjnych innych pa stw wskazuj , e udzia  operatorów wirtualnych mo e oscy-
lowa  wokó  10%. Przedsi wzi cia telekomunikacyjne o charakterze wirtual-
nym s  stosunkowo atwe do realizacji, poniewa  praktycznie nie istniej  zna-
cz ce bariery ograniczaj ce mo liwo  podj cia dzia alno ci telekomunikacyj-
nej (trudno w dzia alno ci gospodarczej za znaczn  barier  uzna  500 euro 
op aty za zezwolenie na wiadczenie us ug telefonii komórkowej).  

Brak istotnych barier wej cia spowodowa  masowe wyst powanie podmio-
tów gospodarczych o zezwolenie na dzia alno  telekomunikacyjn  bez analizy 
rentowno ci tego przedsi wzi cia. Dlatego na rynku polskim podj o dzia al-
no  mniej ni  10% podmiotów posiadaj cych stosowne zezwolenia, a kilka ju
dzia alno ci zaprzesta o. Wydaje si  jednak, e przed operatorami wirtualnymi 
kszta tuj  si  ciekawe perspektywy rozwoju. Musz  jednak, wzorem zachodnich 
operatorów, szuka  synergii pomi dzy dzia alno ci  podstawow  a dzia alno-
ci  telekomunikacyjn .

Dywagacji zwi zanych z funkcjonowaniem rynku us ug telefonii komór-
kowej nie mo na odnosi  tylko do aktualnej sytuacji. Ten obszar us ugowy 
przechodzi permanentn  ewolucj  i trudno jest jednoznacznie okre li , jakie 
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b dzie jego oblicze w perspektywie kilku najbli szych lat. Wci  przybywa 
form aktywno ci cz owieka, w których partycypowa  mo e telefonia komórko-
wa. Jeszcze kilka lat temu zakres us ug realizowanych przez operatorów czno-
ci bezprzewodowej ogranicza  si  do po cze  telefonicznych i krótkich infor-

macji tekstowych (SMS). Obecnie pojawi y si  mo liwo ci us ugowe zwi zane
z przesy aniem tre ci multimedialnych, wiadczeniem bezprzewodowej trans-
misji danych w sieciach komputerowych czy realizacj  transakcji finansowych. 

Pojawiaj  si  nowe us ugi, których wiadczenie wychodzi poza sektor tele-
fonii komórkowej, co wi e si  konieczno ci  kooperacji. Najlepszym przyk a-
dem s  tutaj transakcje finansowe realizowane za po rednictwem telefonu ko-
mórkowego czy telewizja w telefonie komórkowym. Operatorzy telefonii ko-
mórkowej b d  szukali wci  nowych rozwi za  us ugowych, niemniej jednak 
trudno oczekiwa , aby tworzyli tak e content us ugowy. Dlatego nale y przy-
j , i  coraz cz ciej na rynku us ug telefonii komórkowej pojawia  si  b d
ró nego rodzaju alianse czy porozumienia partnerskie. Struktura i model rynku 
ulegnie tym samym znacznej zmianie, co zreszt  ju  obecnie zaczyna by  wi-
doczne.

Uwagi ko cowe

Rynek us ug telefonii komórkowej w Polsce jest jeszcze stosunkowo m o-
dym obszarem us ugowym. Jego struktura podmiotowa dopiero si  kszta tuje.
Nale y zatem s dzi , i  w perspektywie kilku najbli szy lat pojawi si  na nim 
szereg nowych podmiotów gospodarczych, które, stosuj c ró ne rozwi zania
strategiczne i modele biznesowe, b d  próbowa y osi gn  sukces rynkowy. 
Maj c na uwadze potencjalne mo liwo ci rozwojowe rynku us ug telefonii ko-
mórkowej, mo na wnioskowa , i  dynamika procesów rynkowych b dzie
znaczna.
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MOBILE SERVICES MARKET IN POLAND AND PROSPECTS

FOR ITS DEVELOPMENT 

Summary

Mobile services market in Poland is still relatively young area of service. The 

structure of economic operators is only emerging. It must therefore be assumed that in 

the next few years will be closest to the number of new operators who, using a variety 

of strategic solutions and business models that will attempt to achieve success. Given 

the potential for the development of mobile services market, it can be concluded that the 

dynamics of the market process will be significant. 

Translated by Wieslaw M. Maziarz 
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WYKORZYSTANIE PROCEDUR OCENY ZGODNO CI
W DYREKTYWACH NOWEGO PODEJ CIA

Wprowadzenie

Podstawowym celem istnienia Unii Europejskiej jest stwarzanie oraz nad-
zór nad prawid owym funkcjonowaniem wspólnego rynku, którego istota pole-
ga na swobodnym przep ywie produktów, us ug, kapita u i pracowników po-
mi dzy pa stwami cz onkowskimi. Aby cel ten móg  by  realizowany, likwidu-
je si  c a wewn trzne, ograniczenia w imporcie i ujednolica si  podatki. Produkt 
legalnie wprowadzony do obrotu na obszarze jednego pa stwa cz onkowskiego
mo e by  tak e umieszczany na rynkach innych pa stw (cho  mog  zaistnie
wyj tki od tej zasady). Najskuteczniej bariery w swobodnym przep ywie pro-
duktów s  usuwane poprzez wprowadzanie jednolitych przepisów prawnych 
dotycz cych wytwarzania i obrotu produktami. Przyk adem w tym zakresie jest 
nowe podej cie do harmonizacji technicznej i normalizacji1.

Celem artyku u jest ilo ciowa i jako ciowa identyfikacja procedur oceny 
zgodno ci produktów stosowanych we wszystkich dyrektywach nowego podej-

                                                          
1 A. Hutyra, Dyrektywy nowego podej cia i oznakowanie CE. Wprowadzanie produktów 

na rynek Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Wolnych Przedsi biorców, Oddzia  Terenowy, 
Gda sk 2001, s. 7. 
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cia. Jako podstaw ród ow  do analizy danych dotycz cych procedur oceny 
zgodno ci wykorzystano bazy danych Komisji Europejskiej. 

1. Nowe podej cie do harmonizacji technicznej i normalizacji 

Nowe podej cie do harmonizacji technicznej i normalizacji zosta o wpro-
wadzone w wyniku uchwa y Rady z 7 maja 1985 roku w sprawie nowego po-
dej cia do harmonizacji technicznej i normalizacji. Zak ada ono, i  harmoniza-
cja (czyli ujednolicanie przepisów) b dzie nast powa  tylko w zakresie zasad-
niczych wymaga , okre lanych w tzw. dyrektywach nowego podej cia, jakie 
musi spe nia  produkt, aby móg  podlega  swobodnemu obrotowi na rynku 
unijnym2. Produkty te nie musz  pochodzi  z krajów cz onkowskich Unii Euro-
pejskiej – mog  by  importowane, wa ne jest, e s  oferowane konsumentom 
na unijnym rynku. Szczegó owe wymagania wobec produktów okre lane s
w tzw. normach zharmonizowanych. Normy zharmonizowane mog  by  co 
prawda przez producenta stosowane dobrowolnie, jednak ich spe nienie oznacza 
tak e domniemanie spe nienia wymaga  zasadniczych3.

Wymagania zasadnicze zamieszczane s  przewa nie w za cznikach do 
poszczególnych dyrektyw nowego podej cia i dotycz  ochrony zdrowia i bez-
piecze stwa u ytkowników (konsumentów i pracowników), a tak e ochrony 
mienia i rodowiska4.

W ka dej dyrektywie nowego podej cia okre lony jest czas, w którym ma 
sta  si  ona obowi zuj ca na terenie wszystkich pa stw Unii Europejskiej oraz 
dodatkowo w pozosta ych krajach nale cych do EOG, czyli Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EEA – European Economic Area), czyli Norwegii, 
Islandii i Ksi stwie Liechtensteinu. Dyrektywa mo e by  transponowana (czyli 
wdro ona) do ustawodawstwa krajowego w kszta cie, w jakim zosta a przyj ta
lub poprzez prawo krajowe5.

                                                          
2  Istnieje kilka wyj tków (tzn. niekoniecznie musz  by  to dyrektywy), jednak w tym ar-

tykule przyj to tak , ogólnie zreszt  stosowan , nazw  wobec wszystkich aktów prawnych,  
w których zamieszczone s  wymagania zasadnicze. 

3  W. Henrykowski, System oceny zgodno ci w Unii Europejskiej pi  lat po akcesji. Histo-
ria – Tera niejszo . J-PROPERTY, Warszawa 2009, s. 123; A. Hutyra, op.cit., s. 11. 

4  A. Hutyra, op.cit., s. 11. 
5  W. Henrykowski, op.cit., s. 132 i 133; A. Hutyra, op.cit., s. 11. 
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Obowi zek oceny, czy dany produkt podlega wymaganiom dyrektywy 
nowego podej cia, ci y na producencie, przy czym mo e on podlega  kilku 
dyrektywom jednocze nie. Producent zobowi zany jest do sporz dzania i prze-
chowywania dokumentacji za wiadczaj cej o spe nianiu przez produkt wyma-
ga  dyrektywy. Po przeprowadzeniu oceny zgodno ci, zgodnie z odpowiednimi 
procedurami okre lonymi w dyrektywach, producent wystawia tzw. deklaracj
zgodno ci. Dodatkowo bardzo cz sto dyrektywy przewiduj  konieczno  oceny 
produktów przez tzw. jednostk  notyfikowan , która potwierdza zgodno  pro-
duktu z wydanym przez siebie certyfikatem zgodno ci. Jednostki takie s  za-
twierdzane przez pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej, a nast pnie zg asza-
ne (tzn. notyfikowane) Komisji Europejskiej oraz innym pa stwom. Nie ka dy 
kraj musi zg osi  jednostk  notyfikowan  w obszarze danej dyrektywny. Poza 
tym producent mo e wybra  do oceny zgodno ci jednostk  z dowolnego kraju. 
Producent jest tak e zobowi zany (w przypadku wi kszo ci dyrektyw) umie ci
na wyrobie oznakowanie „CE”, które potwierdza, e spe nia on wymagania 
zasadnicze i szczegó owe (lub inne odpowiadaj ce szczegó owym)6.

2. Procedury oceny zgodno ci

Ocena zgodno ci powinna by  prowadzona przez producenta wed ug pro-
cedur oceny zgodno ci, z uwzgl dnieniem nast puj cych kryteriów: stosowno-
ci do rodzaju produktu, charakteru zagro e , jakie produkt stwarza, oraz stop-

nia, w jakim ocena zgodno ci odpowiada rodzajowi i poziomowi zagro enia,
zapewnienia producentowi mo liwo ci wyboru pomi dzy procedurami zapew-
niania jako ci a procedurami certyfikacji – tam, gdzie wymagany jest udzia
jednostki notyfikowanej oraz potrzeby unikni cia procedur, które by yby zbyt 
uci liwe w stosunku do zagro e 7.

Najcz ciej procedurami oceny zgodno ci s  tzw. modu y oceny zgodno ci,
oznaczone du ymi literami od A do H. Mog  one jednak tak e zawiera  dodat-
kowe modyfikacje, oznaczone cyfr  1 lub 2 przy du ej literze niektórych z modu-
ów. Rodzaj procedury oceny zgodno ci okre la dok adny sposób post powania

i zale y od rodzaju produktu (lub zagadnienia) w ramach danej dyrektywy. 

                                                          
6  W. Henrykowski, op.cit., s. 134, 135 i 140; A. Hutyra, op.cit., s. 16–20. 
7  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/EC z dnia 9 lipca 2008 r. w spra-

wie wspólnych ram dotycz cych wprowadzania produktów do obrotu, uchylaj ca decyzj  Rady 
93/465/EEC. Dz.U. L 218 z 13 sierpnia 2008, s. 82–128, art. 4. 
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Ocena zgodno ci mo e by  prowadzona na etapie projektowania i/lub pro-
dukcji. Udzia  jednostki notyfikowanej wymagany jest w modu ach: B i H  
(na etapie projektowania) oraz A i C – je li nie ma akredytowanej jednostki 
w asnej i D, E, F, G, H (na etapie produkcji). Im modu  ma wy sze oznaczenie 
literowe, tym wymagany jest wi kszy udzia  zarówno jednostki notyfikowanej, 
jak i producenta w ocenie zgodno ci. W tabeli 1 przedstawiono skrócon  cha-
rakterystyk  modu ów oceny zgodno ci.

W niektórych modu ach wykorzystuje si  jako odniesienie wymagania 
systemu zarz dzania jako ci , zgodnego z norm  ISO 9001, wy czaj c jej nie-
które punkty. W module D wy czony jest punkt 7.3. Projektowanie i rozwój, 
natomiast w module E punkty: 7.1. Planowanie realizacji wyrobu, 7.2.3. Komu-
nikacja z klientem, 7.3. Projektowanie i rozwój, 7.4. Zakupy, 7.5.1. Nadzoro-
wanie produkcji i dostarczania us ugi, 7.5.2. Walidacja procesów produkcji  
i dostarczania us ugi oraz 7.5.3. Identyfikacja i identyfikowalno 8. Stosowanie 
jako podstawy systemu zarz dzania jako ci  wed ug normy ISO 9001 nie jest 
konieczne, jednak producent musia by wtedy w inny sposób udowodni  spe -
nienie danych wymaga 9.

 Tabela 1  

Skrócona charakterystyka modu ów oceny zgodno ci

A. Wewn trzna kontrola produkcji 
Producent przechowuje dokumentacj  techniczn  do wgl du w adz krajowych. 
B. Badanie typu EC (badanie typu) 
Producent dostarcza jednostce notyfikowanej dokumentacj  techniczn , dowody po-
twierdzaj ce adekwatno  technicznego rozwi zania projektowego, wymagane próbki, 
reprezentatywne dla przewidywalnej produkcji. Jednostka notyfikowana stwierdza 
zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, bada dokumentacj  techniczn  i dowody po-
twierdzaj ce w celu oceny adekwatno ci projektu technicznego (B1), przeprowadza 
badania próbki (próbek), wydaje certyfikat badania typu EC. 
G. Zgodno  w oparciu o weryfikacj  jednostkow  (weryfikacja jednostkowa) 
Producent dostarcza dokumentacj  techniczn .P

ro
je

kt
ow

an
ie

H. Zgodno  oparta na pe nym zapewnieniu jako ci (pe ne zapewnienie jako ci), system  
ISO 90011

Producent stosuje zatwierdzony system jako ci dla projektowania, dostarcza dokumen-
tacj  techniczn
Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór nad systemem jako ci (H), weryfikuje zgod-
no  projektu, wydaje certyfikat badania projektu2 (H1). 

                                                          
8  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarz dzania jako ci . Wymagania, pkt 7.1, 7.2.3, 7.3, 

7.4, 7.5.1, 7.5.2 i 7.5.3. 
9  A. Hutyra, op.cit., s. 15. 
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A. Wewn trzna kontrola produkcji 
Producent deklaruje zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, umieszcza wymagane 
oznakowanie zgodno ci (A). Akredytowana jednostka w asna lub jednostka notyfiko-
wana bada specyficzne aspekty produktu2 (A1), kontroluje produkty w przypadkowych 
odst pach czasu2 (A2). 
C. Zgodno  z typem w oparciu o wewn trzn  kontrol  produkcji (zgodno  z typem) 
Producent deklaruje zgodno  z zatwierdzonym typem, umieszcza wymagane oznako-
wanie zgodno ci. Akredytowana jednostka w asna lub jednostka notyfikowana bada 
specyficzne aspekty produktu2 (C1), kontroluje produkty w przypadkowych odst pach
czasu2 (C2). 
D. Zgodno  z typem w oparciu o zapewnienie jako ci procesu produkcji (zapewnienie 
jako ci produkcji), system ISO 90013

Producent stosuje zatwierdzony system jako ci dla produkcji oraz ko cowej inspekcji  
i bada , deklaruje zgodno  z zatwierdzonym typem, umieszcza wymagane oznakowa-
nie zgodno ci (D), deklaruje zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, umieszcza wy-
magane oznakowanie zgodno ci (D1). Jednostka notyfikowana zatwierdza system jako-
ci, sprawuje nadzór nad systemem jako ci (D1). 

E. Zgodno  z typem w oparciu o zapewnienie jako ci produktu (zapewnienie jako ci
produktu), system ISO 90014

Producent stosuje zatwierdzony system jako ci dla ko cowej inspekcji i bada , deklaru-
je zgodno  z zatwierdzonym typem, umieszcza wymagane oznakowanie zgodno ci (E), 
deklaruje zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, umieszcza wymagane oznakowanie 
zgodno ci (E1). Jednostka notyfikowana zatwierdza system jako ci, sprawuje nadzór 
nad systemem jako ci (E1). 
F. Zgodno  z typem w oparciu o weryfikacj  produktu (weryfikacja produktu) 
Producent deklaruje zgodno  z zatwierdzonym typem, umieszcza wymagane oznako-
wanie zgodno ci (F), deklaruje zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, umieszcza 
wymagane oznakowanie zgodno ci (F1). Jednostka notyfikowana weryfikuje zgodno
z zasadniczymi wymaganiami, wydaje certyfikat zgodno ci (F1). 
G. Zgodno  w oparciu o weryfikacj  jednostkow  (weryfikacja jednostkowa) 
Producent dostarcza produkt, deklaruje zgodno , umieszcza wymagane oznakowanie 
zgodno ci. Jednostka notyfikowana weryfikuje zgodno  z zasadniczymi wymaganiami, 
wydaje certyfikat zgodno ci.

P
ro

du
kc

ja

H. Zgodno  oparta na pe nym zapewnieniu jako ci (pe ne zapewnienie jako ci), system  
ISO 90011

Producent stosuje zatwierdzony system jako ci dla produkcji, ko cowej inspekcji  
i bada , deklaruje zgodno , umieszcza wymagane oznakowanie zgodno ci. Jednostka 
notyfikowana sprawuje nadzór nad systemem jako ci.

1  Z wyj tkiem wymaga  zwi zanych z zadowoleniem klienta i ci g ym doskonaleniem. 
2  Wymagania dodatkowe mog  mie  zastosowanie w prawodawstwie sektorowym. 
3  Z wyj tkiem pkt 7.3 i wymaga  zwi zanych z zadowoleniem klienta i ci g ym doskonaleniem. 
4  Z wyj tkiem pkt 7.1, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 i wymaga  zwi zanych z zadowoleniem klienta  
 i ci g ym doskonaleniem.

ród o: M. Pig owski, Znaczenie jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego 
i globalnego podej cia, w: Wybrane problemy jako ci wyrobów przemys o-
wych, red. J. uchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks-
ploatacji – PIB, Radom 2010, s. 29. 
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W niektórych modu ach wykorzystuje si  jako odniesienie wymagania 
systemu zarz dzania jako ci , zgodnego z norm  ISO 9001, wy czaj c jej nie-
które punkty. W module D wy czony jest punkt 7.3. Projektowanie i rozwój, 
natomiast w module E punkty: 7.1. Planowanie realizacji wyrobu, 7.2.3. Komu-
nikacja z klientem, 7.3. Projektowanie i rozwój, 7.4. Zakupy, 7.5.1. Nadzoro-
wanie produkcji i dostarczania us ugi, 7.5.2. Walidacja procesów produkcji  
i dostarczania us ugi oraz 7.5.3. Identyfikacja i identyfikowalno 10. Stosowanie 
jako podstawy systemu zarz dzania jako ci  wed ug normy ISO 9001 nie jest 
konieczne, jednak producent musia by wtedy w inny sposób udowodni  spe -
nienie danych wymaga 11.

3. Produkty lub zagadnienia obj te dyrektywami nowego podej cia

W tabeli 2 przedstawiono produkty (lub zagadnienia) obj te dyrektywami 
nowego podej cia wed ug lat ich wydania. Wyj tkiem jest pozycja przedostat-
nia, gdzie zagadnienie interoperacyjno ci systemów elektronicznych op at dro-
gowych zosta o wprowadzone decyzj  wdra aj c  dyrektyw , oraz ostatnia 
pozycja, gdzie zagadnienie interoperacyjno ci Europejskiej Sieci Zarz dzania
Ruchem Lotniczym zosta o okre lone w rozporz dzeniu, nie w dyrektywie. 

Zastosowanie rozporz dzenia jako aktu prawnego wy szego rz du ni  dy-
rektywa mia o na celu podkre lenie istotno ci poruszanego w nim zagadnienia. 

cznie w ramach nowego podej cia funkcjonuje 28 rodzajów produktów (lub 
zagadnie ). W kolumnie pierwszej podano oznaczenie dyrektywy oraz ozna-
czenie poprzedniej dyrektywy dotycz cej danego produktu, w przypadku je li
by a wydana. Pierwsza liczba oznacza rok wydania, druga numer kolejnej dy-
rektywy w danym roku w ogóle, oznaczenie „EEC” – European Economic 
Community (Europejska Wspólnota Gospodarcza) lub EC – European Commu-
nity (Unia Europejska). W drugiej kolumnie podano nazw  produktu (znacznie 
rzadziej zagadnienia), którego dana dyrektywa dotyczy. Natomiast w trzeciej 
kolumnie podano oznaczenie za cznika do dyrektywy lub nazw  artyku u
w danej dyrektywie, gdzie odwo ano si  do danej procedury oceny zgodno ci

                                                          
10  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarz dzania jako ci . Wymagania, pkt 7.1, 7.2.3, 7.3, 

7.4, 7.5.1, 7.5.2 i 7.5.3. 
11  A. Hutyra, op.cit., s. 15. 
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(w przypadku modu ów s  one wymienione w kolejno ci alfabetycznej).  
W niektórych przypadkach procedura oceny zgodno ci nie jest realizowana 
wed ug modu u, ale zgodnie z inn  procedur  – wówczas podano jej nazw .

Tabela 2  

Produkty lub zagadnienia obj te dyrektywami nowego podej cia

i procedury oceny zgodno ci

Oznaczenie
dyrektywy 

Produkty  
lub zagadnienia 

obj te dyrektyw

Procedura oceny zgodno ci
(i artyku  lub za cznik)*

1 2 3 

89/106/EEC Wyroby budowlane Decyzje wydane na podstawie art. 20, ust. 2 
(obecnie 62) 

89/686/EEC Wyposa enie ochrony 
osobistej

B (art. 10); system kontroli jako ci dla produktu 
ko cowego (art. 11A); system zapewnienia 
jako ci przez monitorowanie (art. 11B) 

90/385/EEC Wyroby medyczne 
aktywnego osadzania 

B (z. 3); C (z. 5); F (z. 4); H (z. 2) 

92/42/EEC Kot y wody gor cej B (z. III); C (z. IV); D (z. IV); E (z. IV) 
93/15/EEC Materia y wybuchowe 

do u ytku cywilnego 
B (z. II.1); C (z. II.2); D (z. II.3); E (z. II.4);  
F (z. II.5); G (z. II.6) 

93/42/EEC Wyroby medyczne B (z. III); D (z. V); E (z. VI); F (z. IV); H (z. II); 
D – dek. zg. (z. V); E – dek. zg. (z. VI);  
H – dek. zg. (z. II) 

94/9/EC Urz dzenia i systemy 
ochronne przeznaczone 
do u ytku w przestrze-
niach zagro onych 
wybuchem 

A + potwierdzenie dokumentacji technicznej 
(art. 8.1b-ii); B (z. III); C (z. VI); D (z. IV);  
E (z. VII); F (z. V); G (z. IX)

94/25/EC Rekreacyjne jednostki 
p ywaj ce

A + testy (z. VI); B (z. VII); D (z. IX);  
E (z. XVI); F (z. X); G (z. XI); H (z. XII); ocena 
pokonstrukcyjna (art. 8.1) 

95/16/EC D wigi B – dla d wigów (z. V B); B – dla elementów 
bezpiecze stwa (z. V A); C – z kontrol  losow
elementów bezpiecze stwa (z. XI); D – dla 
d wigów (z. XIV); E – dla d wigów (z. XII);  
E – dla elementów bezpiecze stwa (z. VIII);  
G – dla d wigów (z. X); H – dla d wigów
(z. XIII); H – dla elementów bezpiecze stwa  
(z. IX); inspekcja ko cowa – dla d wigów
(z. VI) 

96/98/EC Wyposa enie statków B (art. 10.1i, z. B); C (art. 10.1i-a, z. B);  
D (art. 10.1i-b, z. B); E (art. 10.1i-c, z. B);  
F (art. 10.1i-d, z. B); G (art. 10.3, z. B);  
H (art. 10.1ii, z. B) 
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1 2 3 

97/23/EC Urz dzenia ci nieniowe A1 z monitorowaniem oceny ko cowej (art. 14); 
A1 z monitorowaniem oceny ko cowej (z. III); 
B (z. III); B1 (z. III); C1 (art. 14); C1 (z. III);  
D (z. III); D1 (z. III); E (z. III); E1 (z. III);  
F (z. 14); F (z. III); G (z. 14); G (z. III);  
H (z. III); H1 – z badaniem projektu i specjal-
nym nadzorem oceny ko cowej (z. III); wszyst-
kie procedury obj te artyku em 12 (art. 14); 
zatwierdzenie bada  nieniszcz cych przez 
personel (z. I, 3.1.3); zatwierdzenie sta ych 
po cze  przez personel (z. I, 3.1.2); zatwier-
dzenie sta ych po cze  w ramach procedur  
(z. I, 3.1.2); europejskie zatwierdzenie materia-
ów (art. 11) 

98/79/EC Wyroby medyczne 
u ywane do diagnozy 
in vitro 

B (z. V); E (z. VII); F (z. VI); H (z. IV);  
D – dek. zg. (z. VII); E – dek. zg. (z. III);  
H – dek. zg. (z. IV) 

99/5/EC Urz dzenie radiowe
i ko cowe urz dzenia
telekomunikacyjne 

A + szczegó owe testy urz dze  (z. III);  
H (z. V); dokumentacja techniczna konstrukcyj-
na (z. IV) 

2000/9/EC Urz dzenia kolei lino-
wych przeznaczone do 
przewozu osób 

B (z. V); D (z. V); F (z. V); G (z. V); H (z. V); 
badanie dla oceny zgodno ci podsystemów  
(z. VII) 

2000/14/EC Emisja ha asu do ro-
dowiska przez urz dze-
nia u ywane na ze-
wn trz pomieszcze

A (z. V); A – z ocen  dokumentacji technicznej 
i okresow  kontrol  (z. VI); G (z. VII);  
H (z. VIII) 

2004/22/EC Przyrz dy pomiarowe A – dek. Zg. (z. A); A1 – dek. zg. (z. A1);  
B (z. B); C– dek. zg. (z. C); C1 – dek. zg.  
(z. C1); D – dek. zg. (z. D); D1 – dek. zg.  
(z. D1); E – dek. zg. (z. E); E1 – dek. zg.  
(z. E1); F– dek. zg. (z. F); F1 – dek. zg. (z. F1); 
G – dek. zg. (z. G); H – dek. zg. (z. H);  
H1 – dek. zg. (z. H1) 

2004/108/EC Kompatybilno
elektromagnetyczna 

A (art. 12); ocena dokumentacji technicznej  
(z. III) 

2006/42/EC Maszyny B (z. IX – art. 12 3b i 4a); H (z. X – art. 12 3c  
i 4b) 

2006/95/EC
(poprzednio
73/23/EEC)

Sprz t niskonapi ciowy raport wydawany na danie (art. 8); opinia  
na temat bezpiecznego u ytkowania (art. 9) 

2007/23/EC Wyroby pirotechniczne B (z. II); C (z. II); D (z. II); E (z. II); G (z. II);  
H (z. II) 

2008/57/EC Interoperacyjno
systemu kolei 

dek. zg. i przydatno ci do stosowania elemen-
tów interoperacyjno ci (z. IV); procedura wery-
fikacji dla podsystemów (z. VI) 

2009/23/EC
(poprzednio
90/384/EEC)

Wagi nieautomatyczne B (z. II.1); D (z. II.2); F (z. II.3); G (z. II.4) 

2009/48/EC Zabawki B (art. 20) 
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1 2 3 

2009/105/EC
(poprzednio
87/404/EEC)

Proste zbiorniki ci nie-
niowe

B (art. 10); F (art. 11); dek. zg. (art. 12, 13 i 14) 

2009/142/EC
(poprzednio
90/396/EEC)

Urz dzenia spalaj ce
paliwa gazowe 

B (z. II.1); C (z. II.2); D (z. II.3); E (z. II.4);  
F (z. II.5); G (z. II.6) 

2010/35/EU Ci nieniowe urz dzenia
transportowe

dzia ania zwi zane z ocen  zgodno ci (z. I.1,  
z. II.1, z. III.1); wyj tkowe sprawdzenia (z. I.1, 
z. II.1, z. III.1); inspekcje po rednie (z. I.1,  
z. II.1, z. III.1); inspekcje okresowe (z. I.1,  
z. II.1, z. III.1); ponowna ocena zgodno ci
(z. III) 

decyzja 
2009/750/EC
(wdra aj ca
2004/52/EC)

Interoperacyjno
systemów elektronicz-
nych op at drogowych 

ocena zgodno ci ze specyfikacjami (art. 12, 13  
i 14); ocena zgodno ci ze specyfikacjami (z. II, 
III i IV; ocena przydatno ci do u ycia – art. 2f) 

rozporz dzenie
552/2004

Interoperacyjno
Europejskiej Sieci Za-
rz dzania Ruchem Lot-
niczym 

dek. zg. i przydatno ci do stosowania elemen-
tów interoperacyjno ci (z. III); deklaracja wery-
fikacji systemów (z. IV) 

*  art. – artyku ; z. – za cznik; dek. zg. – deklaracja zgodno ci.

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Bazy danych dotycz cych dyrektyw nowego 
podej cia, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ (10.10.2011); 
EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm (9.05.2011). 

Procedury oceny zgodno ci okre lone s  najcz ciej w za cznikach (bar-
dzo rzadko w artyku ach w tre ci dyrektywy). Wiele dyrektyw zosta o wyda-
nych (lub znowelizowanych) ju  po roku 2000 (ok. po owy wszystkich dyrek-
tyw). Wskazuje to na zwrócenie szczególnej uwagi na bezpiecze stwo konsu-
menta w ostatnich dziesi ciu latach. 

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie dyrektyw i liczby poszczególnych 
procedur oceny zgodno ci (wykorzystano dane z tabeli 2, prezentuj c je w bar-
dziej zagregowany sposób). 

Liczba procedur oceny zgodno ci w ramach wszystkich dyrektyw nowego 
podej cia wynosi 211. Modu ami zosta y okre lone 123 procedury (58%), na-
tomiast liczba innych procedur wynosi 88 (co stanowi pozosta e 42%). Naj-
rzadziej wymaganym modu em oceny zgodno ci (lub modu em z modyfikacj )
jest modu  A (tylko w 10 przypadkach), nast pnie C (12 razy), G (13 razy),  
F (15 razy), D i E (17 razy), H (18 razy), najcz ciej za  do oceny zgodno ci
wymagany jest modu  B (21 razy). Szczególn  dyrektyw  jest dyrektywa doty- 
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Tabela 3  

Dyrektywy i liczba poszczególnych procedur oceny zgodno ci

Procedury wed ug modu ów
lub ich modyfikacji Dyrektywa 

A B C D E F G H 

Procedury 
inne

Razem 

89/106/EEC         62 62 
89/686/EEC  1       2 3 
90/385/EEC  1 1   1  1  4 
92/42/EEC  1 1 1 1     4 
93/15/EEC  1 1 1 1 1 1   6 
93/42/EEC  1  2 2 1  2  8 
94/9/EC 1 1 1 1 1 1 1   7 
94/25/EC 1 1  1 1 1 1 1 1 8 
95/16/EC  2 1 1 2  1 2 1 10 
96/98/EC  1 1 1 1 1 1 1  7 
97/23/EC 2 2 2 2 2 2 2 2 5 21 
98/79/EC  1  1 2 1  2  7 
99/5/EC 1       1 1 3 
2000/9/EC  1  1  1 1 1  5 
2000/14/EC 2      1 1  4 
2004/22/EC 2 1 2 2 2 2 1 2  14 
2004/108/EC 1        1 2 
2006/42/EC  1      1  2 
2006/95/EC         2 2 
2007/23/EC  1 1 1 1  1 1  6 
2008/57/EC         2 2 
2009/23/EC  1  1  1 1   4 
2009/48/EC  1        1 
2009/105/EC  1    1   1 3 
2009/142/EC  1 1 1 1 1 1   6 
2010/35/EU         5 5 
decyzja 
2009/750/EC
(wdra aj ca
2004/52/EC) 

        

3 3 
Rozporz dzenie
552/2004

        
2 2 

10 21 12 17 17 15 13 18 Razem 
123 88 211 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Bazy danych dotycz cych dyrektyw nowego 
podej cia, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ (10.10.2011). 

cz ca urz dze  ci nieniowych (97/23/EC), która wymaga stosowania (oczywi-
cie dla ró nych rodzajów urz dze ) cznie 21 procedur oceny zgodno ci, za-
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równo w ramach modu ów, jak i innych procedur. Dyrektywami, które (w sto-
sunkowo du ej liczbie) wymagaj  stosowania wy cznie modu ów, s : dyrek-
tywa dotycz ca przyrz dów pomiarowych (2004/22/EC) – 14 modu ów i dyrek-
tywa dotycz ca d wigów (95/16/EC) – 10 modu ów.

W ramach innych procedur oceny zgodno ci szczególn  uwag  zwracaj
62 procedury wymagane oddzielnymi decyzjami dla ró nych rodzajów wyro-
bów budowlanych, przy czym dyrektywa dotycz ca tych produktów nie wyma-
ga przy ocenie zgodno ci adnego z modu ów. Innymi aktami prawnymi wy-
magaj cymi stosowania wy cznie innych ni  modu y procedur oceny zgodno-
ci s : dyrektywa dotycz ca ci nieniowych urz dze  transportowych 

(2010/35/EU) – 5 procedur, decyzja 2009/750/EC wdra aj ca dyrektyw  doty-
cz c  interoperacyjno ci systemów elektronicznych op at drogowych 
(2004/52/EC) – 3 procedury, dyrektywa dotycz ca sprz tu niskonapi ciowego
(2006/95/EC) – 2 procedury, dyrektywa dotycz ca interoperacyjno ci systemu 
kolei (2008/57/EC) – 2 procedury oraz rozporz dzenie 552/2004 dotycz ce
Interoperacyjno ci Europejskiej Sieci Zarz dzania Ruchem Lotniczym – 2 pro-
cedury. Tak wi c akty prawne wymagaj ce stosowania wy cznie innych ni
modu y procedur oceny zgodno ci zosta y wydane stosunkowo niedawno. 

Uwagi ko cowe

Producent po dokonaniu oceny, czy produkowany przez niego produkt 
podlega dyrektywie/dyrektywom nowego podej cia, musi przeprowadzi  ocen
zgodno ci. Niektóre dyrektywy przewiduj  nawet kilkana cie ró nych procedur, 
zale nie od rodzaju wyrobu. Tak wi c zakwalifikowanie wyrobu do prawid o-
wej procedury mo e sprawi  producentowi pewne trudno ci, tym bardziej je li
produkt podlega wi cej ni  jednej dyrektywie. Ponadto, wi kszo  procedur 
oceny zgodno ci wymaga udzia u jednostki notyfikowanej, co wi e si  z ko-
nieczno ci  poniesienia przez producenta dodatkowych kosztów. 

Wprowadzenie procedur oceny zgodno ci wobec produktów podlegaj -
cych dyrektywom nowego podej cia powinno u atwia  obrót handlowy poprzez 
zastosowanie jednolitych wymaga  dotycz cych oceny zgodno ci w ramach 
procedur zwanych modu ami. Tymczasem system modu owy nie jest czytelny. 
Modu y mog  bowiem zawiera  modyfikacje z oznaczeniami cyfrowymi „1” 
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lub „2”, ale niekiedy tak e jeszcze inne, dodatkowe modyfikacje i wymagania 
do modu ów lub nawet zupe nie oddzielne, nieprzewidziane modu ami procedu-
ry oceny zgodno ci. Tworzenie tylu oddzielnych procedur podwa a nie tylko 
zasadno  istnienia modu ów, ale tak e zak adan  na samym pocz tku przejrzy-
sto  nowego podej cia.

Dyrektywy nowego podej cia powinny tak e zapewnia  pewien minimal-
ny poziom bezpiecze stwa produktów dla konsumenta. Tymczasem, o ile wy-
roby produkowane przez pa stwa unijne s  dla konsumenta przewa nie bez-
pieczne, o tyle wyroby importowane z pa stw trzecich (przewa nie z Chin) 
mog  ju  stanowi  dla niego znaczne zagro enie. Wynika to chocia by z coty-
godniowych raportów RAPEX – szybkiego systemu powiadamiania o produk-
tach niebezpiecznych dla konsumenta, funkcjonuj cego we wszystkich pa -
stwach cz onkowskich Unii Europejskiej. Wskazuje to na konieczno  nie tylko 
podnoszenia i ujednolicania wymaga  wobec produktów (w ramach procedur 
oceny zgodno ci), ale tak e na znacznie dok adniejsz  kontrol  ich spe niania.

Oddzielnym problemem staje si  tak e bardzo cz ste oznaczanie produk-
tów nieprawid owym oznaczeniem „CE” (maj cym w za o eniu za wiadcza
o spe nieniu przez produkt wymaga  dyrektyw nowego podej cia po przej ciu
przez produkt odpowiednich procedur oceny zgodno ci). Znak ten bardzo cz -
sto jest zniekszta cany, podrabiany (np. przez zastosowanie bardzo podobnego 
znaku „China Export”) i nie odpowiada wzorowi wymaganemu przez prawo 
unijne. Nale y przypuszcza , e produkt oznaczony takim znakiem nie zosta
poddany w a ciwiej procedurze oceny zgodno ci, tak wi c nie zapewnia kon-
sumentowi bezpiecze stwa, a przez to oznaczenie takie wprowadza go w b d.
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THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES APPLICATION

IN THE NEW APPROACH DIRECTIVES 

Summary

In the article the basic principles of new approach to technical harmonization and 

standards, introducing the new approach directives, are presented. In the next part of 

article the criteria of conducting of the conformity assessment and eight of basic modu-

les of the conformity assessment (with the modifications) are presented. The article also 

presents products or issues covered by the new approach directives and the analysis 

within the types and number of modules used to evaluate compliance with the new 

approach directives. In the conclusions the general difficulties, and also the difficulties, 

which may have the producer, obliged to use the conformity assessment procedures, are 

indicated.

Translated by Marcin Pig owski 
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 ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 746        EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR  101        2012 

HENRYK SALMONOWICZ 
Uniwersytet Szczeci ski

WP YW CECH SZCZEGÓLNYCH PRODUKCJI PORTOWEJ  
NA WAHANIA WIELKO CI PRZE ADUNKÓW

W PORTACH MORSKICH W SZCZECINIE I WINOUJ CIU

Wprowadzenie

Rozwój portów morskich i wzrost wolumenu prze adunków portowych 
jest pochodn  wielu czynników i trendów zachodz cych w gospodarce wiato-
wej, wiatowej wymianie towarowej, systemach transportowych, polityce por-
towej, zmian zachodz cych w otoczeniu portowym, sferze innowacyjno ci czy 
informatyzacji procesów gospodarczych. Istotny wp yw maj  te  zmiany w sfe-
rze koniunktury gospodarczej oraz na rynkach us ug portowych i eglugowych. 

Ze wzgl du na rodzaj dzia alno ci gospodarczej portów morskich, który od 
pocz tku ich istnienia stanowi a obs uga prze adunkowa przemieszczanych 
przez porty adunków, rynki us ug portowych traktowane s  jako elementy ryn-
ków us ug transportowych. Wspó czesne rynki transportowe s  silnie zintegro-
wane z rynkami us ug logistycznych i spedycyjnych, tworz c spójne rynki TSL. 
Dlatego te  porty morskie obecnie stanowi  elementy rynków TSL. Spo ród
wielu rynków, które funkcjonuj  w otoczeniu rynków us ug portowych (towa-
rowe, us ugowe, pieni ne, pracy), na rynki te najsilniej oddzia ywaj  rynki 
towarowe.
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Dla rynków us ug portowych charakterystyczne s  trudno ci z zachowa-
niem stanów równowagi rynkowej. Wynikaj  one z cz stych zmian relacji po-
pytu i poda y na tych rynkach, które z kolei s  efektem przesuni  popytu na 
rynkach towarowych i innych rynkach transportowych. Us ugi portowe nale
do us ug, na które zapotrzebowanie zmienia si  w ró nym czasie (tygodnia, 
miesi ca, kwarta u, roku). Niektóre zmiany maj  charakter cykliczny i atwo je 
przewidzie 1. S  te  jednak us ugi, na które popyt waha si  w sposób nieprze-
widywalny. Dlatego te  wa ne jest rozpoznanie natury popytu na us ugi porto-
we oraz w a ciwe zrozumienie rodzaju ujawnionych przez niego waha , jak 
i równie  poznanie jego przyczyn. 

1. Szczególny charakter produkcji us ug portowych i portowej dzia alno ci
 gospodarczej  

Proces transportowy realizowany w porcie morskim i produkcja us ug por-
towych maj  charakter us ugowy, co oznacza, e praca realizowana jest w for-
mie niematerialnej (nierzeczowej) i nie ma mo liwo ci produkcji na zapas. Wy-
st puje jednoczesno  produkcji us ug portowych i ich konsumpcji, co jedno-
znacznie okre la dzia alno  portowego aparatu us ugowego. Podmioty gospo-
darcze bior ce udzia  w obs udze adunków i rodków transportu morskiego  
i l dowego musz  dysponowa  okre lonymi rezerwami potencja u technicznego 
i ludzkiego, maj c na uwadze wyst puj ce w pewnych okresach szczyty prze a-
dunkowe. Istotnym utrudnieniem pracy przedsi biorstw portowych jest te  ko-
nieczno  sprostania zró nicowanemu popytowi na us ugi portowe. St d te
us ugi portowe s  niejednorodne z technicznego punktu widzenia, maj  zró ni-
cowane cechy i w a ciwo ci u ytkowe. 

Bior c pod uwag  kryterium odbiorcy, us ugi wiadczone przez przedsi -
biorstwo portowe wykonywane s  na rzecz adunków obrotu morskiego, rod-
ków transportu morskiego, rodków transportu zapleczowego oraz pasa erów.
Realizacja us ug techniczno-wykonawczych odbywa si  przy zaanga owaniu
wyspecjalizowanych technicznie rodków s u cych do sprawnego i bezpiecz-
nego przemieszczania adunku przez port. rodki te s  podstaw  procesu pro-

                                                          
1  H. Klimek, Funkcjonowanie rynków us ug portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gda skiego, Gda sk 2010, s. 90–92. 
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dukcyjnego portu morskiego. Celem za  us ug dyspozycyjnych jest reprezento-
wanie interesów odbiorcy us ug portowych, w a ciwe zorganizowanie ca o-
kszta tu pracy nad przedmiotami obrotu portowego. Us ugi tego rodzaju maj
charakter nieuprzedmiotowiony, a ich wykonanie nast puje bez zaanga owania
istotnego potencja u technicznego. 

Zatem realizacja szerokiego wachlarza us ug wiadczonych w kompleksie 
portowym wymaga skomplikowanych i coraz bardziej kapita och onnych rod-
ków technicznych i skoordynowanej organizacji pracy. Produkcja us ug porto-
wych determinowana jest te , oprócz cech ogólnych w a ciwych us ugom 
transportowym, szeregiem cech szczególnych w a ciwych tylko produkcji por-
towej2. Do najwa niejszych z tych cech mo emy zaliczy :

1. Nierytmiczno  pracy portów morskich: cecha ta sprowadza si  do 
zmienno ci nat enia pracy portów wyst puj cej w stosunkowo krót-
kich okresach (doby, godzin). Cecha ta dotyczy wszystkich podmio-
tów portowego aparatu us ugowego i ma charakter zarówno obiektyw-
ny (zmienne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe utrudniaj ce
prac , tak samo portu, jak i zaplecza oraz przedpola portowego) i su-
biektywny (niedoci gni cia organizacyjne po stronie przewo ników
morskich l dowych, niew a ciwa wspó praca pomi dzy podmiotami 
handlu zagranicznego i przemys u, np. wydobywczego, niew a ciwa
koordynacja pracy mi dzy uczestnikami portowego aparatu us ugowe-
go). O ile pierwsz  grup  czynników trudno jest wyeliminowa , a na-
wet przewidzie , o tyle druga grupa jest przejawem braków organiza-
cyjnych, wadliwej koordynacji pracy i w prawid owo funkcjonuj cych 
portach mo na je o ile nie wyeliminowa , to znacznie ograniczy .

2. Nierównomierno  produkcji us ug portowych: istot  tej cechy s  wa-
hania w wielko ci produkcji portowej spowodowane nierównomierno-
ci  ci enia masy adunkowej do portów morskich. G ówn  przyczy-

n  tego zjawiska jest sezonowo  wyst puj ca w pracy wszystkich 
producentów us ug portowych i portów morskich. W praktyce mo e-
my mie  do czynienia z sezonowo ci  produkcyjn , transportow
i handlow . Sezonowy charakter ma bowiem produkcja przedmiotów 
obs ugi portowej – adunków, konsumpcja niektórych artyku ów, do-

                                                          
2  L. Ku ma, Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gda skiego, Gda sk 2003, s. 43–46. 
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st pno  transportowa do portów morskich i warunki pracy na szla-
kach przewozowych. Nak ada si  na to jeszcze koniunktura i tendencje 
wyst puj ce na rynkach wiatowych, jak i tradycje handlowe. Samo 
zjawisko sezonowo ci, a zw aszcza jej skutki s  trudne do wyelimino-
wania. Mo na je jedynie w jakiej  mierze ograniczy , np. poprzez pla-
nowanie dzia alno ci us ugowej w portach morskich, a tak e dzia ania
w sferze planowania handlu zagranicznego, np. zakupy tych samych 
towarów na ró nych rynkach geograficznych. 

3. Niezwykle istotny wp yw na prac  przedsi biorstw portowych ma te
kolejna z cech specyficznych produkcji us ug portowych – mi dzy-
zak adowo  (wielozak adowo ). Cecha ta wynika z portowego po-
dzia u pracy i wyra a si  tym, e wiele przedsi biorstw portowego 
aparatu us ugowego wykonuje jednocze nie i w tym samym miejscu 
(rejon portowy, nabrze e, magazyn, plac) ró ne prace sk adaj ce si  na 
proces produkcji us ugowej portu. Wymaga to wspó pracy i koordyna-
cji dzia a  na szczeblu portowym z wykorzystaniem s u b dyspozytor-
skich portu. W poszczególnych procesach transportowych wyst puj
jedynie ró na liczba uczestników, ró ny zakres oferowanych us ug
oraz ró ny charakter wzajemnych powi za  produkcyjnych. W ryn-
kowym modelu pracy portu cecha ta ma szczególne znaczenie dla ca ej
dzia alno ci us ugowej portu, szybko ci, niezawodno ci, bezpiecze -
stwa, a co za tym idzie, wp ywa na konkurencyjno  i pozycj  danego 
portu na mi dzynarodowym rynku us ug portowych.  

2. Portowe przedsi biorstwo us ugowe

Zdaniem autora przedsi biorstwo portowe jest wyodr bnion  z ekono-
micznego, prawnego i organizacyjnego punktu widzenia jednostk  gospodarcz ,
wiadcz c  jednakowe lub zró nicowane us ugi portowe w ramach systemu 

portowego.
Cechami, które wyró niaj  te przedsi biorstwa spo ród innych, s  m.in. 

nieuprzedmiotowiony i czynno ciowy charakter ich produkcji. Efektem i pro-
duktem dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstwa portowego jest us uga na 
rzecz adunków w zwi zku z konieczno ci  zmiany rodków transportowych 
przewo cych te adunki w relacjach portowych. Inne cechy dzia alno ci przed-
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si biorstw portowych s  to same z celami specyficznymi dla produkcji us ug
portowych, czyli to: 

– niemo no  produkowania us ug na zapas i ich magazynowania, 
– du a zmienno  warunków pracy, 
– nierytmiczno  pracy przedsi biorstwa portowego, 
– zmienno  nasilenia wolumenu wiadczonych us ug w d u szych okre-

sach w skali roku, 
– dzia anie w warunkach silnej konkurencji wewn trzportowej i mi dzy-

portowej,
– wysoka kapita och onno  inwestycji oraz d ugi okres zwrotu nak adów

na inwestycje, 
– wysokie ryzyko dzia alno ci,
– zale no  od waha  koniunktury gospodarczej, 
– zale no  od krajowej i mi dzynarodowej (np. Unii Europejskiej) poli-

tyki transportowej (np. lansowany problem liberalizacji rynku us ug
portowych). 

Us ugi przedsi biorstw portowych maj  w a ciwe im cechy indywidualne 
oraz w a ciwo ci techniczno-organizacyjne i ekonomiczne, decyduj ce o ich 
jako ci. Jako  us ug przedsi biorstw portowych okre la stopie  dostosowania 
ich cech u ytkowych oferowanych przez producenta (czyli przedsi biorstwo
portowe) do w a ciwo ci wyznaczonych przez nabywc . Im wy szy jest ten 
stopie , tym wy sza jest jako  us ug. W a ciwo ci u ytkowe us ug przedsi -
biorstw portowych okre la si  za pomoc  takich cech, jak: szybko  ich wyko-
nania, masowo , dost pno , niezawodno , cz stotliwo , bezpiecze stwo,
pewno . Pomi dzy poszczególnymi parametrami okre laj cymi jako  us ug
przedsi biorstw portowych zachodz  okre lone zwi zki i wspó zale no ci. Ja-
ko  us ug przedsi biorstw portowych nabiera szczególnego znaczenia w miar
wzrastaj cych wymaga adunków i rodków transportowych w stosunku do 
poziomu ich obs ugi w porcie morskim oraz w miar  narastaj cej konkurencji 
mi dzy przedsi biorstwami portowymi i portami3.

W a ciwo ci u ytkowe us ug przedsi biorstw portowych musz  by  zatem 
nieustannie dostosowywane do zmieniaj cych si  wymaga  klientów (u yt-
kowników). Postulat ten jest w praktyce trudny do realizacji, bowiem warto

                                                          
3  K. Misztal, L. Ku ma, A. Grzelakowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich,

Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 1988. 
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u ytkowa us ug przejawia si  w trakcie jej wykonywania (jednoczesno  pro-
dukcji i konsumpcji us ug). Produkt przedsi biorstwa portowego (us uga) poza 
portowym procesem produkcyjnym nie wyst puje, a jako  us ugi zale y g ów-
nie od w a ciwego przygotowania, nadzoru i sprawnej realizacji. Wynik dzia-
alno ci produkcyjnej przedsi biorstwa portowego (ilo ciowy i jako ciowy) jest 

okre lony przez konkretny portowy proces technologiczny. 
Doskonalenie technologii procesu portowego i podwy szanie jako ci us ug

s  gwarantem pozycji konkurencyjnej tak przedsi biorstwa portowego, jak  
i ca ego portu. Przedsi biorstwo portowe jest jednym ze sk adników sytemu 
portowego, wi c nieodpowiednia jako  jego pracy odbija si  na pracy ca ego
portu. Ten z kolei jest ogniwem l dowo-morskiego a cucha transportowego, 
a wi c decyduje o jako ci przemieszczania od nabywcy do odbiorcy. Zatem 
wymagania wobec przedsi biorstw portowych i szerzej portów morskich wy-
kraczaj  poza sam port, obejmuj c jego styk z s siednimi ogniwami l dowo-
-morskiego a cucha transportowego. 

Wyst puje nieustanny nacisk na poszerzenie zakresu us ug portowych 
i zapewnienie wszechstronnej obs ugi adunków i rodków transportu. Zjawisko 
to sprzyja dywersyfikacji dzia alno ci us ugowej portów morskich i powstawa-
niu nowych przedsi biorstw portowych. Jeszcze niedawno w portach morskich 
dominowa y us ugi o charakterze transportowym (prze adunkowym, sk ado-
wym), zatem i przedsi biorstwa prze adunkowo-sk adowe i manipulacyjne4.
Wspó czesna oferta portowa musi dotyczy  te  us ug o charakterze administra-
cyjno-handlowym, przemys owo- rodowiskowym, dystrybucyjno-logistycz-
nym, kreuj cym us ugi warto ci dodanej. Ma to wp yw na potrzeb  powstawa-
nia nowych grup przedsi biorstw portowych o nowych funkcjach gospodar-
czych i nowych specjalizacjach. 

3. Porty morskie w Szczecinie i winouj ciu

Zarz dzane przez Zarz d Morskich Portów Szczecin i winouj cie SA 
dwa porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  
– w Szczecinie i winouj ciu – tworz  jeden z wi kszych uniwersalnych kom-

                                                          
4  H. Salmonowicz, Wspó czesne przedsi biorstwo portowe i eglugowe, Kreos, Szczecin 

2007, s. 167–178. 
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pleksów portowych w po udniowej cz ci Ba tyku. Odgrywaj  one wiod c
rol  w polskiej gospodarce morskiej, jak równie  s  najbli szymi portami dla 
partnerów tranzytowych z Czech, S owacji i wschodnich Niemiec. Zlokalizo-
wane s  na najkrótszej drodze cz cej Skandynawi  ze rodkow  i po udniow
Europ  oraz na morskim szlaku, cz cym Rosj  i Finlandi  z Europ  Zachod-
ni . Z portów morskich w Szczecinie i winouj ciu prowadz  po czenia eglu-
gowe do Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Chin i Afryki Zachodniej. 

Ca kowita powierzchnia terenów portu szczeci skiego wynosi 902 ha, 
akwenów – 127 ha, odcinków rzeki (Parnicy, Du czycy, Odry Zachodniej) – 
7150 m, powierzchnia magazynowa – 146,3 tys. m², a maksymalne zanurzenie 
statków wynosi 9,15 m. W porcie znajduje si  7 basenów i 4 kana y portowe. 
Ma tu miejsce ograniczenie d ugo ci statków wchodz cych do portu do 160 m, 
mo liwe jest jednak wej cie statku niedo adowanego o d ugo ci do 215 m. Port 
w Szczecinie usytuowany jest 68 km w g bi l du. Przep yni cie torem wod-
nym z redy w winouj ciu do Szczecina zajmuje statkom 4 godziny. cznie
zdolno  prze adunkowa portu wynosi ok. 18 mln ton rocznie5.

Tereny portu winoujskiego zajmuj  597 ha, akweny – 9,4 ha, odcinek 
rzeki winy – 4800 m, powierzchnia magazynowa – 25 tys. m², a powierzchnia 
placów sk adowych – 112,5 tys. m². W porcie znajduj  si  3 baseny i 1 kana
portowy. czna zdolno  prze adunkowa portu wynosi ok. 16 mln ton rocznie. 
Port ten po o ony jest w bezpo redniej blisko ci morza, na wyspach Wolin 
i Uznam, u uj cia rzeki winy. Dost p do portu prowadzi z morza torem podej-
ciowym o d ugo ci 32 km i g boko ci 14,50 m. Parametry nabrze y zlokali-

zowanych w porcie pozwalaj  na wej cie jednostek o zanurzeniu 12,80 m i d u-
go ci ca kowitej 250 m. 

Obroty adunkowe portów w Szczecinie i winouj ciu przedstawiono w ta-
beli 1. 

Obs ug  transportow adunków do/z portów w Szczecinie i winouj ciu
od strony zaplecza zapewnia transport samochodowy, transport kolejowy i e-
gluga ródl dowa. Udzia  poszczególnych ga zi w obs udze transportowej 
adunków w tych portach przedstawiono w tabeli 2. 

                                                          
5  J. Neider, Polskie porty morskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk

2008.
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Tabela 1 

Obroty adunkowe w Szczecinie i winouj ciu wed ug grup towarowych  

w latach 2006–2010 

Lp. 
Grupa  

towarowa

Obroty cznie z wag rodków transportu,  
na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym  

(w tys. ton) 
Wykonanie 
za rok 2006 

Wykonanie 
za rok 2007 

Wykonanie 
za rok 2008 

Wykonanie 
za rok 2009 

Wykonanie 
za rok 2010 

1. W giel 5 087,6 4 322,4 5 463,7 4 219,7 7 294,9 
2. Ruda 1 349,0 1 086,1 1 456,5 610,8 471,5 
3. Inne masowe 2 676,4 2,898,8 2 506,4 1 994,7 2 213,8 
4. Zbo e 1 812,6 1 516,4 1 129,1 1 615,5 1 342,9 
5. Drewno 42,1 65,2 45,2 12,1 12,4 
6. Drobnica 7 541,2 7 818,2 7 859,4 7 096,1 8 467,1 
 w tym      
 drobnica promowa • 4 891,1 4 916,1 4 746,7 • 

7. Ropa i przetwory 697,9 1 017,5 755,5 948,8 1 040,2 
Razem obroty  
w portach w Szczecinie  
i winouj ciu 19 206,8 18 724,6 19 215,9 16 497,7 20 842,8 

ród o: materia y ZMPSi  SA. 

Tabela 2 

Udzia  poszczególnych ga zi w obs udze transportowej adunków

w portach w Szczecinie i winouj ciu w latach 1980–2010  

(na nabrze ach w asnych ZMPSi  SA) 

Transport  
samochodowy 

egluga  
ródl dowa

Transport  
kolejowy 

Razem 
Lp. Rok 

tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % 
1. 1980 137 0,6 3030 13,4 19503 86,0 22670 100,0 
2. 1985 68 0,3 2743 14,4 16244 85,3 19055 100,0 
3. 1990 130 0,9 1924 13,2 12539 85,9 14593 100,0 
4. 1995 318 2,0 1378 8,9 13873 89,1 15569 100,0 
5. 2000 484 3,1 959 6,2 14122 90,7 15565 100,0 
6. 2001 739 4,6 1125 7,0 14279 88,4 16143 100,0 
7. 2002 821 5,2 916 5,7 14221 89,1 15959 100,0 
8. 2003 2702 18,9 1249 8,7 10360 72,4 14311 100,0 
9. 2004 3368 21,6 1559 10,0 10644 68,4 15571 100,0 
10. 2005 3693 23,0 1619 10,0 10769 67,0 16081 100,0 
11. 2006 4375 29,3 1394 9,4 9125 61,3 14894 100,0 
12. 2007 4446 32,5 1043 7,6 8208 59,9 13696 100,0 
13. 2008 5255 35,5 1213 8,2 8344 56,3 14811 100,0 
14. 2009 5133 42,9 1347 11,3 5490 45,9 11970 100,0 
15. 2010 5982 37,6 936 5,9 8981 54,5 15899 100,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów ród owych ZMPSi  SA. 
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Analiza danych zawartych w tabeli 2 wskazuje na systematyczny spadek 
udzia u transportu kolejowego w obs udze adunków w portach morskich 
w Szczecinie i winouj ciu, przy znacz cym wzro cie udzia u transportu samo-
chodowego. Na do  stabilnym poziomie kszta tuje si  udzia eglugi ródl -
dowej. Znaczne zmiany nast pi y dopiero w roku 2010. Prze amana zosta a
zasada corocznego wzrostu udzia u transportu samochodowego. Nast pi  ponad 
dziesi cioprocentowy przyrost obrotów kolejowych. Za  udzia eglugi ród-
l dowej spad  do poziomu z pocz tku lat 2000. 

Podstawow  przyczyn  spadku udzia u transportu kolejowego w analizo-
wanym okresie jest zmiana struktury adunkowej obrotów w obu portach. Sys-
tematycznie spada znaczenie prze adunków towarów masowych (g ównie w -
gla), ro nie za  znaczenie obrotów adunkami drobnicowymi. Inn  przyczyn
spadku znaczenia transportu kolejowego jest z y stan techniczny infrastruktury 
kolejowej, niepozwalaj cy na pe ne wykorzystanie komunikacji kolejowej do 
obs ugi obrotów portowych.  

Czynniki powy sze powoduj  konieczno  podj cia niezb dnych dzia a
prowadz cych do poprawy stanu uk adów torowych na terenach nadbrze y
w portach Szczecin i winouj cie, w tym w szczególno ci konieczno  dosto-
sowania infrastruktury kolejowej do wymogów transportu intermodalnego. 
Utrzymanie poziomu obs ugi transportowej przez transport kolejowy i eglug
ródl dow  wynika z szeregu pozytywnych cech obu tych ga zi transportu oraz 

polityki transportowej Unii Europejskiej, preferuj cej ekologiczne ga zie
transportu. Za utrzymaniem obecnego poziomu obs ugi transportowej przez 
obie te ga zie transportu przemawiaj  m.in. takie cechy, jak: masowo  prze-
wozów, zapewnienie niskich kosztów jednostkowych przewozu, stosunkowo 
niskie zu ycie energii, bardzo wysoki poziom bezpiecze stwa przewozów,  
a w przypadku tylko transportu kolejowego – zapewnienie obs ugi przewozowej 
przez ca y rok oraz mo liwo  programowania procesu przewozowego. Oprócz 
ogólnego udzia u poszczególnych ga zi transportu w kszta towaniu wielko ci
przewozów dan  ga zi  transportu istotn  rol  odgrywa tak e analiza struktury 
przewo onych adunków (tabela 3). 
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Tabela 3 

Udzia  poszczególnych ga zi w obs udze poszczególnych grup adunków w portach

w Szczecinie i winouj ciu w 2010 roku 

Lp.
Grupa

adunków
Transport

samochodowy
egluga

ródl dowa
Transport
kolejowy

Razem

 tony % tony % tony % tony 
1. W giel 379,6 5,3 588,6 8,2 6 228,2 86,5 7 196,4 
2. Ruda 42,9 10,9 1,1 0,3 349,5 88,8 393,5 
3. Inne masowe 567,1 40,3 133,8 9,5 705,7 50,2 1 406,6 
4. Zbo e 736,3 86,7 37,0 4,4 76,1 9,0 849,4 
5. Drewno 1,9 15,0 0,0 0,0 10,6 85,0 12,4 
6. Drobnica 4 254,6 70,4 175,9 2,9 1 611,0 26,7 6 041,4 
7. Ropa

i przetwory 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Razem 5 982,3 37,6 936,4 5,9 8 981,1 56,5 15 899,7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów ród owych ZMPSi  SA. 

Z analizy danych zawartych w tej tabeli 3 wynika, e transport kolejowy 
ma dominuj cy udzia  w przewozach adunków masowych (w giel, ruda, drew-
no, inne masowe), za  w przewozach drobnicy i zbo a dominuj  przewozy sa-
mochodowe. egluga ródl dowa przewozi g ównie w giel oraz drobnic  i inne 
masowe. 

Preferowany obecnie system transportu samochodowego wykazuje szereg 
braków ograniczaj cych mo liwo ci przewozowe. S  to takie ograniczenia, jak: 
brak obwodnic wokó  aglomeracji, kolizyjne uk ady komunikacyjne, zbyt ma e
promienie uków, ma a wytrzyma o  nawierzchni dróg przy stale rosn cym nat -
eniu ruchu, ograniczenia mostowe, brak miejsc postojowych. W z ym stanie 

technicznym jest te  infrastruktura wewn trzportowego uk adu transportu samo-
chodowego. Wymaga ona modernizacji i rozbudowy. Jest to równie  spowodo-
wane zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym portów i zewn trznej sieci 
komunikacyjnej. Konieczno ci  jest te  dostosowanie parametrów wewn trznych 
dróg w portach do wymogów obowi zuj cych w Unii Europejskiej (115 kN/os.) 

Uzupe niaj ca system transportowy portów morskich w Szczecinie i wi-
nouj ciu egluga ródl dowa wykazuje równie  szereg braków i ogranicze .
W szczególno ci zwraca si  uwag  na opó nienia w modernizacji Odry, brak 
przygotowania portów do ich obs ugi przez tabor ródl dowy, z y stan tego 
taboru, znaczn  nieregularno  przewozów, post puj c  degradacj  stanu infra-
struktury w portach odrza skich, ograniczenia techniczne w tranzycie do por-
tów zachodnich. 
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Oprócz elementów trzech podstawowych systemów transportowych w por-
tach w Szczecinie i winouj ciu wykorzystywane s  te  inne elementy obs ugi
transportowej, tj. ta moci gi i ruroci gi. Znajduj  one zastosowanie w relacjach 
prze adunkowych, jednak nie odznaczaj  si  wi kszym zasi giem przestrzen-
nym. Znaczenie innych systemów transportowych, zw aszcza gazoci gów,
wzro nie po wybudowaniu specjalistycznego terminalu prze adunkowo-sk ado-
wego gazu skroplonego w porcie winoujskim. 

4. Analiza i ocena waha  skali prze adunków portowych
 w latach 2006–2010 

Porty morskie w Szczecinie i winouj ciu maj  charakter portów rzeczno-
morskich. Jako jedyne maj  po czenie z zachodnioeuropejskim systemem dróg 
wodnych ródl dowych. Warunki klimatyczne obu tych portów s  zbli one. S
one wolne od l du i pozbawione p ywów. Poziom wody wzrasta jednak nie-
kiedy o ok. 60 cm podczas silnych wiatrów pó nocno-zachodnich lub opada 
o ok. 40 cm podczas silnych wiatrów po udniowo-wschodnich. Na zjawiska te 
nieco bardziej nara ony jest port w winouj ciu. Port w Szczecinie usytuowany 
jest 68 km w g bi l du. Przep yni cie torem wodnym z redy w winouj ciu do 
Szczecina zajmuje statkom ok. 4 godzin. Port szczeci ski ma charakter uniwer-
salny. Zlokalizowane s  tu zarówno terminale specjalistyczne (Elewator Ewa, 
Elewator Warta, Elewator Basenowa, Elewator Snop, terminal kontenerowy, 
baza paliw p ynnych i inne), jak i terminale uniwersalne (Terminal asztownia,
Terminal Ewa Stevedoring, Terminal Starówka, Bulk Cargo, Fast Terminal). 

czy potencja  portu w Szczecinie szacowany jest na ok. 16 mln ton. 
Bardziej specjalistyczny charakter ma za  port w winouj ciu, cho  nie 

brakuje w nim elementów uniwersalnych. W ród terminali specjalistycznych 
wymieni  trzeba: terminal promowy, terminal kontenerowy, terminal w glowy, 
baz  paliw p ynnych, za  w ród terminali uniwersalnych trzy terminale s u ce
obs udze adunków masowych (nabrze a: Portowców, Hutników, Chemików) 
oraz Euro Terminal. czny potencja  portu winoujskiego szacowany jest na 
ok. 15 mln ton. 

Wykorzystanie potencja u obu portów jest zbli one i si ga ok. 60%. 
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W badanym okresie lat 2006–2010 obroty adunkowe obu portów oscylowa y
wokó  18,7–20,8 mln ton, z wyj tkiem roku 2009, kiedy to prze adowano
ok. 16,5 mln ton. Do waha  tych przyczyni y si  g ównie prze adunki w gla (naj-
mniejsze w roku 2009 – 4,2 mln ton i najwi ksze w roku 2010 – 7,3 mln ton). Sys-
tematycznie spadaj  obroty rud  (z 1,4 mln ton do 0,5 mln ton). Spadek wykazuj
te  obroty innymi masowymi (z 2,7 mln ton do 2,0 mln ton). Wahania wykazuj
prze adunki zbo a (mi dzy 1,1 mln ton a 1,8 mln ton). Zanikaj  prze adunki drze-
wa. Umacnia si  rola prze adunków drobnicowych (z 7,1 mln ton do  
8,5 mln ton). Stabilny poziom (ok. 1 mln ton) wykazuj  prze adunki adunków
p ynnych. 

Na zmiany skali prze adunków wp ywa wiele czynników, g ównie natury 
handlowej. Nie bez znaczenia s  te  jednak takie zjawiska, jak: nierytmiczno
pracy portów (g ównie czynniki natury subiektywnej, b d ce konsekwencj
niedow adu organizacyjnego, które stosunkowo atwo mog  by  usuni te).
Wi ksze znaczenie dla waha  produkcji portowej maj  wahania spowodowane 
nierównomierno ci  ci enia masy adunkowej do portu. Najwa niejsz  przy-
czyn  tego zjawiska jest sezonowo , która wyst puje w pracy wszystkich pro-
ducentów us ug transportowych, transportu zaplecza i transportu morskiego. To 
zjawisko szczególnie widoczne jest w prze adunkach w poszczególnych kwarta-
ach czy miesi cach roku (tabela 4). Do kluczowych czynników determinuj -

cych wp yw sezonowo ci na dzia alno  portów morskich w Szczecinie i wi-
nouj ciu zaliczy  nale y: 

a) koniunktur  i tendencje na rynkach wiatowych; 
b) sezonowy charakter produkcji krajów uczestnicz cych w imporcie ma-

sy adunkowej prze adowywanej przez porty uj cia Odry; 
c) sezonowy charakter produkcji regionu gospodarczego obs ugiwanego

przez te porty; 
d) sezonowy charakter konsumpcji takich towarów, jak: w giel, zbo e,

po cz ci inne masowe; 
e) w mniejszym zakresie warunki klimatyczne i hydrograficzne wyst pu-

j ce w tych portach, jak i na szlakach przewozowych czy w portach 
wysy kowych. 

ród a zjawiska sezonowo ci nale y zatem poszukiwa  poza sfer  samego 
transportu. Przeciwdzia anie temu zjawisku jest te  bardzo trudne. Z uwagi na 
skal  oddzia ywania na wielko  bie cych prze adunków zjawisko to musi by
jednak monitorowane i analizowane przez s u by portowe i wspó pracuj ce
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przedsi biorstwa i instytucje. Efekty takiej analizy maj  bowiem du e znaczenie 
przy planowaniu dzia alno ci portowej6.

Analiza danych zawartych w tabeli 4 wskazuje, e miesi cami szczególne-
go nasilenia produkcji portowej s  miesi ce jesienne (wrzesie , pa dziernik),
lipiec oraz miesi ce wiosenne (marzec, kwiecie ). W okresie jesiennym dotyczy 
to g ównie obrotów w glem, innymi masowymi i zbo em, latem – rud, za
w miesi cach wiosennych w glem i zbo em. Najbardziej stabilne s  obroty 
drobnic , cho  i tu trzeba zaznaczy  wzrosty obrotów w miesi cach wiosennych 
oraz pomi dzy wrze niem a listopadem. Decyduj  o tym wzgl dy natury hand-
lowej.
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EFFECT OF THE SPECIFIC FEATURES OF PRODUCTION

TO FLUCTUATIONS IN THE SIZE OF PORT CARGO HANDLING  

AT SEA PORTS IN SZCZECIN AND WINOUJ CIE

Summary

This article analyzes the impact of specific characteristics of the production of 

port services to change the size of cargo per year, month or week at sea ports in 

Szczecin and winouj cie. Attention was drawn to the specific nature of the production 

of port services and port business. Reference was made to the specific port service 

companies. Characterized sea ports in Szczecin and in particular their cargo turnover. 

An analysis and assessment of the port handling the scale of fluctuations in the years 

2006 and 2010. 

Translated by Henryk Salmonowicz 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 746        EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR  101        2012 

ADAM STECYK 
Uniwersytet Szczeci ski

NIEMATERIALNE CZYNNIKI  

W PROCESACH TWORZENIA WARTO CI

W ORGANIZACJI EDUKACYJNEJ 

1. Przedmiotowe i podmiotowe aspekty tworzenia warto ci
 w organizacji edukacyjnej 

Jednym z podstawowych celów organizacji edukacyjnej jest takie prze-
prowadzenie procesu dydaktycznego (lub inaczej mówi c, dostarczenie takiego 
produktu albo us ugi edukacyjnej), które zapewni za o ony poziom wiedzy 
i zadowolenia klienta (studenta). Istot  procesów dydaktycznych jest przekazy-
wanie informacji w uk adzie, w którym w cis ych relacjach pozostaje: organi-
zacja edukacyjna, nauczyciele (pracownicy) i studenci (klienci). Z tego punktu 
widzenia nale y spojrze  na problem tworzenia warto ci w aspekcie zarz dza-
nia wiedz  w organizacji edukacyjnej na wszystkich jej poziomach. „Je li dane 
nie przeobra  si  w informacje, które stan  si  podstaw  rozwijania zasobów 
wiedzy, a ta – ród em m dro ci, traci si  wi cej ni  zyskuje”1.

                                                          
1  Zdanie wypowiedziane przez Philippa Kotlera wyja nia sens tworzenia systemu zajmu-

j cego si  zarz dzaniem wiedz  gromadzon , przetwarzan  i wykorzystywan  w przedsi bior-
stwie. Na podstawie: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Kreowanie systemów zarz dzania wiedz
podstaw  dla osi gania przewagi konkurencyjnej wspó czesnych przedsi biorstw, w: Przedsi -
biorstwo przysz o ci – wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 
2002, s. 14. 
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Rozpoczynaj c rozwa ania na temat materialnych i niematerialnych czyn-
ników tworzenia warto ci w organizacji, mo na oprze  si  na trzech grupach 
warto ciotwórczych zaproponowanych przez A. Kamel -Sowi sk 2. Mo na
wyró ni :

a) procesy spo eczno-polityczne, zw aszcza te, które maj  wp yw na eko-
nomiczny charakter systemów gospodarczych (prywatyzacja, ale tak e
globalizacja);

b) procesy gospodarcze, na które wp ywa wiele czynników takich jak po-
tencja  ludzki i organizacyjny przedsi biorstw;

c) systemy prawa, czyli zbiór norm uporz dkowanych zgodnie z przyj -
tymi, okre lonymi zasadami. 

Odnosz c powy szy podzia  do organizacji edukacyjnej, nale y zwróci
uwag  na nast puj ce elementy, które zasadniczo zmieni y procesy warto cio-
twórcze na rynku edukacyjnym: 

a) na p aszczy nie spo eczno-politycznej: globalny charakter zasobów 
edukacyjnych, a tak e potencjalnych klientów, pracowników, produk-
tów i us ug oraz rynków, co powoduje pojawienie si  nowych, niezna-
nych dot d czynników wp ywaj cych na warto  organizacji, zwi k-
szony poziom dost pu bezp atnej i wolnej edukacji; 

b) na p aszczy nie gospodarczej: nowe formy konstruowania, dystrybu-
owania i weryfikowania wiedzy, zmiana paradygmatu nauczania, za-
planowane i metodologiczne wykorzystanie zasobów ludzkich i nowo-
czesnych technologii teleinformatycznych, nowe modele biznesowe; 

c) na p aszczy nie prawnej: nowe formy organizacyjne (szko y prywat-
ne), zmiany w finansowaniu organizacji edukacyjnych, zmiany w mo-
delach nauczania (e-learning, blended learning). 

Omawiaj c czynniki determinuj ce warto  organizacji edukacyjnej, nale-
y tak e zwróci  uwag  na zwi zki zachodz ce pomi dzy przedmiotem warto-
ci a podmiotami, które t  warto  tworz  i konsumuj . Przyk adem takiej rela-

cji mo e by  warto  us ugi dydaktycznej oferowanej przez organizacj  eduka-
cyjn  dla klienta. W literaturze przedmiotu mo na jednak znale  podej cie
rozszerzaj ce opisan  formu  o inne elementy, które tak e mog  stanowi  war-
to  dla klienta. W organizacji edukacyjnej i w jej otoczeniu przedmiotem war-
to ci mog  by  zasoby wiedzy i sposoby zarz dzania ni , infrastruktura i nowo-

                                                          
2  A. Kamela-Sowi ska, Warto  firmy, PWE, Warszawa 1996. 



Niematerialne czynniki w procesach tworzenia warto ci… 181

czesne, teleinformatyczne sposoby dystrybuowania wiedzy, a nawet po o enie
geograficzne. Z drugiej strony podmiotami warto ci s  nie tylko jej konsumenci 
i twórcy, ale tak e pozostali interesariusze, tacy jak przedsi biorstwa komercyj-
ne wspó pracuj ce z organizacj  edukacyjn  lub oczekuj ce na absolwentów 
z okre lon  wiedz , spo eczno  lokalna (np. samorz d terytorialny), konkuren-
cyjne organizacje edukacyjne, potencjalni inwestorzy, partnerzy krajowi i za-
graniczni, a nawet cz onkowie rodzin twórców i konsumentów warto ci.

Rozszerzaj c definicj  zwi zków pomi dzy podmiotem i przedmiotem 
warto ci (w oparciu o koncepcj  interesariuszy), nale y przypomnie , i  zwi k-
sza to trudno ci w sposobie wyra ania warto . Mo na przyj  za o enie, e
je eli si a relacji pomi dzy podmiotem i przedmiotem jest wi ksza, to atwiej
b dzie warto  okre li  za pomoc  mierników warto ciowych (liczbowych). 
W przypadku zale no ci odwrotnej, wymierne wska niki b d  zast powane
opisem jako ciowym. Na koniec nale y doda , i  ze wzgl du na szczególny 
charakter organizacji edukacyjnej, jej misj  i s u ebn  rol , nie wypracowano 
jednej, spójnej metody, która jednoznacznie analizuje i mierzy warto  us ugi
i grupy us ug dydaktycznych, zasobów organizacji, warto ci dla klienta itp. 

2. Niematerialne czynniki tworzenia warto ci

Analiza czynników wp ywaj cych na warto  organizacji edukacyjnej 
wskazuje, e dwie g ówne grupy stanowi  czynniki (zasoby) materialne i nie-
materialne. W literaturze przedmiotu wyst puje wiele opisów sposobu identyfi-
kacji i mierzenia zasobów materialnych, najcz ciej za pomoc  okre lonych 
mierników finansowych, statystycznych i ekonometrycznych. W g ównej mie-
rze s  one jednak wykorzystywane w przedsi biorstwach komercyjnych, któ-
rych g ównym celem jest zysk. W przypadku organizacji edukacyjnych wspo-
mniane narz dzia finansowe nie mog  stanowi  jednego ród a wiedzy na temat 
warto ci firmy. Jak ju  wcze niej zasugerowano, istotn  rol  w tworzeniu war-
to ci organizacji dzia aj cych na rynku edukacyjnym, których g ównym celem 
nie jest zysk, a rzetelna i racjonalna realizacja okre lonej misji, odgrywaj  za-
soby niematerialne. 
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Prób  uporz dkowania niematerialnych czynników tworz cych warto
przedsi biorstwa zaproponowa a M. Marcinkowska, dziel c je na dwie grupy3:

a) czynniki zwi zane ze sprawozdaniami finansowymi, wykazanymi  
aktywami i pasywami; 

b) czynniki niezwi zane ze sprawozdaniami finansowymi, podzielone  
na dwie podgrupy: wewn trzne i zewn trzne.

Tabela 1 

Klasyfikacja róde  warto ci organizacji edukacyjnej 

ród a warto ci firmy 

czynniki niezwi zane ze sprawozdaniami finansowymi 
czynniki zwi zane
ze sprawozdaniami 

finansowymi wewn trzne zewn trzne
– nieewidencjono-

wane aktywa, 
– niedoszacowane 

aktywa, 
– efekt synergii, 
– ryzyko, 
– wzrost. 

– produkt, us uga,
– klient (interesariusz), 
– zasoby ludzkie, kultura organizacyjna, 
– misja i strategia, s u ba publiczna, 
– metodologia i technologia konstru-

owania, gromadzenia, dystrybuowania 
i weryfikowania wiedzy (system e-le-
arningowy), 

– jako  i efektywno  kszta cenia,
– badania i rozwój, 
– systemy informacyjne, 
– marka, 
– alianse strategiczne, partnerstwo, 
– efektywna reklama, public relations. 

– lokalizacja, po o enie
geograficzne,

– otoczenie konkuren-
cyjne, 

– ad ekonomiczny, 
regulacje prawne, 

– otoczenie gospodar-
cze.

ród o: opracowanie w asne na podstawie: M. Marcinkowska, Niematerialne ród a
warto ci przedsi biorstwa, w: Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstwa,
red. B. Dobiega a-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006, s. 202. 

Pierwsz  grup  czynników wp ywaj cych na warto  organizacji s  czyn-
niki zwi zane z aktywami i zobowi zaniami firmy. Ze wzgl du na prowadzon
polityk  finansow  i sprawozdawcz  organizacji niektóre aktywa mog  zosta
przeszacowane lub niedoszacowane tak, e ich ksi gowa warto  b dzie ró na
od warto ci realnej. Efekt synergii polegaj cy na tym, e warto  wszystkich 
elementów zorganizowanych w system (np. e-learningowy) jest wi ksza ni

                                                          
3  M. Marcinkowska, Kszta towanie warto ci firmy, PWN, Warszawa 2000. 
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suma warto ci poszczególnych elementów funkcjonuj cych poza systemem 
(dzia aj cych indywidualnie). Poniewa  nie istnieje wiarygodna metoda pomia-
ru efektu synergii, nie mo e on by  umieszczony w sprawozdaniach finanso-
wych. Identyfikacja i okre lenie poziomu ryzyka, a tak e tempa wzrostu rów-
nie  nie znajduj  odzwierciedlenia w dokumentacji finansowej. 

Drug  grup  czynników stanowi  czynniki niezwi zane ze sprawozdania-
mi finansowymi; dodatkowo dzieli si  je na wewn trzne i zewn trzne. Do tych 
drugich g ównie zalicza si :

a) ad ekonomiczny i regulacje prawne, a wi c otoczenie spo eczno-
-polityczne, rynek pracy, dynamika rozwoju ekonomicznego, w jakim 
funkcjonuje organizacja; 

b) otoczenie gospodarcze i konkurencyjne, czyli przede wszystkim pozy-
cja na rynku edukacyjnym i konkurencyjno  w stosunku do innych 
podmiotów; 

c) po o enie geograficzne i lokalizacja wraz z potencja em rozwojowym 
miejscowo ci, wska nikiem bezrobocia, ale tak e wraz z atrakcjami 
turystycznymi. 

Organizacja nie zawsze mo e wykorzystywa  potencja , jaki daje bli sze
i dalsze otoczenie, nie zawsze tak e mo e zapobiega  zagro eniem p yn cym  
z zewn trz. Niemniej jednak znajomo  czynników warto ciotwórczych i od-
powiednie decyzje mog  przyczyni  si  do lepszego zagospodarowania za-
sobów zewn trznych, wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych skutków. 

Kolejn  grup  elementów tworz cych warto  stanowi  czynniki we-
wn trzne, o których mo na powiedzie , e w znacznej mierze zale  od organi-
zacji i s  przez ni , przynajmniej cz ciowo, kontrolowane. Je li przyjmiemy, 
e jednym z g ównych celów organizacji edukacyjnej jest efektywne przekazy-

wanie wiedzy, to nale y doda , e relacja pomi dzy produktem/us ug  (wiedz
oraz sposobem jej przekazywania) a klientem (studentem) stanowi jeden z naj-
wa niejszych elementów warto ciotwórczych w organizacji edukacyjnej. Kry-
tyczna analiza literatury przedmiotu potwierdza to stanowisko zarówno dla 
organizacji, jak i przedsi biorstw komercyjnych. „Bez warto ci dla odbiorcy nie 
mo e by  warto ci dla akcjonariuszy, warto  dla akcjonariuszy idzie w parze  
z warto ci  dla klientów. Stanowisko takie reprezentowane jest od dawna za-
równo przez M. Treacy i F. Wiersena, jak i P. Doyla, ale tak e przez wyznaw-
ców zarz dzania procesowego czy zarz dzania jako ci  i innowacjami. Stwier-
dzaj  oni, e procesy i dzia ania ukierunkowane na klienta reprezentuj  warto
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dodan  przez organizacj . Procesy i dzia ania s  rdzeniem organizacji zoriento-
wanej procesowo i istot  tworzenia warto ci dla klienta”4.

Zaprezentowany pogl d wymaga komentarza w odniesieniu do organizacji 
edukacyjnej, w której nie wyst puj  akcjonariusze w czystej postaci. Nale y
raczej mówi  o wyodr bnionej grupie interesariuszy (decydentów, pracowni-
ków, przedstawicieli spo eczno ci lokalnej), dla której silna relacja z klientem 
(ale tak e z pozosta ymi interesariuszami) stanowi o warto ci organizacji.

Firma 
Organizacja

Klient 
Interesariusz

Produkty, us ugi, informacja, wygoda, 

dost p, jako , personel, presti

Przep ywy pieni ne, informacje, 

do wiadczenie, wizerunek 

Rys. 1. Warto  dla klienta i warto  dla organizacji 

ród o: opracowanie w asne na podstawie B. Dobiega a-Korona, Warto  dla klientów 
generatorem warto ci przedsi biorstwa, w: Wspó czesne ród a warto ci
przedsi biorstwa, red. B. Dobiega a-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 
2006, s. 218. 

Z tego punktu widzenia metodologia i technologia konstruowania, groma-
dzenia, dystrybuowania i weryfikowania wiedzy (system e-learningowy), prze-
jawiaj ce si  g ównie w zmianie paradygmatu nauczania poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych w realizacji procesu dydak-
tycznego stanowi  kluczowy element warto ciotwórczy w organizacji eduka-
cyjnej. Odnosz c si  do zaprezentowanych w rozdziale pierwszym definicji 
systemu e-learningowego, mo na przyj , e warto  organizacji edukacyjnej 

                                                          
4  B. Dobiega a-Korona, Warto  dla klientów generatorem warto ci przedsi biorstwa,

w: Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstwa, red. B. Dobiega a-Korona, A. Herman, Difin, 
Warszawa 2006, s. 217–218. Szerzej na ten temat: M. Treacy, F. Wiersema, The Discipline  
of Market Leaders, Reading Mass, London 1995; P. Doyle, Value – Based Marketing, John Wiley 
& Sons Ltd., London 2000. 
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jest zale na od warto ci poszczególnych elementów systemu e-learningowego 
(definicja strukturalna) oraz od warto ci jednostkowych procesów wyst puj -
cych w procesie dydaktycznym (definicja procesowa). 

Do pozosta ych istotnych czynników wewn trznych bior cych udzia
w tworzeniu warto ci organizacji edukacyjnej zalicza si :

1. Zasoby ludzkie i kultur  organizacyjn , rozumiane jako racjonalne go-
spodarowanie wiedz , kompetencjami, zdolno ciami przywódczymi 
i organizacyjnymi na wszystkich szczeblach; zasoby ludzkie to tak e
w znacznej mierze wykszta cenie i do wiadczenie pracowników oraz 
inne zdolno ci i umiej tno ci rozumiane jako potencja .

2. Strategi , czyli sposoby osi gania wyznaczonych celów. W nowoczes-
nej organizacji edukacyjnej strategia implikuje decyzje dotycz ce two-
rzenia nowych produktów (nowych kierunków, specjalno ci, przed-
miotów), nowych sposobów ich realizowania (e-learning, blended le-
arning, administracja), a tak e sposoby dotarcia do potencjalnych no-
wych klientów (studentów). Innymi s owy, dzia ania zapisane w stra-
tegii powinny zmierza  do podniesienia poziomu warto ci organizacji. 

3. Osi ganie za o onych celów jako ci i efektywno ci kszta cenia po-
przez racjonalne stosowanie nowoczesnych technik nauczania (np. na-
uczanie mieszane) i narz dzi weryfikacyjnych (np. badanie efektyw-
no ci nauczania czteropoziomowym modelem Donalda L. Kirkpatric-
ka5). Wzrost jako ci dydaktycznej osi ga si  tak e poprzez badania  
i rozwój, dotycz ce infrastruktury, nowych metodologii dydaktycz-
nych, rozwoju danej dziedziny naukowej oraz wiedzy i kompetencji 
pracowników.

4. Efektywn  reklam , public relations, mark , partnerstwo; to elementy 
warto ciotwórcze maj ce na celu odró nienie okre lonej organizacji 
edukacyjnej od innych, konkurencyjnych, dzia aj cych na rynku. Ce-
lem efektywnej reklamy i dzia a  public relations jest kszta towanie
i utrzymywanie po danego wizerunku. Wi e si  z tym prowadzenie 
okre lonych dzia a  maj cych na celu dotarcie do okre lonego gre-
mium osób (klienci, inwestorzy, partnerzy, inni interesariusze) i kszta -
towanie pozytywnego nastawienia do organizacji. Partnerstwo jest 
elementem budowania warto ci, g ównie poprzez efekt synergii, który 

                                                          
5  D.L. Kirkpatrick, Ocena efektywno ci szkolenia, Studio Emka, Warszawa 1998, s. 40. 
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daje popraw  efektów dzia ania po czonych podmiotów w stosunku 
do efektów niezale nego dzia ania odr bnych organizacji. 

3. Proces tworzenia warto ci w organizacji edukacyjnej 

Kontynuuj c rozwa ania na temat tworzenia warto ci, nale y zaznaczy ,
e zasoby materialne i niematerialne wyst puj ce w organizacji mog  by  kon-

figurowane w bardzo ró ny sposób, w zale no ci od przyj tej strategii dzia ania
oraz za o onych celów krótko- i d ugookresowych. Podstawowe pytanie, jakie 
nale y postawi  brzmi: W jaki sposób proces tworzenia warto ci mo e by  kon-
trolowany i modyfikowany przez uczestników tego procesu (interesariuszy, 
zarówno po stronie organizacji, jak i klienta)? Odpowiedzi na to pytanie nale y
poszukiwa  za pomoc  dekompozycji procesu tworzenia warto ci w organizacji 
edukacyjnej. 

Punktem wyj cia procesu dekompozycji jest okre lenie celów jako cio-
wych i ilo ciowych dla organizacji edukacyjnej. Cel g ówny nale y zdefiniowa
jako przysz y, zak adany stan okre lonego systemu (spo ecznego, gospodarcze-
go, politycznego, edukacyjnego, e-learningowego). „Celami po rednimi, czyli 
rodkami do celu g ównego, s  nazywane, antycypowane stany rzeczy, ocenia-

ne w danym przedziale dzia ania pozytywnie nie dla nich samych, lecz dlatego 
e ich osi gni cie w toku dzia ania uwa a si  za warunek osi gni cia celu ko -

cowego”6.
Identyfikacja celów musi tak e obejmowa  ich hierarchi  i musi zosta

przeprowadzona zgodnie z ekonomiczn  zasad  racjonalno ci7. Na tym etapie 
odbywa si  definiowanie celów organizacji, a wi c zak adany poziom przysz ej
warto ci. Okre lenie zasobów organizacji edukacyjnej i ich konfiguracja w sys-
tem e-learningowy mo e zosta  dokonana w oparciu o wyodr bnione trzy 
p aszczyzny: organizacyjno-ekonomiczn , informatyczn  i metodologiczn .
Sposób zorganizowania poszczególnych komponentów jest jednym z najistot-
niejszych procesów generowania warto ci, gdy  to w a nie poprzez efekt sy-
nergii systemu e-learningowego, jego elementów i wzajemnych relacji osi ga

                                                          
6  J. Zieleniewski, Organizacja i zarz dzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 183. 
7  Wi cej na temat racjonalno ci w teorii ekonomii: J. Penc, My lenie strategiczne w orga-

nizacji XXI wieku, w: Przedsi biorstwo przysz o ci, wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, 
I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002. 
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si  okre lon  warto . Kolejnym etapem tworzenia warto ci jest odpowiednie 
wykorzystanie zbudowanego systemu, czyli racjonalne zarz dzanie procesem 
dydaktycznym. Na tym etapie nale y wskaza  dwie podgrupy procesowe: za-
rz dzanie administracyjne i zarz dzanie wiedz .

Okre lenie celów jako ciowych  
i ilo ciowych w organizacji 

edukacyjnej 

Identyfikacja zasobów na p aszczy nie
organizacyjno-ekonomicznej, 

informatycznej i metodologicznej 

Organizacja 
systemu 

e-learningowego 

Zarz dzanie 
procesem 

dydaktycznym 

Warto  dla interesariusza 
Warto  systemu e-learningowego 
Warto  organizacji edukacyjnej 

DEFINICJA 
CELÓW 

KONFIGURACJA 
ZASOBÓW 

TWORZENIE 
WARTO CI 

DYSTRYBUCJA 
WARTO CI 

POMIAR 
EFEKTÓW, 

POMIAR 
WARTO CI

Rys. 2. Proces tworzenia warto ci w organizacji edukacyjnej

ród o: opracowanie w asne.

Pierwsza grupa procesów dotyczy nowoczesnych sposobów administro-
wania procesem dydaktycznym, druga za  k adzie nacisk na innowacyjne mode-
le zarz dzania wiedz 8 w organizacji edukacyjnej. Procesy tworzenia warto ci
i jej dystrybucji s  ze sob ci le powi zane; to na kolejnych etapach kszta ce-
nia warto  zostaje dostarczona do klienta (studenta), do pozosta ych interesa-
riuszy, a tak e w oparciu o relacj  zwrotn  zmienia si  tak e (zwi ksza si  b d

                                                          
8  W literaturze przedmiotu mo na znale  wiele modeli zarz dzania wiedz , do najcz -

ciej stosowanych zalicza si  „spiral  wiedzy”, czyli tzw. model japo ski, model zasobowy i mo-
del procesowy. Wi cej na temat modeli zarz dzania wiedz : J. Penc, op.cit., s. 27–39.
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zmniejsza) poziom warto ci organizacji i jej systemu e-learningowego. Ponie-
wa  cykl tworzenia warto ci przedsi biorstwa czy organizacji nigdy si  nie 
ko czy (ma charakter rekurencyjny), istotnym jego elementem jest proces ana-
lizy i pomiaru osi gni tych celów (efektów) i pomiar warto ci, które umo li-
wiaj  ocen  funkcjonowania organizacji i weryfikacj  za o onych celów. 
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INTANGIBLE FACTORS IN THE PROCESS OF CREATING VALUE

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Summary

One of the primary goals of the organization conducting education is the educa-

tional process, or in other words to provide such product or service awareness cam-

paign, which will set up the levels of customer satisfaction (student). The essence of the 

teaching process is the transfer of information in the system, which remains in close 

relationships: the organization of education, teachers (staff) and students (customers). 

From this point of view to look at the problem in terms of the value of knowledge ma-

nagement in educational organizations at all levels. 

Translated by Adam Stecyk 
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Wykaz recenzentów artyku ów opublikowanych w 2012 r.  

w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczeci skiego  

serii Ekonomiczne Problemy Us ug

Jadwiga Berbera 
Bogumi  Berna
Stefan Bosiacki 
Jacek Buko 
Ewa Dziedzic 
Marek Grzybowski 
Barbara Iwankiewicz-Rak 
Bogus aw Kaczmarek 
Stanis aw Korenik 
Barbara Kos 
Teresa uczka
Gabriela ukasik 
Andrzej Ma achowski 
Cezary Ma kowski 
Beata Meyer 
Agnieszka Niezgoda 
Aleksander Panasiuk 
Bogus aw Plago 
Miros awa Pluta-Olearnik 
Andrzej Rapacz 
Kazimierz Rogozi ski
Jacek Ruszkowski 
Józef Sala 
Bogus aw Sawicki 
Piotr Sienkiewicz 
Jan Sikora 
Edward Stawasz 
Jolanta Szo o-Koguc
Beata wiecka
Anna Tomova 
Bogus aw Walczak 
Gra yna Wolska 
El bieta Za oga
Stanis awa Zamkowska 
Danuta Zawadzka 
Micha em a
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